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 - 1هدف
هدف از تدوين اين روش اجرايي تشريح نحوه طرح شکايت يا دعوي حقوقي از سوي دانشگاه و واحدهاي تابعه عليه
اشخاص حقيقي و حقوقي و بالعکس.

- -1 1دامنه کاربرد
اين روش اجرايي در کليه مواردي که دانشگاه و يا يکي از واحدهاي تابعه در صدد طررح شرکايت يرا
اقامه دعوي حقوقي باشند و يا در صورتي که اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از دانشگاه شرکايت يرا
دعوايي حقوقي طرح نمايند بکار گرفته مي شود.
 - 2تعاریف
دادگاه کيفري يکي از شاخه هاي دادگاههاي عمومي مي باشند که غالبا به امور کيفرري ( اخرتال

–

کالهبرداري – ضرب و شتم – سرقت و ) ...رسيدگي مي نمايند.
شکواييه  :درخواست رسيدگي اشخاص جهت احقاق حق خود در امور کيفري ميباشد که در برگه هاي
معمولي تقديم دادسرا ميگردد.
اخطاريه  :از دسته اوراق قضايي است که با عناوين مختلف از قبيل تعيرين اوقرار رسريدگي – رفرع
نواقص موجود در مدارک و مستندار و  ...از سوي دادگاه به اشخاص ابرال ميگرردد کره در بعضري از
موارد داراي مدر زمان معيني مي باشد.
دادگاه حقوقي :مرجع قضايي رسيدگي کننده به دعاوي مدني،بازرگاني وامور حسبي مي باشد
دادخواست  :درخواست اشخاص جهت رسيدگي و احقاق حقوق مي باشد ؛ اين درخواست در برگه هاي
معيني که از سوي دفتر دادگاه در اختيار اشخاص قرار ميگيرد طرح و تقديم به دفتر دادگاه مي شود.
خواهان  :شخصي است حقيقي يا حقوقي که در نتيجه تقديم دادخواست با تکيره برر قردرر قرانون
درصدد رسيدن به خواسته خود مي باشد.
خوانده  :شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر اسا

دادخواست(اصلي-طاري)به دادرسي فراخوانرده

مي شود
محکوم به  :مال يا عمل موضوع حکم قطعي را ميگويند .
دادسرا:مرجع قضايي که به کشف جرم وتعقيب متهم وانجام تحقيقار مقدماتي وجلروگيري از امحراء
آثار جرم،فرار متهم و----وصدور قرار منع تعقيب يا مجرميت وکيفر خواست اقدام مي نماييد.
محکوم له:شخص حقيقي يا حقوقي که در نتيجه صدور حکم قطعي حق او به اثبار رسيده است.
محکوم عليه:شخص حقيقي يا حقوقي که در نتيجه صدور حکم قطعي حق بر عهده او به اثبار رسيده
است.
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اجراييه  :برگه اي است که از طرف اجراي احکام دادگستري صادر و در آن الزام محکوم عليه به انجام مفاد
دادنامه در مهلت مقرر را خواستار شده است
 - 3مراجع و مدارک مرتبط
براي تدوين اين روش اجرايي مدارک ذيل به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفته است:
 مجموعه قوانين و مقررار استخدامي مجموعه قوانين کيفري مجموعه قوانين حقوقي آئين دادرسي کيفري آئين دادرسي مدني قانون تجارر روش اجرايي کنترل مستندار و سوابق-

قانون تعزيرار حکومتي

 - 4شرح اقدامات :
بخش نخست براسا

نامه وارده از سوي يکي از واحدهاي تابعه و بررسي توسط مدير اداره حقوقي و درخواست مدارک و

مستندار وپس از آن بررسي مدارک ارسالي و تهيه اليحه دفاعيه و يا شکواييه و يا دادخواست بوده که پس از تاييد رئيس
دستگاه به دادگاه تقديم ميگردد و پس از رسيدگي و تعيين وقت و شرکت در جلسه رسيدگي راي توسط دادگاه صادر که
چنانچه به نفع دانشگاه نباشد اعتراض به عمل آمده و پس از رسيدگي دادگاه تجديد نظر نهايتا" راي قطعي صادر مي گردد
که توسط واحد اجراي احکام و به تقاضاي ذينفع اجرا ميگردد
در سطح اين واحد فعاليتهاي قابل انجام در قالب فلوچارتهاي زير انجام مي گردد  .بعالوه ارتباط اين فرآينرده برا سراير
واحدهاي تابعه دانشگاه و نيز معاونت ها  /رياست دانشگاه در متن نمودارها قيد گرديرده و همچنرين وروديهرايي کره
مبناي شروع کار مي باشد عبارتند از :
 طرح شکايت يا دعوي حقوقي از سوي دانشگاه و احدهاي تابعه عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و بالعکس .يادآوري  :رديابي کليه فعاليتهاي در حال اجراي اين مديريت براسا

درخواست واحدها  /مراکز تابعه و همچنرين نرام

مراکز  /تاريخ مربوط به آن به همراه کد گذاري تعيين شده يا عنوان قيد شده بر روي پرونده هاي مربوطه مي باشد.
يادآوري  :کليه اطالعار دريافتي از مراکز تابعه به عنوان « اموال معنوي مشتري » محسوب کره بره نحرو مناسربي در
سيستم دستي نگهداري خواهد شد.

 -1-4ورودی های فرآیند
شکايات دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي در رابطه با دانشگاه علوم پزشکي ياسوج
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 -2-4فلوچارر
شروع

طرح شکايت يا دعوی حقوقي از سوی دانشگاه و واحدهای تابعه عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و بالعکس
1
ارسال مدارک و مستندات يا وصول اخطاريه و ضمائم از سوی طرف ذيربط به اداره حقوقي دانشگاه مبني بر طرح شکايت يا
دعوی حقوقي و بررسي آن توسط اداره امور حقوقي

1

آيا مدارک مستندات
كامل است؟

خير

بله

تعيين موارد نقض و
درخواست تکميل
مدارک و مستندات به
واحد ذيربط
1

بررسي مدارک  ،مستندات و ضمائم واصله توسط مديريت و ارجاع به كارشناس حقوقي جهت پيگيری موضوع

تهيه و تنظيم شکوائيه يا دادخواست يا اليحه دفاعيه توسط كارشناسان حقوقي حسب نوع درخواست
بررسي ؛ اعمال اصالحات الزم و نهايتا تاييد مدير واحد و ارسال برای مقام اجرايي مسئول دانشگاه طي مکاتبات درون سازماني
بررسي توسط مقام مسئول دانشگاه ؛ در صورت نياز رفع ابهامات و نهايتا تاييد جهت ارائه شکوائيه يا دادخواست يا اليحه
دفاعيه به مرجع قضايي ذيربط
تقديم اليحه دفاعيه يا دادخواست يا شکوائيه به مرجع قضايي ذيربط جهت ارجاع به شعبه مربوطه توسط نماينده حقوقي
رسيدگي شکلي توسط دفتر شعبه و تعيين وقت رسيدگي

شركت در جلسه رسيدگي و تقديم شکواييه يا دادخواست يا اليحه دفاعيه توسط نماينده حقوقي

A
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A
صدور حکم توسط رئيس دادگاه و ابالغ آن به طرفين دعوی

آيا رای صادره به نفع
دانشگاه يا واحد های
تابعه بوده يا نه؟
اقدام در جهت اجرا پس از قطعيت از طريق اجرای
احکام دادگستری

اعتراض در مهلت مقرر قانوني توسط امور حقوقي
دانشگاه
تجديد نظر

درخواست صدور اجرائيه
ابالغ برگه اجراييه توسط ماموران اجرای دادگستری
اجرای مفاد اجراييه در مهلت مقرر

حضور نماينده حقوقي درصورت احضار
در جلسه رسيدگي و دفاع از لوايح
ارسالي

آيا محکوم عليه مفاد اجرائييه
را خود انجام مي دهد يا خير؟

بله

اجرای احکام حقوقي راسا
توسط محکوم عليه

رسيدگي بدون حضور طرفين/تعيين وقت رسيدگي
حضوری توسط دادگاه

خير

اجرای حکم توسط مامور اجرای احکام

صدور حکم قطعيت يافته و ابالغ آن
به طرفين دعوی توسط دفتر دادگاه
اعالم نتيجه رای صادره توسط مدير
دفتر حقوقي به واحد ذيربط جهت
اجرا

توقيف اموال و دارائيها مورد اجرا
فروش اموال و صول محکوم به درحق
محکوم له توسط ماموراجرا
پايان
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 -4-4گزارش عملکرد
گزارش دوره اي از نتيجه اقدامار انجام يافته و يا فعاليتهاي در حال اجراي هرر يرا از مروارد ( دعراوي
حقوقي يا کيفري عليه يا طرح شده از سوي دانشگاه و واحدهاي تابعه ) پس از تاييد مديريت امور حقوقي
براي معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع و يا رياست دانشگاه ارسال مي گردد
-3-4خروجی های فرآیند
درسطح اين واحد با توجه به فعاليت هاي تشريح شده در متن فلوچارر هاي باال  ،خروجي هاي قابرل
انجام که به ساير واحدها  /فرآينده ها ارسال ميگردد عبارتند از :
نتيجه نهايي /صدور راي صادره مبتني بر اليحه تنظيمي
 -5سایرارتباطات کاری:
 چنانچه در حين کار با تجهيزار کامپيوتري اشکال بروز نمايد موضوع طي فررم شرماره  .........بره ادارهآمار و فناوري اطالعار اعالم و پيگيري رفع نواقص و يا اشکاالر بوجود آمده صورر خواهدپذيرفت .
-

نياز سنجي آموزشي کارکنان تابعه و برگزاري دوره آموزشي مرتبط با شغل ايشان مطابق روش
اجرايي آموزش کارکنان انجام خواهد گرفت در اين زمينه فرم نياز سنجي آموزشي ساليانه از
کارشنا

آموزش دانشگاه دريافت و پس از تعيين نياز هاي آموزشي کارکنان و تکميل آن اين فرم

جهت برنامه ريزي و اجراي دوره ها در اختيار کارشنا

آموزش ( مديريت توسعه منابع انساني

معاونت پشتيباني دانشگاه ) ارسال خواهد شد .
-

چنانچه سيستم هاي سرمايش  ،گرمايش و روشنايي دچار مشکل گرديد موارد طي فرم شماره
 .........به واحد تاسيسار معاونت پشتيباني اعالم و رفعنقص صورر خواهد گرفت .

-

ارتباط با همه واحد ها جهت اعالم شکايت
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شاخص فرآیند :

ردیف

عنوان شاخص

معیار

دوره اندازه

/

گیری

مالحظات

دوره گزارش دهی

میزان
1

تعداد آراء صادره به نلفع دانشگاه به کل آراء صادره

%09

هر شش ماه

2

تعداد پرونده هايي که در دادگاه مورد دفاع قرار گرفتره

%199

هر شش ماه

کل موارد مربوط بره امرور
قضايي به صرورر مسرتمر
برره مسررنولين دانشررگاه
کزارش دهي مي شود.
//

//

اند و اليجه دفاعيه يا دادخواست يا شکوائيه براي آنهرا
تنظيم گرديده است به تعداد کل پرونده هراي مطروحره
در اين مديريت
3

تعداد مشاوره انجام شده به کل درخواست

- 7

%09

هر شش ماه

//

//

ضمائم و سوابق

ردیف

عنوان فرم  /سابقه

کددددد

مدت نگهداری

محل نگدهاری

نحوه دستیابی

سابقه

1

اظهار نامه

-

دائمي

اداره امررور حقوقي،بايگرراني نرررام فررررم /
دفتر رياست دانشگاه،بايگاني موضوع
اداري دانشگاه

2

اخطاريه

-

//

//

//

3

دادخواست

-

//

//

//

4

دادخواست تجديد نظر -

//

//

//

5

نظريه کارشناسي

-

//

//

//

6

قرار داد  /مشاوره

-

//

//

//

