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 و انتخابات  فیوظا الت،یدستور العمل تشک

 دادگستری  یو کارشناسان رسم وکال یو مراکز استان یعال یشوراها

 

 کلیات -فصل اول

 هدف  -1ماده 

قوه  سیرئ 27/11/1397مصوب ، و مشاوران خانواده یوکال، کارشناسان رسممرکز  نامهنییآ 3به استناد ماده 

شورای عالی شورای عالی وکال و    دستورالعمل،م وظایف مقرر در این  جاانبه منظور تحقق اهداف و  و    هیقضائ

به شرح به تفکیک  کارشناسان رسمی دادگستری  مراکز استانی  کارشناسان رسمی مرکز و مراکز استانی وکال و  

 . گردنداین دستورالعمل تشکیل و اداره می

 اصطالحات  -2ماده 

 :رود می کار به ذیل مشروح معانی درل رالعمدستو نیبه کار رفته در ا اصطالحاتها و واژه

 و مشاوران خانواده؛   یمرکز وکال، کارشناسان رسم مرکز: .1

   ؛با اصالحات و الحاقات بعدی هیقوه قضائ سیرئ 27/11/97نامه مصوب  نییآ :مرکز نامه نییآ .2

و ال وک یو مراکز استان یعال یشوراها و انتخابات فیوظا الت،یتشکرالعمل ودست دستورالعمل: .3

 ؛دادگستری  یکارشناسان رسم

 مرکز؛  دادگستری رسمی کارشناسانشورای عالی  و وکال عالی شورای :ی عالیشورا .4

 ؛ دادگستری رسمی مراکز استانی کارشناسان و وکال استانی مراکز مراکز استانی: .5

 کارشناسان رسمی دادگستری؛ مرکز استانی مرکز استانی وکال و مرکز استان:   .6

 انتخاباتی؛  تخلفات به رسیدگی و نظارت هیأت :اتنتخاببر ا ارتظن هیأت .7

 اجرایی انتخابات؛  هیأت اجرایی: هیأت .8

 . و کارآموزی یکارشناس ،وکالت  پروانه پروانه: .9

 

 



2 
 

 تفسیر دستورالعمل –3 ماده

أخذ پس از    «مرکز  استعالمات  کمیسیون»  توسط  دستورالعمل  این  در  مندرج  مفاد خصوص  در  تفسیر  گونه  هر

 . پذیردصورت می  «یون تدوین مقررات مرکزیس کم»از نظر 

 

 دادگستریمراکز استانی وکال و کارشناسان رسمی  -فصل دوم 

 

 کلیات   -مبحث اول

 شخصیت و هدف از ایجاد مراکز استانی   -4ماده 

و  غیردولتی ،ای عهده دار خدمات عمومی، دارای شخصیت حقوقی مستقلنهاد حرفهبه عنوان  استانی مراکز

 ارائه هدف با و مرکز رسمی  کارشناسان و وکال امور تمشیت  منظور بوده و تحت نظارت مرکز به یغیرانتفاع

هر  به تفکیک در مرکز دستگاه قضایی، ادارات، نهادها و اعضای وکیل و کارشناس ،مردم  به شایسته خدمات

  .شوداستان تشکیل می 

ی استان دفاتر نمایندگی تأسیس  هاز شهرستان توانند با هماهنگی مرکز در برخی امراکز استانی می -تبصره

 کنند. 

 وظایف و اختیارات مراکز استانی  -5ماده 

 وظایف و اختیارات مراکز استانی حسب مورد عبارت است از:

  دارندگان و رفتاری  ایعملکرد حرفه  بر و نظارت  رسمی و کارشناسیوکال اداره امور راجع به  .1

جهت حصول اطمینان از حسن جریان   استان سطح ن درآموزا و کار کارشناسی و وکالت  هایپروانه 

 ؛ امور

 چارچوب در استان سطح در اجرایی نهادهای و هادستگاه  و ادارات ها،دادگستری  با سازنده تعامل .2

   مرکز؛ هایسیاست 

  واجد  داوطلبین به یکارشناس و وکالت  کارآموزی، پروانه صدور و کارآموزی هایدوره برگزاری .3

  فات یتشر مطابق های حین کارآموزی و اختبارآزمون یبرگزار مرکز و تأیید از پس یقانون شرایط

 ؛ مقرر
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 ؛ مرکز انتظامیمراجع درخواست تعقیب مرتکبان تخلفات انتظامی از  .4

 ؛ و کارشناسان برنامه ریزی و انجام تمهیدات الزم برای ارائه معاضدت قضایی از سوی وکال .5

   استان؛ سطح درنظارت  أتیه و  مرکز، شورای عالیمصوبات  اجرای .6

  و  رسمی کارشناسان وکال و  ،کارآموزانانجام تمهیدات الزم جهت ارتقای سطح علمی و عملی  .7

 ؛و معاونت آموزش ی شورای عالیهاهای آموزشی مطابق برنامه و سیاست برگزاری دوره 

یسیون مک)  حقوقی  توسعه  و  پژوهش  معاونت هماهنگی  با    و تخصصی  انتشار کتب و نشریات حقوقی .8

 ؛ ( انتشارات مرکز

 نیاز اعضاء در سطح استان؛ رفاهی، ورزشی و سایر خدمات مورد ارائه خدمات  .9

ی هاانون برعهده اتحادیه و اموری که مطابق ق  انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات مرکز .10

شده  ترتیب دیگری پیش بینیباشد، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات مرکز صنفی می

 . باشد

 ارکان مراکز استانی  -6ماده 

 شود: تشکیل میذیل مراکز استانی از ارکان 

 مجمع عمومی؛  .1

 هیأت مدیره؛  .2

 بازرسان؛  .3

 . انتظامیدادسرای دادگاه و  .4

 حدنصاب تشکیل مراکز استانی  -7ماده 

ل در  عاف دارای پروانه عضو 100 حد نصاب الزم برای تشکیل هریک از مراکز استانی در هر استان، وجود

 .باشداستان می 

بوده و در وضعیت تعلیق یا تودیع نبوده  معتبر پروانه وی فعال کسی است که  دارای پروانه عضو -1تبصره 

 و مطابق مقررات تمدید شده باشد.  

  نرسد،  نصاب حد به استان  مرکز یلدر صورتی که تعداد اعضای فعال در هر استان جهت تشک -2 تبصره

  برعهده  را هااستان  این در استان مرکز وظایف انجام مرکز، رئیس تشخیص  به همجوار، استانی مراکز از یکی
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 همجوار   استانی  مرکز  یاعضا   سایر  تکالیف  و  حقوق  همان  دارای  مزبور  استان  در  فعال  اعضای  و  داشت   خواهد

 . باشندمی

 

 مجمع عمومي  -مبحث دوم

 اعضای مجمع عمومی  - 8 ماده

  دارای پروانه   کهعضو مرکز در استان مربوطه  ی  وکال  و  کارشناسانب مورد از  مجمع عمومی مراکز استانی حس

 .شودمی تشکیل وکالت  کارآموزانهمچنین  و فعال باشند

 مجمع عمومی  اداره جلسات  -9ماده 

خواهد بود. بازرسی که   هیئت رئیسه مجمعبرعهده جهت انجام وظایف مقرر مجمع عمومی جلسات اداره 

دوم به عنوان بازرس  مجمع، رئیس ، کسب نموده هیات مدیره  انتخابات تعیین بازرسانبیشترین رأی را در 

عمومی ارکان هیئت رئیسه مجمع را    مجمعنایب رئیس، یک دبیر و سه نفر ناظر به انتخاب اعضای حاضر در  

 .دهندتشکیل می

ی مرکز هار استان بازرسان فوق، نماینده واحد بازرسی و اموصورت عدم حضور هر یک از در  -1تبصره 

 جایگزین وی خواهد شد. 

در تصمیم گیری مشارکت تواند از طرف یکی از اعضا وکالتاً، در مجمع شرکت و  هر عضو تنها می   - 2تبصره  

ساعت قبل از برگزاری جلسه در پروفایل   24وکالتنامه اصیل و وکیل باید حداقل  در این صورت .نماید

  ردد. ثبت گدر سامانه مربوطه  هاشخصی آن 

 برگزاری جلسات مجمع عمومی  -10ماده 

واحد  جلسات ساالنه مجمع عمومی جهت انجام وظایف مقرر با حضور نماینده شورای عالی و نماینده 

در صورتی که انجام وظایف مزبور    .شودبرگزار می   مالی  سالاول  در سه ماهه    ی مرکزهابازرسی و امور استان 

 اشد، جلسه مزبور ادامه خواهد یافت.مستلزم تداوم جلسه مجمع عمومی ب
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الزم از واحد بازرسی و امور  ضمن أخذ مجوزهای مدیره مرکز استان موظف است  هیأترئیس  -1تبصره

یک ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی، از طریق انتشار اطالعیه در پایگاه اینترنتی مرکز  ی مرکز،  هااستان 

هیأت مدیره رئیس  در صورت عدم دعوت    .ها اقدام کندعوت از آن استان و ارسال پیامک به اعضا نسبت به د

 .برگزار خواهد شد برای تشکیل مجمع عمومی جلسه مجمع عمومی به دعوت بازرسان

اعضا و در صورت عدم تشکیل جلسه با نصاب   یک سومجلسات مجمع در نوبت اول با حضور  ـ2تبصره 

مصوبات   .یابدرسمیت می تعدادا هر در نوبت دوم بجلسه تجدید و  مدیره هیأتمزبور به دعوت رئیس 

 .مجمع عمومی با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود

 وظایف مجمع عمومی   – 11ماده 

 ی مجمع عمومی عبارتند از: هاوظایف و صالحیت 

 مدیره و مرکز استان؛  هیأتاستماع و بررسی گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد  .1

 ؛ زرسان استماع گزارش با .2

 ؛ های مالی سالیانه مرکز استانصورتو تصویب بررسی  .3

 ره؛ یمد  هیأت شنهادیپ به استان مرکز یمش خطبررسی و تصویب برنامه و  .4

 ره؛ یمد  هیأت شنهادیپ با گذاریو انجام سرمایه  الت یتسه و وام أخذ ب یتصو .5

 مستقل با پیشنهاد هیأت مدیره؛ رسمی سسه حسابرسی ؤانتخاب م .6

 توسط   یاستان  مراکز  وظایف  محدوده  در  که  پیشنهادی  موارد  سایر  به  نسبت   تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی .7

 .گیردیم قرار جلسه  دستور در مدیره هیأت

یک نسخه از کلیه اسناد و مدارک به همراه صورتجلسه و مصوبات  موظف است  هیأت مدیره - 1تبصره 

 . دکنمرکز ارسال ی هابرای واحد بازرسی و امور استان ، مجمع عمومی

توسط مجمع، موضوع مزبور به همراه کلیه مستندات  خط مشی در صورت عدم تصویب برنامه و  -2تبصره 

ی مرکز هاواحد بازرسی و امور استان به  رئیس جلسهو توضیحات الزم جهت اتخاذ تصمیم نهایی از طریق 

 . ارجاع خواهد شد

رخصوص موضوعات دستور جلسه  نحوه اداره جلسات و ترتیب صحبت اعضای مجمع عمومی د  -3  تبصره

 خواهد بود. در اختیار هیأت رئیسه ئه گزارشات و شیوه تصمیم گیری و ارا
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 هیأت مديره -مبحث سوم

 مدیره هیأت تشکیل  -12ماده 

 مدت   برای  و  دستورالعمل  انتخابات مطابق این  طریق  و از  اعضای مرکز استانمراکز استانی توسط    مدیره  هیأت

 . شوندمی  ابتخان سال با رأی مخفی 3

)مجموعاً دو دوره    متوالی  دوره  یک  از  بیش  برایبه عنوان عضو اصلی    مدیره   هیأت  در  اعضا  عضویت   -تبصره

همان دوره طول  مدیره کمتر از نصف  هیأتیت عضو اصلی در درصورتی که عضو .است  ممنوع سه ساله( 

 خواهد گرفت. ، دوره مزبور در محدودیت بیش از یک دوره متوالی مالک قرار نبکشد

 رهیمد  هیأت ی نیجانش -13 ماده

و یا پس از تشکیل مطابق   افتد تأخیر به و نشود انجام علت  هر به جدید مدیره هیأت  انتخاب که صورتی در

 ص یتشخ  به  دیگر  یاستان  مراکز  از  یکی  ای  استان  مرکز  یاعضا  از  یتعداد  ،مقررات این دستورالعمل منحل گردد

 . داشت  خواهند برعهده را رهیمد هیأت فیوظا جدید مدیره هیأت تشکیل تا مرکز سیرئ

 مدیره هیأتتعداد اعضای  -14 ماده

 باشد: می ذیل شرح به مرکز استان، اعضای تعداد اساس مدیره مراکز استانی بر هیأتتعداد اعضای 

 ؛ بدل العلی عضو دو اصلی و عضو پنج: فعال دارای پروانه عضو 600 حداکثر دارای هایاستان  -الف

  ؛البدلعلی  عضو سه اصلی و عضو هفت : فعال دارای پروانه عضو 1200 تا 600 دارای هایاستان  -ب

  ؛البدلعلی  عضو اصلی و چهار عضو نه: فعال دارای پروانه عضو 1200 از  بیش دارای هایاستان  -پ

 استان تهران: یازده عضو اصلی و چهارعضو علی البدل. -ت

 رئیسه  هیأتو تعیین  مدیره هیأت  جلسه  برگزاری اولین  -15ماده 

  رئیس  سوی از جدید اعضای احکام صدور و انتخابات نتایج شدن قطعی از اولین جلسه هیأت مدیره پس

 تشکیل و توسط  بازرسین و مدیره هیأت جدید اعضای  حضور با و اجرایی هیأت  رئیس دعوت با مرکز،

از سوی   ناظر  یک  چنین  هم  و  باشدمی  مدیره  هیأت  عضو  جوانترین  که  منشی  یک  همراه  به  جلسه  سنی  رییس
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رئیسه را مرکب   هیأتمدیره در این جلسه از میان خود    هیأتاعضای    .شد  خواهد  ادارهدادگستری کل استان  

 رأی با و کتبی طور به یمال مسئول نفر کی و عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر دبیراز یک نفر به

 .کنندمی  انتخاب مخفی

 شود.  میی مرکز ارسال هارئیسه برای واحد بازرسی و امور استان  هیأتنتایج انتخابات  -1تبصره 

 خواهند شد.  انتخاب  یک سالرئیسه برای  هیأتاعضای  -2تبصره 

 اصلی  اعضای تمام )نصف به اضافه یک(  اکثریت مطلق رأی رئیسه، هیأتاعضای  انتخاب برای -3 تبصره

  نسبی  اکثریت  رأی  ،برای یک یا چند نفر از اعضا نتیجه  حصول  عدم صورت در و اول  دور در مدیره هیأت

یان دو نامزدی که بیشترین رأی را  مگیری در دور دوم، رأی  .است  مالک )در همان جلسه( دوم  دور در آنان

 ت اس   فردی  با  اولویت   رئیسه،  هیأتاعضای    انتخاب  برای  آراء  تساوی  صورت  در  .اند خواهد بودکسب نموده

 . باشد کرده کسب  انتخابات در را رأی بیشترین که

  ک ی هر عملکرد به نسبت  رهیمد هیأت یاعضا  از نفر دو حداقل ره،یمد هیأت دوره طول  در هرگاه -4 تبصره

  و  یبازرس واحد  نزد مربوط  مدارک و  اسناد همراه به مراتب  باشند، داشته اعتراض سهی رئ هیأت ی اعضا از

 قرار  رهیمد  هیأت جلسه دستور در موضوع مزبور واحد اعالم با و شد خواهد ثبت  مرکز یهااستان  امور

  ن یمخالف و نیموافق صحبت  از پس های مرکز،واحد بازرسی و امور استان با حضور نماینده  و گرفت  خواهد

  کل  مطلق ت یاکثر موافقت  صورت در و شد خواهد گذاشته یرأ به مزبور عضو عزل اعتراض، مورد  عضو و

از عضویت در های مرکز پس از تایید واحد بازرسی و امور استان مزبور عضو ره،یمد هیأت یلاص  یاعضا

 . شد خواهد اعالم  عزلهیأت رئیسه 

  استعفا  رشیپذ. دهد استعفا سهیرئ هیأت در ت یعضو از تواندیم سهیرئ هیأت یاعضا از کیهر -5 تبصره

 ی تقاضا  دی با عضو. است  های مرکزر استانو تأیید واحد بازرسی و امو رهیمد هیأت ب یتصو به  موکول

  به  را آن  رونوشت  و سدیبنوو همچنین بازرس مرکز استان  رهیمد هیأت سیرئ  عنوان به را خود یاستعفا

 ابتداء  بعد جلسه در استعفا،  درخواست  وصول از پس. دینما  ارسال مرکز یهااستان  امور و یبازرس واحد

  سپس  و داد  خواهد ارائه را خود توضیحات استعفاء متقاضى عضو سپس و شده  قرائت  استعفاء تقاضاى

 . آیدمى عملبه  گیرىرأى  آن از پس و نمود خواهد صحبت  مخالف عنوان به نیز   نفر یک وجود، درصورت
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  هیأت  عضو ت یعضو غیره تودیع پروانه و ،استعفا عزل، فوت، از اعم لیهردل به  که یصورت در -6 تبصره

  صورت،   نیا  در  .دیآیم   عمل  به  مقرر  فاتیتشر  مطابق  بعد  جلسه  در  یو  نیگزیجا  خابانت   ابد،ی  خاتمه  سهیرئ

    .بود خواهد رهیمد  هیأت دوره همان یانتها تا دی جد عضو ت یعضو مدت

 مدیره  هیأتتحویل  -16ماده 

  هفته،  یک ظرف حداکثر است  موظف  قبلی مدیره هیئت  رئیس جدید، رئیسه هیأتاعضای  تعیین از پس

اعضای   ،ی مرکزهاواحد بازرسی و امور استان  نماینده عالی، شورای نماینده حضور با جلسه لکیتش ضمن

  دسته   اشیاء،  اموال،  اسناد،  دفاتر،  کار،  محل  و  ارائه  کتباً  را  خود  عملکرد  گزارش  جدید،  بازرسین  و  مدیره  هیئت 

 و مالی گزارش و دهد لتحوی جدید مدیره هیئت  به صورتجلسه تنظیم با را مرکز استان  مهرهای و چک

با رعایت   را  هاآن   انتقال  ترتیب   و  اعالم  باشد،  شده  تائید  بازرسین سابق  توسط  که  را  هاحساب   موجودی  آخرین

 .کند فراهمکلیه تشریفات قانونی 

 مدیره هیأت جلسات  -17ماده 

میت اصلی رساعضاء  نفر نصف به عالوه یکنفره با حضور و یازده  نه ،هفت  ،جلسات هیأت مدیره پنج  

مصوبات هیأت مدیره تنها با اکثریت    .شودیابد و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، جلسه تجدید می می

  .شودآراء اعضای اصلی هیأت مدیره که در جلسه حاضرند اتخاذ می  مطلق

  و مصوبات در  مذاکرات خالصه و تشکیل بار یک دو هفته  هر حداقل باید مدیره هیئت  جلسات - 1 تبصره

به هفته از تاریخ جلسه به همراه خالصه مذاکرات  یکظرف  ج و به امضای حاضران برسد وصورتجلسه در

در پایگاه الکترونیکی مرکز استان  پس از تایید واحد مذکور و گردد های مرکز ارسال بازرسی و امور استان 

 منتشر گردد.  

تمالی مصوبات هیأت مدیره را با قوانین و ها مکلف است مغایرت اح واحد بازرسی و امور استان  -2تبصره 

مقررات مرکز حداکثر ظرف یک هفته به مرکز استان اعالم نماید. عدم اعالم به منزله تأیید مصوبات صورتجلسه  

 باشد. هیأت مدیره می 

 مدیره هیأت وظایف  -18ماده 

 باشد:  به شرح ذیل می  مدیره هیأتوظایف و اختیارات 

 ؛عمومی مجمع مصوبات اجرای .1
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 اداره امور مرکز استان؛   .2

و  هاکمیسیون اعضاء مرکز استان با هماهنگی  جهت استمرار فعالیت  انجام کلیه امور اداری .3

 مرکز؛ی ذی ربط در هامعاونت 

 ؛ و ارائه به مجمع عمومی  بودجه ساالنهتصویب  .4

  اساس رب ها )تخصیص اعتبار( براساس بودجه ساالنه، جهت امور مرکزهزینه  انجام و درآمد وصول .5

 قوانین و مقررات؛ 

 مرکز استان و ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب؛آتی تهیه برنامه و خط مشی  .6

   ؛عمومی مجمع و ، حسابرس رسمیبازرسان به آن ارائه  و مالی هایصورت  تهیه .7

  و  منقول اموال معاوضه و فروش و خرید جمله  از قرارداد نوع هر انعقاد خصوص در تصمیم اتخاذ .8

 و  دولتی از اعم حقوقی و حقیقی اشخاص با آنها اقاله  و فسخ تبدیل، تغییر،  استان،  کزرم  غیرمنقول

 ؛ های ابالغینامه و آیین  مربوط مقررات  و قوانین رعایت  با غیردولتی

  به  گذاری از محل منابع در اختیار،و یا سرمایه  قانونی مراجع از وام و تسهیالت أخذ پیشنهاد ارائه .9

 ؛ب ی تصو جهت  عمومی مجمع

با هماهنگی  ها به نام مرکز استان نزد بانک حساب کردن مسدود و افتتاح خصوص در تصمیم اتخاذ .10

 ؛ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز

 عمومی؛های سالیانه مرکز استان جهت ارائه به مجمع گزارش تهیه .11

 ؛ابالغیات چارچوب قوانین و مقرر مرکز در مورد نیاز ی استخدامیهاتعداد پست  تصویب  .12

با هماهنگی اتاق داوری  به داوری و صلح دعاوی مرکز استان تصویب ارجاع دعاوی و اختالفات  .13

 ؛ مرکز

 ؛ رسیدگی به اختالفات وکالء، کارشناسان و کارآموزان با یکدیگر .14

 ؛ اعضاء مرکز استان  اقدام خالف شئون شغلیجلوگیری از هرگونه  .15

 موضوع   کهصورتی  در  سازش   ایجاد  در  سعی  و  سانشناکار  یا  وکالء  از  اشخاص  شکایات  اولیه   بررسی .16

 ؛ مرکز  داوری اتاق هماهنگی با باشد داشته خصوصی جنبه فقط

و تعیین   های مرکزبا هماهنگی واحد بازرسی و امور استان   استان  های مورد نیاز مرکزایجاد کمیسیون  .17

 ؛ اعضای آن

 یخصوص  و  یعموم   ینهادها  و  هامان ساز  و  ادارات  محاکم،  یسو  از  شده  ارجاع  یهایکارشناس  میتقس .18

 ؛ و با نظارت بازرس یبرابر و عدالت  ت یرعا با و یکیالکترون صورت به
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 در برگزاری آزمون؛   و شورای عالی همکاری با مرکز .19

 تحلیف؛  مراسم برگزاری .20

  براساس   اعضا  یهادفترچه   تمدید  و  مرکز  معرفی   از  پس  اعضا  کارآموزی  و  فعالیت   هایپروانه  صدور .21

 ؛ المیعا شرایط

 ؛ قانونی شرایط براساس اتفاقی وکالت  هایپروانه  صدور .22

ها و  حقوقی از قبیل سازمانتعامل و همکاری با تشکیالت قضایی استان و سایر اشخاص حقیقی و  .23

  کارشناسی   ،و ارائه خدمات حقوقی  نهاد در سطح استانهای مردمنهادهای عمومی و دولتی یا سازمان

 به آنها؛  و مشورتی

ی دیگر در صورت ضرورت با هماهنگی معاونت هاهای مختلف در استان ادها و سازمان ط با نه ارتبا   .24

 مربوطه در مرکز؛  

 و  ییقضا مراجع مرکز، با اعضای مرکز استان  هایفعالیت  بین هماهنگی و همکاری و ارتباط ایجاد .25

ی کارشناسی  هاه و هماهنگی میان گرو سطح استان و مراکز علمی و دانشگاهی ادارات و هاسازمان 

 ؛به خصوص در مورد پیشگیری از وقوع جرم حسب مورد

وکالت تسخیری و   ،و ارائه گزارش و نتایج آن به کمیسیون معاضدت یی قضا معاضدت برنامه تنظیم .26

 ؛اتفاقی مرکز

ی مختلف  هاو رشته  حقوقیمختلف  موضوعات در سخنرانی  جلسات  و  های علمیسمینار برگزاری .27

 علمی  هایو کارگاه آموزشیهای سکال ،های آموزش کاربردیدوره ام وکارشناسی به صورت ع

  گواهینامه   صدور  و  جهت ارتقاء اعضاء  دانشگاه  اساتید  و  قضات   متخصصان،  از  دعوت  با  اعضا،  برای

  ؛با هماهنگی و موافقت معاونت آموزش مرکز

 ی هات یشخص ریسا و اعضا یهایتعاون لیتشک جهت  ازین مورد یقانون یمجوزها أخذ  .28

 ؛ مرکز یهااست یس چارچوب در ازین مورد یحقوق

 مرکز؛ انتشارات کمیسیون تأیید و هماهنگی با تخصصی جزوات و کتب  یا مجله انتشار .29

 و شورای عالی؛  مرکز به  آن انعکاس و اعضاءو  کارآموزان مشکالت به رسیدگی .30

 ؛هماهنگی کمیسیون رفاهی مرکز با اعضاء به رفاهی خدمات ارائه .31

  یا  وکالت  به مربوط مقررات و ضوابط رعایت  جهت  از استان مرکز یاعضا عملکرد بر نظارت .32

 و وکالء دفاتر از مستمر بازرسی و شغلی شئون و اعتقادی و اخالقی اصول رعایت  و کارشناسی
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  به  آنها اتتخلفها و ارجاع تذکرات الزم به آن  اعالم و با هماهنگی بازرسان مرکز استانی کارشناسان

 تخلف؛  وقوع از اطالع صورت در بوطهمر انتظامی مراجع

 ؛ مربوطه  دستورالعمل  درچارچوب  هاآن  مورد  در  نظر  اعالم  و  انتقال  و  نقل  هایدرخواست   به  رسیدگی .33

 عالی؛  شورای و مرکز تصمیمات و هاها، دستورالعملنامه آئین اجرای .34

و تعیین   ی تابعه استانهان خصوص ایجاد دفاتر نمایندگی مرکز استان در شهرستا اتخاذ تصمیم در .35

   ؛امور اداری به دفاتر مزبور و ارجاع برخی هاواحد بازرسی و امور استان با هماهنگی  مسئول دفتر

ومدیریت  ایجاد  ؛ی مرکز استانهاصدور بیانیه و اعالم مواضع رسمی در چارچوب صالحیت  .36

های و شبکه  رسانی پیامکیعه اطالسامان ، رسانی به اعضا از جمله پایگاه اینترنتیهای اطالعسامانه 

 ؛اعالمی از سوی مرکزقالب در چارچوب ضوابط و  اجتماعی

مدیره   هیأتمدیره در محدوده اختیارات  هیأت اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط اعضاء  .37

 شود؛ پیشنهاد می

مقررات برای مراکز  اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب این دستورالعمل و سایر قوانین و   .38

 بینی شده است؛  استانی پیش 

های مرکز و دستورالعمل نامه  آئین   ،مدیره در چارچوب قوانین، مقررات  هیأتتصمیمات و مصوبات    -1تبصره

معاونت    حسب مورد  مدیره  هیأتتصمیمات و مصوبات  مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به    .باشدمعتبر می 

 . دباشمیکارشناسی یا معاونت وکال 

مدیره با قوانین،   هیأتاعضای مراکز استانی در صورت مغایرت تصمیمات و مصوبات از  هر یک -2تبصره 

ابتدا نزد بازرس مرکز استان و در صورت توانند اعتراض خود را  های مرکز می و دستورالعملنامه  آئین   ،مقررات

ثبت و از طریق أخذ کد  های مرکزن واحد بازرسی و امور استااز طریق سامانه مرکز نزد عدم رسیدگی 

   .رهگیری، شکایت خود را پیگیری نمایند

 مدیره هیأتوظایف رئیس  -19ماده 

 رییس هیأت مدیره، ریاست مرکز استان را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:  

 ؛ ت مدیرهه و مصوبات هیأمربوط مقررات و قوانین چارچوب در استان مرکز امور اداره .1

رعایت قوانین و مقررات و  مدیره هیأتبا تصویب صدور احکام عزل و نصب کارکنان مرکز استان  .2

 مربوط؛ 
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مراجع قضایی با  ونمایندگی مرکز استان در کلیه مراجع قانونی و مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی  .3

 حق توکیل به غیر؛

ی با رعایت قوانین و مقررات مربوط  اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی مرکز استان به داور .4

 ؛مرکز داوری اتاق هماهنگی با و  مدیره هیأت تصویب  از پس

  به  مرکز عملکرد و هاگزارش  ، یمال صورت ساالنه، بودجه و یمش خط ،برنامه  ارایه  و تنظیم و تهیه .5

   مدیره؛ هیأت

 ؛ مالی  مسئول  همکاری  با  های آنحفظ حقوق و اموال مرکز استان و وصول مطالبات و پرداخت بدهی .6

 تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره؛  .7

 ؛ با هماهنگی اعضای هیأت مدیره  سطح استان  در  استان  مرکز  اتخاذ تدابیر الزم و تالش جهت ارتقاء .8

 مدیره، مرکز و شورای عالی؛   هیأتابالغ و اجرای تصمیمات و مصوبات  .9

با هماهنگی  استان خصوصی در سطح تی ودول هایها و دستگاه نامه همکاری با شرکت انعقاد تفاهم  .10

 ؛ی مربوطه در مرکزهاکمیسیون 

  سطح   ارتقاء  جهت   الزم  تصمیمات  اتخاذ  و  مرکز استان  اداری  و  اجرایی  امور  جریانحسن    بر  نظارت .11

 ؛ مرکز رسانی خدمت 

 ؛ پس از تصویب هیأت مدیره  های مرکز استاناعضای کمیسیونرئیس و صدور احکام  .12

 ؛ مربوطه شورای عالی و معاونت بازرسان،   به یکبار ماه سه هر مدیره  هیئت  عملکرد گزارش اعالم .13

 .بینی شده است اختیاراتی که به موجب قوانین و مقرات برای رییس مرکز استان پیش سایر وظایف و   .14

جلسه را برعهده خواهد  همان در جلسه، نایب رئیس اداره  یس هیأت مدیرهئر ت غیب صورت در -1 تبصره

رئیس هیأت مدیره در جلسات از موجبات تغییر رئیس هیأت مدیره    چهار جلسه متوالییش از  غیبت ب  .داشت 

   ها صورت گرفته باشد.خواهد بود مگر مواردی که با اخذ موافقت قبلی واحد بازرسی و امور استان 

و یا   تفویض کندرئیس هیأت مدیره می تواند برخی از اختیارات اجرایی خود را به نایب رئیس  -2تبصره 

های رییس هیأت مدیره  این امر نافی مسئولیت مدیره نماینده تعیین نماید.    هیأتدر مواردی خاص با موافقت  

 .نخواهد بود

مالی با امضای رئیس هیات مدیره دارای  کلیه مکاتبات اداری و اسناد و اوراق غیر تعهد آور و غیر    -3تبصره  

 اعتبار خواهد بود. 
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های موازی و متناظر با یک از نهادها و تشکل  تواند به طور همزمان در هرأت مدیره نمیرئیس هی -4تبصره 

ی  از سوبه جز در مواردی که مجوز آن  های مرکز به عنوان رئیس یا عضو موظف فعالیت نمایدمأموریت 

 شود. رئیس مرکز صادر 

 مدیره هیأت ی وظایف مسئول مال -20ماده 

 مسئول امور مالی انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

 ؛ های مالی فصلی و ارائه آن به هیات مدیرهگزارش و های مالیصورت هیه ر تنظارت ب .1

 وصول و پیگیری سهم قانونی مرکز در استان؛  .2

 مرکز استان؛  ینظارت بر حسابدار .3

 ؛بانکی و مطابقت آن با دفاتر مالیهای کنترل صورتحساب  .4

  ؛ قانونی دفاتردر ثبت  و های دریافت و پرداخت، دفاتر مالیارت بر حساب و نظ بررسی .5

 ؛ یمدارک مال اسناد و سوابق وکلیه   ینگهدارکنترل و  .6

 استان؛ اجرای آئین نامه مالی و معامالتی مرکز در  .7

 ؛ ها بر اساس شیوه نامه ابالغی از سوی مرکزو کدینگ حساب  یمال یهات یفعال ،فرایندها کنترل .8

 ؛ بودجه مصوبخص کردن انحرافات از شم .9

 به همراه رئیس هیأت مدیره؛  تعهد آور اوراق اسناد مالی وامضای  .10

 . پرداخت حقوق و دستمزدنظارت بر  .11

 امضای اسناد مالی و اوراق تعهد آور با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره و امضای متغیر مسئول مالی -تبصره

به همراه مهر   شود وره انجام مییکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدی و در صورت غیبت وی،

 باشد. معتبر می  مرکز استانی

 مدیره هیأتوظایف دبیر  -21ماده 
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مصوبات  و همچنین انتشار    ، تنظیم صورتجلساتاستان  مرکز  یپرسنل  و  یادار  امور  ت یمسئول  رهی مد  هیأت  ریدب

 . دارد برعهده مقررات و نیقوان چارچوب در رامدیره  هیأترات ه مذاکو خالص

  هاتفویض وظایف به کمیسیون  – 22 ماده

ایجاد و وظایف مربوطه را   های تخصصیکمیسیون  خود، وظایف از برخی انجام تواند جهت می  مدیره هیأت

 . هد بوداین امر نافی مسؤولیت هیأت مدیره نخوا .کند  ربط تفویضذی  به کمیسیون

  ره یمد هیأت ،باشد خاص پیش بینی شده  یهاونیسیکمبرخی  لیتشک مرکز مقررات ریسا در که یموارد در

 ی هاون یسیکم مدیره جدید، هیأتتوسط  ونیسیکم هر لیتشک از شیپ تا. آن خواهد بود لیتشک به مکلف

 .دهندیم  ادامه خود کار به سابق

صورت تفویض هیأت مدیره از   یا در مدیره هیأت توسط  که است  رئیس یک دارای کمیسیون هر -1 تبصره

رئیس  .باشد کمیسیون یک رئیس تواندمی  حداکثر فرد هر .شودمی انتخاب سوی اعضای همان کمیسیون

  امور   سایر  و  دفاتر  در  ثبت   و  صورتجلسات  تنظیم   جلسات،  برای  اعضا  از   دعوت  جلسات،   دستور   تعیین  وظیفه

ظرف مدت حداکثر   در مرکزرا و کمیسیون متناظر   مدیره هیأت به کمیسیون باتمصو ارائه و اداری و دفتری

 هیأت ها در صورت عدم اعتراض مصوبات کمیسیون  .دارد عهده بریک هفته از تاریخ تصویب در کمیسیون 

   .باشندمدیره محسوب و معتبر می هیأت، مصوبه  هفته 2ظرف  مدیره

 . کند انتخاب دبیر یک خود امور انجام برای تواندمی کمیسیون در مواردی که ضروری تشخیص دهد 

 هیأت  توسط  هاکمیسیون   از  یک  هر  و اعضای  تعداد  .عضو دارد  9و حداکثر    3هرکمیسیون حداقل    -2تبصره  

 . شوندمی  تعیین ،باشند ذیلاز بین اعضای مرکز استان که دارای شرایط  مدیره

 ؛ فعال  دارا بودن پروانه .1

 ؛استان  همان در فعالیت  تمرکز .2

 به باال؛  4انتظامی درجه  محکومیت  فقدان .3

 ؛ مرکز عملکرد شفافیت  سامانه در عضویت  .4

های تخصصی منوط به آنکه عضویت سایر حقوقدانان، اساتید یا فعاالن شاخص استان در کمیسیون  -3تبصره  

 هیأت مدیره مجاز است.اعضای اکثریت اعضای کمیسیون نباشند با تصویب اکثریت مطلق 

 .ندینمایم تیفعال  مرکز در خود مشابه  یهاونیسیکم یهماهنگ با یاستان مراکز یهاونیسیکم -4 تبصره
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 بازرسان  -مبحث چهارم

 بازرسان انتخاب   -23ماده 

از   سال سه مدت برای البدلعلی  بازرس یک و اصلی بازرس دو ،مدیره هیأتهمزمان با انتخاب اعضای 

 . دشونانتخاب می سوی اعضای مرکز استان 

 وظایف بازرسان -24ماده 

 بازرسان عبارت است از:  یهاصالحیت  وظایف و

 ارائه گزارش به مجمع عمومی؛ و  مرکز استانیاسناد و مدارک  ،دفاتربررسی  .1

 و ارائه آن به مجمع عمومی؛  صورت مالی مرکز استانو اظهار نظر در مورد  بازرسی .2

 شود، در حدود مقررات؛ می مومی ارجاع  بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع ع .3

 سالیانه؛   مدیره به مجمع عمومی هیأتهای بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش .4

و ارائه گزارش   مرکز سوی از محوله امور انجام و ی مرکزهاواحد بازرسی و امور استان  با همکاری .5

 ؛ ای به مرکزدوره

دستورالعمل  این  در چارچوب    رای  حق  بدون  ،کر و تذ  پیشنهاد  ارائه  و  مدیره  هیأت  جلسات  در  حضور .6

 ؛ ات مربوطه و قوانین و مقرر

 رسیدگی به شکایت اعضا از هیأت مدیره و کارکنان مرکز استانی. .7

، وضعیت  و با رعایت اصول حسن همکاری مرکز اجرائی  امور در  دخالت  بازرسان موظفند بدون -1تبصره 

اهده  آن نظارت داشته باشند و در صورت مشمالی مرکز استانی را بررسی و بر عملکرد اجرایی، اداری و 

هیأت مدیره اعالم    ب بهتخلف یا سوءمدیریت و سوءجریان امور در مرکز استانی، موضوع را به صورت مکتو

در صورت تأیید گزارش و ی مرکز هاو امور استان واحد بازرسی  ، موضوع را بهو در صورت عدم اصالح

اند هر شش ماه یک  های مذکور، بازرسان موظفعالوه بر گزارش  .هندد  گزارشبه اولین مجمع عمومی  مرکز  

این گزارش   .ارائه کنندی مرکز هاواحد بازرسی و امور استان مدیره به  هیأتبار گزارشی از جریان امور 

 . گاه اطالع رسانی مرکز استان منتشر خواهد شدپای صورت تأیید مرکز دردر
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  اطالعات،  موظفند مدیره هیأتو اعضای  رئیس ،انبازرس زیک اهر  کتبی درخواست  صورت در -2تبصره 

 .دهند قرار وی اختیار در را بازرس درخواست  مورد مستندات و مدارک

 

 

 تهیه گزارش بازرسی  -25ماده 

در عین حال در   .شود و مالک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است تهیه می توسط بازرسان یگزارش بازرس 

در صورتی   .موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد ،ر بین بازرسان صورت وجود اختالف نظ

البدل   در هر حال در انجام وظیفه بازرسی و تنظیم گزارش شرکت ننماید، بازرس علی ،که یکی از بازرسان

 .شوداز سوی مرکز جایگزین می

 پایگاه  در صویب مجمعدرصورت ت یدر جلسه مجمع عموم قرائت  از بعد بازرسان گزارش - تبصره

 . شودیم منتشر  استان مرکز یکیالکترون

 مدیره هیأت اعالم تخلفات اعضای  -26ماده 

چنانچه هر یک از بازرسان در راستای وظایف خود، هر نوع تخلفی در انجام وظایف محوله از سوی اعضای  

ها ی و امور استان به واحد بازرسو مستندات مدیره مشاهده نماید، موظف است مراتب را با ذکر دلیل  هیأت

 گزارش دهد. 

 امکان استفاده از کارشناسان  -27ماده 

  از  توانندمی مورد حسب  مدیره، هیأت مالی عملکرد ارزیابی و بازرسی وظایف اعمال راستای در بازرسان

  امور  کارشناس از یا و گیرند بهره غیره و حسابداری و مالی امور متخصصان کارشناسی و مشورتی نظرات

 .کنند استفاده مرکز  عضو اریحسابد

 بازرسان  تخلفات به   رسیدگی -28 ماده

ی مرکز موظف است نسبت به عملکرد بازرسان و حسن انجام وظایف محوله هاواحد بازرسی و امور استان 

با هماهنگی معاونت مربوطه در مرکز تصمیم مقتضی را  تخلفی مشاهده نمایدنظارت نماید و درصورتی که 

   اتخاذ نماید.
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 انتظامي  دادياری  و  دادگاه -مبحث پنجم 

 انتظامی  دادسرای و  تشکیل دادگاه -29 ماده

  دادگاه بدوی و  ،رسیدگی به تخلفات اعضای مرکز استان  تعقیب و نامه به منظوراستان مطابق آئین هر در 

 .شودتشکیل می استان انتظامی دادسرای

 ی تعداد و نحوه نصب عضو دادگاه بدوی انتظام -30ماده 

 قضات  بین از مرکز رئیس  معرفی با باشد کهمی رئیس  عنوانبه  عضو یک دارای انتظامی بدوی هایدادگاه 

 .گرددمی منصوب قضائیه قوه رئیس توسط باالتر و قضایی 9 پایه دارای

 

 نصب دادیار انتظامی تعداد و نحوه   -31 ماده

یکی می استان با  اشته باشد. ریاست دادسرای انتظاتواند یک یا چند شعبه دادیاری ددادسرای انتظامی استان می

به پیشنهاد دادستان   انتظامی مرکز استان اندادیاراست.  ان انتظامی به انتخاب دادستان انتظامی مرکزدادیاراز 

 .شودمی  انتخاب کارشناسان و وکال بین مرکز از رئیس توسط انتظامی مرکز

 

 انتخابات     -مبحث ششم 

 مدیره و بازرسان  هیأتبات اری انتخازمان برگز -32ماده 

ماه برگزار  ر بهمنو هماهنگ د یبه صورت سراسر یاستانمراکز  هایره یمد هیأتبازرسان و انتخابات 

 . شودیم

دستور شروع ضمن انتخابات،  برگزاریقبل از  روز 100 حداقل هاواحد بازرسی و امور استان -تبصره

، تشکیل ستاد انتخابات  گیریو رأی  نامزدها  نام و نحوه ثبت   طی شرا  ،یارمربوط به روز برگز  هیطالعانتخابات، ا

را صادر   یموارد مقتض  رسای انتخاباتی و تخلفات  به  رسیدگی و انتخابات و نظارت   های اجراییهیأت مرکز و 

 . دینمامی

 ستاد انتخابات مرکز -33 ماده
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رئیس واحد بازرسی و امور مرکز متشکل از ، ستاد انتخابات مدیریت اجرای انتخابات هماهنگی و منظوربه 

وکال، معاونت   معاونت   ، یا نماینده وی  مسئول حفاظت و اطالعات مرکز  ی مرکز به عنوان رئیس ستاد،هااستان 

مرکز یا مسئول واحد انفورماتیک مرکز به  یو منابع سازمان ت یریمعاونت توسعه مد ،یکارشناسان رسم

 . شودیم لیتشکمرکز دادستان  مرکز به انتخاب  نمایندگی وی و یکی از دادیاران 

ستاد مزبور مکلف است   باشد.می انتخابات مرکز  مسئولیت اجرای انتخابات و تهیه مقدمات الزم برعهده ستاد  

  جهت دریافت )ترجیحاً از طریق سامانه( سازوکارهای الزم  ،در مهلت ثبت نام و بررسی صالحیت داوطلبان

 در خصوص داوطلبان را فراهم آورد.ایر اشخاص مرکز و سی اعضای هاگزارش  سوابق و

باشد. در صورت تساوی آرا، رأی گروهی که میتصمیمات ستاد با رای اکثریت مطلق اعضا معتبر  -تبصره

  رئیس   در صورت عدم مخالفت   ستاد  نیا  تصمیمات  هیکلمشتمل بر رأی رئیس ستاد باشد، معتبر خواهد بود و  

 . بود مرکز الزم االجرا خواهد

 نظارت مرکزی  هیأت -34 ماده

رئیس مرکز به  متشکل از  مرکزی نظارت  هیأتانتخابات، کلیه فرآیندها، ابعاد و مراحل به منظور نظارت بر 

رئیس  ،تعیین صالحیت  هیأتیکی از اعضای ، قوه قضائیهحفاظت و اطالعات ، نماینده هیأتعنوان رئیس 

  .شودی م لیتشک  و دادستان انتظامی مرکزشورای عالی کارشناسان و شورای عالی وکال

در صورت تساوی آرا، رأی گروهی که   باشد.میبا رای اکثریت مطلق اعضا معتبر  هیأتتصمیمات  -تبصره

 باشد، معتبر خواهد بود.  هیأتمشتمل بر رأی رئیس 

 نظارت  یمرکز هیأتت رطرق نظا -35 ماده

 شود: انجام می  ذیل ی ازجمله موارداز طرق مرکزی نظارت   هیأتنظارت 

 ؛ بر انتخاباتنظارت  یی واجراهای هیأت هایرسیدگی به گزارش - الف

 ؛ نظارت   و  های اجراییهیأت   از  مربوط  شکایات  به  رسیدگی   برای  لزوم  صورت  در  مستقل  بازرسان  اعزام  -  ب

 انتخابات؛  مدارک و هاپرونده و شکایات  به نهائی رسیدگی - ج

 انتخابات؛  به مربوط هاییأته  تمام در ناظر تعیین - د

 انتخابات   ییاجرا  هیأت -36 ماده
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و بازرسان،    رهیمد  هیأتدر    ت یداوطلبان عضو  ت یصالح اولیه    یانتخابات و بررس  اجرای کلیه مراحلبه منظور  

نماینده واحد بازرسی و امور  نفر  کی ب یعضو به ترت 5از  رکب در هر استان م انتخابات ییاجرا هیأت

به  یکارشناس رسم 2وکال و  یاستانمرکز  رهیمد هیأتبه انتخاب  ل یوک 2، سی به عنوان رئ ز ی مرکهااستان 

  .شودتشکیل می  کارشناسان یاستان مرکز رهیمد  هیأتانتخاب 

 هیأتدر    مدیره و بازرسی  هیأتو داوطلبان عضویت در    و بازرسان  رهیمد  هیأت  یاعضا  ت یعضو  -1  تبصره

 . ممنوع است  ،ییاجرا

اجرایی و ایفای    هیأتمدیره موظف است محل و امکانات مرکز را جهت برگزاری جلسات    یأته   -2تبصره  

 .دنمزبور قرار ده  هیأتوظایف محوله در اختیار 

های مدیره استانی پیش از ابالغ به عضو، جهت منتخب هیأتهای اجرایی لیست اعضای هیأت -3تبصره 

ورت عدم مخالفت ظرف یک هفته، به عضو منتخب اعالم   اظهار نظر به ستاد انتخابات مرکز اعالم و در ص 

 گردد. می

 انتخابات  ییاجرا هیأت وظایف  -37 ماده

 است: ذیلانتخابات به شرح  ییوظایف و اختیارات هیأت اجرا

 رسانی و هماهنگی اطالعاتی در برگزاری انتخابات در مرکز استان؛ اطالع  .1

 ؛ ناداوطلب در زمینه صالحیت  استعالم از مراجع مختلف اخذ .2

  ؛ان از حیث دارا بودن شرایط قانونی داوطلب ت یصالح  هیاول یبررس  .3

 ؛ بر انتخابات نظارت هیأت به هاصالحیت  بررسی اولیه نتیجه ارائه .4

 . بر انتخابات نظارت هیأتبرگزاری انتخابات زیر نظر  .5

شهرستان با تأیید   هیأت اجرایی مکلف است در دفتر هیأت مدیره و حسب مورد در دفاتر نمایندگی -تبصره

و نظارت هیأت نظارت بر انتخابات، تجهیزاتی جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوع این دستورالعمل 

 برای آن دسته از اعضایی که از تجهیزات الزم برخوردار نیستند، فراهم آورد.  

 ی به تخلفات انتخابات ی دگیهیأت نظارت و رس -38 هماد

به تخلفات    یدگیامور مربوطه در سطح استان، هیأت نظارت و رس  هیانتخابات و کل  دنیبه منظور نظارت بر فرا

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان به نمایندگی وی مرکب از رئیس کل دادگستری استان یا  یانتخابات
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ی مرکز هاان واحد بازرسی و امور استدادگستری استان، نماینده  نماینده حفاظت و اطالعات، به عنوان رئیس

 ی استان رهیمد هیأتنفر به انتخاب  کی مرکز،دادستان یکی از دادیاران مرکز استان به انتخاب  ،به عنوان دبیر

 .گرددیم لیتشک یکارشناسان رسم یاستان رهیمد هیأتنفر به انتخاب  کیوکال و 

 هیأت در و بازرسی مدیره هیأتبازرسان و داوطلبان عضویت در  و مدیره هیأت اعضای ت یعضو -1تبصره

 .ممنوع است  بر انتخاباتنظارت 

مطابق نظر رئیس هیدت در محل دادگستری استان تشکیل نظارت بر انتخابات  هیأتجلسات  -2تبصره 

 . شودمی

 ی به تخلفات انتخابات  ی دگیهیأت نظارت و رسوظایف  -39 ماده

 است: ذیلشرح به  یبه تخلفات انتخابات یدگیوظایف و اختیارات هیأت نظارت و رس

 ؛ یهیأت مدیره استانی و بازرس داوطلبانصالحیت  بررسی .1

 ره؛ یمد  هیأتبر انتخابات هیأت مدیره استانی و بازرسان  نظارت .2

 ؛یانتخابات  اتیبه شکا یدگیرس .3

 ها؛ت یصالح  دییبه اعتراضات نسبت به عدم تأ  یدگیرس .4

 . دستور العمل مذکور است  نی که در ا یفیتکال ریسا انجام .5

 شرایط داوطلبان انتخابات  -40ماده 

 : باشند ذیلمدیره و بازرسان باید دارای شرایط   هیأتداوطلبان عضویت در 

 الف( شرایط عمومی: 

 اعتقاد و التزام عملی به احکام اسالم، قانون اساسی و والیت فقیه؛ .1

 اجتماعی؛ حقوق از محرومیت  عدم و کیفری  موثر پیشینه سوء عدم .2

 یرقانونی؛ غ هایگروه به وابستگی عدم .3

 روانگردان؛ عدم اعتیاد به مواد مخدر و  .4

 عدم سوء شهرت؛  .5

 ب( شرایط تخصصی:    
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 ؛ فعال  پروانه داشتن .1

 سال سابقه وکالت یا  کارشناسی حسب مورد؛چهار داشتن حداقل  .2

 انتخابات  برگزاری تاریخ به منتهی سالچهار  ظرف و باالتر 3عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه  .3

 ؛ ظرف یکسال منتهی به تاریخ برگزاری انتخابات 2و  1طعی درجه و عدم محکومیت ق

   مرکز؛  انتظامی دادسرای تایید  به فعالیت  از تعلیق عدم .4

   مربوطه؛ قضایی حوزه در فعالیت  تمرکز یا عملی استقرار .5

 ؛مرکز شفافیت  سامانه در عضویت  .6

 جایگزین  همکاری یا و وکال برای مربوطه کمیسیون تایید به قضایی معاضدت امر در همکاری .7

 استانی؛  یهامدیره   هیأت یا مرکز با معاضدت

 .نامزدی همزمان برای عضویت در هیئت مدیره و سمت بازرسی ممنوع است  -1تبصره

مدیره را ندارند، مگر اینکه حداقل    هیأتحق داوطلبی در انتخابات    مرکز   انتظامیدادسرای  اعضای    -2تبصره  

 .خود استعفا نمایند ت مدیره از سم هیأتشش ماه مانده به اتمام دوره  

  از  اند، شده محکوم عمومی و دولتی خدمات یا قضایی خدمات از موقت  انفصال به که ییاعضا -3تبصره

 .باشندمی  محروم محکومیت، دوره طول در بازرسی و مدیره هیأت در عضویت  داوطلبی

 انتخاب کنندگانشرایط  -41ماده 

ای پروانه فعال و مربوط به حوزه قضایی استانی که در انتخابات آن شرکت  دار که کلیه اعضای مراکز استانی 

 شرکت نمایند. مدیره و بازرسی  هیأتانتخابات حق دارند در  ،کنند باشندمی

   کیفیت برگزاری انتخابات  -42ماده 

اکثریت   ای برگزار خواهد شد و مالک انتخاب نامزدهات مستقیم، الکترونیکی و یک مرحله صورانتخابات به 

  که  کسانی و اصلی عضو هستند بیشتر رأی دارای که  کسانی شدن انتخاب شرائط واجدین از .باشدنسبی می 

 .هستند البدل علی  به تعداد مقرر عضو باشندمی  رأی دارای سایرین از  بیش اصلی اعضاء از بعد

هر    هیحداکثر سهم  مدیره،های کارشناسی مختلف در هیأت  به منظور حمایت از حضور نماینده گروه  -تبصره

 .خوهد بود بعالوه یک نسبت تعداد کارشناسان آن رشته به کل کارشناسان مرکز در آن استان معادلرشته 

زبور حق عضویت در هیأت مدیره را خواهند  براین اساس داوطلبان هر رشته صرفاً در سقف سهمیه رشته م
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تا میزان سهمیه رشته مزبور برای عضویت در هیأت داشت و داوطلبانی که بیشترین رأی را کسب نموده اند 

ها تخصیص یافته و بر این ها به دارندگان بیشترین رأی در سایر رشتهشوند و مابقی کرسیمیمدیره انتخاب 

 نفر آخر انتخاب خواهند شد.اساس اعضای هیأت مدیره تا 

 و نحوه أخذ رأی  داوطلبان  نام  ثبت -43 ماده

 شروع  دستور انتشار تاریخ از مدت هفت روز ظرف باید مدیره یا بازرسی تهیأعضویت در  داوطلبان

  مراجعه   اندازی شده است،نام و اجرای انتخابات راهسامانه الکترونیکی که توسط مرکز جهت ثبت   به  انتخابات،

خذ های مربوطه را بارگذاری و با أمدارک و گواهینامه داوطلبی، اعالم مخصوص و ضمن تکمیل پرسشنامه 

نام به مرکز  جهت تأیید نهایی ثبت انتخابات    شروع  دستور  انتشار  تاریخ  ظرف دوهفته از  شناسه )کد( رهگیری،

   .اجرایی انتخابات تحویل دهند هیأتاستان مراجعه و به 

أخذ رأی از اعضا نیز با استفاده از پروفایل اختصاصی هر یک از اعضا در سامانه الکترونیکی مرکز خواهد 

  .بود

درخصوص نحوه اجرای  قبل از صدور دستور شروع انتخابات    ،مراکز استانی موظفند با اعالم مرکز  -1بصره  ت

   .کند یرساناطالع  استانی اعضای مراکز به عموم مراکز استانی یقماده از طر ینحکم ا

ی مربوطه و ها داوطلبی و عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه   اعالم   مخصوص   عدم تکمیل پرسشنامه   - 2تبصره  

درصورت   . نام است ثبت   منزله عدم نام، به اجرایی در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت   هیأت یا عدم مراجعه نزد  

 .گیرد اجرایی انجام می   هیأت صورت حضوری در نام به نقص در سامانه مزبور، ثبت 

ی اجرایی و نظارت بر انتخابات  ها در اختیار هیأت  صورت همزمان به  ت نام باید اطالعات سامانه ثب  - 3تبصره 

 قرار گیرد.

 داوطلبان   تی صالح ی بررس  -44 ماده

 : باشدی م لیذ شرح به داوطلبان ت یصالح  یبررس نحوه

 کامل  ست یل نام ثبت  مهلت  در روزانه داوطلبان،مکلف است پس از وصول مشخصات  ییاجرا أتیه  -الف

  ی دادسرا   و  استان  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت   مسئول  ان،است  دادستان  استان،  اطالعاتاداره  به  و  تهیه  را   آنان

 هیأت به سند و دلیل با را بررسی ینتیجه  روزده  ظرف موظفند مزبور مراجع .نماید ارسال استان یانتظام

 . نمایند اعالم اجرایی
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  ج ی نام با توجه به نتا مهلت ثبت  انیروز پس از پا پانزدهحداکثر ظرف  است  موظف ییاجرا ئت یه  -ب

  ت ی، صالح مراجع استعالمیشده توسط اعالم  جیالزم در محل و با استفاده از نتا یهای آمده از بررسدست به 

به همراه کلیه  را  جهیقرار داده و نت یدگیرس موردرا  دستورالعمل نیمذکور در ا شرایطداوطلبان در رابطه با 

 .دی اعالم نما تبر انتخابا نظارت هیأت به اسناد و مدارک و نتایج استعالمی 

صالحیت داوطلبان  ظرف مهلت ده روز  بر انتخابات باتوجه به نتایج بررسی هیأت اجرایی،    نظارت  هیأت  -ج

و بردگان ابالغ به نام را به صورت محرمانه داوطلبان  ت یردّ صالح  ای دییتأ بریمبنخود  تصمیمرا بررسی و 

 اد انتخابات مرکز ارسال نماید.همراه با مستندات مربوطه نزد هیأت مرکزی نظارت و ست 

اجرایی    هیأتدر صورتی که مراجع استعالمی در مهلت مقرر به استعالمات انجام شده پاسخ ندهند،    -1تبصره  

مزبور بر اساس اطالعات کسب شده، رأساً   هیأتنماید و اعالم می  بر انتخابات نظارت هیأتمراتب را به 

 . تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود

بر انتخابات  نظارت    هیأتهای خود را نزد  اجرایی در موعد مقرر نتایج بررسی   هیأتدر صورتی که    -2ره  تبص

اظهارنظر صالحیت داوطلبان  نسبت به  ی خود،  هارأساً براساس بررسی  بر انتخابات  نظارت  هیأتارسال ننماید،  

   .نمایدمی

توانند ظرف مهلت پنج روز  میاعتراض  در صورت صالحیت یا عدم احراز صالحیت شدهردّ داوطلبان  -د

  مرکز  ستاد انتخابات .ند ینما ت یشکا  ستاد انتخابات مرکزبه همراه با مستندات دارا بودن شرایط قانونی، کتباً 

ردّ   یا  تأیید درخصوص را خود  نهایی و  قطعی نظر نظارت، هیئت  اظهارنظر  از پس  روز پانزده مهلت ظرف 

 .نمود خواهد الماع  به آنها ،داوطلبان  صالحیت 

وطلبانی که  اتوضیحات و اظهارات د ،موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود ستاد انتخابات مرکز

 . یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر استماع نمایدشود و صالحیتشان رد شده یا رد می

از  هالکن صالحیت آن ،ید شده باشدی که صالحیت آنها توسط هیأت نظارت بر انتخابات تأیداوطلبان -هـ

به هیأت مرکزی   ،توانند ظرف مهلت پنج روز از اعالم نتایجمی سوی ستاد انتخابات مرکز رد شده باشد، 

 رت اعتراض نمایند. نظا

روز پس از مهلت اعتراض در بند فوق، ضمن رسیدگی به  10هیأت مرکزی نظارت ظرف مهلت  -و

 اعالم خواهد نمود. داوطلبانکلیه  ت یردّ صالح  ای دییتأ بریبنود را ماعتراضات، نظر قطعی و نهایی خ
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مشخص شود که هر یک از نامزدهای عضویت در  نظارت أت یه های ضمن بررسی که یموارد در -1تبصره

شرایط صدور پروانه وکالت  مرتکب تخلفاتی شده که مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا  هیأت مدیره یا بازرسی،  

  جهت اسناد و مدارک  هیموظف است موضوع را به همراه کل اند، هیأت مزبورسی را از دست دادهیا کارشنا

 . دینما  ارسال ت یصالح  نییتع أتیه سرای انتظامی مرکز یا داد  نزد حسب مورد یبررس

هیأت مرکزی نظارت موظف است در صورتی که پس از مواعد مذکور به اسناد و مدارک جدیدی    -2تبصره  

 . نمایده در نتیجه بررسی صالحیت داطلبان مؤثر است، در تصمیم خود تجدید نظر دست یابد ک 

ها صالحیت بررسی  نهایی  ضمن اعالم نتایج  ی فوق  هاپس از پایان مهلت موظف است  ستاد انتخابات مرکز    -ز

  نظارت،   هیأت مرکزیپس از اظهارنظر  به داوطلبان، اسامی داوطلبانی که صالحیتشان به تأیید رسیده است را  

  .در پایگاه اطالع رسانی مرکز استان منتشر نمایداز طریق هیأت اجرایی 

 ی اجرایی و نظارت هاهیأتتخلف اعضای  -45 ماده

 صالحیت   بررسی  در  بر انتخابات  نظارتوکال و کارشناسان عضو هیأت  اجرایی و  هیئت   اعضای  کهدر صورتی

مراتب از سوی هر یک از اعضا  ، ننمایند رعایت  را ملاین دستورالع مقررات خود وظایف سایر و داوطلبان

درصورتی که به تشخیص    .شودمی اعالم  ی مرکز  هاواحد بازرسی و امور استان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به  

تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد مزبور واحد  ،موجب اخالل در فرآیند انتخابات شود مواردواحد مزبور، این 

 ارسال خواهد شد. حسب مورد دگی به مراجع انتظامی ذی ربط و موضوع جهت رسی نمود

های اجرایی توانند از کلیه تصمیمات هیأتهر یک از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی می  -تبصره

مطابق تشریفات    هاشکایت نمایند. اعتراض نسبت به نتایج بررسی صالحیت   ستاد انتخابات مرکزنزد  و نظارت  

 باشد. ( می44ده )مامقرر در 

 تبلیغات  -46ه ماد

بایست  میو    باشندیم  قانون ی و  اخالق اسالمشئونات حرفه ای،    ت یملزم به رعا  یانتخابات  غاتیدر تبلنامزدها  

نظایر آن را به سوابق تحصیلی، اعتباری، تألیفاتی، علمی، تجربی، حرفه ای و اجتماعی و    خالصه ای از

رایی ارائه دهد تا پس از ارزیابی، به منظور اطالع رأی دهندگان در  همراه مدارک مثبته، به هیأت اج

 پایگاه اطالع رسانی مرکز استان منتشر شود. 
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های  یا ارائه وعده دیگرانو افترا به  نیتوه ارائه هرگونه اطالعات نادرست، از  د یبانامزدها در تبلیغات خود 

 . ندینما یخوددار خارج از حوزه اختیارات هیأت مدیره

از موجبات بررسی    به عنوان سوء رفتار حرفه ای و اخالقی،  تخلف عالوه بر قابلیت تعقییب انتظامی  ر گونهه 

   .خواهد بود مرکزی نظارت هیأتمجدد صالحیت نامزدها توسط 

 ی ممنوع بوده و تخلف انتخابات یبازرس ینامزدها با رهیمد  هیأت  یمشترک نامزدها ست ی ارائه ل -تبصره

 . شودی محسوب م

 انتخابات اعالم نتایج اولیه  -47 ماده

 ج ی نتا از طریق هیأت نظارت بر انتخابات، ساعت، 48و ظرف  یرگیی رأ انیپس از پا ستاد انتخابات مرکز

  هیأت   یاعضا   کیبه هر نامزد به تفک  افتهی انتخابات را مشتمل بر تعداد کل آراء مأخوذه و آراء اختصاص    اولیه

 . کندیاعالم م رهیمد هیأتو بازرسان  رهیمد

 رسیدگی به شکایات انتخاباتی  -48 ماده

ظرف  از طریق سامانه مرکز  پس از برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان و اعالم نتایج، هر یک از نامزدها  

با بررسی   هیأت مزبور .هیأت نظارت بر انتخاباتبه روز حق اعتراض به صحت برگزاری انتخابات  3مدت 

با کسب  روز از پایان مهلت اعتراض،    10و انجام تحقیقات الزم و سایر مدارک ظرف مدت  اعتراضات واصله  

نماید و در صورت احراز تخلف مؤثر در  اعالم می نتایج بررسی اعتراضات رانظر از هیأت مرکزی نظارت، 

رخی از نامزدها مام یا با جزئاً نسبت به ت، حسب مورد انتخابات را کاًل یبا تأیید هیأت مرکزی نظارت نتیجه

 .کندابطال می

نهایتا ظرف   ،دستورالعمل نیبق مقررات ا اطم انتخابات  دی انتخابات، تجد جه یدر صورت ابطال نت  -تبصره

دوهفته از اعالم ابطال با همان نامزدهای عضویت در هیات مدیره بجز افرادی که ابطال منتسب به اقدامات  

ر بر عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است. در صوتی آنها بوده صورت خواهد گرفت. تشخیص این ام

با اعالم  انتخابات مجدد  فرآیند    ره شود کلکمتر از نصاب مقرر برای عضویت در هیأت مدی  داوطلبانکه تعداد  

و  رهیمد هیأت نییصورت، تا تع نیدر ا .شودمیمرکز حداکثر دو هفته پس از اعالم ابطال انتخابات شروع 

، سابق انجام امور محوله را بر عهده خواهند داشت  نیو بازرس رهیمد هیأت ،به صورت کامل دی جد نیبازرس

مگر اینکه تخلفاتی که منجر به ابطال نتیجه انتخابات شده است به افراد مزبور قابل انتصاب باشد. در این  
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را اتخاذ خواهد   ی مرکز با أخذ نظر از رئیس مرکز، تصمیم مقتضیهاصورت واحد بازرسی و امور استان 

 نمود.

 

 

   رسیدگی به تخلفات انتخاباتی -49 ماده

مواردی که جنبه انتخاباتی پرونده های اجرایی مکلفند در صورت اطالع از تخلف در جریان انتخابات، هیأت

ان  دادسرای انتظامی مرکز یا استنزد  نزد هیأت نظارت بر انتخابات و مواردی که جنبه انتظامی دارد را را دارد 

موظف است    دادسرای انتظامیو کلیه موارد را به اطالع ستاد انتخابات مرکز برساند.    دارسال نمای  حسب مورد

و مرجع مزبور   تحقیقات الزم را جهت صدور رأی نزد دادگاه بدوی انتظامی ارسال نماید ظرف یک هفته

 موظف است ظرف یک هفته اقدام به صدور رأی نماید. 

 

 امور مالي  منابع و -مبحث هفتم 

 و معامالتی   مقررات مالی -50ماده 

و چگونگی تنظیم نحوه دریافت و پرداخت، مراکز استانی از جمله سال مالی، معامالتی  ومقررات مالی 

، انواع معامالت و نحوه  هامالی مراکز استانی و نحوه نظارت بر آن   یهاها و گزارشتصویب بودجه و صورت 

 .رسدلعملی است که به پیشنهاد شورای عالی به تصویب رئیس مرکز میموجب دستورابه  انجام آنها،

   بودجه مراکز استانی -51ماده 

پیش از سال   مدیره هیأتکه توسط رئیس  است  مصارف  و منابع بخش دو بر مشتمل استانی مراکز بودجه

 درآمدی  منابع سهم سالیانه بودجه در است  مکلف مدیره هیأت .گرددمیمدیره پیشنهاد  هیأتمالی جدید به 

 .کند به نحو دقیق و جزئی مشخص  را آن مصرف محل و

مدیره مکلف به تصویب    هیأتدرصورتی که به هرعلت بودجه ساالنه در موعد مقرر تصویب نگردد،    -تبصره

 باشد.می بودجه چند دوازدهم 

 منابع مالی مراکز استانی  -52ماده 
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 استانی عبارتند از:منابع مالی مراکز 

 درآمدهای عمومی  -الف

 پروانه؛  تمدید و دفترچه صدور از حاصل درآمد .1

 ؛ مطابق دستورالعمل مربوطه  ل ا انتق و نقل از حاصل درآمد .2

 ؛ حق عضویت وکال و کارشناسان دو سوم از .3

 ؛ سه درصد از مجموع پنج درصد سهم مرکز از درآمد وکال و کارشناسان عضو مرکز  .4

 درآمدهای اختصاصی  -ب

های آموزشی،  ها و دورهخدمات علمی و آموزشی، از قبیل برگزاری کالس درآمد حاصل از ارائه .1

 ها و سمینارها؛ همایش 

 قبیل درآمدهای حاصل از فروش کتب، نشریات، ملزومات مرتبط با حرفه وکالت یا کارشناسی از .2

 اقالم مربوط؛   و وکالتنامه فروش

 موقوفات؛  های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا وکمکهدایا و  .3

 .غیره و بانکی هایسپرده  از ناشی سود قبیل از عملیاتی غیر درآمدهای .4

 .دریافت هرگونه کمک و امکانات از اشخاصی که تابعیت غیر ایرانی دارند ممنوع است  تبصره ـ

 نحوه تخصیص منابع  -53ماده 

 است:  ذیلنحوه تخصیص منابع به مراکز استانی به شرح  

   .باشدمدیره می هیأتختصاصی به صورت صد در صد و با تصویب تخصیص درآمدهای ا  -الف

مرکز و بر اساس بودجه مصوب مجمع عمومی و مبتنی بر گزارش   توسطتخصیص درآمدهای عمومی  -ب

 باشد.میمدیره مرکز استانی مربوطه   هیأتعملکرد 

 هاهزینه -54 ماده

 : باشدمی یلذ ایهزینه  هایسرفصل بر مبتنی  منابع مرکز استانی تخصیص 

 دستمزد؛  و حقوق هزینه .1

 عملیاتی؛  هایهزینه  .2

 مصرفی؛ ملزومات .3
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 فروش؛ و توزیع هایهزینه  .4

 مالی؛ هایهزینه  .5

 .عملیاتی غیر هایهزینه  سایر .6

 

 صورت مالی  -55ماده 

 اختصاصی  و عمومی درآمدهای بر مشتمل را استان  مرکز مالی هایصورت  است  موظف مدیره هیأت رئیس

  مجمع عمومی و مرکز ، بازرس، حسابرس رسمیای مطابق دستورالعمل مالی تهیه و به زینه ه  هایسرفصل و

 . کند ارائه

 مرکز  حساب -56 ماده

  10وفق بند  برداشت از حساب مذکور گردد.می، واریز حساب مرکز استان کلیه درآمدهای مراکز استانی به 

 باشد. این دستورالعمل می 20ماده 

 

 ساير موارد  -مبحث هشتم 

 ورتی شوراهای مش  -57ماده 

منظور ارتقاء سطح عملکرد مراکز استانی و ارائه مشورت در نحوه ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی از  به

و مراجع قضایی و دولتی در سطح استان و   هاایجاد هماهنگی و تعامل بین هیأت مدیره سوی مرکز استان و 

با   و استان دادگستری کل ئیسر ریاست  به استانی مشورتی شورای تشریح نقاط ضعف و قوت مرکز استان،

 بسیج   مسئول   استان،  دادگستری  معاونین منابع انسانی و پیشگیری از وقوع جرم  استان،  دادستان مرکز  از  دعوت

ترین مقامات حقوقی استانداری، شهرداری مرکز استان، اداره کل فرهنگ عالیاستان، مدیران کل یا    حقوقدانان

ی حقوق مرکز استان، نماینده مرکز صداو سیمای استان، فرماندهی نیروی  هاو ارشاد اسالمی، روسای دانشکده

ره به  انتظامی استان و با حضور روسای هیأت مدیره وکال و کارشناسان استان و یکی از اعضای هر هیات مدی

  انتخاب هیات مدیره و سه نفر از مقامات حقوقی یا شخصیتهای علمی استان به انتخاب مشترک روسای مراکز 

شود. دستور جلسات به پیشنهاد هریک از اعضا از سوی رییس هیأت مدیره مرکز وکالی  می  ستانی تشکیلا

 شود. استان مشخص شده و در جلسه به بحث و همفکری گذاشته می
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رئیس هیأت مدیره استان موظف است ترتیبات الزم جهت برگزاری جلسات این شورا را حداقل در    -تبصره

 ی آن به هیأت مدیره و مرکز فراهم نماید. هائه گزارشماهه و ارافواصل شش

 مدیره و بازرسان  هیأت عضویت اعضای  سلب  -58 ماده

 شود: عضویت اعضای هیأت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می 

 فوت؛ .1

 حجر؛  .2

 تودیع پروانه؛  .3

جه بنا به جلسه متناوب در جلسات هیأت مدیره بدون عذر مو  هشت جلسه متوالی یا    چهارغیبت در   .4

 مدیره؛  هیأتتشخیص 

  مورد  در)  عمومی  مجمع  تصویب   و(  مدیره  هیأت  عضو  مورد  در)  مدیره  هیأت   تصویب   از  پس  استعفا .5

 ؛ و تأیید مرکز ( بازرسان

 های درجه هفت و باالتر؛محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به مجازات   .6

 و باالتر؛ 3محکومیت قطعی انتظامی درجه  .7

 نفصال دائم از خدمات قضایی یا خدمات دولتی و عمومی؛ محکومیت به ا  .8

 تغییر محل اقامت و فعالیت از استان مربوطه؛  .9

به   ( 40بند »ب« ماده )  «6« و »5، »« 3«، »1موضوع بند »الف« و اجزاء »از دست دادن شرایط    .10

 .یا هیأت تعیین صالحیت مرکز مراجع انتظامیتشخیص 

« دالیل عدم حضور را کتباً دریافت و ضمیمه  4ت در خصوص بند »مدیره مکلف اس هیأت رییس  -1تبصره 

 . ماه هر چند با عذر موجه به منزله استعفاء است  چهاردر هر حال غیبت بیش از  .صورت جلسه نماید

 شود: جهات زیر عذر موجه محسوب می -2تبصره 

 ؛ ای که مانع از حرکت است ابتالء خود یا همسر یا اقربای درجه یک به بیماری  .1

 فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه دوم از طبقه دوم؛  .2

 ابتال به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛  .3

 مراض مسری؛ عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و ا .4

 توقیف بودن؛ .5
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 . حضور در جلسه دادرسی درصورت عدم امکان جایگزین مطابق قوانین و مقررات .6

ی  هاواحد بازرسی و امور استان تشخیص جهات عذر موجه با مدیره  هیأتخصوص رئیس  در -3 تبصره

 .است مرکز 

 

 جایگزینی اعضای هیأت مدیره و بازرسان  -59ماده 

یک از اعضای هیأت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس  عضویت هر سلب در صورت 

البدل، فردی که در در صورت عدم وجود عضو علی  .شودالبدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی میعلی 

 مرکز  رئیس توسط  وی حکم و گرددانتخابات، پس از آخرین منتخب، حائز اکثریت آراء شده جایگزین می 

 .شودمی  صادر

 ها و  مصوبات  رش اانتشار گز -60ماده 

و سایر اموری  رسانی به اعضا  عمدیره هر استان مکلف است پایگاه الکترونیکی مرکز استان را جهت اطال  هیأت

ظف  ومدیره م هیأترئیس  .اندازی نمایدراهبا هماهنگی روابط عمومی مرکز  ،بینی شده که در مقررات پیش 

  .هفته در پایگاه مزبور منتشر و در دسترس عموم قرار دهددو  ها و مصوبات ذیل را ظرف  است تمامی گزارش

 مجمع عمومی؛  و صورتجلسات کلیه مصوبات .1

 ت مدیره؛ أکلیه مصوبات و صورتجلسات هی .2

تباتی که مبنای  های مرکز و مکاها و کلیه ابالغیه نامه ها و شیوه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل نامه آیین  .3

 مدیره است؛  هیأتعمل 

 ها؛ ها و نحوه وصول آن های مصوب برای ارائه خدمات، مرجع تصویب آنها و نرخ تعرفه .4

نماید، یک هفته پس  ت هیأت مدیره در مواردی که تکلیفی جهت اعضا ایجاد میمصوبات و تصمیما  -تبصره

 شود. االجرا می از انتشار در پایگاه موضوع این ماده الزم 

 مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری اعضای ارکان مراکز استانی  -61 ماده

  سان و دادیار انتظامی مرکز استان بازر مدیره، هیأت اعضای انتظامی و رسیدگی به تخلفات تعقیب  مرجع

 . باشدمی مرکز مستقر در انتظامی دادسرا و دادگاه
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  أت یه  بازرسان، و یاستان یهاره یمد  أتی ه  یاعضا ی ادار تخلفات  به یدگیرس و ب یتعق  مرجع -1 تبصره

 .است  مرکز در مستقر تخلفات به یدگیرس

  خالف   رفتار  یا  موقعیت   از  سوءاستفاده  یا   ف تخل  کشف  صورت   در  استانی  مراکز  اعضای   از  یک  هر  -2  تبصره

  انتظامی   دادسرای  نزد  را   مربوطه  مستندات  توانندمی  بازرسان،   یا  مدیره   هیأت  اعضای  از  هریک  ایحرفه   شئونات 

 هر  ایحرفه  شئونات خالف رفتار یا تخلف یا موقعیت  از استفاده سوء احراز صورت در .نمایند ارسال مرکز

 ها استان   امور  و  بازرسی  واحد  یا  انتظامی  دادگاه  به  مورد   حسب   پرونده  بازرسان،  یا  همدیر  هیئت   اعضاء  از  یک

 . شد خواهد ارجاع

 

 مرکز   یدادگستر ی رسم کارشناسانشورای عالی وکال و  - فصل سوم

 ترکیب شورای عالی  –62ماده 

 ریزی، ظور برنامه به تفکیک به منمرکز    دادگستری  یکارشناسان رسم  یعال  یمرکز و شورا  یوکال  یعال  یشورا

 گردد: یم لیتشک ذیلبه شرح  یمراکز استان انیم هیوحدت رو ی وهماهنگ جادیا

 ؛ مراکز استانی مربوطهو بازرسین مدیره  هیأتمجموع اعضای نفر به انتخاب  12 -الف

 مرکز؛   سینفر به انتخاب رئ 3 -ب

      ؛یردر مرکز به عنوان دبوکال و کارشناسان رسمی معاونت مربوطه  -پ

 ی تنها برا ،یمتوال صورتبه  هاآن مجدد  انتخاب  و باشد یسال م 3 یعال یدر شورا ت یمدت عضو -1 تبصره

   .دوره بالمانع است  کی

رئیس مرکز یکی از اعضای شورای عالی را ظرف دو هفته پس از انتخاب اعضای موضوع بند   -2 تبصره

 کند.انتخاب می ابه عنوان رئیس شور از میان اعضای شورا «الف»

تشکیل  اعضای موضوع بند »الف« اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخاب  -2تبصره 

کنند. احکام بازرسان از سوی  و از بین خود دو نفر را به عنوان بازرس با اکثریت آراء انتخاب می  می گردد
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، نسبت به  ی مرکزهاحد بازرسی و امور استانوا شود. بازرس موظف است با همکاریرئیس مرکز صادر می

 حسن جریان امور در شورای عالی نظارت کند. 

نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات  10با حضور  وبار تشکیل در هر ماه یک جلسات شورا  - 3تبصره 

  ی شورای عال یا رئیس با تشخیص دبیر در صورت ضرورتآن با رأی اکثریت حاضران اتخاذ می شود. 

 جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

جلسات و اداره آن خواهد  تنظیم دستور  ،برای تشکیل جلسه ءاعضا از دعوتدار دبیر شورا عهده  -4تبصره 

  .بود

 انتخابات  اعضای شورای عالی  -63 ماده

ازرسی و  واحد ب از طریق پایگاه الکترونیکی مرکز و توسط  ( 62) ماده »الف« بند انتخابات اعضای موضوع 

  .برگزار خواهد شدی مرکز هاامور استان 

  گاه یمراجعه به پا  قیاز طر  ستاد انتخابات مرکزپس از اعالم    باید  یعال  یدر شورا  ت یعضو  انداوطلب   -  تبصره

  س ی رئ دییو تا هات یصالح  ی پس از بررس نا داوطلب یینها یاسام .دن نمایثبت نام  اقدام به مرکز الکترونیکی

 .خواهد شداز طریق پایگاه مزبور منتشر انتخابات  یروز قبل از برگزار ست یبحداقل مرکز 

 عالی شرایط اعضای شورای  –64 ماده

  حداقل استانی    مراکز  بازرسان   و  مدیره  هیأت  اعضای  شرایطعالوه بر  باید    یعال  ی در شورا  ت یعضو  نا داوطلب

 باشند: ذیل طیاز شرا یکیواجد 

وزارت علوم،   دییمورد تا یها و موسسات آموزش عالدانشگاه  یو استاد تمام یاریدانش یمرتبه علم .1

 ؛ یو فناور قاتیتحق

  ص ی ها به تشخو همطرازان آن   یخدمات کشور  ت یری قانون مد  71مقامات موضوع ماده    تصدیسابقه   .2

 مرکز؛ 

 ها؛ کل استان  ی معاونت دادگستر ای ت سیا رتصدی سابقه  .3

 ؛ یاستان یهارهی دم  هیأتریاست یا نایب رئیسی  حداقل یک سالسابقه  .4

 مرکز؛   ص یهابه تشخشرکت   سازمانها ودر سطح ملی در یکی از نهادها،    یحقوق  ت معاونتصدی  سابقه   .5

 ؛ مرکز یفن یهاتهیو کم هاون یسیکم ریو دب است یرتصدی سابقه  .6
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ی برجسته ای با  احرفه  ای یتیر یو واجد سوابق مد به مرکز ارائه داده  یاسته یخدمات شاافرادی که  .7

 . باشند رئیس مرکز تأیید

  درجه   هایمجازات   به  عمدی   جرایم  در  کیفری  قطعی  ، محکومیت ، حجر در صورت فوت، استعفاء    -1  تبصره

  و   دولتی  خدمات  یا  قضایی  خدمات   از  دائم  باالتر، انفصال  و   3  درجه  انتظامی  قطعی  باالتر، محکومیت   و  هفت 

  در خصوص افراد انتخابی  ، شرایط قانونیبه جهت از دست دادن  عمومی و عدم صالحیت هر یک از اعضاء

  عضو  ت یعضو مدت صورت،  نیا در شود.جایگزین وی می ین عضو منتخب حائز بیشترین آراء پس از آخر

 .   بود خواهد شورای عالی دوره همان یانتها تا دیجد

  دهد  عفااست  عالی یشورا در ت یعضو از تواندیم( 62) ماده »الف« بندموضوع  یاعضا  از کیهر -2 تبصره

 .است و تأیید رئیس مرکز  شورای عالی ب یتصو به موکول هاآن ی استعفا رشیپذو 

 وظایف شورای عالی   -65ماده 

 وظایف شورای عالی به شرح ذیل است:

 ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف مراکز استانی و نظارت بر حسن اجرای آنها؛  .1

 لت و کارشناسی رسمی؛ایجاد وحدت رویه در امور مربوط به وکا .2

 یا کارشناسی حسب مورد  وکالت  به مربوط صنفی امور کلیه از حمایت  نمایندگی مراکز استانی در .3

 ؛ در سطح ملی

کوتاه مدت و بلندمدت مرکز در حوزه  یهاها، برنامه مشیخط ، هاسیاست و اصالح  حیتنق ن،یتدو .4

 ؛ رئیس مرکزآن به  شنهادیو پ یوکال و کارشناسان رسم

کارشناسان و نظارت بر حسن اجرای تگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان، وکال و سیاس  .5

 آنها؛ 

 ای وکالت یا کارشناسی؛  تدوین و تصویب مرامنامه شئون و رفتار حرفه .6

 های کالن در جهت حمایت از حقوق صنفی وکال و کارشناسان؛ سیاستگذاری و ارائه برنامه .7

در  هاون یسیکم قیتلف ایو  دیجد یهاونیس یو شرح وظایف کم لیدر خصوص تشک شنهادیارائه پ .8

  مربوطه؛  یمرکز و مراکز استان

در  یاصالح  شنهادات یپ ارائهو  یابالغ یهانامه نییآ و مقررات به نسبت  انتقادات و نظرات افت یدر .9

   مرتبط؛ یهاو دستورالعمل هانامه نییمقررات، آ ن،یحوزه قوان
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 س یبه رئ  هانامه و آیین   یمال  یهانمونه صورت  ،یو ادار  یمال  یها مه نانظام   شنهادیو پ  نیتدو  .10

 ؛یدر مراکز استان  و اداری یانضباط مال جادیمرکز به منظور ا 

 . تدوین و تصویب نمونه قراردادهای وکالت، حق الوکاله، حق المشاوره، کارشناسی و امثال آن  .11

12.   

ن پس از اخذ آزمو یمرکز و برگزار انهی سال یهادر خصوص آزمون یزیرو برنامه  یاستگذاریس

 نظارت مرکز؛  أتیه مرکز و  سیالزم از رئ یمجوزها

 ربط؛ های ذیهای پژوهشی حوزهها و اولویت ارائه سرفصل  .13

ی هایا حوزه  های کارشناسی رسمیها و گروهارائه پیشنهاد در خصوص افزایش یا کاهش تعداد رشته  .14

 ؛تخصصی وکالت )حسب مورد( 

و سرفصل   های کارشناسی رسمیها در رشته هرست صالحیت روزرسانی فارائه پیشنهاد تنسیق و به   .15

 ؛اموزشهای حوزه ههای تخصصی وکالت )حسب مورد( 

پیشنهاد نماینده جهت شرکت در های ملی حسب مورد و نمایندگی مرکز در جلسات و همایش .16

 ای و بین المللی مربوطه؛ مجامع منطقه 

 ؛ یاستان مراکز نیب اختالفات به یدگیرس .17

 . ایف مقرر در قوانین و مقرراتانجام سایر وظ .18

مراکز  این ماده در صورتی که دعوت یا عضویت مستقل برای هریک از  «16»در خصوص بند  -1تبصره 

 .به صورت مستقل نماینده خود را معرفی می کند مرکزدر مجامع مذکور وجود داشته باشد، هر استانی 

و مقررات مرکز پس از تایید رئیس   هات عالی در چارچوب سیاسشورای و تصمیمات مصوبات  -2تبصره 

  ظرف   و   مرکز منتشر  الکترونیکی  پایانه  مصوبات و تصمیمات مزبور پس از تأیید در  .باشداالتباع می مرکز، الزم 

 .است  االجراء مراکز استانی الزم تمامی برای انتشار از پس روز پانزده

  نخواهد  خود وظایف انجام  مراکز استانی در مسئولیت  نافی ی عالیهای شوراوظایف و صالحیت  -3تبصره 

 .بود

 دبیرخانه شورای عالی   -66ماده 

در معاونت مربوطه در مرکز مستقر  ی الزم هابه منظور انجام امور اداری و هماهنگیدبیرخانه شورای عالی 

 . خواهد بود
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 ی شورای عالی هاهزینه -67ماده 

یت و شرکت در جلسات حق الزحمه ای پرداخت عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضو 

به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا  ء. چنانچه هر یک از اعضاشودنمی

ق ح  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی مرکز د یی تأ و مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یادشده

 گردد.ان پرداخت میالزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آن

و به تأیید ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب های جاری شورای عالی در بودجههزینه -تبصره

 شود. تأمین می منابع مرکز، از محل رسدمی رئیس مرکز 

 

های  پس از أخذ نظر از هیأت مدیره ، مقررات مرکزاین دستورالعمل به پیشنهاد کمیسیون تدوین قوانین و 

  تصویب الزم االجراست.از تاریخ رئیس مرکز رسیده و  تصویب به  10/02/1399در تاریخ راکز استانی، م


