
 

 گزارش امور اداری کانون وکلای دادگستری گلستان در دوره پنجم هیأت مدیره

 

 

تنویر اذهان ، نظر به اتمام پنجمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان و در راستای ایجاد شفافیت

ارتقا  مینهز گزارش اقدامات و فعالیت های صورت گرفته دردادگستری گلستان محترم وکلای وپاسخگویی به 

منظم اداری و تشکیل سازمان ایجاد ساختار همکاران رجمند با رویکرد امور اداری؛ تسهیلات رفاهی برای بهروری 

 .داستحضار می رسبه شرح ذیل سیستم محور 

 ارتقا بهروری اداری -1

 :و حفاظتی تجهیز و ارتقا سیستم های اداری -الف

 روابط عمومی(؛ اسکنر؛ پرینتر، طراحی و تجهیز سیستم صوتی سالن همایش)ریاست، اداری، خریداری سه دستگاه رایانه  -

 خریداری و نصب دوربین های نظارتی و دستگاه و سیستم کنترل مرکزی جهت افزایش امنیت و ایمنی کانون-

 در واحدهای مختلف کانون استخدام نیروی انسانی متخصص-ب

رنامه ها و طرح ها و مصوبات هیات مدیره و نظارت و مدیریت تغییر مدیریت داخلی کانون در راستای پیشبرد ب -ج

 موثر بر عملکرد اداری پرسنل

 آموزش ضمن خدمت کارکنان اداری -د

 راه اندازی کامل فاز اول اتوماسیون اداری -ه

 امکان دریافت آنلاین آمار دادسرا و دادگاه -و

 الکترونیکی پرونده کردن گانی بایشروع عملیات رایانه و ثبت اطلاعات و مشخصات وکلا در -ز

ایجاد و ارایه تسهیلات رفاهی برای اعضا کانون  -2  



 

 

 

 درصد  2یکصد میلیون ریالی با بهره  تسهیلات اخذ جهت رسالت الحسنه قرض بانک با نامه تفاهم انعقاد -لف

ه تاکنون به مرحله انعقاد ( ک49و  49در دو مرحله ) سال  درمان میلیکت بیمه با نامه تفاهم انعقادتلاش برای  -ب

 قرارداد نهایی نرسیده است.

و اعلام  بانکی تسهیلات ارایه خصوص در ایران ملی بانک با وکلا حمایت صندوق نامه تفاهم نمودن اجرایی -ج

 نفر از وکلای متقاضی به صندوق جهت دریافت تسهیلات دو میلیارد و پانصد میلیون ریالی 06اسامی 

 یفیتتهیه تقویم با ک -د

 انعقاد تفاهم نامه با باشگاه تفریحی، ورزشی شکوه طبیعت در زمینه سوارکاری و تنیس -ه

اقداماتی که در راستای کاهش هزینه ای کانون صورت پذیرفته: -3  

 استخدام و جذب کارشناس متخصص حسابداری -الف

 نوندر خرید لوازم و ابزار مورد نیاز کا جهت نظم و انتظامتعیین کارپرداز  -ب

 جهت خرید عمده مایحتاج کانون  عقد قرارداد با دستگاه ها و صاحبان مشاغل -ج

 کاهش هزینه های پستی تا حدود یک سوم  -د

 

اتعامل با دستگاه دادگستری و مسئولین قضایی جهت حفظ شان وکل -4  

 بدنی بازرسی عدم و قضایی مراجع در تردد جهت همکاران ورود برای هویت ثبت دستگاه خرید -الف

 گرگان انقلاب و عمومی دادسرای در معاضدت اتاق تجهیز -ب

 مذاکره با مقامات قضایی استان جهت تقلیل پذیرش کارآموزان وکالت -ج



 

 مذاکره با مسئولین قضایی جهت حصول تفاهم در خصوص اخذ مجوز اسکنر برای کپی برداری از اوراق قضایی -د

 

 

و آگاهی بخشی به وکلا و شهروندان اطلاع رسانی و ایجاد شفافیت -5  

 ایجاد کانال رسمی کانون وکلای دادگستری گلستان در شبکه اجتماعی -الف

 در آنکانون سایت کانون وکلا و درج اقدامات و فعالیت های صورت گرفته  احیاء -ب

 کانون یدادهایتصویری رو پوشش جهت گلستان مرکز صداوسیمای خصوصا ها رسانه با بیشتر ارتباط و عاملت -ج

 و کارآموزان تحلیف مراسم و استقلال جشن ایران، دادگستری وکلای های کانون ورزشی اولین المپیاد ازجمله وکلا

 وکیل  روز  پاسداشت جهت گلستان سیمای در اختصاصی برنامه

 

آموزش و پژوهش کارآموزان وکالت و وکلا -6  

 راستای  در کشور برجسته اساتید با ویدیوکنفرانس شکل به ویریصت ارتباط جهت لازم های ساخت زیر ایجاد-الف

 وکلا و موزانآکار علمی سطح ارتقا

 تشکیل کمیسیون آموزش و پژوهش جهت تدوین برنامه های علمی کانون -ب

 جناب آقای سنجر فخری تشکیل کلاس های آموزشی در زمینه های امور مالیاتی توسط کارشناسان ارشد دارائی  -ج

 سمینارداوری با اساتید برجسته کشور به جهت تشکیل مرکز داوری کانون وکلای دادگستری گلستانبرگزاری 

ارائه و تصویب  طرح ها و برنامه -7  

آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای  77ت کانون وکلای گلستان وفق ماده اتدوین و تصویب نظام -الف

 دادگستری گلستان

 ور العمل دفتر دادسرا و دادگاه انتظامی کانونتدوین و تصویب دست -ب



 

 تدوین و تصویب اساسنامه مرکز داوری  -ج

 

 

یین وکیل ملاحظه همکاران از حیث محل اشتغال با محل دربخش تعیین وکلای تسخیری ضمن سیستمی نمودن تع -8

 محاکم و بعد مسافت لحاظ گردیده است

به جای ثبت دفتری و نه رایانه ایی دفتر دادسرای انتظامی کانون ثبت شکایت انتظامی در ساماجایگزین نمودن  -4

دستی و تعیین معاون اول دادستان انتظامی جهت سهولت در امور دادسرا و تسریع در انجام روند رسیدگی به پرونده 

 ها 

 اخذ شناسه ملی به نام کانون وکلای دادگستری گلستان -06

 جلسه( نسبت به دوره چهارم  20درصد )  00پنجم و افزایش بیش از  هیات مدیره در دورهجلسه  08تشکیل  -00


