
 فاخر!  انهمکار

و   خوشحال ، «۲  ۰ لکسیتوس» انتشار مورد در مانتوئیت و انگلیسی اطالعیه بر افزون
دسترس فارسی لکسیتوس خود،  نخست نسخه  در   بنویسیم شما برای «فارسی لکسیتوس» درباره اکنون که هستیم مفتخر

۹۰۰ حدود مجموع در) المللیبین کیفری دیوان اساسنامه درباره گفتاردرس  ۲۳۴ فارسی زیرنویس به  رایگان و آنالین ی

  آوردمی  فراهم برای شما را لکسیتوس فضای برای فارسی  و واسط رابط یک همچنین و (صفحه 

ه المللیبین کیفری حقوق زمینه در  جهان برجسته و پیشگام کارشناسان از  برخی شامل لکسیتوس  مدرسان هیات اعضای
   است دسترس در  و مهیا «دیوان حقوقی ابزارهای داده پایگاه» مجموعه  در نیز گفتارهادرس  فارسی متن   ستند

لین و پیوند با همراه ایصفحه  ۲۳۰۰ تفسیر یک حاوی ( المللیبین کیفری حقوق سرزمین عنوان به) لکسیتوس همچنین،

مجم این سردبیر «کالمبرگ مارک» پرفسور) است دیوان« ادله  و دادرسی  آئین قواعد» و اساسنامه درباره ارجاعات ک

ن (  کندمی  کار جهان سرتاسر از  حوزه این  در شاغل و فعال  و کارشناس ۵۰ از متشکل گروهی با که است تفسیری وعه

 امید   است آورده  فراهم فرانسه و عربی انگلیسی، هایزبان  به را  تفسیری مجموعه این به دسترسی لکسیتوس جدید سخه
   گردد ترجمه نیز فارسی زبان به مجموعه این آینده در  که رودمی

 عناصر با ارتباط در المللی بین محاکم برگزیده آرای  از ایچکیده  به تا دهدمی امکان شما به «لکسیتوس» این، بر عالوه
 داشته دسترسی (صفحه ۱۰۵۰ حدود) اسپانیایی و فرانسوی انگلیسی، عربی، هایزبان  به  اصلی المللی بین جرایم سازنده
   باشید

 اصلی، صفحه باالی چپ سمت گوشه در «ورود» گزینه روی کلیک با شوید،م  وارد «لکسیتوس » تارنمای به که وقتی
 وجود توضیحی آموزشی فیلم یک همراه به مقدماتی معرفی صفحه یک منبع هر برای   شودمی باز لکسیتوس منابع بخش
ت  لکسیتوس اولیه و سابق هایمعرفی  و خان، کریم آقای دیوان، دادستان تصویری و صوتی پیام توانیدمی همچنین،   دارد

   کنید مشاهده اینجا در را  المللی بین برجسته دانانحقوق سایر وسط

ا  کرده تائید و گواهی دیجیتال عمومی کاالی یک عنوان به را «لکسیتوس» مجموعه ،«دیجیتال عمومی کاالهای اتحادیه»
 اصول  رعایت با) خود آثار یا و مطالعات تحقیقات، در آن  منابع از  محدودیت بدون و آزادانه توانیدمی شما بنابراین،   ست

   شوید مندبهره خود تدریس در لکسیتوس ژرف گفتارهایدرس  از آنکه یا و کنید استفاده (ارجاع و استناد

ذاکرحسین )عضو هیات علمی دانشگاه  محمدهادی دکتر توسط لکسیتوس گفتارهایدرس هایزیرنویس فارسی ترجمه

المللی  تهران و مدیر مرکز حقوق کیفری بین
همی به   است کرده کمک شده، ضبط فارسی زبان  به که دیگر گفتاردرس  چند تهیه در  همچنین او   است شده انجام ایران(

و فارسی لکسیتوس فنی اجرای برای «رغاو آونیش» آقای ویژه به و «لبس میتیا» موسسه همچنین و او از باید مناسبت ن
   نمائیم  تشکر «گوپتا روهیت» کمک با پروژه این هماهنگی برای «آنگوتی آنتونیو» آقای همچنین 

 ت  « )سیلراپ( اس المللگذاری حقوق بی   مرکز پژوهش و سیاست »لکسیتوس« از جمله خدمات »

 پیشنهادات لطفا رو، این از    داد خواهیم ادامه  را هازبان سایر و فارسی زبان به لکسیتوس ارتقای و سازیبهینه مسیر ما
   بگذارید اشتراک به ما با لکسیتوس اصلی صفحه  باالی در »مشکل گزارش» گزینه از استفاده با را خود

 احترام،  با
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