


 سخن سردبیر       

ها بوده است. هرجا که پاي تحول در ميان  قدم در اعتالي کيفيت از گذشته تا به امروز، همواره کانون کارشناسان پيش 

سازي مردم، ارتباطات است. در عصر ارتباطات  هاي آگاه ترين عرصه است، کانون کارشناسان متحول نخستين است. يکي از مهم

ديگر کمتر کسي است که روزانه اخبارهاي مورد نياز خود را دنبال ننمايد. کانون کارشناسان نيز به عنوان نهادي پويا، در همه 

باشد. در  حال به دنبال ارتباطي موثر با مخاطبين خويش بوده است. يکي از ابزارهاي اين ارتباط، نشريه داخلي کانون مي

تر از  روزهايي که بحران آب، حرف نخست تمام محافل بوده و آب نقش حياتي براي بشر امروز دارد، مصرف پايدار منابع ضروري

هر زمان ديگري است. از اين رو کانون کارشناسان دادگستري بر آن شد که عالوه بر حفظ ارتباط مناسب با مخاطبين، بحران 

معادل با  A4آب و استفاده پايدار از منابع را سرلوحه قرار داده و نشريه خود را به صورت الکترونيک منتشر نمايد. هر برگ کاغذ 

باشد. پس ياري شما براي هرچه بهتر شدن اين نشريه الکترونيک، نه تنها به جذب مخاطبين بيشتر  ليتر آب مي 01مصرف 

 کمک نموده، بلکه در حفظ منابع آب کشور نيز مفيد خواهد بود.

کارشناسان رسمی  خبرنامه داخلی کانون 
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 آخرین اخبار کانون

:انتقاالت کارشناسان 

در کميسيوني تحت عنوان کميسيون انتقاالت منتخب هيئت مديره با انتتتقتال 

 نفر از کارشناسان موافقت شد و به کارشناسان ابالغ شد.  01موقت يکساله 

کالسهای آموزشی قبل از اتیان سوگند 

جلسه اي از کالسهاي آموزشي قبل از اتيان سوگند بتراي  4برگزاري يک دوره 

نفر از آنها اين جلستات را بتا  51نفر از کارآموزان از گروههاي مختلف که  56

موفقيت به پايان رساندند و براي مراسم اتيان سوگند دعوت شدند و مراسم در 

 حضور مقامات قضايي برگزار شد.

جلسه اول توسط جناب آقاي اهوارکي، معاون محترم قضتايتي رستيتس کتل 

هاي تجديد نظر استان تهران، جتلتسته  دادگستري و جانشين سرپرست دادگاه

و  01دوم توسط جناب آقاي محمد سروش بيگدلي، دبير محترم کميسين ماده 

دادگاه تجديد نظر کانون کارشناسان دادگستري استتان  2رياست محترم شعبه 

تهران و جلسه سوم توسط جناب آقاي مهندس بهنام ثاني، مدير محترم اجرايي 

 آموزشي کانون برگزار شد و در جلسه چهارم آزمون کتبي بعمل آمد.

، جناب آقاي بهرامعلي، 5نفر از کارآموزان تبصره  22قبل از اتيان سوگند  براي 

رياست محترم کانون کارشناسان رسمي دادگستري و جناب آقاي دکتر مکنون، 

ناسب رسيس محترم کانون مواردي را پيرامون مساسل کانون بيان فترمتودنتد و 

سپس جناب آقاي اهوارکي، معاون محترم قضايي رسيس کتل دادگستتتري و 

هاي تجديد نظر استان تهران مطالبي در رابتطته بتا  جانشين سرپرست دادگاه

سازمان قضاسي ايران و مطالب حقوقي بيان کردند پس از توضيحات آقاي بهنام 

ثاني، مدير محترم اجرايي آموزشي کانون، در پايان جلسه امتحان کتتتبتي از 

 کارآموزان بعمل آمد.

عملکرد واحد امور رفاهی 

تفاهم نامه با هتل آپارتمان ملل که نزديک به حرم مطهري رضوي )مشهد( مي 

 باشد و به عنوان اولين هتل موزه ايران شناخته مي شود به امضاء رسيد.

 نفر( :2سوسيت )

 ريال 021111

 (:نفره2)آپارتمان يک خوابه 

 ريال 051111

 نفره(4آپارتمان دو خوابه )

 ريال 0201111

 نفر اضافه

 ريال 001111

 

 همدیرجلسات هیئت 

در خصوص ساختمان کانون در سعادت آباد جناب آقاي مهنتدس گتنتابتادي 

بعنوان نماينده تام االختيار هيئت مديره با هماهنگي رياست و يا نواب رستيتس 

 هيئت مديره جهت اجراي کليه عمليات انتخاب گرديدند . 

در خصوص فروش واحدهاي کالردشت متعلق به کانون که طبق مصوبه هيئت  

مديره مقررگرديده بود واحدهاي موردنظر از طريق مزايده بين کتارشتنتاستان 

 فروخته شود و به هرکارشناس بيش از يک واحد انتقال نيابد. 

در خصوص داوطلبان عضويت در هيئت رسيسه گروهها که طبق مصوبات جلسه 

نوزدهم هيئت مديره مقرر گرديده بود پس از استعالمات از کميسيون شکايات، 

دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر و واحد حراست به تاسيد هيئت متديتره 

برسد، پس از وصول و قراست اظهارنظر واحدهاي فوق الذکر ليست داوطتلتبتان 

براي عضويت در هيئت رسيسه گروهها مطرح و متورد  4،6،5،0،0،00گروههاي 

 تأييد قرار گرفت.

دادستان محترم انتظامي کانتون در خصتوص  013035مورخ  022نامه شماره 

نفر کارشناسان رسمي، بعنوان داديار انتظامي کانتون متورد  002معرفي تعداد 

 تاسيد قرار گرفت.

آقاي ملک رضتا متلتک پتور در  010130326مورخ  001-04-6نامه شماره 

خصوص ارتقاء کارشناسان رسمي در سطح ملي و بين المللي و تشکيل مجمتع 

کارشناسان درياسي و غواصي که در جلسه اي با حضور آقاي مهنتدس متالزاده 

برگزار گرديده بود مطرح، مقرر گرديد تشکيل جلسات آموزشي و تخصتصتي و 

ساير موارد مربوط به کارشناسان استان تهران در چارچوب ضوابط و متقتررات 

 کانون و در حدود شرح وظايف بالمانع است. 

نتفتر و  15امور کارشناسان در خصوص افزايش صالحيت  0130326نامه مورخ 

امور کارشناسان در خصوص افزايش صالحيتت  01301304همچنين نامه مورخ 

نفر از متقاضيان افزايش صالحيت مطرح و مقرر گرديد براي ساير متقاضيان  14

  که در مجامع عمومي شرکت نکرده اند پس از اراسه درخواست کتبي به کانتون،

 توسط رياست محترم کانون تصميم گرفته شود. 

در خصوص شرکت کنندگان در انتخابات هيئت رسيسه گروهها، برابر متقتررات 

 لزوم تمديد پروانه کارشناسي جهت شرکت در انتخابات مورد تاسيد قرار گرفت.

مقرر گرديد در روز انتخابات هيئت رسيسه گروهها با توجه به اينکه صرفاً انتخاب 

اعضاء هيئت رسيسه موردنظر مي باشد فقط گزارش اقدامات انجام شده هيتئتت 

رسيسه توسط رسيس هيئت رسيسه گروه قراست و گزارش کتبي به نمتايتنتدگتان 

 ناظر هيئت مديره تسليم گردد.

با توجه به شروع انتخابات هيئت رسيسه گروههتاي يتازده گتانته از تتاريت  

به منظور جلوگيري از هرگونه تبليغات مقرر گرديد کليه جلستات  010130306

بترگتزار  0101301300لغايت  010130306عمومي در کانون در فاصله زماني 

 نگردد.
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نفتر از  46امور کارشناسان در خصوص افزايش صالحيت  0130305نامه مورخ 

متقاضيان افزايش صالحيت مطرح و مقرر گرديد براي ساير متقاضيان کته در 

توستط   مجامع عمومي شرکت نکرده اند پس از اراسه درخواست کتبي به کانون،

 رياست محترم کانون تصميم گرفته شود.

امور کارشناسان در خصتوص درختواستت آقتاي خسترو  013032نامه مورخ 

فرشچيان کارشناس رسمي دادگستري رشته بيمه مبني بر تقاضاي حذف کليه 

صالحيتهاي کارشناسي ايشان به غير از صالحيت بيمه باربري، مطرح و متورد 

 موافقت قرار گرفت.

امور رایانه 

سيستم نرم افزاري مکانيزه ثبت و پيگيري شکايات توسط متخصصتيتن امتور 

رايانه کانون کارشناسان تهران جهت ارجاع سريع و مطمئن به کتارشتنتاستان 

 رسيدگي کننده راه اندازي گرديد.

در سيستم مذکور مواردي همچون نگهداري و آرشيو اسناد شکايات از طتريتق 

اسکن مدارک، ارجاع مکانيزه، اطالع رساني از طريق ارسال پيامک به شاکي و 

کارشناسان رسيدگي کننده، نوبت دهي و ساير موارد مربوطه لحاظ گرديده که 

راه اندازي قطعتي  0104بصورت آزمايشي و از ابتداي سال  0101تا پايان سال 

 صورت مي گيرد. 

افزایش صالحیت 

نفر از کارشناسان از گروه هاي مختلف در ماههاي آذر و  55افزايش صالحيت 

 دي به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت :

 نفر  00منابع آب و معادن: -0گروه 

 نفر  0ارزشيابي اموال منقول: -2گروه 

 نفر  2امور مالي: -4گروه 

 نفر  6راه و ساختمان و نقشه برداري: -5گروه 

 نفر  01صنعت و فن: -0گروه 

 نفر  0فنون هنري: -0گروه 

 نفر  00کشاورزي و منابع طبيعي: -0گروه 

 نفر  0خدمات اداري و عمومي: -01گروه 

 نفر 2ايمني و حوادث: -00گروه 

درخواست استعفا 

درخواست استعفاي جناب آقاي دکتر محمد هوشنگي، کتارشتنتاس رستمتي 

هتيتئتت  013530دادگستري رشته بيمه به علت کهولت سن در جلسه مورخ 

مديره مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و از خدمات صادقانه ايشتان در امتور 

 کارشناسي سپاسگزاري شد و لوح تقديري براي تشکر اراسه گرديد.

 

 

اتیان سوگند 

نفر کارآموزان کارشناسي که دوره کارآموزي خود را بتا  55مراسم اتيان سوگند 

در ستاختتتمتان کتانتون  0101310320موفقيت به پايان رسانده اند در تاري  

کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران برگزار گرديد. در ابتداي مراسم پس 

از پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران و تالوتي چند از کالم اهلل متجتيتد، 

جناب آقاي بهرامعلي، رياست محترم هيئت مديره ضمن تشکر از حضور جناب 

آقاي محمدي، قاسم مقام دادگستري استان تهران، کارآموزان و هيئت متديتره 

کانون توضيحاتي پيرامون تاريخچه و سابقه کارشناسي اراسه نمودند. همچنتيتن 

در خصوص چگونگي فرايند جذب کارشناس شامل آگهي، امتحانات کتتبتي و 

شفاهي، احراز صالحيت اخالقي، وثاقت و ساير موارد ذکتر شتده در قتانتون 

پرداختند و در مورد اظهار نظر کارشناسي اعالم نمودند کته متي بتايستتتي 

همکاران کارشناس در محدوده صالحيت اعطاسي و در زمان مقرر اعالم نماينتد 

همچنين با اساتيد راهنما و ساير کارشناسان با تجربه همفکري نتمتايتنتد تتا 

 گزارشات بطور منجز و روشن تهيه گردند.  

در ادامه جناب آقاي دکتر محمدي، قاسم مقام محترم دادگستري استان تهتران 

به ايراد سخنراني پرداختند و اشاره کردند که کارشناسان تحصيالت، تخصص و 

تجربه بااليي داريد، از اين لحاظ در پرونده هاي کارشناسي که به شما اراسه مي 

شود بايد وقت بگذاريد، دقت کنيد و با ديد کامالً کارشناسانه به بررسي موضوع 

بپردازيد زيرا بدون ديد کارشناسي نميتوان حکم داد و يا قضاوت کرد و بايد بته 

اين موضوع هميشه توجه داشت که تعهد از کارشناسي جدا نيست، کار تعتهتد 

وابسته به تخصص است و کارشناسي که امانتدار و وفادار به تخصص عمل نکند 

نمي توان به او متخصص گفت. عدالت جوهريه اصلي تمتامتي کتارهتاستت و 

اي منزلتي واالتتر دارد.  خواهي و اجراي عدالت از هر کار نيک و شايسته عدالت

يک ساعت اجراي عدالت بهتر از چندين سال عبادتي است که تمام شب را در 

حال نماز و عبادت باشيم و يا تمام روزها را روزه دار باشيم لذا ارزش واقعي کار 

همه کارشناسان رسمي دادگستري به اعتبار نقش آنها در تحقق عدالت استت. 

حرکت ما بايد در مسير درست باشد تا ما را به مقصود و حق نزديک کنتد لتذا 

 هدف در همه کارشناسي ها بايد رسيدن به حق و اجراي عدالت باشد.

در پايان مراسم اتيان سوگند بعمل آمد و پروانه هاي کارشناسي به کارشناسان 

 تقديم گرديد.
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نوبت اول انتخاب هيئت رسيسته گتروه يتک )آب و متعتادن( در تتاريت               

ساعتت  0101301315به رسميت نرسيد و در نوبت دوم در تاري  0101310306

 61نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تتعتداد  00بعدازظهر به تعداد اعضاي  04

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين 

منتخب هيئت مديره آقايان رضا عليپور و سيد جواد صالحي پتس از تتالوت 

آياتي چند از کالم اهلل مجيد و گزارش رسيس هيئت رسيسه قبلي و رستمتيتت 

 افراد به ترتيب آرا به شرح زير مي باشند.جلسه انتخابات اعالم گرديد. 

 

 

 

 

 

 

 

نوبت اول انتخاب هيئت رسيسه گروه دو )ارزشيابي اموال منتقتول( در تتاريت  

ساعتت  0101301310به رسميت نرسيد و در نوبت دوم به تاري   0101310300

 12نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تتعتداد  51بعدازظهر به تعداد اعضاي  04

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين 

منتخب هيئت مديره آقايان محمدحسن سعادتيان فريور و سيد حسين قتطتب 

ناصري پس از تالوت آياتي چند از کالم اهلل مجيد و گزارش رسيس هيئت رسيسه 

افراد به ترتيب آرا به شرح زير مي قبلي و رسميت جلسه انتخابات اعالم گرديد. 

 باشند.

 

 

 

 

نوبت اول انتخاب هيئت رسيتسته گتروه چتهتار )امتور متالتي( در تتاريت   

ساعتت  0101301310به رسميت نرسيد و در نوبت دوم به تاري  0101310300

 216نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تعداد  400بعدازظهر به تعداد اعضاي  04

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين 

منتخب هيئت مديره آقايان عليرضا طباطبايي مقدم و احمد بهنام ثاني پس از 

تالوت آياتي چند از کالم اهلل مجيد و گزارش رسيس هيئت رسيسته قتبتلتي و 

 رسميت جلسه انتخابات اعالم گرديد. افراد به ترتيب آرا به شرح زير مي باشند.

  

 

 

 

 انتخابات هیئت رئیسه گروه ها       

گانه، تشکيل جلسات مجمع گروه به شترح زيتر اعتالم  00هيئت مديره کانون در مورد برگزاري انتخابات هيئت رسيسه گروههاي  0101315311در اجراي مصوبه 

 گردده است.

 اعضاء 0نوبت اول: رسميت جلسه با نصف بعالوه 

 اعضاء 031نوبت دوم: رسميت جلسه با 

نفر عضوعلي البدل و در صورتيکه تعداد  2نفر عضو اصلي و  1نفر باشد بايد  021با توجه به مصوبه شوراي عالي کارشناسان درصورتيکه تعداد اعضاي گروه کمتر از 

 نفر عضوعلي البدل تعيين شود. 2نفر عضو اصلي و  6نفر باشد بايد  021اعضاي گروه بيش از 

% کل اعضاء گروه باشد و از آن رشته فردي در بين حاسزين اکثريت آراء هيئت رسيسه وجود نداشته باشد يک نفتر از آن 01چنانچه تعداد اعضاء يک رشته معادل 

 ي يابد .ش مرشته که حاسز بيشترين آراء گرديد به عنوان عضو اصلي هيئت رسيسه اضافه مي شود و دراين صورت ازتعداد اعضاء علي البدل هيئت رسيسه کاه

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي محمدعلي صادقي اصفهاني 0

 اصلي علي فتحعليزاده 2

 %01اصلي جزء  داريوش کاوه آهنگر 1

 اصلي داوود رفيع رسم 4

 علي البدل شکور سلطاني 6

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي ابراهيم صادقي رينه 0

 اصلي محمد اسماعيل لساني 2

 اصلي داوود صالحي 1

 علي البدل احمد هراتيان 4

 علي البدل محسن خالقيان 6

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي فريدون ايزدپناه 0

 اصلي سيدحسين مروستي 2

 اصلي بختيار عليپور 1

 اصلي بهزاد وفاداران تبريزي 4

 اصلي بهزاد يزداني 6

 علي البدل محمد غفراني 5

 علي البدل شهريار ديلم صالحي 0



نوبت اول انتخاب هيئت رسيسه گروه شش )راه و ساختمان و نقشه برداري( در 

 0101301300به رسميت نرسيد و در نوبت دوم به تاري   0101310321تاري  

نفر طبق آخرين آمار کامپتيتوتتر و  020بعدازظهر به تعداد اعضاي  04ساعت 

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکتف بتا  102تعداد 

حضور ناظرين منتخب هيئت مديره آقايان عباسعلي زالي، عليرضا طباطتبتايتي 

مقدم و ايرج مالزاده صادقيون پس از تالوت آياتي چند از کالم اهلل متجتيتد و 

گزارش رسيس هيئت رسيسه قبلي و رسميت جلسه انتخابات اعالم گرديد. افتراد 

 به ترتيب آرا به شرح زير مي باشند.

 

 

 

 

نوبت اول انتخاب هيئت رسيسه گروه هتفتت )صتنتعتت و فتن( در تتاريت  

ساعتت  0101301301به رسميت نرسيد و در نوبت دوم به تاري   0101310320

 006نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تعداد  412بعدازظهر به تعداد اعضاي  04

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين 

منتخب هيئت مديره آقايان رضا مکنون، شاهرخ ابراهيمي قاجار و ايرج مالزاده 

صادقيون پس از تالوت آياتي چند از کالم اهلل مجيد و گزارش رسيس هتيتئتت 

رسيسه قبلي و رسميت جلسه انتخابات اعالم گرديد. افراد به ترتيب آرا به شترح 

 زير مي باشند.     

 

 

نوبت اول انتخاب هيئت رسيسه گتروه هشتت )فتنتون هتنتري( در تتاريت  

ساعتت  0101301306به رسميت نرسيد و در نوبت دوم به تاري   0101310324

 64نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تعداد  014بعدازظهر به تعداد اعضاي  04

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين 

منتخب هيئت مديره آقايان حميد ماجدي و سيدحسين قطب ناصري پتس از 

تالوت آياتي چند از کالم اهلل مجيد و گزارش رسيس هيئت رسيسته قتبتلتي و 

 رسميت جلسه انتخابات اعالم گرديد. افراد به ترتيب آرا به شرح زير مي باشند.

 

 

 

راي بعنوان اعضاء  22آقايان هوشنگ اکبري نوکاني و سعيد اکبريان هر کدام با 

علي البدل انتخابات شدند که با توجه به نظام نامه شوراي عالي مبني بر اينکته 

نفر باشند بين آقاي هوشنگ  6اعضاء اصلي و علي البدل اين گروه حداکثر بايد 

راي داشتند در جتلتسته  22اکبري نوکاني و آقاي سعيد اکبريان که هر کدام 

هيئت رسيسه قرعه کشي بعمل آمد در نتيجه آقاي سعيد اکبريان بعنوان عضتو 

 علي البدل اين گروه تاسيد گرديد.

نوبت اول انتخاب هيئت رسيسه گروه نه )کشاورزي و منابع طبيعي( در تتاريت  

ساعتت  0101301305به رسميت نرسيد و در نوبت دوم به تاري   0101310326

 001نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تعداد  121بعدازظهر به تعداد اعضاي  04

نفر اعضاء حاضر در محل کانون، سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين 

منتخب هيئت مديره آقايان رضا عليپور و عليرضا طباطبايي مقدم پس از تالوت 

آياتي چند از کالم اهلل مجيد و گزارش رسيس هيئت رسيسه قبلي و رستمتيتت 

 جلسه انتخابات اعالم گرديد. افراد به ترتيب آرا به شرح زير مي باشند.

5 

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي عليرضا طباطبايي مقدم 0

 اصلي ماشاءاهلل رهبر 2

 اصلي محمود عباسي 1

 اصلي حسين هوشنگي 4

 اصلي محمود احسان 6

 %01اصلي جزء  محمدحسن محوري 5

 علي البدل فرامرز يزداني 0

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي داوود فاضلي 0

 اصلي يوسف بوذري 2

 اصلي فاطمه للهي 1

 %01اصلي جزء  جواد منصوري فر  4

 علي البدل سعيد اکبريان  6

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي شاهرخ ابراهيمي قاجار 0

 اصلي احمد بهنام ثاني 2

 اصلي هادي سقط فروش 1

 اصلي علي اکبر سعيدي گرکاني 4

 اصلي قاسم قدس 6

 علي البدل عطاء اهلل فلکشاهي 5

 علي البدل فريدون معظمي 0

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي مرتضي مرتضوي 0

 اصلي فريبرز زارع پارسي 2

 اصلي سيد علي ميالني حسيني 1

 اصلي غالم زند وکيلي 4

 اصلي جالل شي  6

 %01اصلي جزء  سيدمهدي تهامي 5

 علي البدل نورالدين مولوي 0



6 

نوبت اول انتخاب هيئت رسيسه گروه يازده )ايمتنتي و حتوادث( در تتاريت  

 00بعدازظهر به تعداد اعضاي  04به رسميت رسيد و در ساعت  0101310325

نفر اعضاء حاضر در محتل کتانتون،  42نفر طبق آخرين آمار کامپيوتر و تعداد 

سالن اجتماعات طبقه همکف با حضور ناظرين منتخب هيئت مديتره آقتايتان 

شاهرخ ابراهيمي قاجار و فريدون معظمي پس از تالوت آياتي چند از کالم اهلل 

مجيد و گزارش رسيس هيئت رسيسه قبلي و رسميت جلسه انتتتختابتات اعتالم 

 گرديد. افراد به ترتيب آرا به شرح زير مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در خاتمه از همکاران عزیز انتظار دارد به هر نحو ممممکم  ” 

 ”مسئولی  تهیه نشریه الکترونیکی را یاری فرمایند. 

  نام3نام خانوادگي رديف

 اصلي يوسف جعفري ملک 0

 اصلي حسن حرمتي 2

 اصلي ايرج ابراهيمي 1

 علي البدل بهرام اسفندياري 4

 علي البدل مهدي قاسم خاني 6


