
دفتر امور حقوقي دانشگاه به عنوان يكي از مديريت ھاي زير مجموعه رياست محترم دانشگاه    
وظايف خود مي پردازد،كه   فع دانشگاه به انجام با ماموريت و رسالت استیفاي حقوق و حفظ منا

  :اھم شرح وظايف و اختیارات دفتر به شرح زير مي باشد

 

   شرح وظايف

  

  كیفري) –) اموردعاوي (حقوقي ١

اموري است كه از طريق دفتر امور حقوقي جھت استیفاي حقوق دانشگاه و يا دفاع از حقوق    
  دانشگاه از طريق مراجع قضائي انجام مي شود:

  الف)دعاوي حقوقي:

تھیه و جمع آوري مدارك الزم جھت تنظیم دادخواست حقوقي و يا اليحه دفاعیه، تقديم   
ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پیگیري،شركت در جلسات دادرسي دادخواست به مرجع قضايي و 

مفاد آراي صادره له و علیه دانشگاه و پي گیري اجراي  پس از تعیین وقت ،پیگیري و اطالع از 
  حكم،اعتراض و تجديد نظر خواھي نسبت به آرايي كه علیه دانشگاه صادر گرديده است.

  اخذ خسارات از متخلفین از مفاد قرارداد   

اخذ خسارات از ممتنعین از اجراي تعھدات از طريق مراجع قضايي و يا دفتر اسناد رسمي و   
  يا ادارات ثبت

  و مطالبه ضرر و زيان وارده ، مطالبه اجور معوقه   اقدامات قانوني مبني بر تخلیه ملك   

ناد رسمي و از طرق مختلف قانوني از جمله مراجع قضايي و دفاتر اس الزام به انجام تعھد  
  اداره ثبت اسناد

  بررسي و پاسخ به ادعاھاي حقوقي مطروحه علیه دانشگاه در مراجع غیر قضايي  

  بررسي، شركت در جلسات رسیدگي ديوان عدالت اداري   

پاسخ شركت در جلسات رسیدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص  بررسي،  
  سسات تابعهحقیقي و حقوقي علیه دانشگاه و مؤ

  ب)دعاوي كیفري:

  تھیه و جمع آوري مدارك و مستندات الزم جھت تنظیم شكوائیه   



  تقديم شكوائیه به مرجع قضايي(قاضي ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت  

  مراجعه به واحد ارجاع شونده و تكمیل برگه اظھارات و تشكیل پرونده   

  آگاھي)مي ( بازپرسي، دادياري ،كالنتري،پیگیري از طريق مراجع قضايي و انتظا  

  معرفي نماينده حقوقي، شركت در وقت تعیین شده و پیگیري تا حصول نتیجه   

  تجديد نظر خواھي از آرايي كه علیه دانشگاه صادر شده اند  

  پیگیري اجراي حكم، آراء قطعي   

  حمايت قضايي از كارمندان و مسئولین در مراجع قضايي   

  امور قراردادھا) ٢ 

  تھیه و تنظیم برگ شرايط مناقصه و مزايده   

  تھیه و تنظیم برگ شرايط استعالم   

  تھیه و تنظیم پیوست ھا و ضمائم مناقصه   

  تھیه و تنظیم قراردادھاي مورد نیاز واحد ھاي تابعه دانشگاه   

  صادرهتھیه وتنظیم متمم ھا و اصالحیه ھاي قرارداد بر اساس مجوزھاي   

بررسي و اعالم نقطه نظرات كارشناسي در خصوص قراردادھاي ارسالي از واحد ھاي تابعه   
  دانشگاه

  تھیه و طراحي فرم ھاي مورد نیاز   

  بررسي مدارك و اسناد مورد نیاز جھت تنظیم قرارداد   

  تھیه و تنظیم بسته و چك لیست خدمات مورد نیاز   

  ي در بسته و چك لیست ھاي موجوداعمال نقطه نظرات اصالح   

  ثبت وضبط قراردادھاي منعقده در بانك اطالعاتي در خصوص قراردادھاي منعقده دانشگاه  



  استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادھاي منعقده دانشگاه   

درج اطالعات مربوط به مزايده ھا و مناقصه ھاي دانشگاه در سايت دانشگاه، پايگاه ملي   
  قصات و سامانه سازمان بازرسي كل كشورمنا

  تنظیم آگھي روزنامه جھت مناقصه ھا و مزايده ھاي دانشگاه   

  بايگاني مكاتبات و پرونده ھاي مربوط   

  ثبت اطالعات آماري مناقصه ھاو مزايده ھاي برگزار شده   

مزايده ھاي ھماھنگي وبرنامه ريزي در خصوص جلسات بازگشايي پاكتھاي مناقصه ھا و   
  دانشگاه وتنظیم صورتجلسه كمیسیون

مطالعه و رعايت دستورالعملھا، بخشنامه ھا و آيین نامه مالي و معامالتي دانشگاه    
  درخصوص تنظیم مفاد شرايط و قراردادھاي تنظیمي

  شركت درجلسات،ھمايش ھا و نشست ھاي مرتبط طبق دستور ريیس دفتر امورحقوقي  

  ) امور تعھدات٣ 

بررسي وضعیت تعھد و اخذ غرامت تحصیلي از متعھديني كه از انجام خدمت تعھدات قانوني   
  خويش، خودداري نموده اند

اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مكاتبات الزم در زمینه سند تعھد و تعیین میزان مطالبات   
ه وجوه يا مراجع مسئول دانشگاه از متعھدين از طريق ادارات و قسمت ھاي مربوطه پرداخت كنند

  مندرج در سند تعھد

اخذ تعھد رسمي از افرادي كه جھت گذراندن دوره ھاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي    
  گردند

  اخذ تعھد جھت فرصتھاي مطالعاتي  

بھیاري) و مستنكفین   پرستاري ، پیگیري اسناد متعھدين به خدمت( دانشجويان پزشكي،   
  فسخ اسنادي كه تعھد آنان سپري شده استخدمت و ھمچنین 

به صدور درخواست اجرائیه نسبت به اسناد الزم االجرا به منظور وصول    نظارت و اقدام  
  حقوق دانشگاه و دولت



  اخذ تعھد جھت فرصتھاي مطالعاتي     
  

  اخذ وثیقه ملكي و غیر ملكي از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلي  

فك سند در صورت ايفاي تعھدات شخص متعھد از طريق دفترخانه مربوطه و اقدام در جھت   
  اجراي ثبت تا حصول نتیجه

در صورت عدم ايفاي تعھد تقاضاي صدور اجرايیه و ارسال آن به اجراي ثبت جھت وصول    
  طلب

  مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جھت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي   

  ) امور امالك٤  

شناسايي اموال غیر منقول ملكي و موقوفه اي، داراي سند(رسمي، واگذاري عادي، 
  صلحنامه،...)، فاقد سند مالكیت متعلق به دانشگاه

اخذ اطالعات اموال غیر منقول دانشگاه از واحدھاي تابعه به صورت سالیانه جھت به روز   
  كردن آمار و اطالعات امالك

ات مالكیت امالك دانشگاه از واحدھاي تابعه، جھت نگھداري در دفتر امورحقوقي اخذ مستند  
  و ارسال اصل اسناد مالكیت رسمي به اداره اموال دولتي يا خزانه معین دارايي استان

مراجعه به ادارات ثبت اسناد و امالك، اموال دولتي، بنیاد مسكن انقالب اسالمي، راه و   
  ري صدور اسناد امالك فاقد سند دانشگاهشھرسازي و.....جھت پیگی

ارشاد و راھنمايي رابطین واحدھا در خصوص اخذ اسناد مالكیت از طريق مراجع ذيربط    
  مذكور

فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه از طريق برگزاري تشريفات مزايده پس از اخذ   
توسط كارشناس يا ھیات كارشناسان رسمي مجوز فروش از ھیات امناء دانشگاه و ارزيابي ملك 

  دادگستري

  خريد امالك مورد نیاز دانشگاه در صورت تخصیص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب  

پیگیري تنظیم و تجديد سند اجاره عرصه امالك موقوفه اي دانشگاه از آستان قدس رضوي و   
  اداره اوقاف و امور خیريه

  الكي كه عرصه آن موقوفه مي باشداخذ اسناد مالكیت اعیاني ام   



پاسخگويي و مراجعه به مراجع قانوني و قضايي در ارتباط با مالكیت ،تصرفات ، بدھي   
و....نظیر دادگاه ھا، ادارات ثبت اسناد و امالك، كمیسیون مستند سازي اموال دولتي، اداره كل 

  ع مربوطه) و ساير مراج١٠٠و  ٧٧اموال دولتي، شھرداري ھا(كمیسیون مواد

تنظیم توافق نامه ، قراردادھاي اجاره و.... در خصوص واگذاري امالك دانشگاه به اشخاص   
  حقیقي و حقوقي

تنظیم توافق نامه ھا و مقاوله نامه ھا و.... در خصوص امالكي كه از سوي اشخاص حقیقي   
  يا حقوقي به دانشگاه واگذار مي گردند

  ھاي تابعه در خصوص امالك دانشگاهپاسخگويي به استعالمھاي واحد  

  ) انجام ساير امور محوله٥ 

تھیه و صدور بخشنامه جھت اطالع رساني واحدھاي تابعه دانشگاه از مفاد ضوابط و    
  مقررات قانوني و... ذيربط

پاسخگويي به استعالمھاي به عمل آمده از سوي مراجع قضائي و قانوني و ساير موسسات   
  شھرداري ھاعمومي نظیر 

  پاسخگوئي به استعالمھاي به عمل آمده از سوي واحدھاي تابعه دانشگاه   

پاسخگوئي به شكايات اداره كار و امور اجتماعي و شركت در جلسات شعب تشخیص،   
تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از شعب تشخیص و ثبت آن ، شركت در جلسات شعب حل 

  اختالف

عاھاي مطروحه از سوي سازمان تامین اجتماعي، تنظیم اعتراض نسبت به پاسخگوئي به اد  
مبالغ اعالمي ، شركت در جلسات ھیات بدوي تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء 
صادره از ھیات بدوي تشخیص مطالبات و ثبت آن، شركت در جلسات ھیات تجديد نظر تشخیص 

     مطالبات

 


