


 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.
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 آخرین اخبار کانون

 انتقاالت کارشناسان

در کميسيوني تحت عنوان کميسيون انتقاالت منتخب هيات مديره با انتتتقتال 

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

 کالسهای آموزشی قبل از اتیان سوگند

برگزاری یک دوره چهار جلسه ای از کالسهای آموزشی قبل از اتیان سوگند که 

نفر از کارآموزان در گروههای مختلف این جلسات را با موفقیت بهه اهایهان  46

رساندند و برای مراسم اتیان سوگند دعوت و مراسم در حضور مقامات قضهایهی 

برگزار شد. چهار جلسه به ترتیب توسط جناب آقای اهوارکی، معاونت محهتهر  

قضایی ریاست کل دادگستری و جانشین سرارست دادگاههای تجهدیهد نه هر 

استان تهران، جناب آقای مهندس بهنا  ثانی، مدیریت محتر  اجرایی آموزشهی 

و  31کانون، جناب آقای محمد سروش بیگدلی، دبیر محتر  کمیسین مهاده 

دادگاه تجدیدن ر کانون کارشناسان دادگستری استهان  2ریاست محتر  شعبه 

 تهران برگزار شد و در جلسه چهار  آزمون کتبی از کارآموزان بعمل آمد.

نفر از کارشناسان  64برگزاری کالسهای افزایش صالحیت امالک مسکونی برای 

نهفهر از  46جلسه و دوره تعیین سرقفلی و حق کسب و ایشه برای  8به مدت 

 جلسه برگزار شد.  4کارشناسان به مدت 

 عملکرد واحد امور رفاهی

موارد رفاهي کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران به شتر  یيتل 

 اعالم مي گردد.

  انعقاد قرارداد جمعي استفاده از خدمات دندانپزشکي بتوتوريتکته بتا

هتاي  ريال براي حق عضويت کليه اعضاي ختانتواده 0001111پرداخت مبلغ 

درصد تخفيف در متراکتز  11تا  01همکاران کارشناس و اداري و استفاده از  

 طرف قرارداد 

  انعقاد قرارداد بيمه تکميلي کانون کارشناسان براي کليه کارشتنتاستان

 محترم و اداري

 :انعقاد قرارداد بيمه نامه شخص ثالث و بدنه به صورت یيل 

% تخفیف برای بیمه های شخص ثالث در صورت ارداخت 36اعمال -

 % تخفیف برای ارداخت های اقساطی6نقدی و 

% تخفیف برای بیمه های بدنه خودرو در صورت ارداخت 16اعمال -

 % تخفیف برای ارداخت های اقساطی34نقدی و 

 هاي تخفيف شبکه کارينو: اين  انعقاد قرارداد جمعي براي استفاده از بن

هاي شاد و موزيکال در تهران    ها مجموعه استخر و سينما و تاتر شرکت شامل ده

 مي باشد.

  انعقاد قرارداد با آزمايشگاه پيوند واقع در خيابان ظفر نرسيده به خيابان

% بيشتر عالوه بر تخفيفات قانوني بتراي 01نفت جنب بانک قوامين با تخفيف 

 همکاران کارشناس و اداري و خانواده هاي محترم آنها 

  تخفيف و در 01حواله تخفيف ويژه سورتمه تهران: در روزهاي عادي %

شود.  % تخفيف نسبت به قيمت گيشه اعمال مي01روزهاي پنج شنبه و تعويل 

سورتمه تهران واقع در ميدان تجريش، خيابان دربند، خيابان گالبدره واقع شده 

 است.

  حواله تخفيف درياچه شهداي خليج فارس: اين مکان در انتهاي اتوبتان

شهيد همت واقع شده و شامل چندين مجموعه تفريحي مي باشد که همکاران 

کارشناس و اداري کانون مي توانند با دريافت حواله مربوطه پس از مراجعه در 

% تخفيف نسبت به 01% و روزهاي پنج شنبه و جمعه 01کليه روزهاي عادي از 

 قيمت گيشه استفاده نمايند.

  شرکت امداد خودروي سراسري شرکت آفتاب شتهتر طتاليتي: حتق

ريال مي باشتد  0001111عضويت براي استفاده از خدمات اين شرکت ساالنه 

که بسياري از خدمات مورد نياز همکاران کارشناس و اداري برطرف و انتجتام 

کارشناسان محترم و اداري کانون جهت اطالعات بيشتر در خصوص خواهد شد.

موارد رفاهي کانون مي توانند به واحد رفاهي کانون مراجعه و يا با شماره تلفتن 

  )آقاي مشفق( تماس حاصل فرمايند.00600100-100

 3131بخشی از مصوبات هیئت مدیره کانون در بهمن و اسفند ماه سال 

  نفر از متقاضيان مور  و مقرر گرديد  016درخواست افزايش صالحيت

پرونده متقاضيان افزايش صالحيت به کمسيونهاي صالحيت مربتوطته ارجتا  

گردند و براي ساير متقاضيان که در مجامع عمومي شرکت نکرده اند پتس از 

 توسط رياست محترم کانون تصميم گرفته شود.  ارائه درخواست کتبي به کانون،

  گزارش دستور تهيه نقشه هاي قسمت اول فاز يک اصالحي مجتتتمتع

فرهنگي ورزشي کانون که توسط کميسيوني مرکب از آقايان گنابادي، معظمي، 

ماجدي و شميراني تائيد شده بود و باستحضار هيات مديره رسيد و در خصوص 

نظارت و اجراي عمليات گودبرداري، تحکيم و پايداري خاک ساختمان سعتادت 

تکنيک موافقت بعمل آمد. گزارش آقاي مهندس   آباد کانون با انتخاب مشاور ژئو

گنابادي در خصوص نظارت عاليه بر حوزه اقدامات عمليات مرتبط با پتايتداري 

جداره خاک ساختمان کانون کارشناسان واقع در سعادت آباد مور  و متقترر 

گرديد با توجه به اينکه مهندس مشاور ارگ بم در راستاي خدمات نظارتي خود 

در بخش نظارت عاليه از خدمات شرکت ژئو محيط پارس استتتفتاده نتمتايتد 

همچنين مقرر گرديد کميسيون مناقصات مربوط به مجموعه ورزشي تفريتحتي 

کانون در سعادت آباد شامل کميسيون مالي و اداري مرکب از آقتايتان رضتا 

عليپور، عليرضا طباطبائي مقدم و ايرج مالزاده صادقيون و کميتستيتون فتنتي 

مرکب از آقايان فريدون معظمي، احمد بهنام ثاني و محمدشهاب سيتدجتاللتي 

گنابادي نسبت به برگزاري مناقصات اقدام و گزارش آن را از طتريتق ريتاستت 

 . کانون باستحضار هيات مديره برسانند

  با توجه به گزارش امور کارشناسان، در خصوص تائتيتد اتتمتام دوره

 نفر از کارآموزان کارشناسي قرائت و مورد تصويب قرار گرفت.  01کارآموزي 

  گزارش رياست کانون از جلسه تشکيل شده در دفتر رياست محترم قوه

قضائيه در خصوص ساماندهي و فرآيند کارشناسي مور  و مقرر گرديد با توجه 

به نظر کميسيون مزبور مبني بر ايجاد واحد نظارت و ارزشيابي بر عتمتلتکترد 

کارشناسان رسمي دادگستري به منظور اجراي مفاد فوق در کانون واحد نظارت 

 . و ارزشيابي ايجاد گردد

2 



3 

  با توجه به مصوبه شوراي عالي مبني بر انتخاب مرکز يا کانون تتوستط

کارشناساني که هم عضو کانون و هم عضو مرکز مشاوران هستند مقرر گترديتد 

به اين قبيل کارشناساني که در هر دو محل عضو هستند اعالم گردد با توجه به 

 مصوبه شوراي عالي در اسر  وقت نسبت به انتخاب مرکز يا کانون اقدام نمايند. 

  نامه يکي از کارشناسان در رشته حوادث ناشي از کتار در خصتوص

بررسي و اتخای تصميم پيرامون نامه رياست محترم سازمان نظام متهتنتدستي 

ساختمان استان تهران در رابوه با موضو  عدم مسئولتيتت ستازمتان نتظتام 

مهندسي در اموري که ناظر ساختمان معرفي مي کند مور  و مقرر گرديد بته 

کارشناسان مربوطه اطال  داده شود که مسئوليتي در اين نو  موارد به عتهتده 

 سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان نمي باشد.

  گزارش جناب آقاي رضا علي پور، نائب رئيس محترم کانون از جلسه

پيشگيري وقو  «معاونت اجتماعي دادگستري استان تهران در خصوص عنوان 

مور  و با توجه به موضوعات مور  شده در آن جلسه به منظور تسريع  »جرم

در انجام امور کارشناسي و تسريع در امر کارشناسي مربوط به وثائق متهمين و 

کاهش زمان انجام کارشناسي مقرر گرديد جهت آماده بودن کارشناسان کشيک 

در مراجع قضائي و تهيه ايميل براي کليه کارشناسان که با تغيير رمز توسط 

کارشناسان و دادن نام کاربري به مراجع قضائي براي ارسال اخوار کارشناس 

 . بوسيله ايميل برنامه ريزي و اقدامات الزم معمول گردد

 گترايتش  «نامه بنياد ايرانشناسي نسبت به ايجاد صالحيت در رشتتته

مور  و مقرر شد موضو  از طريق شوراي عالي کارشتنتاستان » نسخه شناسي

درخواست شود تا صالحيت تشخيص نسخه خوي را به صالحيتتهتاي رشتتته 

 کتاب و کتابداري اضافه نمايند .

 افزایش صالحیت

هاي بهمن و  نفر از کارشناسان از گروه هاي مختلف در ماه 60افزايش صالحيت 

 :اسفند به شر  زير مورد تأييد قرار گرفت

 نفر 0)منابع آب و معادن(:  0گروه 

 نفر 0)ارزشيابي اموال منقول(:  0گروه 

 نفر 0)امور پزشکي و غذايي(:  0گروه 

 نفر 00)امور مالي(:  0گروه 

 نفر 1)امور وسائط نقليه(:  0گروه 

 نفر 01)راه و ساختمان و نقشه برداري(:  1گروه 

 نفر 07)صنعت و فن(:  7گروه 

 نفر 00)کشاورزي و منابع طبيعي(:  1گروه 

 نفر 0)خدمات اداري و عمومي(:  01گروه 

 

 

 

 

 مراسم اتیان سوگند

نفر از کارآموزان کارشناسي که دوره کارآموزي خود را  71مراسم اتيان سوگند 

در ساختمان کانون 0010900901اند در تاريخ  با موفقيت به پايان رسانده

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

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

جناب آقاي بهرامعلي، رياست محترم هيات مديره کانون ضمن تشکر از حضور 

جناب آقاي دکتر محمدي، قائم مقام محترم دادگستري استان تهران، 
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کارآموزان و هيات مديره کانون، توضيحاتي پيرامون تاريخچه و سابقه کار 

کارشناسي و چگونگي فرايند جذب کارشناس از قبيل آگهي، امتحانات کتبي و 

شفاهي، احراز صالحيت اخالقي، وثاقت و ساير موارد یکر شده در قانون 

پرداختند و اينکه کار کارشناسان رسمي دادگستري شغل نيست بلکه يک 

هايشان حکم صادر شود  ارزش است که به فرد داده مي شود تا بر اساس گزارش

به همين دليل کارشناسي کاري حساس است و در حال حاضر کانون 

کارشناسان در دستگاه قضايي و اجرايي و جامعه از مقبوليتي برخوردار هستند. 

هايشان بايد دقت الزم را داشته باشند و  نظر همکاران جديد در مورد اظهار

فکري نمايند تا  همچنين با اساتيد راهنما و ساير کارشناسان با تجربه هم

 انشاءاهلل گزارشات بوور منجز و غير مشروط تهيه گردند. 

در ادامه جناب آقاي دکتر محمدي، قائم مقام محترم دادگستري استان تهران 

به ايراد سخنراني پرداختند و اشاره کردند که وکالي دادگستري و کارشناسان 

دادگستري مجموعه اي از خانواده بزرگ قوه قضائيه تلقي مي شوند. عده اي 

معتقد هستند که وکال و قضات و عده اي ديگر کارشناسان و قضات را دو بال 

فرشته عدالت ميدانند اما من معتقدم که وکال و کارشناسان رسمي دادگستري 

دو بال فرشته عدالت هستند و در مسير حق و اجراي عدالت ياري مي کنند. 

شود.  جايگاه کارشناسان جايگاه بااليي است به همين دليل شغل تلقي نمي

بسياري از آراي دادگستري متکي به نظر کارشناسي است. ابزار تحقق عدالت را 

کارشناس تعيين ميکند پس کارشناس بايد در تحقق اين ابزار دقت الزم را 

داشته باشد زيرا اظهارنظر اشتباه قاضي را در مسير تحقق عدالت و حکم عادالنه 

به خوا مي اندازد. يک ساعت اجراي عدالت بهتر از چندين سال عبادتي است 

دار باشيم.  که تمام شب را در حال نماز و عبادت باشيم و يا تمام روزها را روزه

لذا ارزش واقعي کار همه کارشناسان رسمي دادگستري به اعتبار نقش آنها در 

تحقق عدالت است. حرکت ما بايد در مسير درست باشد تا ما را به مقصود و 

ها بايد رسيدن به حق و اجراي  حق نزديک کند لذا هدف در همه کارشناسي

 عدالت باشد.

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

 تقديم گرديد.
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 : معادن، مواد )فلزات، سراميک، کامپوزيت(، مهندسي آب 0رشته هاي گروه 

: آثار هنري و اشياء نفيسه، اشياء عتيقه و احجار کريمه و کتب  0رشته هاي گروه 

 خوي، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري

: آمار، امور بازرگاني، تعيين نفقه، بيمه، حسابداري و حسابرسي، امور  0رشته هاي گروه 

 سرمايه گذاري، پولي و اعتباري

: ابنيه و آثار باستاني، امور ثبتي، برنامه ريزي شهري، راه و  1رشته هاي گروه 

ساختمان، معماري داخلي و تزئينات، مهندسي ترافيک، مهندسي محيط زيست، نقشه 

 برداري و اطالعات مکاني

: الکتروشيمي و پتروشيمي و فرآورده هاي شيميايي، امور انرژي  7رشته هاي گروه 

ماشين و تأسيسات کارخانجات، تأسيسات  -الکترونيک9 مخابرات، برق -هسته اي، برق

(، صنايع گاز و گازرساني، ICT/ITساختماني، کامپيوتر)رايانه( و فناوري اطالعات )

لوازم و تجهيزات پزشکي، صنايع هوائي و فضائي،  -صنايع نفت، مهندسي پزشکي

 نساجي و رنگرزي

 

: امور ورزشي، تأليفات، تئاتر و سينما و هنرهاي نمايشي، تشخيص  6رشته هاي گروه 

امضاء و اثرانگشت، تمبر، چاپ و چاپخانه، شعر و سرود، صنايع دستي،  -اصالت خط

 طراحي و گرافيک، فيلم و عکاسي، موسيقي

: آبزيان و شيالت، دامپروري و دامپزشکي، صنايع چوب، کشاورزي و  1رشته هاي گروه 

ساالمبور و روده(، محيط  -منابع طبيعي، گياه پزشکي، محصوالت دامي ) پوست و چرم

 زيست طبيعي

 انتخابات هیات رئیسه گروه ها       

فر رئيس، ک نبووريکه در نشريه قبلي منتخبين هيات رئيسه ها به استحضار رسيد حال از بين اعضاء منتخب مجامع عمومي گروههاي کارشناسي با رأي مخفي ي

 يک نفر نائب رئيس و يک نفر منشي بشر  زير انتخاب و توسط رياست کانون احکام مربوطه صادر و در حال انجام وظيفه مي باشند. 

 نام و نام خانوادگي سمت عنوان گروه گروه

گروه 

0 

  
منابع آب و 

 معادن
  

 رئيس
 جناب آقاي دکتر داود رفيع رسم

 )مهندسي آب(

 نائب رئيس
جناب آقاي مهندس محمدعلي صادقي 

 اصفهاني )مهندسي آب(

 منشي
جناب آقاي دکتر داريوش کاوه آهنگران 

 )معادن(

 نام و نام خانوادگي سمت عنوان گروه گروه

 0گروه 
ارزشيابي 

 اموال منقول

 رئيس
 جناب آقاي ابراهيم صادقي رينه

 )لوازم خانگي و اداري(

 نائب رئيس
)لوازم  جناب آقاي داود صالحي

 خانگي و اداري(

 منشي
 جناب آقاي محمداسماعيل لساني

 )ساعت و جواهرات(

 گروه
عنوان 

 گروه
 نام و نام خانوادگي سمت

گروه 

0 

امور 

 مالي

 رئيس
 جناب آقاي سيدحسين مروستي

 )حسابداري و حسابرسي(

 نائب رئيس
 جناب آقاي بهزاد وفاداران تبريزي

 )حسابداري و حسابرسي(

 منشي
)حسابداري و  جناب آقاي بختيار علي پور

 حسابرسي(

 گروه
عنوان 

 گروه
 نام و نام خانوادگي سمت

گروه 

7 

صنعت 

 و فن

 رئيس
 -برق(جناب آقاي مهندس عليرضا طباطبايي مقدم 

 ماشين و تأسيسات کارخانجات(

نائب 

 رئيس

 -جناب آقاي مهندس ماشاءاهلل رهبر )برق

 الکترونيک و مخابرات(

 منشي
جناب آقاي مهندس محمدحسن محوري )کامپيوتر 

 و فناوري اطالعات(

5 

 گروه
عنوان 

 گروه
 نام و نام خانوادگي سمت

گروه 

6 

فنون 

 هنري

 رئيس
جناب آقاي يوسف بویري )تشخيص اصالت 

امضاء و اثرانگشت( -خط  

 نائب رئيس
 -جناب آقاي داود فاضلي)تشخيص اصالت خط

 امضاء و اثرانگشت(

 سرکار خانم فاطمه للهي )طراحي و گرافيک( منشي

 نام و نام خانوادگي سمت عنوان گروه گروه

گروه 

1 

راه و 

ساختمان و 

 نقشه برداري

 رئيس
جناب آقاي مهندس علي اکبر 

 )راه و ساختمان( سعيدي گرکاني

 )امور ثبتي( جناب آقاي قاسم قدس نائب رئيس

 منشي
 جناب آقاي مهندس احمد بهنام ثاني

 )راه و ساختمان(

 نام و نام خانوادگي سمت عنوان گروه گروه

گروه 

1 

کشاورزي و 

 منابع طبيعي

 رئيس
جناب آقاي مهندس سيدمرتضي مرتضوي 

 )کشاورزي و منابع طبيعي(

نائب 

 رئيس

جناب آقاي مهندس غالم زندوکيلي 

 )کشاورزي و منابع طبيعي(

 منشي
جناب آقاي دکتر سيدمهدي تهامي 

 )دامپروري و دامپزشکي(
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: امور آتش سوزي و آتش نشاني، امور اسلحه و مهمات، امنيت  00رشته هاي گروه 

 )ناريه( عمومي، حوادث ناشي از کار، مواد محترقه و منفجره

 

جلد  00111طبق روال هر ساله، روابط عمومي کانون در اواخر اسفند ماه تعداد 

کانون که حاوي مشخصات کارشناسان کانون کارشناستان  0010سالنامه سال 

رسمي دادگستري استان تهران در رشته هاي مختلف کارشتنتاستي و ستايتر 

 اطالعات مورد نياز به همراه يک نامه تبريک نوروز به امضاء رياست محتتتتتترم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کانون براي اعضاء محترم دفتر مقام معظم رهبري، مسئولين ستاد اجرايتتتتتي 

فرمان حضرت امام )ره(، رياست، معاونين و مشاورين محترم قوه قضائيه، قضات 

و مديران محترم دفاتر ديوان عالي کشور، دادستان محترم کل کشور، رياست و 

معاونين محترم دادگستري استان تهران، کليه قضات، معاونين و مديران محترم 

دفاتر مجتمع هاي قضايي، سرپرست، معاونين و مديران محترم دفاتر نتواحتي 

دادسرا، دادستان محترم تهران، ديوان عدالت اداري، شوراهاي حتل اختتتالف، 

تعزيرات حکومتي، سازمان بازرسي کل کشور، رياست، وزرا و معاونين محتتترم 

نهاد رياست جمهوري، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي، اعضاء محترم 

شوراي نگهبان، اعضاء محترم شوراي شهر تهران، شهردار و معاونين متحتتترم 

شهرداري تهران، شهرداران، معاونين، مشاورين و مديران متحتتترم متنتاطتق 

شهرداري تهران، بانکها اعم از دولتي و خصوصي، بنيادها، فرهنتگتستتتانتهتا و 

همچنين براي کليه کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران ارسال شد. الزم 

به توضيح است که متقابال مقامات عالي کشور، رياست محترم مجمع تشخيتص 

مصلحت نظام، دبير محترم شوراي نگهبان، وزراء محترم و معاونيتن متحتتترم 

 رياست جمهوري و سايرين کتباً جواب تبريکات ارسال شده را ارسال نمودند.    

عنوان  گروه

 گروه

 نام و نام خانوادگي سمت

گروه 

00 

ايمني و 

 حوادث

 رئيس
جناب آقاي يوسف جعفري ملک 

 )حوادث ناشي از کار(

 نائب رئيس
جناب آقاي حسن حرمتي )حوادث 

 ناشي از کار(

 منشي
جناب آقاي ايرج ابراهيمي )حوادث 

 ناشي از کار(
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در خاتمه از همکاران عزیز انتظار دارد به هر نحو ممکن ”

 ”مسئولین تهیه نشریه الکترونیکی را یاری فرمایند. 


