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ﺻﺎدر ﺷﺪه در دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد از دادﮔﺎه
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑ
درﺧﻮاﺳﺖھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در اروﭘﺎ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ

ﺑﮕﺬارﯾﺪ؟

ﻣﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭘﻨﺎهﺟﻮﯾﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺧﻮد از ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ و اﻧﺼﺎف در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ
اﺳﺘﯿﻨﺎف ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ در
زﻣﯿﻨﮫ روال رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﻮال
ﺷﻮد .اﯾﻦ دادهھﺎ در ﻗﺎﻟﺐ طﺮح ﭘﮋوھﺸﯽ ﭘﺮدازش
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
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ﺗﺣﻘﯾق
ﺑرای ﯾﮏ ﻓرآﯾﻧد ﻣﻧﺻﻔﺎﻧ ﮫ
و ﯾﮑدﺳت ﺗر
در ﺻدور ﺣﮑم
در اروﭘﺎ

ﺑرای دادهھﺎی ﻣن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟

ﻓرآﯾﻧد ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ و ﯾﮑدﺳت ﺻدور
ﺣﮑم؟
ھﻤﮫ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎ ،ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﻣﺤﻞ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ،ﻣﺸﻤﻮل روالھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ
ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اوﺿﺎع در ﻣﺮاﮐﺰ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتھﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ
اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮ روی ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﯿﻨﺎف
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮد .اﯾﻦ
طﺮح ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رای ﻣﻨﻔﯽ اوﻟﯿﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﯾﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾﻦ روﻧﺪھﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در  www.asyfair.comﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

روشﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻣﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻠﺴﺎت اﺳﺘﯿﻨﺎف ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ
رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﯿﻨﺎف و ﻧﯿﺰ دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﺟﻤﻠﮫ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮق ،درﺑﺎره روش رﺳﯿﺪﮔﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ از دادهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دادهھﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ دادهھﺎ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

در روﻧد اﺳﺗﻔﺎده از دادهھﺎی ﭘژوھﺷﯽ ،ﻣﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﺑﯽﻧﺎم
ﮐردن ﭘﺎﺳﺦھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣذف ﻧﺎم ،ﻋﻧوان و وظﺎﯾف
ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﮑﺎنھﺎ و ﻧﯾز اﺻﻼح روﯾدادھﺎ ،ﺷﺧﺻﯾتھﺎ و
ﺟﻧﺑﮫھﺎی ﻏﯾرﻣﻌﻣول ﺗﺟرﺑﯾﺎت و ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺷرﮐت
ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ھدف ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺣرﻣﺎﻧﮕﯽ ھﺳﺗﯾم.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان  ASYFAIRﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﮫ و
دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻤﺎ درﺑﺎره روالھﺎی اﺳﺘﯿﻨﺎف ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در اروﭘﺎ،
ﻣﺜﻼً »اطﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﮫ«؛ »دوره ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ دادرﺳﯽ«؛
»ﺧﻮد ﺟﻠﺴﮫ دادرﺳﯽ« و »روﯾﺪادھﺎی ﭘﺲ از دادرﺳﯽ«
ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ
از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﯿﻨﺎف دادرﺳﯽ و در ﻣﺪت آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻮال
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﯿﻨﺎف را
ﻓﮭﻤﯿﺪهاﯾﺪ و آﯾﺎ آن را ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ داﻧﺴﺘﮫاﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﻣﻮارد
ﺿﺮوری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و زﯾﺎن-آور را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دھﯿﺪ ،ﻣﺎ
ﻣﻮظﻒ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ.
ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ
رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺘﯿﻨﺎف
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺻﺎﺣﺑﮫﺷوﻧدﮔﺎن در ھر زﻣﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑدون ذﮐر دﻟﯾل
از طرح ﭘژوھﺷﯽ ﺧﺎرج ﺷوﻧد .از دادهھﺎی ﺑﯽﻧﺎم در
ﻧﺷرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﺷود و دادهھﺎی ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ
طﺑق ﻗﺎﻧون ﺟﺎری »ﻣﺣﺎﻓظت از اطﻼﻋﺎت« ﭘردازش
ﻣﯽﺷود.

ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی طرح ﭘژوھﺷﯽ
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ طرح ﭘژوھﺷﯽ در ﺳﺎل  2019ﻣﻧﺗﺷر
ﻣﯽﺷود .اﺟرای اﯾن طرح ﭘژوھﺷﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021طول
ﻣﯽﮐﺷد .ھدف ﻣﺎ ،ﺗﺣﻠﯾل و ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق ﻣﺷﺎھدات و
ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  2021اﺳت.

را »ﺷورای  ASYFAIRﺑودﺟﮫ طرح ﭘژوھﺷﯽ ﻣﺳﺗﻘل
 ،StGﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﻣرﺟﻊ طرح  ERCﭘژوھش اروﭘﺎ« )( ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﺳرﭘرﺳﺗﯽ اﯾن طرح 2015_677917
( ،اﺳﺗﺎدﯾﺎر رﺷﺗﮫ ) Nick Gillرا ﭘروﻓﺳور ﻧﯾﮏ ﺟﯾل
( ﺑر ) Exeterﺟﻐراﻓﯾﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ در داﻧﺷﮕﺎه اﮐﺳﺗر
ﻋﮭده دارد.

