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 آمار 
 داشتن آمار و اطالعات، یعنی برنامه ریزی؛ آماری که با اطالعات و داده های به روز شده، باشد. 

استخراج از آنها ، پرونده های پرسنلی وکال بررسی و بازخوانی و اطالعات صحیح آمارهای موجودجهت به روزرسانی  و با نگاهی به این بخش

)به تفکیک کارآموزان  مربوط به آمار وکال و کارآموزان عضو و مهمان، نقل و انتقاالت، انصراف از کارآموزیق الذکر، گردید. اطالعات فو

انتفا و ابطال پروانه، پرونده های راکد )ارسالی از مازندران(، ، تسلیم پروانه وکالت، دارای پروانه و قبول شدگان آزمون بدون صدور پروانه(

، آمار کل وکال و کارآموزان عضو و مهمان در هر ( 8تفکیک بندهای الف، ب، د و...( کلیه درخواست های متقاضیان ماده )به  8وکالی ماده 

 .بوده استماه و... 

 

 ساماندهی بایگانی 
بایگانی و گاهاً مفقودشدن غالباً باعث بی نظمی پرونده ها در بود که این امر همه پیش از این، بخش بایگانی پرونده ها بدون مسئول و در دسترس 

با ساماندهی بایگانی و تعیین مسئول برای این  .تعدادی از پرونده های مربوط به وکالی تودیعی، انتقالی، مهمانان، فوت شدگان و... شده بود

 طریق مسئول دبیرخانه و بایگانی تحویل می گردد. بخش، در حال حاضر پرونده های پرسنلی در صورت نیاز هر بخش، صرفاً از 

 

 به روزرسانی داده های اتوماسیون 
با بود نظر به اینکه در اجرای اتوماسیون جدید، دیتابیس اتوماسیون قبلی )اطالعات مربوط به وکال و کارآموزان( دچار نواقص و اشتباهات زیادی 

  .شداتوماسیون به روزرسانی بخشی دیگر از پرونده های پرسنلی آنها، این اطالعات در و  cmsاستخراج بخشی از اطالعات همکاران از سامانه 

 

 ساماندهی وکالت های تسخیری 
پیش از این، پرونده های تسخیری در شرایطی به همکاران محترم ارجاع می گردید که در آن کمتر نظم و توالی دیده می شد و متأسفانه در 

این وصف،  . بابرخی شهرها )شرق استان( به دلیل ازدیاد پرونده های کیفری، فشار مضاعفی نیز بر همکاران شهرستان گنبد در شرایطی وارد بود

، ضمن منطقه 8938با برنامه ریزی صورت گرفته و تهیه آمار دقیق از وکالت های تسخیری ارجاع شده به وکال در سال  گذشته ودر ابتدای سال 

با اولویت  33ای تسخیری در سال جاع پرونده ه؛ ارال گذشتهبر اساس تعداد پرونده های ارجاعی در س مرتب سازی آمار موجودبندی استان و 

 درنظرگرفته شده از وکالیی آغاز شد که در سال قبل هیچ پرونده ای به آنها ارجاع نشده بود. 

 

 دیگر اقدامات 
 و ایجاد تغییرات در فرم وکالت اتفاقی )با افزودن حدود اختیارات وکیل( و حذف وکالتنامهسی روند صدور پروانه وکالت اتفاقی . برر8

 در راستای کاهش هزینه های مرسوالت پستی  راهکارهای الزم. 2

 جلوگیری از هزینه های اضافه و.... وو...  . تعیین رویه مشخص برای خریدهای کانون اعم از ملزومات اداری9

 

 

 

 

 

 



 انفورماتیک 
کانون سعی در الکترونیکی شدن اکثر فعالیت های اداری، مالی، کارآموزی و...  سیستم اداریبا بررسی  جاریانفورماتیک کانون، در سال  حوزه

 به شرح زیر می باشد: اقدامات این بخشبرخی از  نمود که

( با مشکالتی از Backupن بودن مشخصات فیزیکی، برای پشتیبان گیری)سرور اصلی کانون به علت عدم داشتن فضای کافی و همچنین پایی

( شناخته می Raidقبیل کند بودن سیستم ها، کند بودن ارتباطات شبکه ای و... مواجه بود که با ارتقای سرور و تغییر روند آرایش هاردها که با )

 شود، ارتباطات و مشکالت گذشته به بهترین حالت رفع شده است.

جهت سهولت در تمامی پرداخت های وکال و کارآموزان به صورت آنالین و  pay.irپیگیری و ساخت درگاه پرداخت با همکاری شرکت 

 بررسی و تأیید پرداخت های انجام شده توسط واحد مالی از طریق شناسه پرداخت.

، قابل استفاده و همچنین مرتفع نشددر آن زمان که  شرکت سازنده )در شیراز( و مشکالتی دیگراتوماسیون قدیمی کانون به علت عدم پشتیبانی 

، عدم توانایی در گرفتن آمار جزئی و بوده استارتقا توسط آن شرکت نبوده و از این رو مشکالتی از قبیل نداشتن امکاناتی که مورد نیاز کانون 

واحد انفورماتیک پس از بررسی اتوماسیون های متعدد چند  ،و از راه دور و.... را داشت. از این رو کلّی، عدم قابلیت استفاده به صورت آنالین

کانون، پیشنهاد اتوماسیون شرکتی در قزوین را داد. از قابلیت های اتوماسیون جدید که به صورت سفارشی سازی برای این کانون آماده شده 

، قابلیت تمامی مکاتبات وکال و ت بین کارمندان، داشتن امضای الکترونیک برای ریاست کانوناست می توان به قابلیت ارتباطات بسیار راح

کارآموزان به صورت آنالین و بدون حضور در های کارآموزان به صورت الکترونیکی با کانون و ابالغ الکترونیک، قابلیت دریافت گزارش 

راستا، یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته که برای اولین بار در کانون انجام شد تمدید  این کانون و قابلیت گزارش گیری و... در

 الکترونیک پروانه های وکالت بدون حضور همکاران بود که با استقبال خوبی نیز از سوی آنان همراه شد.

رت دستی یا پستی انجام می شد که عالوه بر صرف زمان جهت آدرس و... به صوها سابقاً جهت ارسال نامه به سازمان های دولتی، شعب دادگاه 

مربوط به ارسال  ینویسی و... هزینه های پستی زیادی را نیز بر دوش کانون می گذاشت. خوشبختانه با راه اندازی شبکه دولت، کلیه هزینه ها

ستر قابلیت مکاتبات با همه ارگان ها نیز فراهم است و )جز در موارد خاص(، حذف و باعث صرفه جویی در مصرف کاغذ نیز گردید. در این ب

انفورماتیک کانون گلستان با مکاتبات کتبی و شفاهی با  این امر باعث تسریع در ارسال نامه و دریافت پاسخ از سازمان مربوطه می شود.

 کشور دریافت و فعال کرده است. استانداری گلستان و ارتباط با مخابرات، این سرویس را برای اولین بار در بین کانون های

 (.می شوداطالع رسانی و آموزش این بخش متعاقباً اعالم راه اندازی شد.  98/40/8044)به تاریخ 

 

 و در دست اقدام برنامه های آتی 
 شد(. برنامه ریزی در راستای سهولت اخذ مفاصاحساب مالیاتی )به گونه ای که جهت اخذ مفاصا نیاز به حضور وکالی محترم در اداره دارایی نبا8

 . ثبت نام الکترونیک پذیرفته شدگان آزمون کارآموزی2

 ان . ایجاد بایگانی الکترونیک پرونده های وکال و کارآموز9

                                                  برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان کانون. 0
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