
 گزارشی از سیستم انتظامی کانون

 

 

 ظامی  ـرای انتـالف: دادس
  ورودی پرونده::  1 -الف

پرونده رسیدگی آن به اتمام رسیده  و منجر به نتیجه )صدور قرار 581  بوده که از این تعداد فقره 342پرونده های مورد رسیدگی در این دوره 

  در حال رسیدگی می باشد.نیز پرونده  18نهایی( شده است  و 

 :  تعداد قرارهای صادر شده 2 -الف

 

 

 

 

 

 صادر شده است.متفاوت الزم بذکر است برای تعدادی پرونده دو قرار 

 :  پرونده های مختومه به تفکیک ورودی سال: 3-الف 

 

 081 مجموع پرونده های مختومه 

 5 5411پرونده های سال 

 44 5211پرونده های سال 

 13 5218پرونده های سال 

 53 5214پرونده های سال 

 4 5211پرونده های سال 

 3 5211پرونده های سال 

 

 

 : تعداد پرونده های جریانی باقی مانده به تفکیک ورودی سال:4-الف

 

 88 پرونده های جریانی باقی مانده 

 25 5411پرونده های سال 

 35 5211پرونده های سال 

 1 5218پرونده های سال 

 5 5214پرونده های سال 

 088 ه شد مجموع قرارهای صادر

 551 منع تعقیب

 11 احراز تخلف



 دادگاه انتظامی  ب :
 : شعبه اول دادگاه انتظامی 0-ب

 دادنامه های صادر شده:

 51ضمناً تعداد )صادر شده است.  5411ی  تا پایان تیرماه أر 4و  5211ی در سال أر 23و  5218ی در سال أر53دادنامه صادرشده،  15از مجموع 

  در حال رسیدگی می باشد.(نیز پرونده 

 

 80 صادر شده  رأیتعداد 

 4 5411سال 

 23 5211 سال

 53 5218سال 

 

 (فقره  11: موجودی پرونده در دوره هفتم )2-ب

 در شعبه اول دادگاه انتظامی: ءنوع آرا

 

 تعداد نوع آرا ) محکومیت/برائت (

 1 ) توبیخ با درج در پرونده ( 2درجه 

 11 ) توبیخ با درج در روزنامه رسمی ( 3درجه 

 4 انفصال سه ماهه

 3 ماهه 1انفصال 

 3 ساله 2انفصال 

 12 یید قرار منع تعقیبأت

 1 برائت

 

 

 

 

 

 



 : شعبه دوم دادگاه انتظامی  3-ب

 )دادنامه های صادر شده(:

فقره  1)ضمناً  صادر شده است. 5411تا پایان تیرماه  رأی  1و   5211در سال  رأی 22و   5218ی در سال أر 53دادنامه صادر شده،   15از مجموع 

  پرونده در حال رسیدگی می باشد(.

 

 80 صادر شده  رأیتعداد 

 1 5411سال 

 22 5211سال 

 53 5218سال 

 

 پرونده( 75: موجوی پرونده در دوره هفتم:  )2-ب

 : نوع آراء در شعبه دوم دادگاه انتظامی: 3-ب

 

 تعداد نوع آرا )محکومیت/برائت(

 2 )توبیخ( 1درجه 

 11 )توبیخ با درج در پرونده( 2درجه 

 17 )توبیخ با درج در روزنامه رسمی( 3 درجه

 2 موقوفی تعقیب

 1 انفصال سه ماهه

 2 ماهه 1انفصال 

 2 ساله 2محرومیت 

 1 محرومیت دائم

 12 یید قرار منع تعقیبأت

 4 برائت

 

  



 پ:   تعداد احکام اجرا شده در دادسرای انتظامی 

 ( حکممورد اجرای  85)  

                                                   

 تعداد نوع مجازات ) اجرا شده (

 2 )توبیخ( 1درجه 

 17 )توبیخ با درج در پرونده( 2درجه 

 31 )توبیخ با درج در روزنامه رسمی( 3درجه 

 7 انفصال سه ماهه

 2 ماهه 1انفصال 

 1 تنزل درجه

 1 ساله 2محرومیت 

 1 ساله 2ممنوعیت 

 1 ساله 1ممنوعیت 

                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان


