
 باسمه تعالي

  شيوه نامه نحوه تمديد دفترچه وكالت و كارشناسي رسمي در هيأت مديره استاني
اداره امور «رييس محترم قوه قضاييه مبني بر  27/11/1397مصوب مركز نامه اجرايي ) آيين3به استناد ماده (

كارشناسي مركز وكال، كارشناسان هاي وكالت و نامه تمديد اعتبار دفترچهاز طريق رييس مركز، شيوه» مركز
» كارشناسانوكال ودفترچه  ديدستورالعمل نحوه تمد«كه جايگزين  رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه

مسؤوليت حسن اجراي اين شيوه نامه برعهده شايان ذكر است  شود.به شرح زير ابالغ مي گرديده است
  باشد.هاي استاني ميهيأت مديرهمحترم رؤساي 

  :خواهد بود  ريوكال و كارشناسان محترم به صورت ز تيفعال يهادفترچه ديتمد نديآفر

وكال و كارشناسان محترم موظفند قبل از اقدام براي تمديد دفترچه، نسبت به تكميل اطالعات درخواستي . 1
 ،پروانه دريافتي  ،صفحات شناسنامه  ،و بخصوص تصوير اسناد مهم مانند كارت ملي و بارگذاري مدارك 

. در سامانه مركز اقدامات الزم را انجام دهندمدارك تحصيلي و صفحات دفترچه (براي كارشناسان رسمي) 
  ثبت شده است.  ورود به اين سامانه بر اساس كد ملي و شماره تلفن همراهي است كه در مركز به نام ايشان

دوران رتي كه مانعي براي تمديد پروانه نظير درصومدارك فوق، بارگذاري تكميل اطالعات و پس از . 2
بديهي  د. فرايند تمديد را آغاز نماي ، مركزد از طريق سامانه توانميمحكوميت وجود نداشته باشد، متقاضي 

  قسمت تمديد در سامانه غيرفعال خواهد بود.» 1«است در صورت عدم تكميل بند 

خود را در صفحه وكال)  در خصوص (فقط و معاضدتي مالياتيتكليف وضعيت . در گام اول، متقاضي بايد 3
اري تصوير مفاصاحساب مالياتي و درج اطالعات ذدر مورد وضعيت مالياتي امكان بارگ .مربوطه مشخص كند

ساعت وضعيت  72پس از انجام اين مرحله، هيأت مديره استاني موظف است ظرف   .آن پيش بيني شده است
خواهد  به متقاضي تمديد اعالم كپيام د نمايد كه در صورت رد، موضوع از طريقشده را تأييد يا رمشخص

  شد.

يا كارشناسي پايه دو  ،يك يهپا وكالت تمبر دفترچه نسبت به ابطالبايد ، متقاضي پس از تأييد هيأت مديره. 4
 قوه قضائيه به آدرس در سامانه حسب مورد و پرداخت وجوه مربوطه به صورت الكترونيكخود 
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به صورت دفترچه وكالت يا كارشناسي خود را ساالنه . پس از مرحله فوق، متقاضي بايد هزينه تمديد 5
الزم به ذكر است بايد بازه زماني انتخاب شده براي تمديد دفترچه  پرداخت نمايد.ز طريق سامانه االكترونيك 

بروز رساني توسط متقاضي تقاضا شده برابر باشد در غير اينصورت   adliran.irبا آنچه در سامانه قضايي 
  سامانه قضايي با خطا مواجه خواهد شد . تاريخ اعتبار دفترچه وكالت/كارشناسي در

به دفتر هيأت مديره استاني مراجعه نموده  يك هفته ظرفحداكثر . پس از انجام مراحل فوق، متقاضي بايد 6
  و امضاي دفترچه وكالت يا كارشناسي توسط رييس هيأت مديره استاني اقدام نمايد.نسبت به مهر و 

پروانه هستند، تا پايان دوره محكوميت امكان تمديد انفصال  اراي حكم تعليق يادر خصوص كساني كه د. 7
رساني  توسط سامانه در هنگام شروع فرآيند به آنها اطالع بصورت خودكار اين موضوع دفترچه وجود ندارد.

اسناد  ميتواند سامانه اطالعات موجود درميشود و متقاضي در صورت مشاهده مغايرت بين احكام صادره با 
اري نمايد تا توسط مجتمع انتظامي مركز رسيدگي شود . نتيجه رسيدگي ذمثبته خويش را از طريق سامانه بارگ

   .به اطالع متقاضي خواهد رسيدنيز از طريق پيامك 

هاي از مراحل فوق، در صورتي كه متقاضي اطالعات خالف واقع ارائه نموده، مفاصاحساب سال. در هريك 8
گذشته يا مربوط به اشخاص ديگر را بارگذاري نمايد، يا در صورت هرگونه تخلفي از اين بخشنامه، متخلف 

  شود.محكوم ميدر چارچوب ضوابط قانوني  مربوطهبه مجازات 

كارشناسي در سامانه يكپارچه  هاي وكالت ومذكور، تمديد اعتبار دفترچه. پس از اتمام موفق مراحل 9
هاي استاني قابل يند بروزرساني توسط هيأت مديرهخودكار انجام خواهد شد. نتيجه فرآقضاييه به صورت قوه

 .خواهد رسيد نيز و مغايرتها به اطالع متقاضي از طريق پيامك مشاهده است

به تصويب رياست مركز وكال، كارشناسان  20/7/1398اده و بدون تبصره در تاريخ م 10. اين شيوه نامه در 10
  رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه رسيد و از اين تاريخ الزم االجرا ميباشد.


