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 عاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری گلستان خبر دادم

 فروردین، آخرین مهلت تحویل مدارک برای تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ۳۱

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری گلستان گفت: پذیرفته شدگان تأسیس دفاتر 

 .فروردین ماه، وقت دارند که مدارک خود را تحویل دهند ۳۱خدمات الکترونیک قضائی تا 

به گزارش ایسنا، حجت االسالم سیدمحسن رسولی در این خصوص اظهار کرد: پذیرفته 

فروردین، مدارکی که در  ۳۱شدگان تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی تا شنبه 

هنگام ثبت نام اعالم کرده بودند به نشانی گرگان، بلوار شهید کالنتری  adliran درگاه

دگستری کل استان گلستان، واحد آمار و فناوری ) کمربندی (، خیابان دانشجو، دا

 .، تحویل دهند۲۱۶اطالعات، اتاق 

 .شودوی افزود: پس از پایان این مهلت، هیچ مدرکی از افراد پذیرفته نمی

به گفته رسولی، تصویر مصدق کلیه مدارک کافی است و نیازی به ارائه آن نیست، افراد 

تحصیل خودداری کنند و فقط مدارک تحصیلی  از ارائه ریز نمرات و گواهی اشتغال به

معتبر اتمام دوره ارائه شود، کار در دفتر اسناد رسمی یا دفتر وکالت به عنوان سابقه 

هایی شود بنابراین چنین گواهیکاری مشاوره حقوقی یا کارشناس حقوقی محسوب نمی

ها ارائه ی کلیه سمتارائه نشود، افرادی که سابقه کار در قوه قضائیه دارند حکم کارگزین

شود. در مورد قضات هم اولین و آخرین حکم کارگزینی ارائه شود، افرادی که سابقه کار 

ً ارائه  در بخش خصوصی دارند باید قرارداد معتبر و لیست بیمه ارائه نمایند و صرفا

 .گواهی، قبول نیست همچنین از ارائه تقدیرنامه و اوراق غیر مرتبط خودداری کنند

 ن، افراد برای خواندن توضیحات تکمیلی به سایت دادگستری گلستان به نشانیهمچنی

http://dadgostari-gs.ir مراجعه کنند. 

 اخبار حقوقی 

 منبع خبرگزاری ایسنا 

 فروردین  24-98012409785کد خبر 
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 ارتباط با موسسه حقوقی یکتا داوری اندیشه

 Andishelawinsکانال تلگرام :

 www.andishehlaw.comسایت موسسه :

 گرفتن کد فقط با تلفن ثابتبدون نیاز به  9092305570تلفن مشاوره :

 20:30الی  16:30روزهای زوج از ساعت  26200321تلفن مشاوره حضوری :
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