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ھد ١٣٩٧سال  ی  دو گاه  ش ه آماری دا نا  سا
 

 

 حقوقي مديريت ٣-٥-٢
 

 حقوقي مديريتهاي فعاليت اطالعات: ١- ٣- ٥- ٢جدول 

  (فقره) تعداد  عنوان

افت وجه مربوط به صلح نامه شهرداری و دانشگاه درخصوص عقب يدر
 الزمک دامپزشکی و انجام مکاتبات ينينی کلينش

١ 

 ١  شهرداری  ک دامپزشکی ازينين انتهای کلياجاره زم

 ١  وارکشیين معوض جاهدشهر و اخذ مجوز ديل زميتحو

س دانشگاه مربوط به يمی از اراضی پرديم اسناد اجاره نيری و تنظيگيپ
  طهآستان قدس رضوی و پرداخت مطالبات مربو

١ 

 ١  ٩٥ان سال يدانشگاه تا پاه مطالبات شهرداری از يری و پرداخت کليگيپ

ه صورتجلسه تفاهم ين شهرداری و دانشگاه و تهيری مسائل فی مابيگيپ
  اهس محترم دانشگيد به امضای رئينامه جد

١ 

 ١  ن چاپخانه و شهرداریيری مسائل مربوط به مشکالت فی مابيگيپ

ت اسناد حقوقی با هدف يريجاد سامانه مديری و ايگيدرخواست، پ
  ق سامانه يع و آسان به اسناد از طريدسترسی سر

١ 

وان درخصوص اعمال يات عمومی ديه از هيدرخواست رای وحدت رو
  ات علمیين نامه استخدامی اعضای هييآ ٩٩ماده 

١ 

درصدی (اعمال  ٢/٥وان در پرونده های موسوم به يرأی مثبت از د ٣٤اخذ 
  يات علمی)ن نامه استخدامی اعضای هييآ ٩٩ماده 

٣٤ 

ری اسکن پرونده های حقوقی و انعقاد قرارداد و انجام يگيدرخواست و پ
  با هدف حفاظت اسناد ٩٨آن در سال  

١ 

 ٥٠  ی که به نفع دانشگاه صادر شده است.يرای از مراجع قضا ٥٠تعداد حدود 

ر يز و سايره کارکنان اراضی شانديات مديبرگزاری جلسات متعدد با ه
  مراجع و انجام مکاتبات مربوطه 

٧ 

 ١  م مجدد قرارداد موزه استاد اسپهبدی در قالب سند رسمیيتنظ

 ١  کشور در بجنورد ٩ران حقوقی منطقه يی مدين گردهمايبرگزاری چهارم

 ١٣٠  فریيدگی پرونده های حقوقی و کيرس

 ٥٥  ر اقدامات مربوطياخذ تعهد فک رهن و سا
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ھد ١٣٩٧سال  ی  دو گاه  ش ه آماری دا نا  سا
 

 

 (ادامه) :١- ٣- ٥- ٢جدول 
  

  (فقره) تعداد  عنوان

 ٥٠  مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری

 ٨٠  وان عدالت اداریيت های ديی به شکايپاسخگو

 ٨٠  ت های واصله از سازمان بازرسیيی به شکايپاسخگو

 ٢٥ ت های واصله از سامانه سامديی به شکايپاسخگو

 ٥٠  ات واصله از وزارت علوميی به شکايپاسخگو

 ٨٠  انيمطالعاتی کوتاه مدت دانشجو اخذ تعهد فرصت

 ٢٥  وان محاسباتيپرونده د

 ٣٠  ات علمیياخد تعهد فرصت مطالعاتی اعضای ه

 ١٧٠  ر و کارشناسانيحضور در جلسات کارگروهای مختلف توسط مد

 ٤٠٠  قراردادهای بررسی شده

 ٧  حل اختالف قراردادها

 ٨٠  ن نامه ها ييو آن و اصالح دستور العمل ها يری تدويگيپ

 ٤  کارگره مداخله در بحران

 ٥  سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 

 ١  سامانه دادور

 ٢  اخذ تعهد برای خدمت سربازی

 ٧٠  شرکت در جلسات مربوط به قراردادها

 


