
 آیین نامه نحوه انتخاب اعضای کمیسیون های کانون وکالی دادگستری مرکز

 

 کمیسیون به شرح زیر است : 24کانون وکالی دادگستری مرکز دارای  -1ماده 

 -8انفورماتیک،  -7داوری، -6طرح و برنامه،  -5وام،  -4تسخیری،  -3ترفیعات،  -2کارآموزی،  -1

حقوق  -13تحقیق و بررسی،  -12آموزش،  -11ورزش،  -10حمایت از وکال،  -9نظارت و بازرسی، 

انتشارات،  -20کارآفرینی،  -19بانوان،  -18بین الملل،  -17روابط عمومی،  -15جوانان،  -14بشر، 

 رفاه -24امور حقوقی،  -23مالیاتی،  -22فرهنگ و هنر،  -21

ایجاد یا برخی از کمیسیون ممکن است بر حسب ضرورت هیات مدیره، کمیسیون های دیگری را  تبصره:

 های موجود را منحل یا در یکدیگر ادغام کند.

در آغاز هر دوره و بالفاصله پس از تعیین هیات رئیسه کانون وکالی دادگستری مرکز، به دستور  -2ماده 

رئیس کانون، کلیه همکارات واجد شرایط عضویت در کمیسیون های کانون، از طریق فراخوان عمومی 

عالم تمایل می شوند. فرم ثبت نام که جاوی شرایط عضویت، سوابق حرفه ای و فعالیت های دعوت به ا

روز از تاریخ نشر فراخوان  10مرتبط داوطلبان است، در دسترس عالقه مندان قرار میگیرد. مدت ثبت نام 

 .خواهد بود

سه عضو و شامل دو  پس از انتشار فراخوان، شش، کمیته تشخیص، تشکیل می شود هر کمیته از -3ماده 

 عضو از اعضای اصلی و یک عضو از اعضای علی البدل هیات مدیره می باشد.

 این آیین نامه خواهد بود. 10نحوه تقسیم اعضاء کمیته ها طبق ماده  تبصره:

پس از انقضای مهلت فراخوان، اسامی تمام وکالی داوطلب عضویت توسط مدیر داخلی، به دفتر  -4ماده 

امی دفتر دادگاه انتظامی، کمیسیون نظارت و بازرسی ، بایگانی کانون و دفتر امور کمیسیون دادسرای انتظ

های کانون ارسال می شود تا هر کدام از این مراجع سابقه و وضعیت داوطلب از جمله سوابق انتظامی ، 

سابقه  گزارش های مربوط به متقاضی ، احکام و آرا صادره، سابقه وکالت و محل اشتغال متقاضی ،

عضویت قبلی متقاضی در کمیسیون های کانون و وضع حضور و غیاب متقاضی در کمیسیون ها )اگر عضو 



دوره ی اخیر به مدیر داخلی اعالم دارند، مدیر داخلی این اطالعات را به تفکیک هر  2بوده است( را طی 

 س کانون تقدیم می نماید.کمیسیون دسته بندی و در فرمی که حاوی اطالعات زیر باشد تجمیع و به رئی

ذکر نوع و میزان تجربه و  –سابقه انتظامی  –سابقه وکالت  –کمیسیون مورد تقاضا  –نام و نام خانوادگی 

 میزان و درصد حضور و غیاب در دو دوره اخیر و محل اشتغال. –تخصص مرتبط با کمیسیون 

کمیته های تشخیص طرف سه هفته پس از دریافت فرم تجمیعی که از سوی رئیس کانون به  – 5ماده 

کمیته ها ارسال می شود، تمامی تقاضاها را بررسی و در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی 

عضویت متقاضی در کمیسیون ها با مالحظه ی گزارش های واصله ، وضعیت هر متقاضی را از حیث 

، توان و تخصص و تجربه مرتبط با کمیسیون ، بررسی و نهایتا مشخصات افراد واجد شرایط  انطباق شرایط

را بر اساس اطالعات اعالمی برای عضویت در هر کمیسیون الویت بندی و نتیجه تدریجا طی سه هفته 

 مذکور به رئیس کانون تسلیم می نماید.

وسط کمیته به رئیس کانون هیچ نام جدیدی به پس از تسلیم فهرست الویت بندی شده کمیسیو ها ت تبصره:

فهرست متقاضیان افزوده نخواهد شد و در هنگام رای گیری صرفا بر اساس فهرست تقدیمی کمیته رای 

 گیری انجام خواهد شد.

هر یک از اعضای هیات مدیره که عضویت فردی را برای هر یک از کمیسیون های کانون مفید و  -6ماده 

واند تا یک فته پس از تشکیل کمیته ، اسامی افراد مذکور را به همراه اطالعات مرتبط به مناسب بداند می ت

 رئیس کانون تقدیم تا بعد از بررسی های موضوع این آئین نامه به کمیته مربوط تحویل گردد.

 ماده پس از آغاز دوره، اقدام به انتخاب اعضای کمیسیون ها می 3هیات مدیره حداکثر ظرف  – 7ماده 

نامید. رای گیری از میان تمام اسامی فهرست اولویت بندی شده کمیته ها، انجام می شود و افرادی که 

 بیشترین آرا را کسب کنند به عضویت کمیسیون ها انتخاب می شوند.

 تبصره : در صورت تصویت هیات مدیره رای گیری ممکن است با ورقه باشد.

ا همان است که در آیین نامه نحوه تشکیل جلسات شرایط عمومی عضویت در کمیسیون ه -8ماده 

 کمیسیون ها به تصویب هیات مدیره رسیده است.



هریک از کمیسیون ها اگر شرایط اقتصادی برای عضویت در کمیسیون های کانون را الزم  تبصره:

م دارند کمیته بدانندمیتوانند ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل هیات مدیره پیشنهاد خود را به کمیته مربوطه اعال

شرایط پیشنهادی را بررسی و نهایتا طرحی شامل شرایط اختصاصی عضویت در هر یک از کمیسیون ها 

 برای تصویب به هیات مدیره تقدیم خواهد کرد.

 کند . داوطلبیکمیسیون اعالم  3هر وکیل میتواند حداکثر در  -9ماده 

نام نماید، در همه کمیسیون های اعالمی  پیشنهادات چنانچه یک وکیل برای بیش از یک کمیسیون ثبت  تبصره:

 وی بررسی خواهد شد.

و نست به کمیسیون های تحت نظر خود  اعضای هر یک از کمیته های تشخیص به شرح زیر تعین -10ماده 

 اظهار نظر خواهند کرد.

 

ط عمومی ، بررسی کمیسیون های: رواب مسئولبه ریاست رییس هیات مدیره  1کمیته تشخیص شماره  -1

 انتشارات ،حمایت از وکال ، کار آفرینی

بررسی کمیسیون های: کاراموزی ، آموزش،  مسئولبه ریاست رییس کمیته الف  2کمیته تشخیص شماره  -2

 ورزش، ترفیعات

بررسی کمیسیون های: طرح و برنامه دادسرا و  مسئولبه ریاست رییس کمیته ب 3کمیته تشخیص شماره  -3

 دادگاه انتظامی، بین الملل

بررسی کمیسیون هایک حقوق بشر،جوانان ،  مسئولبه ریاست یک بازرس کانون  4کمیته تشخیص شماره 

 انفورماتیک، تحقیق و بررسی

بررسی کمیسیون هایک بانوان، تسخیری،  مسئولبه ریاست یک بازرس کانون  5کمیته تشخیص شماره  -5

 رفاه، نظارت و بازرسی

بررسی  مسئولبه ریاست یکی از منشیان هیات مدیره کانون)به قید قرعه(  6کمیته تشخیص شماره  -6

 کمیسیون های : وام،فرهنگ وهنر، مالیاتی، امور حقوقی



از میان اعضای علی البدل هیات  عضو دوم کمیته های تشخیص از میان اعضای اصلی و عضو سوم :1تبصره 

 کمیته های تشخیص منحل میگردند. منتخبانمدیره به قید قرعه انتخاب میشوند و پس از معرفی 

وکیل با تجربه را به عنوان دستیار انتخاب کند تا در  3هر کمیته می تواند در اولین جلسه خود حداکثر : 2تبصره 

 ت نمایند.انجام وظایف محوله به اعضای کمیته مساعد

 عضویت همزمان وکال در بیش از یک کمیسیون مجاز نیست مگر به تشخیص اعضای هیات مدیره . – 11ماده 

به جز دادسرا و دادگاه انتظامی ، عضویت در هر یک از کمیسیون های کانون بیش از دو دوره متوالی  – 12ماده 

لی مجاز نیست ، مگر در صورت گذراندن یک دوره متوا 4بیش از  کانونیا عضویت در مجموع کمیسیون های 

 دوره تنفسی.

در صورتی که انتخابات میان دوره ای برای کمیسیون ها الزم باشد فهرست نهایی هر کمیته که در آغاز  -13ماده 

آیین نامه نیز اجرا خواهد شد . در این  6دوره تهیه شده است مبنای انتخاب خواهد بود در عین حال مفاد ماده 

 کمیته اسامی داوطلیبین را ظرف یک هفته بررسی و به فهرست قبلی اضافه خواهد کرد . صورت

هیات مدیره کانون وکالی مرکز تصویب و از  7/3/96مورخ  80تبصره در جلسه  8ماده و  13این آیین نامه در 

 تاریخ تصویب الزم االجرا می باشد.

 

 

 

 

 


