
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  "من شاور الرجال شاركها في عقولها"

  ).مشورت كند، در خرد آنان شركت جسته است صاحبان نظركسي كه با (

)٦حضرت علي (ع)، نهج البالغه، حكمت (  

 

  البرزاستان كانون وكالي دادگستري شوراي مشورتي دستورالعمل 

          ٢٩/١١/١٣٩٨تاريخ  درخود  جلسههيأت مديره دوره پنجم كانون وكالي دادگستري البرز در اولين 
تشكيل  و به اتفاق آرا با "و امرهم شورا بينهم"،  "و شاورهم في االمر"قرآن:  با استعانت از آيات شريفه

موافقت نمودند ناميده مي شود،  "راشو"به اختصار  در اين دستورالعملكه  "شوراي مشورتي"شورايي به نام 
به موجب مقررات  وبه شرح مراتب آتي امور ارجاعي  در به هيأت مديره مشاورهارائه در باب  تا پس از تشكيل
  نمايد : اقداماين دستورالعمل 

قبلي كانون وكالي  هاي تركيب اعضاي شورا مشتمل بر اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره -١ماده 

يك نفر از  ،در اولين جلسهخواهد بود.  البرز و هشت نفر از همكاران به انتخاب هيأت مديره دوره فعلي
  اعضاي شورا به عنوان دبير تعيين خواهد شد.

دبير شورا به منظور تعيين تاريخ جلسات ، اداره جلسات ، ثبت و ضبط نظرات مشورتي و مكاتبات  تبصره:

  سال نظرات به هيأت مديره انتخاب مي گردد.اداري و ار

در شورا دائمي است و در پايان هر دوره هيأت  كانون قبلي ي هيأت مديره هاي ادواراعضا عضويت -٢ماده 

د. مدت عضويت اعضاي منتخب نمي شو انتخابشورا دائمي اعضاي هيأت مديره آن دوره به عضويت  ،مديره
  در هر دوره تا پايان آن دوره از هيأت مديره خواهد بود. شورا

  مي شوند. رئيس كانون به عضويت در اين شورا منصوب به موجب ابالغ كتبي تمامي اعضاي شورا تبصره:

  دعوت خواهند شد. به جلسات تماس تلفني  شورا با ارسال پيامك يا ايميل يا از طريق كليه اعضاي - ٣ماده 

تاريخ برگزاري جلسات و دستور جلسه در كانال و سايت كانون اطالع رساني خواهد شد و حضور  :١ تبصره

  بالمانع است. هر يك از همكاران در جلسات شورا

را استماع نمايد و دبير شورا  حاضر در جلسه همكارانرتي شورا مكلف است كه نظرات مشو :٢تبصره 

  امر است.مسئول اجراي اين 



در اعضاي شورا حداقل يك جلسه  با ارجاع هيأت مديره يا بر اساس تقاضاي اكثريتشورا  جلسات - ٤ماده 

  ماه تشكيل خواهد شد.

مشورتي بوده و براي هيأت مديره الزام قانوني ايجاد نمي كند. رئيس كانون پس از  ،نظرات شورا - ٥ماده 

در مقتضي نسبت به اتخاذ تصميم وصول نظر مشورتي شورا آن را در جلسه هيأت مديره مطرح مي نمايد تا 
  اقدام الزم به عمل آيد.آن خصوص 

، جنبه كارشناسي و تخصصي داشته باشد به گونه اي كه از چنانچه موضوعات ارجاعي به شورا - ٦ماده 

موضوع را با جلب نظر  ،حيطه تخصصي شورا خارج باشد، شورا مي تواند با اعالم مراتب به هيأت مديره
  مورد بررسي قرار دهد تا امكان اعالم نظر مشورتي ميسر گردد.مربوطه كارشناس 

پس از و از طريق كانون ... ، هزينه هاي كارشناسي و اداري واز قبيل ط؛عنداللزوم، هزينه هاي مرتب تبصره:

اسناد مالي هزينه هاي انجام شده در اختيار حسابداري  و تصويب هيأت مديره قابل پرداخت خواهد بود
  خواهد گرفت. كانون قرار

  در محل فعلي كانون برگزار خواهد شد. ،جلسات شورا پس از هماهنگي دبير شورا با رئيس كانون - ٧ماده 

به تصويب هيأت مديره كانون  ٢٤/٠١/١٣٩٩تبصره در تاريخ  ٥ماده و  ٨اين دستورالعمل در  - ٨ماده 

  بود%از تاريخ تصويب الزم االجرا خواهد وكالي دادگستري البرز رسيد و 


