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 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.
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 اخبار کانون

 انتقاالت کارشناسان

نفر از کارشناسان رشته هاي مختلف که متقاضي انتتتقتال از  01پرونده 

استان ها به مناطق استان تهران بودند بعد از انجام تشريتفتات اداري و 

تکميل پرونده متقاضي، در کميسيون انتقاالت موقت منتختب هتيت تت 

 مديره مطرح و تصميم نهايي گرفته شد.

پرونده تعدادي از کارآموزان که دوره يکساله کارآموزي آنها بته پتايتان 

رسيده است جهت گذراندن کالس آموزشي و اتيان سوگتنتد متعترفتي 

 گرديدند.

 کالسهای آموزشی قبل از اتیان سوگند

برگزاري يک دوره چهار جلسه اي از کالسهاي آموزشي قبتل از اتتيتان 

نفر از کارآموزان در گروههاي مختلف آن را با موفقيت بته  28سوگند که 

پايان رساندند، براي مراسم اتيان سوگند دعوت و متراستم در حرتور 

مقامات قرايي برگزار گرديد. جلسات توسط جناب آقاي مهندس بهتنتام 

ثاني مديريت محترم اجرايي آموزشي کانون، جتنتاب آقتاي اهتوارکتي 

معاونت محترم قرايي رياست کل دادگستري و جانشتيتن سترپترستت 

دادگاههاي تجديد نظر استان تهران، جناب آقاي محمد سروش بيگدلتي 

دادگتاه  8و رياست متحتتترم شتعتبته  01دبير محترم کميسين ماده 

تجديدنظر کانون کارشناسان دادگستري استان تهران برگزار شتد و در 

 جلسه چهارم آزمون کتبي از کارآموزان بعمل آمد.

مصوبات هیئت مدیره کانون در مرداد و شهریور مــــاه سـا  
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  نتفتر از  060نامه امور کارشناسان در خصوص افزايش صالحيت

متقاضيان افزايش صالحيت مطرح و مقرر گرديد براي رسيدگتي 

 به کميسيون صالحيت علمي و فني رشته مربوطه ارجاع گردد.   

  13نامه امورکارشناسان در خصوص تائيد اتمام دوره کارآمتوزي 

نفر از کارآموزان کارشناسي رسمي دادگستري استتتان تتهتران 

   قرائت و مورد تصويب قرار گرفت.

  دادگاه تجديدنظر استان تهران در  95نامه رياست محترم شعبه

خصوص يکي از کارشناسان رسمي دادگستتتري رشتتته راه و 

ساختمان مطرح و مقرر گرديد با توجه به سوابق نامبرده و متفتاد 

دادگاه تجديدنظر استان تهران بته  91نامه رياست محترم شعبه 

قانون کانون درخواست تعليق موقت نامبترده از  89استناد ماده 

 دادگاه انتظامي درخواست گرديد. 

  تقاضاي استعفاي آقاي عين اله جمالي دوگاهه کارشناس رسمتي

استتتان  3رشته برق، ماشين و تاسيسات کارخانجات در منطقه 

 تهران مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 

  نامه رياست کانون خطاب به رياست متحتتترم شتوراي عتالتي

کارشناسان در خصوص تداخل بعري از صالحيتهاي کارشناسان 

رشته معماري داخلي و تزئينات در صالحيت کارشناسان رشتتته 

 راه و ساختمان به استحرار هي ت مديره رسيد. 

  صورت جلسه هم انديشي رشته مهندسي آب متطترح و متقترر

گرديد از طريق واحدهاي ذيربط اقدام و آنچه مربوط به شتوراي 

 عالي است به آن شورا ارسال گردد. 

  وسائط نقليته   9نامه آقايان استيفائي و حسين بهراميان از گروه(

و  0،8،1در خصوص تکثير و انتشار کتاب مجموعه گنجينه هاي 

گزارشات تصادفات زنده ياد دکتر سيدباقر عطيفه کته تتوستط 

جناب سرهنگ علي اصغر جالير تهيه گرديتده و بته متنتظتور 

قدرداني از آن شادروان، مطرح گرديد و مقرر شد مبلغ يتکتصتد 

 ميليون ريال به نشر کتاب فوق توسط کانون مساعدت شود. 

  يادداشت آقاي مهندس گنابادي در خصتوص قترارداد نتظتارت

کارگاهي عمليات پايدارسازي ديواره هاي گودبرداري پروژه مرکتز 

فرهنگي ورزشي کانون کارشناسان رسمي در سعادت آباد مطترح 

 و مقرر گرديد در اختيار کميسيون قرار گيرد. 

 هاي جديد رشته طراحي  در خصوص بررسي و بازنگري صالحيت

و گرافيک و همچنين بررسي صالحيتهاي رشته مهنتدستي آب 

نامه شوراي عالي کارشناسان مطرح و مقرر گرديد کميسيوني از 

آقايان عباسعلي زالي، شاهرخ ابراهيمي و رضا علي پور موضوع را 

بررسي و در صورت لزوم از پيشنهاد دهندگان و کتارشتنتاستان 

ذيصالح دعوت بعمل آورند و نتيجه را به هي ت مديتره گتزارش 

 نمايند.

  نامه مشاور حقوقي کانون در خصوص پيشنهاد امور کارشنتاستان

اضافه شدن شهرستان بهارستان که شامل شتهترهتاي «مبني بر 

مطترح و  »استان تهران 3)نسيم شهر ، گلستان و ....  به منطقه

 مورد موافقت قرار گرفت.  

  نامه مشاور حقوقي کانون در خصوص برگزاري انتخابات هتيت تت

مطرح و با کليه داوطلبان موافقت بعمل  01و  1رئيسه گروه هاي 

 آمد.

  پيشنهاد امور کارشناسان در خصوص حذف اسامي کارشناستانتي
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تتاکتنتون  0151که پروانه کارشناسي خود را از ابتداي ستال  

 تمديد ننموده اند از سايت کانون، مطرح و مقرر گرديد از ليست  

کامپيوتري و سامانه مربوطه حذف و در صورت تمديد دوباره بته  

 ليست سامانه اضافه گردند. 

 عملکرد واحد امور رفاهی

  تمديد قرارداد بيمه البرز در خصوص بيمه اتومبيل کارشناسان و

 کارکنان: 

%  تخفيف در بيمتته نامته شختتتص ثالت  و 09اعمال    

% تخفيتف  9سرنشين در صورت پرداخت نقدي و اعمال   

در بيمه نامه شخص ثال  و سرنشين در صورت پرداختت   

 3% نقدي و مابقي طي اقستتاط 89به صورت اقساط که   

 ماهه دريافت مي گردد.  

% تخفيف بيمه بدنه عالوه بر تخفيفات قانونتي  19اعمال   

% تخفيف نقدي عالوه بتر 89در صورت پرداخت نقدي و   

قسط  5تخفيفات قانوني در صورت پرداخت اقساطي طي   

 متوالي.  

  تمديد انعقاد قرارداد جمعي براي استفاده از بن هاي تتختفتيتف

شبکه کارينو: اين شرکت شامل ده ها مجموعه استختر، ستونتا، 

 سينما و تاتر در تهران مي باشد.

  تمديد تفاهم نامه با آزمايشگاه پيونتد جتهتت انتجتام کتلتيته

آزمايشهاي الزم براي کارشناسان و کارکنان کانون که عالوه بتر 

 % تخفيف بيشتر ارائه خواهند نمود. 81تخفيفات قانوني

  انعقاد تفاهم نامه حواله هاي تخفيف ويژه سورتمه تهران واقع در

ميدان تجريش، خيابان دربند، خيابان گالبدره: همکاران محتتترم 

% تخفيف و در روزهاي پتنت   91مي توانند در روزهاي عادي از 

% تخفيف نسبت به قيمت گيشه استتفتاده  31شنبه و تعطيل از 

 نمايند. 

  انعقاد تفاهم نامه حواله هاي تحفيف درياچه شهداي خلي  فارس

واقع در انتهاي اتوبان شهيد همت: همکاران محترم   مي توانتنتد 

% 91با دريافت حواله مربوطه پس از مراجعه در روزهاي عادي از 

% تخفيف نسبت به قتيتمتت  11و روزهاي پن  شنبه و جمعه از 

 گيشه استفاده نمايند.

  تمديد قرارداد با شهربازي ارم و باغ وحش تهران که به تترتتيتب

% تخفيف در استفاده از مجموعه هتاي فتوق  91% و  11داراي

 باشد. مي

 ( پارک دايتنتاستورهتا   انعقاد تفاهم نامه با پارک ژوراسيک تهران

واقع در سعادت آباد، ميدان بهرود، انتهاي بلوار شقايق همتکتاران 

محترم مي توانند با ارائه بن هاي مربوطه در روزهتاي عتادي از 

%  تتختفتيتف ايتن 81%  و در روزهاي پن  شنبه و جمعه از 11

 مجموعه استفاده نمايند.

 لغو قرارداد با شرکت سروش سالمت نگين 

 جلسات پرسش و پاسخ 

 0153جلسات پرسش و پاسخ گروه هاي مختلف در مرداد و شهريور ماه 

 به شرح زير برگزار شد:

 جلسه 3)راه و ساختمان و نقشه برداري :  6گروه 

 جلسه  3)کشاورزي و منابع طبيعي :  5گروه 

 جلسات هیئت رئیسه 

به  0153جلسات هي ت رئيسه گروه هاي مختلف در مرداد و شهريور ماه 

 شرح زير برگزار شد:

 جلسه 1)امور پزشکي و غذايي :  1گروه 

 جلسه 2)امور وسائط نقليه :  9گروه 

 جلسه  06)راه و ساختمان و نقشه برداري :  6گروه 

 جلسه 8)کشاورزي و منابع طبيعي :  5گروه 

جلسه                                                                                                                          0) خدمات اداري و عمومي :  01گروه 

 جلسه 0)ايمني و حوادث :  00گروه 

 جلسه هم اندیشی، پرسش و پاسخ 

 -جلسه هم انديشي، پرسش و پاسخ در رابطه با مبح  ورشکستتگتي    

در کانون کارشنتاستان استتتان  0153919910قوانين انتظامي در تاريخ 

تهران براي همکاران رشته حسابداري و حسابرسي برگتزار گترديتد. در 

ابتداي مراسم پس از پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران و تالوتتي 

چند از کالم اهلل مجيد، جناب آقاي دکتر حاج علي مديرکل محترم امتور 

ورشکستگي قوه قرائيه که تجارب زيادي در امور مربوط به ورشکستگتي 

و توقف شرکت ها و واحدهاي صنعتي دارند به ايراد سخنراني پرداختنتد 

 و در ادامه همکاران کارشناسان به طرح سوالت و مسائل خود پرداختند.
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 آخرین اخبار کانون
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 افزایش صالحیت

 روابط عمومی

نفر کارآموزان کارشناسي که دوره کارآموزي خود را بتا  26مراسم اتيان سوگند 

در ستاختتتمتان کتانتون  0153916903موفقيت به پايان رسانده اند در تاريخ 

برگزار گرديتد. در  06کارشناسان رسمي دادگستري استان تهران راس ساعت 

ابتداي مراسم پس از پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران و تالوتي چند از 

کالم اهلل مجيد، جناب آقاي بهرامعلي، رياست محترم هي ت مديتره بته ايتراد 

 سخنراني پرداختند.

ايشان در ابتداي سخنراني خود ضمن تشکر از حرور جتنتاب آقتاي دکتتتر 

محمدي، قائم مقام محترم دادگستري استان تهران، کارآموزان و هي ت مديتره 

کانون، به توضيحاتي پيرامون تاريخچه و سابقه کار کارشناسي و چتگتونتگتي 

فرايند جذب کارشناس از قبيل آگهي، امتحانات کتبي و شتفتاهتي و احتراز 

)که اعراي اين کميسيون را ريتاستت  01صالحيت اخالقي در کميسيون ماده 

محترم قوه قرائيه تعيين مي کند  و دوره کارآموزي و گذراندن کتالس هتا و 

ساير موارد ذکر شده در قانون پرداختند و اينکه کار کتارشتنتاستان رستمتي 

دادگستري شغل نيست بلکه يک ارزش است که به فرد داده مي شتود تتا بتر 

اساس گزارش آنان، دادگاه ها حکم صادر  مي نماينتد. بته هتمتيتن دلتيتل 

کارشناسي کار حساس و حاکميتي است و نظري که کارشناس مي دهد مبناي 

احکام قرايي قرار مي گيرد. در حال حاضر کانون کارشناستان در دستتتگتاه 

قرايي و اجرايي و جامعه از مقبوليتي برخوردار است و عمده پرونده هاي بزرگ 

مملکتي و کالن به کانون استان تهران ارجاع مي شود تا توسط کتارشتنتاستان 

رسمي دادگستري انجام شود. همکاران جديد در مورد اظهارنظرهايشان بتايتد 

دقت الزم را داشته باشند و همچنين با اساتيد راهنما و ساير کارشنتاستان بتا 

تجربه همفکري نمايند تا انشاءاهلل گزارشات بصورت منجز و غير مشروط تهتيته 

 گردند. 

در ادامه جناب آقاي دکتر محمدي، قائم مقام محترم دادگستتتري استتتان    

تهران به ايراد سخنراني پرداختند. ايشان اشاره کردند که مطابق قانون متراستم 

تحليف کارشناسان کانون کارشناسان رسمي دادگستري بايد در محرر رياستت 

کل دادگستري و يا قائم مقام ايشان انجام گيرد که من توفيق داشتم تا به جمع 

ياري رسانان مسير تشخيص حق بپيوندم. در قوانين هرکجا که اجراي قانون و 

عدالت و حقوق عمومي در نظر قرارگرفته شده اتيان سوگند هم مورد التزام قرار 

گرفته است. سوگند قرات، وکال و کارشناسان رسمي دادگستتري متلتزم بته 

اجراي قانون، حق و عدالت است و اين لزوم به اتيان سوگند به لحاظ حساسيت 

شغل و جايگاه عدالت است و نقطه وصل و اشتراک بين قرات و کارشتنتاستان 

رسمي دادگستري عدالت است، عدالتي که هدف همه انبياء است و استاس و 

بنياد بشري در آن مستحکم شده بطوريکه پيامبر اسالم فرمودند هيچ کار نيک 

 و شايسته اي واالتر از عدالت نيست.

وکالي دادگستري و کارشناسان دادگستري مجموعه اي از ختانتواده بتزرگ 

قراييه تلقي مي شوند. عده اي معتقد هستند که وکال و قرات و عتده اي  قوه

کارشناسان و قرات را دو بال فرشته عدالت ميدانند اما من معتقدم که وکال و 

کارشناسان رسمي دادگستري دو بال فرشته عدالت هستند و در مسير حتق و 

اجراي عدالت ياري مي کنند. در مقام قراوت بين وکال و کارشناسان رستمتي 

دادگستري جايگاه کارشناسان در مقام واال و ممتازي در مقايسه با وکال استت 

چون وکال را صاحبان پرونده تعيين ميکنند و در کنار صاحبان دعوي قرار متي 

گيرند اما کارشناسان رسمي دادگستري را قرات انتخاب ميکند و در کتنتار 

قرات قرار مي گيرند. وکيل ميتواند وکالت بستگان را قبول کند و در پترونتده 

ذي نفع باشد اما کارشناس بايد از قبول پرونده خويشان و بستگان امتناع کند و 

بي طرف باشد زيرا با پرونده نبايد احساسي و عاطفي برخورد شود بته دلتيتل 

 اينکه امر قرا و امر اجراي عدالت اساساً حمايتي، عاطفي و احساسي نيست.

جايگاه کارشناسان جايگاه بااليي است به همين دليل شغل تلقي نتمتي شتود. 

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

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

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

 به خطا مي اندازد. 

 اتیان سوگند

نفر از کارشناسان از گروه هاي مختتلتف در مترداد و  011افزايش صالحيت 

 به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت: 0153شهريور ماه 

 نفر 0)منابع آب و معادن :  0گروه 

 نفر 8)ارزشيابي اموال منقول :  8گروه 

 نفر 0)امور پزشکي و غذايي :  1گروه 

 نفر 8)امور مالي :  3گروه 

 نفر 6)امور وسائط نقليه :  9گروه 

 نفر 008)راه و ساختمان و نقشه برداري :  6گروه 

 نفر 6)صنعت و فن :  1گروه 

 نفر 3)کشاورزي و منابع طبيعي :  5گروه 

 نفر 1)ايمني و حوادث :  00گروه 



اظهارنظر بايد صريح، بي پروا و شفاف باشد. کارشناس بايد حق محور باشد و بته 

جز حق و عدالت نبايد نکته اي را در ذهن داشته باشد. قرات چتهتار دستتته 

 هستند:

 قاضي که آگاهانه به ظلم راي ميدهد،

 قاضي که جاهالنه به ظلم راي ميدهد،

 قاضي که جاهالنه به حق راي ميدهد،

که جايگاه اين افراد در قعر جهنم است ولي دسته چهارم قراتي هستتتنتد کته 

ي  عالمانه به حق راي ميدهند که رستگاري با اين افراد است. عدالتت جتوهتره

خواهي و اجراي عدالت از هتر کتار نتيتک و  اصلي تمامي کارهاست و عدالت

اي مقام و منزلتي واالتر دارد. يک ساعت اجراي عدالت بهتر از هتفتتتاد  شايسته

سال عبادتي است که تمام شب را در حال نماز و عبادت باشيم و يا تمام روزهتا 

را روزه دار باشيم لذا ارزش واقعي کار همه کارشناسان رسمي دادگستتتري بته 

اعتبار نقش آنها در تحقق عدالت است. عدالت يعني حق را به حقدار دادن يعني 

سوره )ص  خداوند خطتاب بته حرترت  86بايد از مظلوم حمايت کرد. در آيه 

داوود ميفرمايد: تو خليفه روي زمين هستي براي اينکه بين مردم به حق عتمتل 

کني لذا حرکت ما بايد در مسير درست باشد تا ما را به مقصود و حق نتزديتک 

کند لذا هدف در همه کارشناسي ها بايد رسيدن به حق و اجراي عدالت بتاشتد. 

ارزش واقعي کار شما به اعتبار نقش شما در تحقق عدالت استت. شتمتا امتروز 

سوگند ياد مي کنيد که مجري قانون و مدافع حق باشيد زيرا امر عدالت و قرتا 

 اساساً حمايتي نيست و برپايه عدالت بايد صورت گيرد.

در ادامه مراسم، اتيان سوگند بعمل آمد و پروانه هاي کارشناسي به کارشناستان 

ارزشتيتابتي امتوال IT,ICT  /رشته هاي کامپيوتر )رايانه  و فناوري اطالعات 

منقول9 اشيا عتيقه احجار کريمه9 الکتروشيمي، پتروشيمتي و فترآورده هتاي 

شيميائي9 امور  بازرگاني9 امور آتش سوزي و آتش نشاني9 امور اسلحه و مهمتات9 

امور ثبتي9 امور وسائط نقليه ريلي9 امور وسائط نقليه  موتوري زمتيتنتي9 امتور 

وسائط نقليه هوائي9 برق، ماشين و تاسيسات کارخانجات9 بيتمته9 تتاستيتستات 

ساختماني9 تشخيص اصالت خط، امراء و اثر انگشت9 تعيين نفقه9 حسابداري و 

حسابرسي9 حوادث ناشي از کار9 خدمات اداري و عتمتومتي9 دامتپتروري و 

دامپزشکي9 راه و ساختمان9 زبان انگليسي9 زبانهاي خارجي9 ساعت و جواهترات9 

صنايع چوب9 صنايع گاز و گازرساني9 صنايع هوائي و فرائي9 کشاورزي و منتابتع 

طبيعي9 کتاب و کتابداري9 لوازم خانگي اداري9 معادن9 مواد غذايي و مسموميتت 

 هاي ناشي از آن9 مهندسي آب9 نساجي و رنگرزي تقديم گرديد.
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