
 

سامانه حقوقی دادپرداز برای وبسایت راهنمای استفاده از 

 دادخواهان
 

به سامانه حقوقی دادپرداز خوش آمدید. اگر سوالی دارید می توانید بپرسید و پاسخ خود را به رایگان از دادفران دریافت کنید  و یا در 

تخصص که توسط وکال و حقوقدانان م پیشنهاداتیو یکی از  درخواست تان را ثبت کنیددارید  دریافت خدمت حقوقیصورتی که نیاز به 

 با خیال آسوده خدمت حقوقی مورد نظرتان را دریافت کنید. قرارداد هوشمندبرایتان ارسال شده را انتخاب کرده و با عقد 

 لیست عناوین فرآیندهایی که در این فایل راهنما با آنها آشنا خواهید شد عبارتند از:
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 پرسیدن سوال و دریافت پاسخ
 حقوقی تان را بپرسید. برای این کار به صفحه پرسش وندانستن عیب نیست، نپرسیدن عیب است. شما می توانید در دادپرداز سواالت 

 کلیک کنید. "سوال حقوقی دارید"روی دکمه  بروید.  https://dadpardaz.com/faqپاسخ دادپرداز در آدرس 

 

ام در صورت دریافت پاسخ مطلع شوید، ثبت ن ال تان را بنویسید. اگر می خواهیددسته بندی سوال تان را انتخاب کنید. عنوان و متن سو

 کنید)ثبت نام اختیاری است( و در نهایت روی دکمه  ارسال کلیک کنید تا سوال تان ثبت شود. 

https://dadpardaz.com/faq


 

 

 ثبت درخواست
کلیک روی دکمه ثبت درخواست، وارد صفحه و یا  request-https://dadpadaz.com/addشما می توانید با مراجعه به آدرس 

 ت درخواست جدید شوید. بث

 

 ا مشخص کنید. در این صفحه بایستی در مرحله اول موضوع خدمت درخواستی تان ر

https://dadpadaz.com/add-request


 

 

ک کنید، روی کلمه بله کلی دقیق ترپرسش های مربوط به موضوع موردنظرتان درخواست تان را در صورتی که می خواهید با پاسخ به 

 کرده، این گزینه را فعال کنید و به سواالت پاسخ دهید.

 

 

در مرحله بعد بایستی شرح درخواست تان را ثبت کنید. نوشتن توضیحات دقیق تر و کامل تر باعث خواهد شد دادفران با عالقه بیشتری 

 خواست شما را مطالعه کنند و بدین ترتیب پیشنهادهای بیشتری دریافت خواهید کرد.در

 

 



 

در صورتی که تمایل دارید از وکالی آماده به خدمت در شهر خاصی پیشنهاد دریافت کنید، این گزینه را فعال کرده و شهر مورد نظرتان 

 را انتخاب کنید. در غیر اینصورت از این قسمت عبور کنید.

 

 

ظرتان را فایل های مورد ن واین گزینه را فعال پیوست کنید، آن مستنداتی را به تان در صورتی که نیاز هست برای کامل شدن درخواست 

 بارگذاری نمایید. 

 

 

 رسالادکمه در انتها نام و نام خانوادگی، نام نمایشی، شماره تلفن همراه )بدون صفر( و کلمه عبور مدنظرتان را ثبت ثبت نموده و روی 

 درخواست کلیک کنید.

 

 دادخواهانتایید توافقنامه دادپرداز با 

قنامه شما به صفحه مشاهده و تایید تواف "بازگشت به پنل کاربری"، و با کلیک روی گزینه بعد از ثبت اولین درخواست تان در دادپرداز

 اد موافتنامه موافقم کلیک کنید.روی دکمه با مفبعد از مطالعه موافقتنامه دادپرداز با دادخواهان هدایت خواهید شد. 



 

 

 آشنایی با پنل دادخواهان در وبسایت دادپرداز
در  .بعد از تایید توافقنامه دادخواهان با سامانه حقوقی دادپرداز وارد پنل کاربری دادخواه می شوید و داشبورد دادخواه را مشاهده می کنید

سه آیتم را برای تایید شماره تلفن همراه، ایمیل و اتصال به ربات تلگرام مشاهده می کنید که بعد از ، در قسمت باالی داشبورد ،اولین ورود

 تایید و اتصال حساب کاربری، دیگر این موارد را مشاهده نخواهید کرد.

 

 

 تایید شماره تلفن همراه
ماره پیامک شده است، ثبت و با کلیک روی دکمه تایید شبرای تایید مالکیت شماره تلفن همراه بایستی کد تاییدیه ای را که برای شما 

 تلفن همراه تان را تایید کنید.



 

 

 بعد از تایید موفق شماره تلفن تان دیگر این پنجره نمایش داده نخواهد شد.

 

 تایید ایمیل
ر طریق ایمیل دریافت کنید. به این منظوشما می توانید با ثبت و تایید ایمیل تان پیام های اطالع رسانی سامانه حقوقی دادپرداز را از 

سپس وارد صندوق ورودی ایمیل تان بشوید و ایمیلی که   آدرس ایمیل تان را یادداشت کنید و روی دکمه تایید ثبت ایمیل کلیک کنید.

 برای شما ارسال کرده ایم را باز کنید و روی دکمه تایید آدرس ایمیل کلیک کنید.



 

 

 رم دادپردازاتصال حساب به ربات تلگ
کلیه پیام های اطالع رسانی که سیستم  dadpardazbot@شما می توانید با اتصال حساب کاربری تان در دادپرداز به ربات تلگرامی 

برای شما ارسال می کند را عالوه بر پیامک و ایمیل از طریق تلگرام هم دریافت کنید. عالوه بر این شما می توانید از این ربات برای 

 سواالت و ثبت درخواست های تان استفاده کنید و در صورت نیاز مستقیما از طریق ربات با دادفران گفتگو کنید. ارسال

 به منظور اتصال حساب به ربات تلگرام روی دکمه اتصال به ربات تلگرام کلیک کنید.

 

 

 Startشوید و روی دکمه   dadpardazbot@ در صفحه جدید روی دکمه اتصال آسان به ربات تلگرام کلیک کنید و یا وارد به آدرس

 کنید و برای ربات ارسال کنید. Pasteآن را  startکلیک کنید و کد اختصاصی تان را کپی و با یک فاصله بعد از کلمه 

 



 اتصال به ربات تلگرامی به صورت مستقیم از ربات

تلگرامی و کلیک روی گزینه اتصال ربات به حساب کاربری و وارد کردن عالوه بر راه های فوق شما می توانید به سادگی با ورود به ربات 

 شماره موبایل و رمز عبورتان، ربات را به حساب کاربری تان متصل کنید.

 

 دخواهاداشبورد د
نها نیاز به آ صفحه اصلی پنل کاربری شما را به عنوان داشبورد دادخواه می شناسیم. در داشبورد شما می توانید به تمام موارد مهمی که

 دارید دسترسی سریع داشته باشید.

 آخرین درخواست های شما

در این قسمت می توانید آخرین درخواست هایی را که در دادپرداز ثبت کرده اید مالحظه کنید. برای ورود به هر یک از درخواست ها 

تان ی گزینه مشاهده همه وارد لیست کامل درخواست هایروی دکمه پیشنهاد یا گفتگوی سبز رنگ مقابل آنها کلیک کنید و یا با کلیک رو

 شوید.

 

 آخرین پیشنهادات دریافتی

در این قسمت می توانید آخرین پیشنهاداتی که از دادفران دریافت کرده اید را مالحظه کنید. در مورد هر یک از پیشنهادها می توانید با 

ونده شوید و راجع به درخواست تان و پیشنهادی که به شما داده است گفتگو کلیک روی گزینه گفتگو وارد تعامل با دادفر پیشنهاد ش

 دکنید. و یا با کلیک روی گزینه مشاهده، جزییات پیشنهاد را ببینید. در صورت تمایل به مشاهده تمام پیشنهاداتی که قبال دریافت کرده ای

 روی گزینه مشاهده همه کلیک کنید.

 



 

 سایر قسمت های داشبورد

 ه بر موارد فوق در داشبوردتان می توانید به اطالعات دیگری نظیر موجودی و آخرین تراکنش های مالی تان دست پیدا کنید.عالو

 

 مشاهده و انتخاب پیشنهاد دادفران
 "درخواست های من"در قسمت آخرین درخواست ها در داشبورد و یا با کلیک روی زیرمنوی  "پیشنهادها"با کلیک کردن روی دکمه 

صفحه می توانید در این  "پیشنهادها"در منوی عمودی سمت راست پنل تان و سپس کلیک روی دکمه  "همه درخواست ها"ذیل منوی 

 ایتان را مشاهده کنید.لیست پیشنهادات هر یک از درخواست ه

 

 



دراین قسمت شما می توانید با کلیک روی گزینه مشاهده رزومه، وارد صفحه رزومه اختصاصی هر یک از وکال شوید و حوزه های 

یشان اتخصصی فعالیت، جزییات سوابق تحصیلی، نوع پروانه وکالت، و تجربیات حرفه ای وکیل و نظرات سایر دادخواهان را که قبال از 

 خدمت حقوقی دریافت کرده اند، مشاهده کنید.

 

 

عالوه بر آن در صفحه لیست پیشنهادات می توانید قیمت پیشنهادی هر دادفر را مالحظه کنید. برای اینکه بهتر بتوانید پیشنهادات 

 ی را مالحظه کنید. مختلف را با هم مقایسه کنید ، وارد گفتگو با هر یک از دادفران شوید و جزییات پیشنهاد دریافت

عالوه بر این هر درخواست، یک میز کار دارد که می توانید کلیه موارد مربوط به آن درخواست را در آن مالحظه کنید. برای این کار 

 در مقابل هر یک از پیشنهادها کلیک کنید.  "میز کار"روی دکمه 

ت های پرداخشرح پیشنهاد و جزییات  "جزییات درخواست"در میز کار پیشنهاد می توانید موارد مختلف مربوط به هر پیشنهاد از جمله 

 ، فایل ها و پیام های مربوط به آن پیشنهاد را مالحظه کنیدامن



 

 

 



 گفتگو با دادفر

بت کردند یا با شما وارد گفتگو شدند، به صورت مستقیم چت )گفتگوی شما می توانید با هر یک از وکالیی که پیشنهادی برای شما ث

 متنی( کنید. 

 

 

 برای دادفر داشتید می توانید این کار را از طریق پنجره گفتگو انجام دهید. فرآیند تعامل نیاز به ارسال فایلاگر در 

  



 عقد قرارداد هوشمند با دادفر
وقدان دادخواه و وکیل یا حق امکان عقد قرارداد هوشمند به صورت الکترونیک بین شما به عنوانیکی از کلیدی ترین مزیت های دادپرداز 

 متخصصی که برای شما پیشنهادش را ثبت کرده است، به عنوان دادفر است.

 مشاهده پیشنهاد دادفر

 در اولین قدم شما پیشنهاد دادفر را مشاهده می کنید.

 

شامل موضوع پیشنهاد، مبلغ و اقساط دستمزد و هزینه های جاری)تنخواه( و همچین سایر شروط توافق  هر پیشنهادی که دریافت می کنید

دقیقه از ایشان مشاوره رایگان  51س گرفته و حداکثر به مدت است. عالوه بر آن در صورت تمایل دادفر می توانید با شماره ایشان تما

 بگیرید.

 پذیرش پیشنهاد و انعقاد قرارداد

مقایسه پیشنهادهای ارائه شده توسط وکالی مختلف می توانید با پرداخت اولین قسط پیشنهاد موافقت خود را با پیشنهاد اعالم و  بعد از

 وارد رابطه قراردادی با دادفر شوید.

 د.کنیاز شما خواسته می شود که اولین قسط را پرداخت با کلیک روی دکمه سبز رنگ پذیرش پیش پرداخت و شروع انجام کار، 



 

 

در صورتی که موجودی دادکیف شما بیشتر از مبلغ قسط پرداختی باشد می توانید بالفاصله با کلیک روی دکمه تایید مبلغ را پرداخت 

کنید و بدین ترتیب کار شما در حالت انجام شده قرار گیرد. در غیر اینصورت یعنی اگر موجودی دادکیف شما کافی نباشد، بایستی 

 دادکیف تان را افزایش دهید.نخست اعتبار 

 

 

 

 افزایش اعتبار کیف پول )دادکیف(
در صورت فقدان موجودی کافی در زمان پرداخت اقساط قرارداد هوشمند، پیامی مبنی بر ناموجود بودن اعتبار و درخواست افزایش آن 

 برای شما نمایش داده می شود.



 

اعتباری که می خواهید به حساب دادکیف تان افزوده شود و بانک عامل را انتخاب و روی در پنجره مربوط به افزایش اعتبار میزان مبلغ 

 گزینه پرداخت آنالین کلیک کنید.

 

 فرآیند دریافت خدمت در دادپرداز
پرداختی  لغمب شما با دادفر، کار حقوقی شما در وضعیت در حال انجام قرار می گیرد.با پرداخت موفقیت آمیز اولین قسط قرارداد هوشمند 

توسط شما نزد دادپرداز به امانت باقی می ماند تا زمانی که مرحله اول کار که در پیشنهاد دادفر مشخص شده بود، انجام شود. اعالم 

 پایان هر مرحله از کار توسط دادفر انجام می شود. بعد از تایید شما مبلغ به حساب دادفر منتقل می شود.



 

 

را به عنوان تنخواه برای پرداخت هزینه های جاری پرونده مانند تمبر و هزینه های دادرسی و غیره مشخص در صورتی که دادفر مبلغی 

 کرده باشد شما بایستی مبلغ مذکور را پرداخت کنید.

 

 



این مبلغ مستقیما به حساب دادفر واریز می شود و در پایان کار دادفر ضمن اعالم صورت هزینه ها، مبلغ باقی مانده احتمالی را به شما  

 عودت می دهد.

 

 پرداخت مراحل بعدی اقساط

 پرداخت مرحله جدید، پایان مرحله قبلی را اعالم می کند. در پایان هر مرحله از کار )غیر از آخرین مرحله( دادفر با ثبت درخواست

 

ستمزد پرداخت قسط دوم د"در این شرایط اگر شما از نحوه انجام کار در مرحله قبلی رضایت داشته باشید، می توانید با کلیک روی دکمه 

 ضمن تایید پرداخت قسط اول به وکیل، قسط دوم را پرداخت کنید. "دادفر

 



 

 

 

 



 

 

 ایید اتمام کارت

 بعد از پرداخت همه اقساط و در انتهای کار که آخرین مرحله از اقدامات وکیل هم انجام شده، دادفر اتمام کار را اعالم می کند. در پیام

 اعالم اتمام کار دادفر ریز هزینه هایی که از محل تنخواه پرداخت نموده را نیز می نویسد و به شما اعالم می کند.

 

 

 این موضوع را تایید کنید. "تایید اتمام کار"با کلیک روی دکمه تی که از انجام کار رضایت داشته باشید، می توانید در صور



 

 

 ثبت نظر و امتیاز برای دادفر

 بعد از تایید اتمام کار به صورت خودکار به صفحه ای هدایت می شوید که باید نظرتان را راجع به دادفر ثبت کنید.

 

 نوشتن امتیاز و انتخاب تعداد ستاره هایی که می خواهید به دادفر بدهید روی دکمه ثبت نظر کلیک کنید.بعد از 



 

 

 

 ثبت درخواست پشتیبانی
به همین دلیل تیم پشتیبانی دادپرداز با دانش حقوقی کافی در خدمت ما در دادپرداز سعی می کنیم رضایت کامل شما را جلب کنیم. 

 باشد. شماست و تالش می کند در اسرع وقت پاسخگوی درخواست های شما 

 د. کلیک کنی "تیکت جدید"برای ثبت درخواست پشتیبانی از منوی سمت راست گزینه پشتیبانی را انتخاب و روی گزینه 

 

، مخاطب تان را انتخاب کنید و مطلب مورد نظرتان را بنویسید. در صورتی که نیاز به ارسال فایلی دارید آن را موضوع تیکت را ثبت کنید

 درخواست پشتیبانی تان را ارسال کنید.  "ثبت و انتخاب"انتخاب و بارگذاری نمایید و در پایان با کلیک روی دکمه 



 

 نوی تیکت ها، درخواست خود را مشاهده و پیگیری نمایید.بعد از ثبت درخواست پشتیبانی می توانید از طریق م

 

 تنظیمات دریافت پیام های اطالع رسانی
در دادپرداز شما می توانید انتخاب کنید کدام پیام های اطالع رسانی را و از چه طریقی می خواهید دریافت کنید. برای این کار در منوی 

 را انتخاب کنید. "اطالع رسانی"سپس سمت راستل روی گزینه تنظیمات کلیک کنید و 



 

را مشاهده کنید. در مقابل هر یک از عناوین پیام ها، می توانید سه کانال در این صفحه شما می توانید لیست تمام پیام های اطالع رسانی 

ی خواهید نید که می خواهید یا نماطالع رسانی ایمیل، پیامک و تلگرام را مشاهده کرده و با تیک زدن یا برداشتن تیک هر گزینه انتخاب ک

 آن پیام را از کانال مربوطه دریافت نمایید.

 



 تسویه حساب
در صورتی که تمایل به افزایش اعتبار دادکیف تان دارید یا می خواهید موجودی اعتبار آن را برداشت کنید در منوی سمت راست روی 

 د.را انتخاب کنی "دادکیف"کلیک کرده و  "امور مالی"گزینه 

 

کلیک کنید. در صورتی که قبال حساب بانکی تان را اضافه نکرده باشید، از شما خواسته می  "درخواست تسویه"در این صفحه روی گزینه 

 شود که در ابتدا حساب بانکی تان را تعریف کنید.

 

 تعریف حساب بانکی

ر دبرای تعریف حساب بانکی عالوه بر مسیر فوق )از طریق دادکیف و کلیک روی تسویه حساب و تعریف حساب کاربری( می توانید 

 را انتخاب کنید. "حساب بانکی"منوی سمت راست روی گزینه پروفایل کلیک کنید و 



 

 کلیک کنید. "حساب بانکی جدید"در صفحه لیست حساب های بانکی روی گزینه 

 

در ابتدا بانک مورد نظرتان را انتخاب کنید. سپس شماره شبا را ثبت و روی دکمه ثبت اطالعات در صفحه اضافه کردن حساب بانکی 

 کلیک کنید.

 


