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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 ت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستریئسالیانه هیعملكرد گزارش 

  29/12/1400منتهی به  سالیانه عادیاستان تهران به مجمع عمومی 

      

پاک حضرت  ن اسالم و ائمه معصومين و درود به روانأالشپيامبرعظيمعرض سالم و صلوات به محضر با 

ار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و با آرزوی تداوم سالمت و موفقيت مقام امام خمينی)ره( بنيانگذ

مهمانان مقدم به حضور مبارک با عرض خيرمعظم رهبری در پيشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران و 

و با تشكر از کليه همكاران محترم که با عالقه و اشتياق در جهت اعمال و کارشناسان گرامی گرانقدر و 

رسميت یافتن جلسه مجمع عمومی ساليانه کانون و استماع گزارش  قانون کارشناسان در  6 اجرای ماده

عالی چنين از نمایندگان محترم شورایو هم دارندمدیره در این جلسه حضور هيئت 1400عملكرد سال 

  نماید.حاضر درجلسه، تقدیروتشكر می

که در اجرای قانون کانون  1400اینك به تشریح مواردی از عملكرد اقدامات هيئت مدیره در سال 

  .پردازم می ،و انتظام امور کانون ضروری بوده کارشناسان و در جهت حسن جریان

به رحمت الهی بودند و  ما در جمع ی که در سال گذشتهدانم یاد و خاطره همكارانالزم می جادر این 

 داریم . مياند را گرامی پيوسته

 

 اهداف و رویكردهای کانون : 

ی هایترین راهبرداز مهم ،آن با عنایت به جایگاه ویژه  ، کانونکارشناسی و حفظ و صيانت از موجودیت  -1

 رببا وجود شما همكاران محترم بروز  از اهميت آن کاسته نشده بلكه روز است که در طول زمان نه تنها

  شده است .آن افزوده اهميت 
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،  خودضمن ارتقاء جایگاه به اقدامات انجام یافته توانسته،  در گذر زمان با توجه ، کانون استان تهران -2

های در پروندهخصوصاً مقامات بلندپایه اجرائی و قضائی  وگيری مدیران در تصميمرا موقعيت مناسبی 

  بوجود آورد . ملی 

شده توسط نوع خدمات ارائه وهای کارشناسی کانون و معرفی ظرفيت جایگاهتحكيم تالش در جهت  -3

همه  های اجرائی وها و سازمانرتبه نظام، مقامات قضائی و دستگاهبه مقامات عالی کارشناس همكاران

طرق مختلف از جمله دیدارهای منظم به که  ، ایراناندرکاران اداره کشور و بویژه مردم عزیز و فهيم دست

های کتبی و شفاهی ، شناسائی کانون از طریق با مقامات ، شرکت در جلسات مشترک ، ارائه گزارش

  پذیرفته است.ای انجام سایر امكانات رسانه های مجازی وسایت ، شبكه

گيرد میسایر مجموعه ها انجام چنين سعی گردیده از هرگونه تعرضی که در امور کارشناسی از طرف هم

 .   انجام گرفته استجلوگيری شود که در این خصوص اقدامات و مكاتبات الزم و جدی 

 هيئت مدیره با تشكيل جلسات منظم و اتخاذ تصميم نسبت به امور مربوط به کانون، با انسجام کامل -4

 رساند.اقدامات الزم را معمول داشته که به استحضار همكاران عزیز می

 
 باشد :انجام یافته بشرح زیر می مهم فعالیت های

 ایجاد واحد خدمات داوری با استفاده از کارشناسان ذیصالح که دوره آموزش داوری را گذرانده اند. -1

 در پنج گروه بشرح زیر: در رشته راه و ساختمان، تشكيل منظم جلسات وحدت رویه -2

 گروه اول : مبانی ارزیابی انواع زمين های غير مزروعی و زمينهای واقع در طرحها -الف

 گروه دوم: مبانی تعيين سرقفلی و حقوق کسب و پيشه و تجارت و تعيين اجاره بها و اجرت المثل -ب

 مابين پيمانكاران و مشاوران و کارفرمایان گروه سوم: مبانی رسيدگی به اختالفات فی  -ج

 يلينگارزیابی ساختمانهای نيمه تمام و نگروه چهارم: مبانی  -د

 مبانی تعيين عوامل مؤثر در حوادث ساختمان و تعيين درصد مسئوليتها گروه پنجم: –هـ 
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مدیر کل محترم سازمان بر اساس تفاهم نامه فيمابين این کانون و معاونت محترم عمرانی استانداری و  -3

واحد  مبادله مقرر شد یك 1398ان در شهریورماه سال نوسازی و توسعه و تجهيز مدارس استان گلست

متر مربع در دو  1600متر مربع و با سطح زیربنای  2200کالسه در زمينی بمساحت  تقریبی  6آموزشی 

 زدهشنائی در مناطق آسيب دیده سيلطبقه با تاسيسات شامل دیگهای آب گرم و لوله کشی و شوفاژ و رو

که با گردد در شهرستان گنبد با تامين اعتبار از طرف کانون کارشناسان رسمی  دادگستری احداث 

ریال  53.000.000.000شروع و با تامين مبلغ  1398گيری بعمل آمده ساخت مدرسه مذکور از سال پی

با حضور  به پایان رسيد و در مراسمی 1400ل در تاریخ سوم خرداد ماه سا استان تهران توسط کانون

اینجانب و چندین تن از اعضاء هيئت مدیره و مدیران استان گلستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران انون ک "کارشناسدبستان "گرفت و مدرسه مذکور بنام 

 نامگذاری گردید.

مابين این کانون و معاونت محترم عمرانی استانداری سيستان و بلوچستان در بر اساس تفاهم نامه في -4

به مساحت  در زمينیمورد ساخت مجتمع شبانه روزی دخترانه دشت آبخوان از توابع شهرستان خاش 

نای رایداری جداگانه مجموعاً با زیربسرویس بهداشتی و ساعيانی شامل ساختمان و مترمربع با  2400

طبق استاندارد سازمان تجهيز  مربعمتر 242مترمربع و دیوار کشی اطراف زمينی به مساحت حدود  780

 100.000.000 ای حدودبا هزینه "بيرستان دخترانه کارشناسمجتمع شبانه روزی د "و نوسازی مدارس بنام 

و پيشرفت فيزیكی آن  هدیریال اهدائی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران نامگذاری گرد

 % می باشد. 90تا این تاریخ درحدود 

)مقارن با سالروز تصویب اولين قانون  1400به مناسبت بزرگداشت روز کارشناس، روز اول آبانماه  -5

ای تشكيل نگردید و طی پيامی به بعلت وضعيت کرونا جلسهاستقالل کانون کارشناسان دادگستری 

 .بعمل آمدتقدیر و تشكر  کليه کارشناسان کانونهمكاران محترم در سایت کانون ، از 

 به کارشناسان معاضدتی در چارچوب بودجه مصوب مجمعریال  3.984.195.000به مبلغ  پرداخت -6

طبق ماده  .اندمراجع قضائی را انجام داده معاضدتی کارجهت پرداخت به کارشناسان که بصورت  عمومی
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دستورالعمل ساماندهی کارشناسی مصوب ریاست محترم قوه قضائيه، اعسار با پيشنهاد قاضی و تأئيد  14

 .اندگردیدهکانون به نوبت معرفی کارشناسان رئيس حوزه قضائی، 

 

 د:عملكرد پروژه فرهنگی، رفاهی کانون واقع در سعادت آبا -7

تحویل موقت پيمان نازک کاری و تاسيسات پروژه شرکت الكتریكوم )پيمانكار مادر پروژه( مورخ  *

25/12/1400. 

 2500حدود به مساحت و تكميل و تحویل موقت عمليات اجرائی نما % مازاد بر قرارداد  25با ابالغ سقف  *

 20/11/1400متر مربع )شرکت رنگين پروفيل کویر( در مورخ 

%  و تحویل موقت پيمان پوشش داخلی سالن آمفی تئاتر و سالن های  25ابالغ افزایش سقف قرارداد تا * 

 20/11/1400جنبی و جلسات )شرکت مهراز طرح دار آفرین( در مورخ 

 30/7/1400دستگاه(  5 –* نصب و راه اندازی آسانسورهای پروژه )شرکت نيكوبران آسيا 

 30/6/1400لغایت  نظافتی در نمای پروژه –ماتی * نصب و راه اندازی کالیمر خد

 3/10/1400* اخذ  گواهی عدم خالف بروز شده در پایان مرحله نازک کاری مورخ 

)نصب و راه اندازی گاز و راه اندازی پست  1400* نصب و راه اندازی انشعابات گاز و برق مجتمع در پایيز 

 31/5/1400برق( لغایت 

 وليه برودت و گرما و هواساز سالن آمفی تئاتریلرها و هواسازها برای تست اا، بو* راه اندازی چيلره

های باالبر محافظتی شرقی و درب پارکينگ * خرید و نصب درب اصلی ورودی شرقی) گردان(،درب

 30/11/1400ورودی شرقی لغایت 

 30/9/1400* خرید و نصب کابينت های آبدارخانه ها 

 30/9/1400يزات آبدارخانه ها ) گاز ، هود و سينك( لغایت هها و تج* خرید و نصب دستگاه

دار، تابلو کنترل دود، تجهيزات اعالم  UL* خرید ، نصب و راه اندازی تجهيزات آتش نشانی )بوستر 

اطفاء( برابر مشخصات فنی مشاور آتش نشانی حسب ضوابط روز سازمان آتش نشانی ) در مرحله تأئيد 

 آتش نشانی(
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 20/12/1400نقاشی مجتمع و تكميل کار لغایت  قرارداد * عقد

 30/11/1400نمازخانه و تكميل لغایت حراب * عقد قرارداد تجهيزات و م

 ای بالكن سالن آمفی تئاتره و نصب هندریل شيشهتهي* 

 15/12/1400* عقد قرارداد پياده روی ضلع مجاور شرقی و جنوبی مجموعه و تكميل کار لغایت 

 30/12/1400شرکت حقوقی ناظر پروانه ساخت لغایت * تمدید قرارداد 

 30/12/1400لغایت  31/4/1400* تمدید قرارداد مهندسان مشاور ارگ بم کرمان از 

 30/12/1400* رسيدن به مرحله تجهيز و بهره برداری لغایت 

جلد سالنامه که اسامی کارشناسان در آن درج گردیده و توزیع آن بين کارشناسان  6500چاپ تعداد -8

 .و کليه دادگاهها و دادسراهای استان تهران

به کارشناسانی که شخصاً درخواست  نشستگیزافتخار با به قبولی انصراف و اعطای لوح تقدیر -9

 نفر( 7) بازنشستگی داشته اند.

( 1399نسبت به سال قبل )%  26العاده شغل کانون بميزان وافزایش فوق ترميم حقوق کارمندان -10

 .گذشتهبا توجه به شرایط فعلی و برابر مصوبه مجمع سال  چارچوب مصوبه هيئت مدیرهدر

پارامترهای  با هارشته صالحيت ها و  با کدبندی 1/4/1400طرح ارجاع کار بصورت مكانيزه از تاریخ  -11

 ایتگاه سرور برای ایجاد سيستم پيشرفت رایانهمختلف و خرید یك دس

با تصویب مجمع که  و کارکنان ریال از صندوق رفاه کارشناسان 32.780.373.000پرداخت مبلغ  -12

از  های مزمنکه در اثر بيماری به تعدادی از همكاران کارشناس و کارکنانی عمومی سال قبل بوده است

 اند.بودهبستری  تحت معالجه و در منزل یا بيمارستانکه کرونا و قبيل سرطان و آلزایمر و پارکينسون و 

های گروههای یازده گانه بصورت الكترونيكی و خرید لوازم مورد نياز انجام انتخابات هيئت رئيسه -13

 مربوطه )تبلت و ...(

و نيز الحاق مرکز مشاوران به کانون  در معاونت حقوقی قوه قضائيه پيگيری اصالح قانون کانون -14

های استانها و آماده کارشناسان با انتقال اموال منقول و غير منقول و نقدینگی کارشناسان مرکز به کانون

 .ارسال به دولت 
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سازمان نظام مهندسی  قانون نظام مهندسی در اصالح قانون 27حذف ماده  پی در پی جهت پيگيری -15

 ينهای حقوقی و پارلمانی وزارتشورای مرکزی نظام مهندسی و معاونتمقامات از طریق  ساختمان

 مجلس و قوه قضائيهکميسيون عمران ، دادگستری و راه و شهرسازی

صورتحسابهای مالی سال منتهی به  و بررسی و تصویب عملكرد،برگزاری مجمع عمومی ساليانه  -16

 .1400و بودجه پيشنهادی برای سال  30/12/1399

بانك نظامی با دو موسسه مالی و اعتباری  5 سهام ت کارشناسی ارزیابيهایشابه پایان رساندن گزار -17

 وابسته به ستاد نيروهای مسلح جهت انتقال به بانك سپه

و افزایش  به استان تهران  4و  3و  2و  1افزایش و تغيير صالحيت جغرافيائی کارشناسان از مناطق  -18

سال سابقه دارند حسب درخواست کارشناسان به سراسر  11صالحيت جغرافيائی کارشناسانی که بيش از 

 کشور

 اعطاء صالحيت ارزیابی واحدهای مسكونی به کارشناسان جدید راه و ساختمان -19

پس از گذراندن  1400در سال از کارآموزان کارشناسی نفر  100تعداد برگزاری مراسم اتيان سوگند  -20

 موفقيت آميز دوره کارآموزی.

لباس مخصوص مراسم اتيان سوگند برای اعضاء هيئت مدیره و کارآموزانی که در  و تهيه طراحی -21

 کنند.ت میمراسم اتيان سوگند کارشناسی شرک

کار ساختمان دفتر مرکزی پایاناخذ صد قانون شهرداری در مورد  کميسيون مادهط با رای ارتبادر  -22

و شكایت به دیوان عدالت اداری برای کاهش ميزان جریمه اضافه بنا در طبقه نهم و زیر زمين 

 باشد.پيگيریهای الزم انجام گرفته و در جریان می.ساختمان

خبرگان کارشناسی بزرگان و ستراتژیك کانون و استفاده از نظرات تشكيل اتاق فكر و طرح مسایل ا -23

 .1400جلسه در سال 5بعنوان مشاورت با هيئت مدیره کانون در 

 

 



7 

 

 ارجاع کار از کانون و مراجع قضائی و غيره -42

گردیده  فقره فيش به کانون ارائه332.052جمعاً تعداد 1400سال  در ارتباط با خدمات انجام کارشناسی در

 که از این تعداد: است

 % 4 حدوددر فقره فيش مربوط به ارجاع کانون  13.023 الف:

 % 95حدود  در فقره فيش مربوط به مراجع قضائی  315.771ب: 

فقره فيش مربوط به سایر مراجع ) شهرداری، وزارتخانه ها، ادارت، سازمانها، بانكها و اشخاص  3.258ج: 

 % 1حدود  در و . . .( می باشد یحقيق

 بانك مذکور مازاد در خصوص ارزیابی امالککانون  وبانك ملی ایران بين تنظيم تفاهنامه  -25

جذب کارشناسان در رشته های پزشكی برای اکثر تخصصها به شورای عالی کارشناسان پيشنهاد  -26

 ارسال گردیده است که منتظریم در سال جاری از طریق آزمون جذب شوند.

 از سهم کانون در هزینه تمدید پروانه کارشناسان % 60تا  تخفيف اعمال -27

بمنظور احداث پارکينگ  از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گيری الزم جهت خرید زمينپی -28

 متر  ) در دست اقدام(492 در حدود و ساختمان بمساحت

های از طریق هيئت رئيسه نفر 71به تعداد  انتخاب کارشناسان پيشكسوت در رشته های مختلف -29

که در ابتدای جلسه  1401عادی خرداد ماه سال گروهها جهت اهدا لوح تقدیر در مجمع عمومی ساليانه 

 این مجمع تقدیم گردید.

گيری الزم جهت خرید باغ به منظور احداث باشگاه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان پی -30

 کارشناسان و کارکنان کانون محترم ه خانوادهتهران جهت استفاد

 فعاليت های سه ماهه ادان راهنما و متقاضيان کارشناسی که گزارشمصوبه هيئت مدیره برای است -31

ماه نسبت به تعویض استادان راهنما توسط کميسيون  6اند و با سپری شدن خود را بموقع ارائه ننموده

 صالحيت اقدام گردد.

 

 



8 

 

 عملكرد مدیریت امور کارشناسان: فعاليت و -23

 الف: واحد کارآموزان، متقاضيان ، مرخصی کارشناسان و کارشناسان مهمان

 نفر 2630 : تمديد اعتبار پروانه كارشناسان1

 نفر 662 صدور افزايش صالحيت كارشناسان: 2

 نفر 510  صدور حكم مرخصي كارشناسان: 3

 نفر 416  صدور تغيير آدرس كارشناسان: 4

 نفر 7 : اهداء لوح تقدير به كارشناسان مستعفي و بازنشسته5

 نفر 3 (دائم: انتقال موقت كارشناسان از استانهاي ديگر به استان تهران ) بصورت 6

 نفر 91 : انتقال موقت كارشناسان از استانهاي ديگر به استان تهران ) بصورت مهمان(7

 نفر 33 : تعداد كارشناسان فوت شده 7

 نفر 317 آموزش كارآموزان: 8

 نفر 100 : اتيان سوگند كارشناسان9

 فعاليت و عملكرد کميسيونهای صالحيت های علمی و فنی -ب

 نفر 30 )منابع آب و معادن( 1گروه  كارشناسان رشته هاي مختلف افزايش صالحيتالف: 

 نفر 9 (منقولاموال  ارزشيابي) 2گروهكارشناسان رشته هاي مختلف افزايش صالحيت ب: 

 نفر 6 )امور پزشكي و غذائي( 3گروهكارشناسان رشته هاي مختلف   افزايش صالحيتج: 

 نفر 109 )امور مالي ( 4گروه كارشناسان رشته هاي مختلف د:  افزايش صالحيت

 نفر 14 )وسائط نقليه( 5گروه كارشناسان رشته هاي مختلف ه: افزايش صالحيت 

 نفر 107 )راه و ساختمان( 6گروه  كارشناسان رشته هاي مختلف و: افزايش صالحيت

 نفر 152 )صنعت و فن( 7گروه كارشناسان رشته هاي مختلف افزايش صالحيت ت:

 نفر 9 )فنون هنري( 8گروه كارشناسان رشته هاي مختلف   ي: افزايش صالحيت

 نفر 66 )كشاورزي و منابع طبيعي( 9گروه  كارشناسان رشته هاي مختلف ك: افزايش صالحيت

 نفر 20 )خدمات اداري و عمومي( 10گروه كارشناسان رشته هاي مختلف ل: افزايش صالحيت 

 نفر 25 )ايمني و حوادث( 11گروه كارشناسان رشته هاي مختلف   م: افزايش صالحيت

 نفر 547 جمع كل: 
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 متقاضيان کارشناسیفعاليت و عملكرد روابط عمومی و امور  -33

 راهنمايي و اطالع به ايشان در خصوص امور كانون و * ارتباط با كارشناسان، سرويس دهي

 تبريك و تسليت رياست محترم كانون كارشناسان و درج در سايت كانون هاي* ارسال نامه

 درج در سايت كانونمناسبتي در تابلو اعالنات كانون و ها و آگهي هاي * اعالن بخشنامه ها، دستورالعمل

 * تنظيم خبر مراسم هاي كانون ودرج در سايت كانون.

 * ارسال تبريك سال نو به اعضاء كميسيون هاي مجلس مرتبط به امور كارشناسان.

برنامه ريزي و هماهنگي با خبرنگاران جهت برگزاري مراسم و بررسي و رصد سايت هاي خبري و استخراج * 

 كارشناسان مربوط بوده است.موارديكه به نوعي به امور 

كانون  واعضاء محترم هيئت مديره استان تهران محترم دادگستري نماينده* برگزاري جلسات اتيان سوگند با حضور 

 نفر 100به تعداد  جلسه 4در 

كانون كه حاوي  1401جلد سالنامه  6500* طبق روال همه ساله، روابط عمومي كانون در اواخر اسفندماه تعداد 

مشخصات كارشناسان كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران در رشته هاي مختلف كارشناسي و ساير 

اطالعات مورد نياز به همراه يك نامه  تبريك نوروز به امضاء  رياست كانون براي رياست، معاونين و مشاورين محترم 

تهران، دادستان محترم كل كشور، كليه قضات، معاونين و مديران محترم دفاتر ستان قوه قضائيه و دادگستري ا

مجتمع قضائي و كليه دادسراهاي تهران،، سرپرست، دادستان محترم تهران و كشور و سازمان بازرسي كل كشور و 

 ه است.شدنهاد رياست جمهوري و اعضاء هيأت مديره و مديرعامل تمامي بانك هاي دولتي و خصوصي ارسال 

 1401نمودن مقدمات چاپ كتاب اسامي كارشناسان براي سال  فراهم* 
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 فعاليت انجام شده مدیریت امور ارجاع کانون -34

 فقره 147 (و فلزات )منابع آب و معادن 1الف: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 260 () ارزشيابي اموال منقول 2ب: تعداد ارجاعات گروه

 فقره 18 )امور پزشكي و غذائي( 3ارجاعات گروهج: تعداد 

 فقره 498 )امور مالي ( 4د:  تعداد ارجاعات گروه

 فقره 637 )وسائط نقليه( 5ه: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 2475 )راه و ساختمان( 6و: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 717 )صنعت و فن( 7ت: تعداد ارجاعات گروه

 فقره 152 )فنون هنري( 8 ي: تعداد ارجاعات گروه

 فقره 1490 )كشاورزي و منابع طبيعي( 9ك: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 117 )خدمات اداري و عمومي( 10ل: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 53 )ايمني و حوادث( 11م: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره - )بيو و نانو تكنولوژي( 12ن: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 780 ارجاعات به گروههاي مختلف بصورت معاضدتيو: تعداد 

 فقره 22 ارجاعات مربوط به صنايع پتروشيمي

 فقره 15 ارجاعات مربوط به بانك گردشگري

 فقره 67 ارجاعات مربوط به  پخش رازي

 فقره 200 ارجاعات مربوط به موسسه مالي اعتباري نور

 فقره 103 ارجاعات مربوط به بانك ايران زمين

 فقره 34 ارجاعات مربوط به بانك آينده

 فقره 7.815 جمع كل

 

 پرداخت گردیده است.فقره فيش به کارشناسان مربوطه  13023ارجاعات فوق طی در * توضيح اینكه 

 الحساب + فيشهای الباقی دستمزد کارشناسان()فيشهای علی
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 کارشناسانفعاليت های انجام شده در مدیریت امور اجرائی کانون  -35

 الف: دبير خانه

 مورد32100 تعداد كل نامه هاي وارده و ثبت شده 1

 مورد22616 تعداد كل نامه هاي صادره 2

 مورد 5020 علي الحسابتعداد كل نامه هاي صادره  3

 مورد7087 معرفي كارشناسانتعداد كل نامه هاي  4

 مورد 1615 تعداد كل نامه هاي درخواست تتمه حساب 5

 مورد 629 تعداد كل نامه هاي صادره مرخصي كارشناسان 6

 مورد 708 تعداد كل نامه هاي صادره جهت استعالمات 7

 مورد 791 هاي كارشناسانتعداد كل درخواست افزايش صالحيت 8

 مورد 371 تعداد كل افراد معرفي شده به استاد راهنما جهت شروع دوره كار آموزي 9

 مورد 325 واريز وجه جهت شروع دوره كارآموزيتعداد كل درخواست  10

 مورد 39  به استاد راهنما دوره كار آموزي نامهتعداد كل تز و پايان 11

 مورد 218 هاي انتظامي كانونتعداد كل افراد معرفي شده به دادگاه 12

 مورد 780 هاي كارشناسي معاضدتيتعداد كل درخواست 13

 مورد 149 كارشناسي به صورت وثيقهتعداد كل درخواستهاي  14

 مورد 212 تعداد كل درخواست انتقال از استانها به تهران 15

 مورد 53 تعداد كل نامه هاي صادره جهت عملكردهاي مالياتي 16

 مورد 76 تعداد كل نامه هاي صادره شده تسليت به خانواده هاي كارشناسان 17

 مورد 87 دادگاه انتظامي كانوندادنامه هاي صادره و ارسالي از  18

 مورد 752 شكايت عليه كارشناسان توسط شاكياناعالم  19

 مورد 142 درخواست معرفي به بانك جهت اخذ وام 20

 مورد121 درخواست وام از كانون 21
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 ب: تدارکات و پشتيبانی

 .بازسازي و مرتب كردن انبارهاي كانون -1

نفر پرسنل در مجموعه ساختمان كانون مشغول  23كه مطلع هستيد واحد خدمات و پشتيباني با  همانطوريكه* 

 انجام وظيفه ميباشند كه مأمورين انتظامات در حفظ نظم رفت و آمدهاي پرسنل و كارشناسان محترم و حفاظت از

دهي به پرسنل، روزي مشغول كار هستند و پرسنل خدمات در سرويسساختمان كانون بصورت شيفت شبانه

رساني در طبقات ساختمان، هماهنگي جهت پذيرايي كارشناسان، نظافت ساختمان، سرويس بهداشتي، در امر نامه

 نمايند.ها، كالسهاي آموزشي، مراسم اتيان سوگند كارشناسان و ساير موارد انجام وظيفه مياز جلسات هيئت رئيسه

ها كه بصورت متداول اختمان اعم از لوازم التحرير، بهداشتي و شوينده* هزينه خريد وسايل و ملزومات مورد نياز س

 گيرد و شارژ انبار مي شود.در طول سال صورت مي

 * كنترل و نظارت در واحد تأسيسات و تهيه اقالم موتورخانه و هواساز، چيلرها و بويلرها در طول سال.

 گيرد.اين واحد صورت مي * پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن بصورت ماهيانه توسط

 گيرد.* همكاري با پيمانكاران تأسيسات آسانسورها و مخابرات جهت رساندن خدمات بهتر صورت مي

 ها.ها، نهادها و سازمانبه مجتمع 1401هاي سال * بازسازي سالن طبقه نهم و توزيع سالنامه

اپ پاكتهاي پستي بصورت دوره اي صورت دار كانون و هيئت كارشناسان،  چ* هماهنگي جهت چاپ كاغذ سربرگ

 مي گيرد.

*  اين واحد با  داشتن مبلغ ششصد ميليون ريال تنخواه جهت خريد اقالم ضروري و پذيرايي از جلسات دادگاه و 

ها، كالسهاي آموزشي، خريد تاج گل و ارسال آن براي مراسم ختم كارشناسان در طول سال و ساير هيئت رئيسه 

 موارد.

 گيرد.هاي پذيرايي آژانس، پيك موتوري بصورت مداوم صورت ميخت هزينه*  پردا

 گردد.برداري از فاكتور قبوض تحويل مديريت مالي ميشود و مجدداً با دستور، تنخواه شارژ مي*  ليست

 گيرد.*  ساخت مهر و ژالتين كارشناسان در طول سال توسط اين واحد صورت مي

نشاني توسط اين واحد هاي آتشر، سرويس كولرهاي گازي ساختمان، شارژ كپسول*  بازسازي و نقاشي اتاق سرو

 صورت گرفته است. 

 تهيه گرديده است.پرسنل ضدعفوني كننده و ماسك براي مجموعه  ر اين سال بعلت بيماري كرونا مواد*  د
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هايي ا اميدوارم با فعاليتگيرد. لذبصورت روزمره توسط اين واحد و همكاران صورت مي متفرقه * درضمن كارهايي

 موجب رضايت مراجعين قرار گرفته باشد.كه در طول سال توسط اين واحد و همكاران صورت گرفته، 

 

 ج: بایگانی

 * اسكن پرونده هاي باقيمانده از كارشناسان

 * ارسال پرونده هاي كارشناسان به واحدهاي ديگر

ها و بايگاني نامه اعم از مرخصي، تمديد، صالحيت، توبيخ، انصراف، فوتي و ....  ي* دريافت، اسكن و درج نامه هاي

 در پرونده كارشناسان

 * انتقال پرونده هاي  فوتي، عدم تمديد و انصراف از كارشناسي به بايگاني راكد

 * بايگاني اسناد و فيش هاي تحويلي كارشناسان به واحد سپرده

 ان در طبقه همكفهاي كارشناس* تحويل گرفتن فيش

 ين اسناد حسابداري* بايگاني اسناد چك ها در ماب

 * دريافت و تفكيك رسيد پروانه هاي كارشناسي و بايگاني آنها

 سپرده هاي گذشته براي پرسنل واحدري سال* فراهم كردن اسناد حسابدا
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 کانونفعاليت های انجام شده در قسمت مدیریت کامپيوتر )رایانه(  -63

 . 1400برگزاري مجمع عمومي ساليانه  به صورت مجازي درسال * 

 برگزاري انتخابات الكترونيكي هيئت رئيسه گروه ها  * 

 .1401تدوين و تنظيم اطالعات كارشناسان و هماهنگي با چاپخانه ايرانچاپ جهت چاپ سر رسيد سال * 

 رونيك قضائي )ثنا( جهت بهره برداري  در دادگاهها والكت بروزرساني روزانه اطالعات كارشناسان در  سامانه* 

 دادسراها.

برگزاري جلسات متعدد با همكاران كارشناس رشته كامپيوتر جهت بهبود سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري * 

 كانون.

 نفر از كارشناسان محترم در دفترچه هاي كارشناسي.   765درج و چاپ افزايش صالحيت براي بيش از * 

 به روزرساني سخت افزاري و نرم افزاري سيستمهاي قديمي كانون .* 

ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري و افزايش پهناي باند سيستم اينترنت بي سيم ساختمان كانون  جهت استفاده * 

 همكاران كارشناس

 بهبود  و ارتقاء سامانه ايميل  كارشناسان كانون .* 

 پيامك مي باشد.  16300كه شامل ان محترم كارشناس از طريق پيامك ي همكارمورد اطالع رسان  332تعداد * 

بروز رساني دائمي سايت كانون در بخش هاي مختلف علي الخصوص اسامي و مشخصات كارشناسان محترم براي * 

 انتخاب متقاضيان امور كارشناسي.

 .بروزرساني كانال خبري  كارشناسان تهران جهت اطالع رساني سريعتر * 

 كارشناسي  .جهت  بهبود نرم افزار ارجاع كار اقدامات الزم * 
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 آموزش  مدیریتاقدامات انجام شده در  -73

براي كارشناسان راه  و تجارتتعيين كسب و پيشه  برگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه سرقفلي -1

 و ساختمان 

 نفر 120

برگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه الكترونيكي،مكانيكي براي كارشناسان برق،ماشين و تاسيسات  -2

 كارخانجات 

 نفر 55

و  پيمانكارانكارفرمايان،  مابيناختالف في رسيدگي به برگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه -3

 براي كارشناسان گاز و گازرساني  مشاوران

 نفر 20

پيمانكاران براي كارشناسان  مابينبرگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه اختالف في -4

 پزشكي مهندسي

 نفر 10

كارفرمايان، پيمانكاران و  مابيناختالف فيرسيدگي به برگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه  -5

 براي كارشناسان الكتروشيمي  مشاوران

 نفر 17

كارفرمايان، پيمانكاران و  مابينرسيدگي به اختالف فيدر زمينه برگزاري كالسهاي آموزشي  -6

 براي كارشناسان برق،ماشين و تاسيسات كارخانجات  مشاوران

 نفر 27

 نفر 17 پيمانكاران براي كارشناسان برق، الكترونيك  مابينبرگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه اختالف في -7

پيمانكاران براي كارشناسان تأسيسات  مابينبرگزاري كالسهاي آموزشي در زمينه اختالف في -8

 ساختمان 

 نفر 14

 نفر 155   )اتيان سوگند( برگزاري كالسهاي آموزشي جهت متقاضيان كارشناسي در رشته هاي مختلف -9

 نفر 435 جمع

 كالس 24 تعداد كالسهاي  تشكيل شده  در دوره كرونا 

هاي هوائي همكاران كارشناس از دانشگاه تهران، رشته هاي كشاورزي و راه و گرفتن گواهي نامه هاي عكس* 

 ساختمان

خريد كتاب قراردادهاي پيمانكاري براي كليه كالسهاي قراردادهاي پيمانكاري و توزيع آن بين كارورزان شركت * 

 كننده در اين كالسها

 آزمون داوري كه به زودي برگزاتر خواهد گرديدآماده كردن سواالت مربوط به * 

 آماده سازي چند كتاب براي چاپ، در زمينه هاي رشته هاي كشاورزي و صنعت* 
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 اقدامات انجام شده در مدیریت پژوهش -83

رياست محترم كانون و رياست  4/7/1400تدوين برنامه زمان بندي طرحها و اقدامات پژوهشي )مصوب مورخ  -1

 كميسيون آموزش و پژوهش(محترم 

علل بررسی شكایات از کارشناسان رسمی در مراجع قضائی و انتظامی و نحوه "تهيه و تحويل پروژه  -2

  "پيشگيری از تخلفات

  "بررسی علل وجود اختالف فاحش در ارزیابی و رائه راهكارهای اصالحی"تهيه و تحويل پروژه  -3

ارائه طرح ايجاد پرتال جامع كارشناسي رسمي دادگستري با دسته بندي موضوع مقاالت و اطالعات گروههاي  -4

 دوازده گانه كارشناسي

ی پيشرفته بررسی تطبيق نظام کارشناسی در ایران و کشورها"ارائه پاور پوينت طرح پژوهشي  -5

 "ها()فرآیندها و رویه 

يم استعالم قيمت الك و تقد( در ارزيابي و تقويم امGISكاربست سامانه اطالعات مكاني )"باره طرح  ارائه چند -6

جهت  6و ارجاع آن از طرف هيئت مديره به هيئت رئيسه گروه ري مكرر و يكانون و پيگ هيئت مديرهسه گانه به 

 بررسي و اعالم نظر

 انجام شدهتهيه كاربرگ معرفي مختصر هر پروژه پژوهشي و اقدامات  -7

 و اقدامات پژوهشي اتهيه جدول نمودار گانت اوليه طرحه -8

 به جهت عدم همكاري مجموعه تا كنون ناسي رسمي و عدم حصول نتيجهشپيگيري تأسيس پژوهشكده كار -9

 تأسيس و اخذ مجوز از وزارت علوم معرفي هيأت امنا برايوزارت علوم در روند ارائه مدارك و

 واحد پژوهش 1401تهيه و تدوين برنامه فعاليتهاي سال  -10
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 فعاليت های انجام شده در امور شكایات، دادسرا و دادگاههای انتظامی -39

 الف: فعاليت انجام شده در امور شكایات کانون

 فقره 388 ارسال پرونده ها به دادسراي انتظامي -1

 فقره 283 مرتبط بودن شكايات از كارشناسان كانونغير  -2

 فقره 215 ابالغ اخطاريه به كارشناسان  -3

 فقره 93 سط كارشناسان بررسي رد شكايات تو -4

 فقره 75 مداركپرونده هاي در دست اقدام بدليل نواقص  -5

 فقره 22 پرونده ها جهت بررسي به كارشناسان اين كميسيونارجاع  -6

 فقره 12 ابالغ شكايات به كارشناسان مورد شكايت -7

 فقره 15 كه به امور شكايات واصل شده است لوايح دفاعي كارشناسان -8

 فقره 15 شاكياناز شكايات توسط انصراف  -9

 فقره 11 ارائه گزارشات رسيدگي شده توسط كارشناسان رسمي -10

 فقره 1 شوراي عالي ديگر وبه استانهاي هاي غير مرتبط ارسال پرونده -11

 

 ب: فعاليت های انجام شده در دادسرای انتظامی کانون

 فقره 375 1399موجودي پرونده هاي سال  -1

 فقره 388 1400ورودي پرونده ها به دادسرا در سال  -2

 فقره 763 1400جمع پرونده ها تا پايان سال  -3

 فقره 553 خروجي پرونده ها از دادسرا -4

 فقره 444 قرار منع تعقيب انتظامي -5

 فقره 109 قرار وقوع تخلف انتظامي -6

 فقره 210 1400موجودي تا پايان سال  -7

 فقره 350 ارسال پرونده به دادگاه بدوي  -8
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 کانون های انتظامیگاه: فعاليت انجام شده در قسمت دادج

 فقره 30 99سال  مانده ازپرونده هاي  -1

 فقره 350 1400ورودي سال پرونده هاي  -2

 فقره 380 1400جمع پرونده ها تا پايان سال  -3

 فقره 300 1400رسيدگي شده پرونده هاي  -4

 فقره 80 ي باقيماندهپرونده ها -5

 فقره 150 پرونده هاي ارسال به دادگاه تجديد نظر -6

 

 عملكرد امور مالی کانون کارشناسان -04

 "صورت های مالی "تحت عنوان  هحصف 23 در در يك جلد 1400منتهي به اسفند عملكرد مالي كانون در سال 

و به بازرسان محترم تسليم  ويبصهيئت مديره كانون به ت 25/2/1401مورخ  منعكس و به اتفاق آراء در جلسه

  گرديده و بازرسان محترم پس از بررسي مواردي را مطرح فرمودند كه متعاقبا مراتب اصالح گرديده اند.
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 1140خط مشی هيأت مدیره برای سال  -14

تعامل بيشتر با قوه قضائيه در امور كارشناسي هاي ارجاعي بمنظور جلوگيري از اطاله دادرسي و دقت در انجام  الف :

 كارشناسي ها

 وحدت رويه كميسيونهايهاي كارشناسان با تشكيل كاهش اختالفات فاحش در قيمت گذاري ب:

 و رفاهي سعادت آباد پروژه مجتمع فرهنگي و اتمام پيگيري در انجام و تكميل ج:

 ادامه برنامه هاي آموزشي و تهيه تجهيزات و ابزار كار براي كليه رشته ها د:

و مراجع  و توزيع آن بين كارشناسان كه مراحل نهائي آن در چاپخانه روزنامه اطالعات طي ميشود  چاپ كتاب هـ :

 قضائي

در اواخر تيرماه  با حضور مسئولين كانون مجتمع شبانه روزي دبيرستان دخترانه كارشناس در دشت آبخوانافتتاح  و:

 1401سال 

 استفاده از سيستم هاي جديد نرم افزاري براي كل امور كانون :ز

 براي كليه رشته ها قرارداد طراحي ارجاع كار به طريقه مكانيزه و اجراي پيگيري :ح

 در صورت تصويب مجمع عمومي هرمزگاناستان گرد منطقه بشااي در ساخت مدرسهط: 

 گردد.داني ميارش هيئت مديره كانون تشكر و قدردر خاتمه از توجه همكاران عزير در استماع گز

 

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران  هيأت مدیره


