
 

 ایرائی موسوی حمیدرضا سید
 اداری عدالت دیوان صالحیت در دعاوی مالیاتی، دعاوی متخصص

 اداری دادرسی و

 عدلیه وکیل وکالی گروه
تخصصی  دیگر از سویقضا و  با دستگاهاشخاص حقیقی و حقوقی تعامل ینده ارشد فزاز یکسو امروزه 

دیوان مرتبط با موضوعات  نشر بصورت تخصصی به های مختلف حقوقی، وجود پایگاهی کهبودن حوزه

آید به حساب می مهجور و مغفول نسبتاًحوزۀ که  قضائی اداریو سایر مراجع قضائی و شبه عدالت اداری

 شود.بیش از پیش احساس می بپردازد،

اقدام مشاوره ارائه به های حقوقی در تمامی حوزهسسات حقوقی، ؤمتعلق به مهای اینترنتی غالب پایگاه

اسخگوی نیازهای تخصصی در حوزه دیوان عدالت و پ زندپردامیحقوقی در تمام موضوعات کنند و می

 .دنباشاداری نمی

ارائۀ مشاورۀ حقوقی توسط وکالی نا آشنا به مسائل حقوق اداری، ضمن آنکه موجب تضییع حقوق مردم 

حالی است که  این در .دهدمیقابل توجهی کاهش میزان ه را نیز ب رضایت مردم از سیستم قضاییشده، 

، روند رسیدگی چطور آغاز خواهد شداز کجا شان رسیدگی به شکایت و دعاویبدانند  وکلین حق دارندم

زمان و  تا بتوانندبینی باشد  خواهد بود و نتیجه حاصل از این روند تا مقدار قابل قبولی قابل پیش

 های خود را مدیریت کنند. هزینه

 الی متخصص حوزۀ دیوان عدالت اداری،متشکل از وک« وکیل عدلیه»گروه وکالی ما در ، این نقیصهدرک  با

 وکالیرا با استفاده از نظرات و تجربیات  (https://vakiladlie.com) آن شدیم تا سایت وکیل عدلیه بر

رسانی تخصصی در این زمینه و دعاوی دیوان عدالت اداری و با رویکردی مشتمل بر اطالع دعاوی متخصص

 اندازی نماییم.راه، کاربردی عموم مردم پاسخگویی به نیازهای

وکیل عدلیه با داشتن تیمی متشکل از متخصصان حقوق اداری، آمادگی آن را دارد که در تمامی مراحل 

و اخذ رأی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و  حضور در جلسات دادرسیمشاوره، طرح دعوا، 

 شبه قضائی اداری، همراه موکلین محترم باشد.

 

 عدلیه وکیل با ارتباط های راه
 09121959018: موسوی حمیدرضا سید

 mousavi_hamidreza@yahoo.com: ایمیل

 @seyed_hamidreza_mousavi: اینستاگرام

 2 واحد – 11 پالک – شریفی بست بن – میرداماد از باالتر – شریعتی خیابان – تهران:  1 شماره دفتر

 6 واحد – 3 پالک – توسکا کوچه نبش – ترکمنستان خیابان – مطهری خیابان – تهران:  2 شماره دفتر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بانوان وقت نیمه خدمت به راجع قانون 
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  3 / بانوان وقت نیمه خدمت به راجع قانون 

 

 

ول های دولتی و مؤسساتی که شم ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکت وزارتخانه -ماده واحده 

ی و ثابت خود و موافقت باالترین تواند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسم است، میقانون بر آنها مستلزم ذکر نام 

 مقام مسئول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند.

محاسبه سنوات مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه  

رف سازمان امور اداری و اعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی به موجب قانونی که از طخدمت و بازنشستگی و 

 خواهد رسید، مشخص خواهد گردید. ده و به تصویب مجلس شورای اسالمیاستخدامی کشور تهیه ش

د و شود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خو های موضوع این قانون اجازه داده میبه دستگاه -تبصره 

چهارم ساعات کار مقرر نیمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه جایهمچنین بتوانند بهموافقت باالترین مقام مسوول، 

 تقلیل دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای  

 .شورای نگهبان رسیده است  اسالمی تصویب و به تأیید


