
 سخن سردبیر       

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

سازي مردم، ارتباطات است. در عصر ارتباطات ديگر کمتر کسي است که روزانه                هاي آگاه   ترين عرصه   کارشناسان متحول نخستين است. يکي از مهم      

ش بوده  خوياخبارهاي مورد نياز خود را دنبال ننمايد. کانون کارشناسان نيز به عنوان نهادي پويا، در همه حال به دنبال ارتباطي موثر با مخاطبين                            

 باشد. در روزهايي که بحران آب، حرف نخست تمام محافل بوده و آب نقش حياتي براي                   است. يکي از ابزارهاي اين ارتباط، نشريه داخلي کانون مي          

باط تر از هر زمان ديگري است. از اين رو کانون کارشناسان دادگستري بر آن شد که عالوه بر حفظ ارت                        بشر امروز دارد، مصرف پايدار منابع ضروري       

 A4غذ  کا  مناسب با مخاطبين، بحران آب و استفاده پايدار از منابع را سرلوحه قرار داده و نشريه خود را به صورت الکترونيک منتشر نمايد. هر برگ                          

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

 بلکه در حفظ منابع آب کشور نيز مفيد خواهد بود.

 354-51655534تلفن روابط عمومی    4646645144کد پستی                  456451551صندوق پستی          
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 کارشناسان رسمی دادگستری تهران خبرنامه داخلی کانون 
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 اخبار کانون

 الف: انتقاالت کارشناسان

پرونده دوازده نفر از کارآموزان استان هاي مختلف که کار کارآموزي خود       

را در تهران گذرانده و به پايان رسانده اند جهت اتيان سوگند به استان                

 مربوطه ارسال شد.

 ب: کالسهای آموزشی قبل از اتیان سوگند

اعالم نتايج و قبولي پايان دوره کالس هاي افزايش صالحيت ارزيابي                

امالک مسکوني و صدور گواهي براي کارشناساني که اين دوره از کالس             

ها را با موفقيت به پايان رسانده اند و شروع کالس هاي تفسير عکس                  

 هاي هوايي در دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران.

 ج: بخشی از مصوبات هیأت مدیره کانون  

          با درخواست انتقال موقت آقاي شاهپور پوالدي کارشناس رسمي

دادگستري رشته راه و ساختمان از منطقه يک تهران به استان             

 ايالم براي مدت يکسال موافقت بعمل آمد.

                با درخواست امورکارشناسان در خصوص انتقال دائم آقاي

مهندس محمدصادق عزيزي کارشناس رسمي دادگستري رشته        

برق، ماشين و تأسيسات کارخانجات منطقه سه به منطقه يک             

 استان تهران موافقت بعمل آمد.

                با درخواست امورکارشناسان در خصوص انتقال دائم آقاي

مهندس محمدعلي پنجه فوالدگران کارشناس رسمي رشته راه و         

ساختمان استان اصفهان و آقاي مهندس مهدي آيتي کارشناس          

رسمي رشته راه و ساختمان استان خراسان رضوي به استان              

تهران موافقت بعمل آمد و براي انتقال قطعي، پرونده به شوراي             

 عالي ارسال گرديد.

           نامه جناب آقاي صالحي مشاور محترم حقوقي کانون در خصوص

انتقال موقت کارشناسان رسمي به تهران مطرح و مقرر گرديد:            

کارشناسان متقاضي انتقال به استان تهران )مشخصًا شهر تهران(         

سال سابقه کارشناسي دارند،  مي توانند براساس          01که کمتر از    

   مصوبات هيأت مديره بصورت انتقال موقت، کارشناسي نمايند.

             نامه خانم دکتر زهرا مينوجعفري متقاضي کارشناسي رسمي

رشته داروسازي در خصوص انتقال به منطقه يک استان تهران            

 .مطرح و مورد موافقت قرار گرفت

            رشته کارشناسي    47نامه امورکارشناسان براي اعالم نياز در

مطرح و با توجه به تعداد کارشناسان موجود و تعداد ظرفيت               

نفر تعيين گرديد و مقرر       770مورد نياز در هر رشته جمعًا تعداد        

شد مراتب به اداره کل دادگستري استان تهران اعالم تا پس از              

 موافقت، مراتب به شوراي عالي کارشناسان ارسال گردد.   

              در خصوص برگزاري جلسه مجمع عمومي کانون مقرر گرديد

خرداد و در صورت به حدنصاب نرسيدن جلسه           01اولين جلسه   

 خردادماه برگزار گردد.   47اول، جلسه دوم به تاريخ 

               نامه شوراي عالي در خصوص مغايرت قانوني با تأسيس کانون

داوري در کانون کارشناسان مطرح و مقرر گرديد نظر به اينکه              

کانون قصد تأسيس کانون داوري را ندارد بلکه در راستاي                 

خدماتي که تاکنون در زمينه تعيين داور حسب درخواست               

متقاضيان انجام داده؛ کماکان نسبت به معرفي داوران حسب             

درخواست مراجع مختلف اقدام و به منظور تسريع امور مربوطه            

عندالزوم مقرر گرديد واحد داوري در کانون ايجاد شود تا نسبت            

به معرفي داوران مورد درخواست متقاضياني که در قراردادها             

 کانون را به عنوان داور انتخاب کرده اند اقدام نمايد.

                  نامه شوراي عالي در خصوص انتخاب کارشناس در رشته

تاسيسات ساختماني همراه کارشناسان ساختماني در ارزيابي           

ساختمانها مطرح و مقرر گرديد نظر شوراي عالي در اين خصوص         

)صنعت و    4)راه و ساختمان و نقشه برداري( و           6به گروههاي   

 فن( ابالغ گردد.

            نفر از    40نامه امور کارشناسان در خصوص افزايش صالحيت

متقاضيان افزايش صالحيت مطرح و مقرر گرديد پرونده ها براي           

رسيدگي به کميسيون صالحيت علمي و فني رشته مربوطه              

ارجاع و براي ساير متقاضيان که در مجامع عمومي شرکت نکرده           

توسط ايشان اتخاذ       اند پس از ارائه توجيه کتبي به رياست کانون،  

 تصميم گردد و در آينده نيز به همين روال اقدام گردد.

              4نامه امور کارشناسان در خصوص تائيد اتمام دوره کارآموزي 

نفر کارآموزان کارشناسي رسمي دادگستري استان تهران قرائت         

 و مورد تصويب قرار گرفت.   

       کانون به استحضار اعضاء هيأت          0131صورتهاي مالي سال

مديره رسيد و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد جهت                

 بررسي و اظهارنظر به بازرسان محترم هيأت مديره تقديم گردد.
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 آخرین اخبار کانون

نفر از کارشناسان از گروه هاي مختلللف در ملاهلهلاي                  11افزايش صالحيت   

 فروردين و ارديبهشت سال جاري به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت:

 نفر 4)منابع آب و معادن(:  0گروه 

 نفر 0)امور پزشکي و غذايي(:  1گروه 

 نفر 03)امور مالي(:  7گروه 

 نفر 4)امور وسائط نقليه(:  5گروه 

 

 نفر 14)راه و ساختمان و نقشه برداري(:  6گروه 

 نفر 01)صنعت و فن(:  4گروه 

 نفر 7)فنون هنري(:  1گروه 

 نفر 5)کشاورزي و منابع طبيعي(:  3گروه 

 نفر    4)خدمات اداري و عمومي(:  00گروه 
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 افزایش صالحیت

 روابط عمومی

جناب آقاي بهرامعلي، رياست کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران 

به اتفاق برخي از اعضاء هيأت مديره کانون و مشاورين عالي همانند سالهاي                 

گذشته به منظور تبريک سال نو و سنت نوروزي و همچنين تبيين جايگاه                  

کانون به ديدار شخصيتهاي اجرائي و قضائي کشور )رياست محترم جمهور،               

رياست محترم قوه قضائيه، رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام،                

معاونين محترم رئيس جمهور، وزراي محترم دادگستري، ارتباطات و فناوري             

اطالعات، اقتصاد و دارائي، دادستان محترم کل کشور، رياست محترم ديوان               

عدالت اداري، معاونت محترم سياسي و امنيتي دادستان کل کشور، رياست               

محترم کل دادگستري استان تهران و قائم مقام وي و ساير مقامات عاليه                   

کشور( رفتند. در اين ديدارها رياست کانون ضمن تبريک سال نو، آرزوي                  

سالمت و موفقيت بيشتر در سال جديد، بر ضرورت استفاده از نظرات                      

کارشناسان رسمي دادگستري در امور اجرائي و پرونده هاي قضلائي در راستاي            

تعميم عدالت در جامعه اسالمي و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي             

ايران تأکيد داشتند و همچنين در اين ديدارها مقامات عاليه از نقش سازنده                

 کانون و کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران تقلدير به عمل آوردند.

طبق سنت هر ساله بنا به دعوت رياست کانون، مراسم ديدار نوروزي روز                   

در طبقه همکف ساختمان کانون کارشناسان با حضور              37/10/11يکشنبه  

اعضاء هيأت مديره کانون و جمع کثيري از کارشناسان رسمي دادگستري                

( و آشنايي بيشتر با يکديگر و       0137استان تهران به منظور تبريک سال جديد )    

برقراري روابط نزديک و صميمي در اجراي بهتر خدمات کارشناسي و ارتقاء کار           

در کشورمان برگزار گرديد. زيرا بر اين باور هستيم که همکاري و هماهنگي                 

هاي الزم و تالش روزافزون، موفقيت به دنبال خواهد داشت. در اين مراسم                 

رياست  کانون ضمن تبريک و تهنيت سال جديد براي کليه همکاران، سالي                

سرشار از موفقيت و تعهد در امور  کارشناسي را از خداوند متعال مسئلت                    

 نمودند.


