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 : هدف -1

حصول نتیجه علیه شهرداری منطقه تا یاله های حقوقیبه پروندهرسیدگیکردن رویه مشخصاجرایی روشهدف از تدوین این 

 است. هاومقررات شهر و شهرداریجزایی و قوانینحقوق ، حقوق مدنی، حقوق کیفریمطلوب مطابق با قوانین و مقررات 

 دامنه کاربرد : -2

از  ها و مؤسسات دولتی، حقوقی و سازمانیاشخاص حقیقو شکایات حقوقی و کیفری  هاخواستاددکلیه  فرآینددامنه این 

 گیرد.را دربرمیشهرداری منطقه ویا بالعکس 

 ف و اصطالحات :تعاری -3

 شوند.نامیده می« منطقه»اجرایی به اختصار شهرداری منطقه که در این روش منطقه : -

 شود.نامیده می« واحد»اجرایی به اختصار اری منطقه که در این روشواحد حقوقی شهرد واحد : -

نامیده « مدیریت»اختصار اجرایی به، که در این روشحوزه شهردار شیراززیرمجموعه  حقوقی مدیریت مدیریت : -

 شود.می

ی عمومی جزایی صادر هاعنه که از طریق دادسرا یا دادگاهست از شکایت کیفری شاکی از مشتکیاعبارت شكوائیه : -

 .دشومی

طرف مقابل( که از طریق محاکم نده )دهنده( از خواخواستدادست از شکایت حقوقی خواهان )اعبارت دادخواست : -

 .شودمی صادر و پیگیریعمومی حقوقی، شورای حل اختالف یا دیوان عدالت اداری 

 : ها و اختیاراتمسؤولیت -4

 است. شهرداری منطقه حقوقی واحدبرعهده  یاجرایمسؤولیت اجرای این روش -

 شهردار منطقه است. درسطح شهرداری منطقه، برعهده اجراییاجرای این روشبر حسنمسؤولیت نظارت -
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های زیرمجموعه شهرداری شیراز، برعهده مدیریت حقوقی ها و سازمانمسؤولیت هماهنگی امورحقوقی مناطق و دیگر حوزه -

 ر شیراز است.زیرمجموعه حوزه شهردا

حوزه زیرمجموعه  حقوقیمدیریتبرعهده  ،شیرازاجرایی درسطح شهرداریاجرای این روشحسنبر  عالیهمسؤولیت نظارت -

 است. شهردار شیراز

 : مراجع -5

 مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری -

 دنیمقانون  -

 ت اسالمیزااجمقانون  -

 تجارتقانون  -

 : شرح روش -6

 حقوقی : عاویپیگیری دطرح/ -6-1

 (.D-__-0-3-01« )حقوقی( عاویدطرح/پیگیری فرآیند پیگیری امور حقوقی ) فلوچارت»مطابق 

 کیفری : هایپیگیری شكوائیهطرح/ -6-2

 (.D-__-0-3-01« )ی(کیفرهای شکوائیهطرح/پیگیری پیگیری امور حقوقی ) فرآیند فلوچارت»مطابق 

 : ستنداتم -7

 مجموعه :مدارک زیر -7-1

 (.D-__-0-3-01« )10~10-فرآیند پیگیری امور حقوقی )طرح/پیگیری دعاوی حقوقی( فلوچارت» -

 (.D-__-0-3-01« )10~10-های کیفری(فرآیند پیگیری امور حقوقی )طرح/پیگیری شکوائیه فلوچارت» -

 سوابق کیفیت : -7-2
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دی
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 نوع سابقه مشخصات فرم / سابقه
 انیمحل بایگ مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الكترونیكی کد عنوان )سال(

1 
کمیسیون تخریب اجرای رأی تعهدنامه 

 100ماده 
F-__-0-3-04  √ کارشناس حقوقی 

پرونده مربوطه در 

 واحد حقوقی
 سال 5

 سال 5 واحد حقوقی کارشناس حقوقی √  F-__-0-3-05 عملكرد واحد حقوقیآمار  2

 

 : مدارک مرتبط -7-3

 (.D-__-0-3-03)« شهرداری شیرازامورحقوقی پیگیری اجرایی روش» -

 : تغییرات در سند -8

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 


