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 340 -33343534نمارب :  340-33343333الی  5تلفه:                                                                                         خوزستان، اهواز، امانیه ، خیابان فلسطیه، روربوی سازمان ااقتنل خون استان خوزستان    

  مار : 
  ر :
:    

 بسمه تعالی

 دادگستری خوزستانهیات مدری  کانون وکالی 

 :هم کانون وکالی دادگستری خوزستانهیات مدیره ن اجرائیبرنامه                                   

 

ٍضؼی هسئَلیت اخشا اّذاف ٍ ثشًبهِ ّب                                         سدیف  هحَس

 ت

 

(1) 

 سبصهبًذّی 

دسًٍی 

 وبًَى

 

سیبست ٍ ّیبت  تػَیت ثَدخِ سبلیبًِ وبًَى ٍوال 1

 هذیشُ

 

  ّیبت هذیشُ ئیي ًبهِ داخلی وبًَى ٍوالتػَیت آ 2

  هذیش داخلی تؼییي پست ّبی سبصهبًی ٍ ضشح ٍظبیف وبسوٌبى 3

 √ ّیبت هذیشُ تػَیت آئیي ًبهِ اًضجبعی وبسوٌبى وبًَى ٍوال 4

ْب/ّیبت وویسیًَ ی داخلیوویسیَى ّبداخلی ٍ ضشح ٍظبیف تػَیت آئیي ًبهِ ّبی  5

 هذیشُ

 

  هذیش داخلی آهَصش وبسوٌبى وبًَى دس حَصُ اهَس اداسی ٍ سایبًِ 6

ٍ پشداخت وبساًِ ثش اسبس  اسصیبثی ووی ٍ ویفی ػولىشد پشسٌل وبًَى 7

 اسصیبثی

  هذیش داخلی

    

(2) 

تَسؼِ 

 فٌبٍسی

ٍ خذهبت  

 الىتشًٍیه

 

  اًفَسهبتیه/سیبست خشیذ تدْیضات سخت افضاسی هَسد ًیبص خذهبت الىتشًٍیه)اص لجیل سشٍس( 1

  اًفَسهبتیه  خشیذ ٍ ًػت اتَهبسیَى اداسی 2

  /ثبیگبىهذیش داخلی ایدبد ثبیگبًی الىتشًٍیه 3

  اًفَسهبتیه تَسؼِ خذهبت الىتشًٍیه ٍ تحت ٍة وبًَى 4

سٍاثظ ػوَهی  اًتطبس آهبس ٍ اعالػبت ٍ گضاسش ػولىشد دس سبیت وبًَى 5

 اًفَسهبتیه/

 

  اًفَسهبتیه اسسبل هىبتجبت وبًَى اص عشیك وبستبثل الىتشًٍیه ٍوال  6

  سیبست/اًفَسهبتیه اتػبل وبًَى ثِ دسگبُ الىتشًٍیه لضبئی خْت اسسبل هىبتجبت اداسی 7

اًفَسهبتیه/وبسآهَص ایدبد سبهبًِ آهَصش هدبصی آهَصش  8

 ی

 

  اًفَسهبتیه/دادستبى ًظبم الىتشًٍیىی ثجت ٍ هذیشیت پشًٍذُ ّبی دادسشا ٍ دادگبُ 9

    

 

(3) 

 اهَس هبلی

 

  هذیشُهبلی/ّیبت  ٍ آئیي ًبهِ هبلی هؼبهالتی تذٍیي ضیَُ ًبهِ هػشف تٌخَاُ 1

  حسبثذاس دسآهذّب ٍ ّضیٌِ ّب ثِ ّیبت هذیشُاسایِ گضاسش هبّیبًِ  2

  حسبثذاس ثجت دسآهذ ًمل ٍ اًتمبل دسٍى استبًی 3

  حسبثذاس اغالح ًظبم ثَدخِ ثٌذی ّضیٌِ ّب ٍ دسآهذّب 4

  حسبثذاس % سسْن وبًَى اص هٌبثغ داخلی وبًَى4تْیِ گضاسش هیضاى تبهیي ّضیٌِ  5

    

 

(4) 

 √ ّیبت هذیشُ وبًَى ٍوال اداسُ سٍاثظ ػوَهی تجذیل وویسیَى سٍاثظ ػوَهی ثِ 1

  ّیبت هذیشُ تبسیس هشوض داٍسی 2
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  مار : 
  ر :
:    

 بسمه تعالی

 دادگستری خوزستانهیات مدری  کانون وکالی 

 ایدبد

سبختبس 

 خذیذ

 

  ّیبت هذیشُ تؼییي هسئَل هجبسصُ ثب پَلطَئی 3

  ّیبت هذیشُ تؼییي ریحسبة ثِ هٌظَس وٌتشل ّضیٌِ ّب ٍ دسآهذّب 4

 √ ّیبت هذیشُ تبسیس وویسیَى ًظبست ٍ ثبصسسی 5

  هذیش داخلی آهبس ٍ گضاسش ػولىشد وبًَى ایدبد ٍاحذ 6

ّیبت  تَسؼِ فؼبلیت هؼبضذت لضبیی وبًَى ٍ ایدبد هَسسِ هؼبضذت 7

 هذیشُ،هؼبضذت

 

تبسیس ًظبم هطبٍسُ هذیشیت وبًَى اص عشیك وویسیَى هطَستی ٍ ًظبم اخز  8

 پیطٌْبدات

  سیبست/ ّیبت هذیشُ

  سیبست ایدبد ٍاحذ سفغ اختالف ثیي ٍویل ٍ هَول  9

  ّیبت هذیشُ تبسیس ضَسای اخالق حشفِ ای 11

ایدبد وویسیَى هبلیبتی ثِ هٌظَس آهَصش ٍوال ٍ اًتخبة ًوبیٌذُ دس ّیبت  11

 ّبی حل اختالف هبلیبتی

  ّیبت هذیشُ

  

(5) 

آهَصش 

 ّذفوٌذ

 وبسآهَصاى

)دادخَاست ًَیسی،  )دٍسُ همذهبتی(تذٍیي خذٍل وبسگبُ ّب ٍ سویٌبسّبی  1

 الیحِ ٍ آئیي ًگبسش، اخالق حشفِ ای(

  وویسیَى وبسآهَصی

وبسآهَصاى ضبهل آهَصش ثبیگبًی،سایبًِ ٍ سبهبًِ  ضغلیتَسؼِ هْبست ّبی  2

 ، هذیشیت استشس) دٍسُ هتَسظ(ّبی لضبئی، هىبتجبت اداسی، هبلیبت

  /آهَصشوبسآهَصی

  وبسآهَصی تَسؼِ هْبست دس صهیٌِ ّبی خبظ ٍوبلتی ٍ فشاتش اص اختجبس)دٍسُ پیطشفتِ( 3

 وبسگشٍُ اختجبس/ تؼییي هٌبثغ هؼتجش اختجبس دٍسُ وبسآهَصی 4

 وبسآهَصی

 

  وبسآهَصی/هؼبضذت آهَصش ولیٌىی وبسآهَصاى دس وویسیَى هؼبضذت ٍ دادگبُ هدبصی 5

اسصضیبثی وبسآهَصی) ثب دسج اسصضیبثی ٍویل سشپشست، وویسیَى، تْیِ فشم  6

 سصٍهِ ػلوی( ثب ضشیت تبثیش دس ًوشُ اختجبس

  وویسیَى وبسآهَصی

  وویسیَى وبسآهَصی تَلیذ هحتَای آهَصضی ثشخظ ٍ هدبصی ٍ تْیِ هحتَای دُ دٍسُ هدبصی 7

سبیش وبًَى ّب تَسؼِ فؼبلیت ّبی آهَصضی دس سغح اسىَدا ٍ خلت هطبسوت  8

 دس صهیٌِ تسشیغ ٍ ثْجَد ضیَُ آهَصش ثشخظ

سئیس وویسیَى 

وبسآهَصی/سئیس 

 وبًَى

 

هسئَل دفتش  اسصیبثی آهَصش ّب اص ًگبُ وبسآهَصاى ٍ اسسبل گضاسش ثِ ّیبت هذیشُ 9

 وبسآهَصی

 

  وویسیَى وبسآهَصی آغبص آهَصش وبسآهَصاى پس اص اػالم ًتبیح ٍ لجل اص غذٍس پشٍاًِ 11

(6) 

ٍ آهَصش 

تَسؼِ 

پبیذاس حشفِ 

 ٍوالای 

  وویسیَى آهَصش وبسگبُ دس سبل 11ساُ اًذاصی وبسگبُ ّبی آهَصش حذالل  1

  وویسیَى آهَصش اًتطبس هدلِ داخلی وبًَى ثِ غَست دٍ فػلٌبهِ 2

  آهَصش/وبسآهَصی ثبسگزاسی هغبلت آهَصضی دس سبیت وبًَى 3

  آهَصش الىتشًٍیهاضتشان وتبثخبًِ ٍ هٌبثغ  4

  آهَصش ثشگضاسی یه ّوبیص هلی 5

(7) 

 اهَس سفبّی

ثیوِ تىویلی  استفبدُ اص ظشفیت ّبی هَخَد لبًًَی ثشای ثیوِ دسهبًی پبیِ ٍ 1

 ٍوال

/ًبیت وویسیَى سفبُ

 سئیس
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  مار : 
  ر :
:    

 بسمه تعالی

 دادگستری خوزستانهیات مدری  کانون وکالی 

ٍ اٍلبت 

 فشاغت

  وویسیَى سفبُ اهىبى سٌدی تبسیس تؼبًٍی سشهبیِ گزاسی ٍوال 2

  وویسیَى سفبُ تؼبًٍی هسىي پیگیشی تبسیس 3

  وویسیَى سفبُ ت هذیشُبیاسش ایدبد غٌذٍق لشؼ الحسٌِ ثِ ّثشسسی ٍ اسایِ گض 4

  وویسیَى سفبُ ایدبد وبست سفبّی ٍ ایدبد ضجىِ تخفیف فشٍضگبّی 5

  وویسیَى سفبُ اخز تخفیف اص آهَصضگبُ ّب ٍ ثبضگبُ ّبی ٍسصضی ٍ تفشیحی  6

    

    

 

(8) 

 سسیذگی 

 تش سشیغ

ػبدالًِ تش ٍ 

 ضفبف تش

 ی دادسشا

 اًتظبهی

 

ٍ تْیِ چه لیست ًحَُ سسیذگی ٍ  تذٍیي ضیَُ ًبهِ سسیذگی دادیبساى 1

 ثشای وبّص صهبى سسیذگی ثِ حذاوثش چْبسهبُ صهبى ثٌذی

ٍ دفتش  دادستبى

 دادسشا

 

  هذیش دفتش دادسشا ثِ ّیبت هذیشُ ) ثِ تفىیه( اسایِ گضاسش ػولىشد فػلی دادیبساى 2

اسایِ گضاسش آهبس ٍ اعالػبت دستِ ثٌذی ضذُ تخلفبت ثِ ّیبت هذیشُ ثِ  3

  غَست ضص هبِّ

  هذیش دفتش دادسشا

  دادسشا/ّیبت هذیشُ تخلفبت حشفِ ای ٍ هٌطَس حمَق هَولآهَصضی تْیِ خضٍُ  4

  هؼبٍىدادستبى ٍ  استمبی سغح استذالل لشاسّب ٍ تحمیمبت پشًٍذُ ّب 5

  دادستبى/اًفَسهبتیه اهىبى ثجت ضىبیت اًتظبهی الىتشًٍیىی دس سبیت وبًَى ٍوال 6

    

 

دادسسی (9)

الىتشًٍیه 

 ٍ ضفبف

 دادگبُ

  اًفَسهبتیه ثبیگبًی الىتشًٍیىی پشًٍذُ ّبی دادگبُ 1

ٍ  اسایِ گضاسش ػولىشد ضؼت ٍ ًتیدِ اخشای آسای پشًٍذُ ّب ثِ ّیبت هذیشُ 2

 آهبس ٍ اعالػبت دس سبیت وبًَى

/ هذیش دفتش دادسشا

 اًفَسهبتیه

 

  اًفَسهبتیه اسسبل الىتشًٍیىی اخغبسیِ ّبی دادگبُ ٍدادسشا 3

  سئیس ضؼجِ اٍل اًتطبس سٍیِ لضبئی دادگبُ ثب حفظ اعالػبت هحشهبًِ عشفیي 4

دادسسبى ٍ  هذیشُ اهىبى سٌدی ثشگضاسی دادسسی الىتشًٍیه ٍ اسایِ گضاسش ثِ ّبیت 5

 اًفَسهبتیه

 

ٍ  پبیص سٍضي ثَدى، هٌغمی ثَدى ٍ هستٌذ ثَدى آسای دادگبُ اًتظبهی 6

 ثشسسی ػلل ًبسضبیتی ضىبت اص آسای غبدسُ

  ّیبت هذیشُ

    

 

 

(11) 

 هؼبضذت

 لضبئی

 فشاگیش ٍ

آهَصش 

 هحَس

 

هؼبضذت/سیبست/  هزاوشُ ثب هَسسبت ٍ دستگبُ ّبی اخشائی دس خْت تٌظین تفبّن ًبهِ 1

 ًبئت سئیس

 

عشاحی خضٍات ساٌّوبی هشاخؼِ وٌٌذگبى دس صهیٌِ ّبی هشاخؼبت هتذاٍل  2

 ًظیش حمَق خبًَادُ،

  هؼبضذت

 √ هؼبضذت وبًَى تذٍیي خذٍل هطبٍسُ سٍصاًِ هَسسِ هؼبضذت 3

  هؼبضذت اغالح فشم گضاسش ػولىشد ٍویل هؼبضذتی ٍ اسسبل سای ًْبئی 4

هطبٍسُ ایٌشًتی ٍ تلفٌی ثِ ضْشًٍذاى ٍ اسایِ عشح پیطٌْبدی  اهىبى سٌدی 5

 ثِ ّیبت هذیشُ

  هؼبضذت

ثشسسی هیضاى سضبیت هشاخؼِ وٌٌذگبى ٍ هَولیي اص خذهبت هطبٍسُ ای ٍ  6

 هؼبضذتی ٍ تسخیشی ٍ اسایِ گضاسش ثِ ّیبت هذیشُ

دفتش هؼبضذت هذیش 

 ٍ تسخیشی

 



                                                                                                  

  کانون وکالی دادگستری خوزستان
 

4 

 340 -33343534نمارب :  340-33343333الی  5تلفه:                                                                                         خوزستان، اهواز، امانیه ، خیابان فلسطیه، روربوی سازمان ااقتنل خون استان خوزستان    

  مار : 
  ر :
:    

 بسمه تعالی

 دادگستری خوزستانهیات مدری  کانون وکالی 

سٍاثظ ػوَهی/هذیش  دس سبیت ٍ سسبًِ ّباًؼىبس هستوش خذهبت اختوبػی وبًَى  7

 دفتشهؼبضذت

 

    

 

 

(11) 

سٍاثظ 

 ػوَهی

 ّذفوٌذ ٍ

 لذستوٌذ

اًؼىبس فؼبلیت ّب ٍ هسئَلیت ّبی اختوبػی وبًَى ٍوال ثِ خبهؼِ اص عشیك  1

 سسبًِ ّبی گشٍّی

  سٍاثظ ػوَهی

دس صهیٌِ ًمص  تْیِ هحتَای چٌذ سسبًِ ای ٍ فؼبلیت دس سسبًِ ّبی هدبصی 2

 اختوبػی وبًَى ٍوال

  سٍاثظ ػوَهی

  سٍاثظ ػوَهی ٍ خطي ّبین هشاسن َتذٍیي ثشًبهِ ٍ تم 3

  سٍاثظ ػوَهی   استجبط هٌسدن ٍ ّذفوٌذ ثب غذا ٍ سیوب ٍ سبیش سسبًِ ّب 4

  سٍاثظ ػوَهی (آدسس آًْب فىس ٍ تلفي ٍ تْیِ لیست هذػَیي وطَسی ٍ استبًی،) 5

  سٍاثظ ػوَهی ضیَُ ًبهِ ًحَُ ثشگضاسی ًطست ّبی هدوغ ػوَهی ٍوالتذٍیي  6

  سٍاثظ ػوَهی ایدبد وبسگشٍُ تشخوِ هغبلت خجشًبهِ ثِ اًگلیسی ٍ ػشثی 7

  سٍاثظ ػوَهی تْیِ هتي ّبی فبخش ادثی ثشای اػالم تسلیت ٍ تجشیه ٍ تمذیشًبهِ 8

  سٍاثظ ػوَهی هدبصی ٍ وبغزی ثِ اػضبءآهَصش خجش ًَیسی ٍ همبلِ ًَیسی دس سسبًِ ّبی  9

  سٍاثظ ػوَهی خجشًبهِ ّفتگی هسبئل ٍوبلت خْت دسج دس سبیت ٍ اتبق ٍوالتْیِ  11

  سٍاثظ ػوَهی تطىیل وبسگشٍُ سبیت وبًَى  11

  سٍاثظ ػوَهی تْیِ هحتَای هغبلت هَسد ًیبص هدشی خص استمالل  12

وبًَى ٍوال دس افىبس ػوَهی ٍ هشاخؼِ عشاحی سیستن پبیص خبیگبُ ٍویل ٍ  14

 وٌٌذگبى ثِ دادگستشی

  سٍاثظ ػوَهی

  سٍاثظ ػوَهی ضٌبسبئی ٍخزة فؼبالى حَصُ سسبًِ ای ٍ تجبدل ًظش ثب آًْب 15

  سٍاثظ ػوَهی اخشای ضیَُ ًبهِ ٍ لبًَى دستشسی ثِ اعالػبت دس سبیت وبًَى ٍوال 16

    

 

(12) 

 ًظبست

ٍ 

 ثبصسسی

 هستوش

 َّضوٌذٍ 

  وویسیَى ثبصسسی ٍ ثبًه اعالػبتی ٍوالی فؼبل تْیِ فْشست هَسسبت حمَلی ٍوال 1

  وویسیَى ثبصسسی دس اهش ٍوبلت ضٌبسبیی هَسسبت هذاخلِ وٌٌذُ 2

اضخبظ هذاخلِ  سگبُ وست اعالع اص هشدم ٍ ٍوال ثشای ضٌبسبییساُ اًذاصی د 3

 دس حشفِ ٍوبلت گش

  وویسیَى ثبصسسی

آهَصش ػوَهی ضْشًٍذاى ثشای ضٌبسبیی ٍ هؼشفی افشاد هذاخلِ وٌٌذگبى دس  4

 اهش ٍوبلت 

  وویسیَى ثبصسسی

ضٌبسبئی اًتظبسات خبهؼِ اص وبًَى ٍوال ٍ ضیَُ غحیح اعالع سسبًی ٍوبلت  5

 حشفِ ای

  وویسیَى ثبصسسی

ضٌبسبئی ثستشّبی ضىل گیشی هذاخلِ دس حشفِ ٍوبلت ٍ اػالم ثِ ّیبت  6

 هذیشُ

  وویسیَى ثبصسسی

  وویسیَى ثبصسسی تخػیع یبفتِ توشوض فؼبلیت دس ضْشًظبست ٍ پبیص  7

    

(13) 

 وبسآفشیٌی

  سیبست تالش ثشای الضام دستگبُ ّبی اخشائی استبى اص ظشفیت ٍوالی وبًَى ٍوال 1

  سیبست/دادستبى سبلن ٍوال ثْجَد ضشایظ اضتغبل ٍوال ٍ حفبظت اص ضشایظ سلبثت 2



                                                                                                  

  کانون وکالی دادگستری خوزستان
 

5 

 340 -33343534نمارب :  340-33343333الی  5تلفه:                                                                                         خوزستان، اهواز، امانیه ، خیابان فلسطیه، روربوی سازمان ااقتنل خون استان خوزستان    

  مار : 
  ر :
:    

 بسمه تعالی

 دادگستری خوزستانهیات مدری  کانون وکالی 

ٍ حفبظت 

اص هٌبفغ 

 غٌفی

  سیبست/ًبئت سئیس هزاوشُ ثب ثبًه ّب ثشای اػغبی ٍام ون ثْشُ خشیذ دفتش ٍ تدْیضات ثِ ٍوال 3

تَسؼِ استفبدُ اص ًوبیٌذُ وبًَى دس ّیبت ّبی حل اختالف هبلیبتی  4

 ضْشستبى ّب

  سیبست

ٍ خػَغی ) افضایص حضَس ٍوال دس ًْبدّبی هطَستی ٍ حل اختالف دٍلتی  5

 اص لجیل ضَسای گفت ٍ گَ،وویسیَى ّب ٍ ّیبت ّبی حل اختالف(

  سیبست/ًبئت سئیس

هزاوشُ ٍتٌظین تفبّن ًبهِ ثب وٌسَل گشی وطَسّبی ّوسبیِ ثشای اسایِ  6

 خذهبت حمَلی تحت ًظش وبًَى ثِ اتجبع آًْب

  ًبئت سئیس

    

    

 


