
گزارش ساليانه هيات مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان 
  21/3/1391تهران به مجمع عمومي مورخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

       
با بهره مندي از عنايات و مواهب الهي و كسب فيض از آيات تالوت شده قرآن مجيد و 

و ائمه معصـومين و   عرض سالم و صلوات به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشان اسالم

درود به روان پاك حضرت امام خميني (ره) بنيان گذار نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ايران و با آرزوي تداوم سالمت و موفقيت مقام معظم رهبري در پيشبرد اهداف نظام ، 

اينك به نيابت از اعضاء محترم هيات مديره كانون كارشناسـان رسـمي دادگسـتري    

يف فرمائي حجت االسالم والمسلمين جناب حـاج آقـا منتظـري    استان تهران از تشر

رياست محترم ديوان عدالت اداري و قضات محترم دادگسـتري و همكـاران محتـرم    

كارشناس و ديگر مقامات حاضر در اين جلسه سپاسگزاري مي نمايد ضمناً جا دارد كه 

ـ     اب آقـاي  از الطاف و بزرگواري جناب آقاي آوائي رياسـت محتـرم دادگسـتري و جن

جعفري دولت آبادي دادستان محترم عمومي و انقالب اسالمي استان تهران كه همـه  

ساله باالخص در سال گذشته با رهنمودها و ارشادات خود كانون را ياري فرمـوده انـد   

  .   تشكر نمايد

كانون را بـه   1390جهت استحضار همكاران محترم مطابق روال ساليانه ،عملكرد سال 

طور اختصار به استحضار مي رساند و اميدوار است كه اقدامات انجام شده مورد توجه 

و امعان نظر قرار گرفته و هيات مديره كانون را بهره منـد از ارشـادات و رهنمودهـاي    



و قوه الهي، كليه كارشناسان رسمي دادگسـتري در   خويش نمايند تا باشد كه به حول

ايفاء وظايف كارشناسي خود خصوصاً در امور ارجاعي مراجع محترم قضائي و اجرائي و 

در تشخيص كامل حقوق صاحبان حق و جلب رضايت آنان به توفيقـات بيشـتر نايـل    

ناسـان  گشته و نهايتاً بر حسن شهرت كارشناسان و اهميت و اعتبـار كانونهـاي كارش  

  رسمي دادگستري افزوده شود . انشاء اهللا 

قبل از تشريح و احصاء عملكرد مديريتي و اجرائي كانون و براي جلـوگيري از اطالـه   

گفتار و اتالف وقت آن بزرگواران الزم است به بعضي از اقدامات جانبي هيـات مـديره   

  كانون نيز به نحو اختصار اشاره نمود :

هيات مديره با مقامات عاليه كشور خصوصاً مالقات با حضرت ديدارها و مالقاتهاي  -1

  آيت اله صادق آملي الريجاني رياست محترم قوه قضائيه 

ديدار و مالقات همكاران ( كارشناسان محترم رسمي دادگسـتري ) بـه مناسـبت     -2

  ) در ساختمان كانون  1390حلول سال نو ( 

كارشناسـان رسـمي دادگسـتري     برگزاري همايش روساي هيات مديره كانونهاي -3

  و در بنياد ايران شناسي 1390استانهاي مختلف كشور در تيرماه سال 

ديدار مجدد با جناب آقاي بختياري وزير محترم دادگستري در مرداد مـاه سـال    -4 

  در ساختمان كانون كارشناسان رسمي دادگستري  1390



بـا   1390ر آبان مـاه سـال   د» روز كارشناس « برگزاري مراسم ويژه بزرگ داشت  -5

حضور معاون اول محترم قوه قضائيه در مجتمع فرهنگي ورزشـي شهيدبهشـتي .   

  قوه قضائيه

با لحاظ اينكه تشريح عملكردهاي جانبي هيات مديره كانون و جزئيـات آن ضـرورت   

ندارد و بعالوه بيان جزئيات آن موجب اطاله گزارش مي شود لـذا فقـط بـه بعضـي از     

  فتگوها و سخنراني ها ذيالً اشاره مي كند :موضوعات آن گ

  در ارتباط با ديدارها و مالقاتهاي هيات مديره يا مقامات عاليه قضائي   –الف 

هيات مديره كانون بنا به جهات و مناسبات مختلـف لزومـاً    1390گرچه در طول سال 

ه مقننه داشته و ديدارهائي با مقامات قوه قضائيه و مقامات اجرائي و ندرتاً با مقامات قو

بعالوه در رابطه با وظايف كارشناسان و بعضي از گـزارش كارشناسـيهاي مربـوط بـه     

وزارتخانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي و سيستم هاي بانكي كشور مديريت كـانون   

به منظور صيانت از كيان  كانون ها  و حقوق كارشناسان در دفتر رئيس جمهور محترم 

ي اداء توضيحات و رفع ابهامات شده است  ولي عمده مالقاتهـاي  و ساير مسئولين برا

با حضـرت آيـت الـه صـادق آملـي       1390انجام شده در نيمه دوم فروردين ماه سال 

الريجاني رياست محترم قوه قضائيه و حضرت آيت اله رئيسي معاون اول محترم قـوه  

االسـالم   قضائيه و جناب آقاي بختياري وزير محتـرم دادگسـتري و حضـرت حجـت    

والمسلمين منتظري رئيس ديوان عدالت اداري و جنابان آقايـان آوائـي رئـيس كـل     



 محترم دادگستري استان تهران و جعفري دولت آبادي و دادستان محتـرم عمـومي و  

  ساير مقامات مسئول بوده است . 

 در اين ديدارها و گفتگوها كه غالباً با حضور رياست محترم شوراي عالي كارشناسان و

اعضاء محترم هيئت مديره صورت گرفت . ضمن تشريح  برنامـه هـاي كـاري كـانون     

كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران و واحدهاي مديريتي آن بويژه در رابطه با 

افزايش تعداد كارشناسان  در مراكز ديگر و نيز ارتقاء كيفيت صالحيتهاي كارشناسـي  

و انتظام امور كارشناسي در مراجع قضائي و آنان ، پيشنهاداتي هم براي حسن جريان 

حل مشكالت كانونهاي كارشناسان رسمي سراسر كشور خصوصاً در ارتباط با مـوازي  

كاريهاي بعضي از سازمانها مطرح گرديد كه  براي رفع آن مشكالت و موازي كاريهـاي  

     وعده مساعد داده اند . 

ي در محل سـاختمان كـانون بـا    در ديدار جناب آقاي بختياري وزير محترم دادگستر

اعضاء هيات مديره كانون داشت ، توضيحاتي در پيرامون عملكرد كانون كارشناسـان  

استان تهران و حوزه صالحيت كارشناسان و افزايش آن و نحوه برگـزاري آزمونهـاي   

كارشناسي و چگونگي شركت متقاضيان كارشناسي در كالسهاي آموزشي داده شـد و  

اد افراد متقاضي جهت شركت در آزمون و تعداد پذيرفتـه شـدگان   سپس با اعالم تعد

در رشته هاي مختلف كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران را به عنـوان  

تنها كانوني كه كاملترين رشته هاي آزمون كارشناسي را دارد معرفي شـده و تاكيـد   

اسـتاي حـق شناسـي و    گرديد كه اين كانون در طول سالها فعاليت خود همواره در ر



تعميم و تحكيم عـدالت در كشـور گـام برداشـته و پويـائي مسـتمر و ارزشـمندي                  

  داشته است . 

در اين مالقات نيز رياست محترم شوراي عـالي و تعـدادي از اعضـاء هيئـت مـديره      

  مطالبي را بيان داشتند . 

با  1390در آبان ماه سال » روز كارشناس « برگزاري مراسم ويژه بزرگداشت  -ب 

حضور معاون اول محترم قوه قضائيه در مجتمع فرهنگي ورزشي شهيد بهشـتي  

  قوه قضائيه 

بزرگداشت روز كارشناس كه در آبان ماه هر سال  ( مقارن بـا تصـويب اولـين قـانون     

) برگزار مي شود در سـال گذشـته آن    استقالل كانون كارشناسان رسمي دادگستري

مراسم در مجتمع مذكور  با حضور حضرت آيت اله رئيسـي معـاون اول محتـرم قـوه     

  قضائيه به نحو باشكوهي برگزار شد .  

در اين مراسم كه رياست محترم شوراي عالي و اعضاء محترم هيات مـديره كـانون و   

رم رئيس كل دادگستري هاي روسا و قضات محترم مجتمع هاي قضائي و معاونين محت

استان تهران و البرز و معاونين دادسراي عمومي و انقالب تهران و روساي دادگاههـاي  

انتظامي كانون كارشناسان و جمع كثيري از كارشناسان حضور داشتند پس از تـالوت  

آياتي از كالم اهللا مجيد و اجراي سرود جمهوري اسـالمي ايـران بـدواً ضـمن عـرض      

وش آمدگوئي به مقامـات حاضـر در جلسـه خالصـه اي از وضـعيت و      خيرمقدم و خ

عملكرد كانون بطور اختصار بيان شد و رياست محترم شوراي عالي نيز در اين مـورد  



بياناتي فرمودند سپس حضرت آيت اله رئيسي معاون اول محترم قوه قضـائيه بيانـات   

و تحكـيم عـدالت   مبسوط و ارزشمندي خصوصاً در زمينه نقش كارشناسي در تعميم 

ويـژه بزرگداشـت    92ايراد فرمودند كه مشروح آن در سايت كانون ودر نشريه شماره 

  روز كارشناس منعكس شده است . ودر اين جلسه پخش آن به استحضار رسيد.    

اينك خالصه اي از موارد عملكردها و فعاليتهاي واحدهاي مختلـف كـانون در سـال    

مورد توجه اعضاء محترم مجمع قرار گيرد و انتظـار   را به استحضار مي رساند تا 1390

دارد چنانچه پيشنهاد يا نقدي براي حسن جريان و انتظام بيشتر امـور كارشناسـي و   

عملكرد هيات مديره دارند مكتوباً به هيات رئيسه محترم اين مجمع و يـا بـه هيئـت    

  نظر قرار گيرد . مديره كانون ارائه فرمايند تا در برنامه كاري آتي هيات مديره مد

قبل از احصاء عملكرد و فعاليتهاي كانون در سال مـذكور الزم اسـت از همكـاران         

محترم كه مرتباً در جلسات مجمع عمومي كانون و يا جلسات مشابه حضور مي يابند و 

در اين جلسه نيز حضور دارند قدرداني و سپاسگزاري مي نمايد زيرا حضور و همراهي 

ه و مشابه آن عالوه بر آنكه موجب مطلـوب تـر و   و هماهنگي آن عزيزان در اين جلس

بهينه شدن عملكرد آتي كانون و اصالح نقايص آن مي گـردد بلكـه باعـث دلگرمـي     

اعضاء هيات مديره و ساير مشتاقان خدمت به تداوم كـار و تـالش بيشـتر در كـانون     

ء جايگاه كارشناسان مي شود و نهايتاً بر اهميت و اعتبار و ارزش عملكرد كانون و اعتال

  قانوني آن مي افزايد . 

  



  1390هاي كانون در سال  خالصه عملكرد و فعاليت

  عملكرد مالي  –الف 

« صـفحه اي تحـت عنـوان     18كه در مجموعه اي  1390عملكرد مالي كانون در سال 

تدوين شده از سوي واحد امـور مـالي كـانون    »  1390عملكرد سال  –صورتهاي مالي 

تهيه كه گزارش آن جداگانه به استحضار مي رسد . در اين مجموعه عناوين صورتهاي 

  مالي عبارتست از :   

  . 29/12/1390ترازنامه  منتهي به  -

  1390صورت درآمد و هزينه سال  -

     1390مقايسه بودجه مصوب و مقايسه با ارقام واقعي سال  -

  كانون  1391پيشنهاد بودجه سال  -

  يادداشت هاي توضيحي .... -

همراه گزارش بازرسـان  »  1390صورتهاي مالي عملكرد سال « صفحه اي  18مجموعه 

             قانوني ضميمه اين گزارش است و قابـل مالحظـه و بررسـي اعضـاء محتـرم مجمـع       

  مي باشد . 

           نفـر   400ران كارشناس كـه متجـاوز از   در ضمن  الزم است به استحضار برساند همكا

مي باشند، شامل اعضاء هيئت مديره ، بازرسان ، اعضاء شوراي عالي ، اعضـاء هيئـت   

               رئيسه رشـته هـا ، دادسـتان محتـرم و داديـاران و اعضـاء دادگاههـاي انتظـامي ،         

، اعضـاء   13ده كميسيون هاي تشخيص صالحيت علمي و فني و اعضاء كميسيون مـا 



همكاران رسيدگي به شكايات ،تهيه سواالت  آزمون ها،   مصاحبه هاي علمي وفني، با 

متقاضيان كارشناسي،  كارشناسان راهنماي  كارآموزان،  مدرسين كالسهاي آموزشي 

            بطور موظف در بخش هـاي مختلـف كـانون  همكـاري      امثالهم كه با حكم رسمي  و و

  مي نمايند .

            هيج گونه حق الزحمه اي دريافت نمي كننـد و صـرفاً مبلـغ هزينـه هـاي پرسـنلي        

صورت هاي مالي  تحت عنوان هزينه هاي پرسنلي مربـوط بـه كاركنـان     ذكر شده در

  اداري كانون مي باشد .

و  1383و  1382و  1381به استحضار مي رساند عملكرد ماليات كانون در سـال هـاي   

ريال برگ تشخيص ماليات قطعي صادر  6ر 471ر665ر000جمعاً بمبلغ   1386و  1385

گرديده كه با  اعتراض كانون به كميسيونهاي حل اختالف وشوراي عالي مالياتي ارجاع 

گرديد متاسفانه كميسيونهاي مذكور وشوراي عالي مالياتي مراتب اخذ ماليات را تائيد 

  نمودند

اي كه با وزير محترم امور اقتصادي ودارائـي بـه    متعاقب راي صادره مجدداً با مكاتبه

مكرر ارجاع وبا توضيحات واستدالل وارائه مستندات كانون  251عمل آمد و به هيئت 

راي  برعدم اخذ ماليات و صدور مفاصاحساب دادند كه اين موضوع براي سـال هـاي   

  . گذشته و آينده نيز مبناي كار خواهد بود

  



رشته هاي كارشناسـي و برگـزاري مراسـم اتيـان     تعدادكارشناسان جديد  –ب 

  سوگند آنان 

نفر از متقاضيان اخذ پروانه كارشناسي پس از طي مراحـل   242تعداد  1390در سال 

قانوني و گذراندن دوره كارآموزي و با اتيان سوگند در چند نوبت كه با حضور جنـاب  

تهران و هيات مديره آقاي درخشان نيا قائم مقام محترم رئيس كل دادگستري استان 

موفق به اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري در رشته هاي مختلف شـده انـد ،   

چگونگي برگزاري آن مراسم و نحوه اتيان سوگند بطور مفصل در نشريه كارشـناس و  

  سايت كانون منعكس شده است .  

  .  نفر كارآموز در شرايط گذراندن دوره كارآموزي مي باشند 522ضمناً تعداد 

در اين مورد الزم است از برادر گرامي جناب آقاي درخشان نيا قائم مقام محتـرم       

رياست كل دادگستري استان تهران كه همواره در مراسم اتيان سوگند كارشناسـان  

               حضور يافته و به سخنراني آموزنـده و رهنمودهـاي عالمانـه پرداختـه انـد تشـكر       

  مي نمايد .  

  افزايش صالحيت هاي كارشناسان  –ج 

در اجراي نظامنامه نحوه اعطاي صالحيت هاي علمي و فني مصـوب   1390در سال      

نفر از كارشناسـان رسـمي بـا گذرانـدن      521شوراي عالي كانون ، تعداد  1385سال 

مراحل چهارگانه نحوه اعطاي صالحيت ها كه موفق به افزايش صالحيت كارشناسـي  

  زير مي باشد :   شده اند بشرح



  نفر 10      منابع آب و معادن -1گروه 

  نفر  9      ارزشيابي اموال منقول -2گروه 

  --      امور پزشكي و غذائي  -3گروه 

  نفر 78          امور مالي -4گروه 

  نفر 24        امور وسائط نقليه -5گروه 

  نفر 229    راه و ساختمان و نقشه برداري -6گروه 

  نفر 58        صنعت و فن  -7گروه 

  نفر 11        فنون هنري -8گروه 

  نفر 82    كشاورزي و منابع طبيعي -9گروه 

  نفر 6    خدمات اداري و عمومي – 10گروه 

  نفر  14        ايمني و حوادث -11گروه 

  
  امور ارجاعي كارشناسي به كارشناسان رشته هاي مختلف  –د 

ي طبق مقـررات  بطوركلي امور كارشناسي ارجاعي به كارشناسان رسمي دادگستر     

قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري و مقررات شوراي حل اخـتالف و سـاير قـوانين    

از جملـه مراجـع    راساً توسط مراجع ذيـربط  اجرائي كشور مورد اجراء در سازمانهاي

قضائي و شوراهاي حل اختالف و ساير دستگاههاي اجرائي و ساير اشخاص حقـوقي و  

درخواسـت معرفـي    مواردي نيز از كانون كارشناسـان  حقيقي انجام مي گيرد اما در

كارشناس ذيصالح مي شود كه اينگونه درخواستها پس از ثبت در دبيرخانه كـانون و  



با نظر هيات رئيسه هاي گروههاي يازده گانه ، به كارشناسان مربوطه با توجه به نـوع  

  به نحو متعادل ارجاع مي گردد .  كار و حدود صالحيت آنان

مـورد كارشناسـي از    1759تعداد  1390ا به گزارش واحد مربوطه در طول سال بن     

  كانون درخواست گرديد كه بشرح زير به همكاران محترم گروه مربوط ارجاع گرديد .  

      65      منابع آب و معادن -1گروه 

   62      ارزشيابي اموال منقول -2گروه 

   8      امور پزشكي و غذائي -3گروه 

   97          امور مالي  -4گروه 

    172      امور وسائط نقليه – 5گروه 

   843    راه و ساختمان و نقشه برداري – 6گروه 

   241        صنعت و فن -7گروه 

   69        فنون هنري -8گروه 

    63    كشاورزي و منابع طبيعي -9گروه 

   25      خدمات اداري و عمومي -10گروه 

     28        ايمني و حوادث -11گروه 

  106            معاضدتي

                   1390در سـال   مجموع كارهاي كارشناسي ارجاعي به كارشناسان ايـن كـانون   نهايتاً

  بوده است .   1389مورد بيشتر از سال  627



  
  برگزاري كالسهاي آموزشي كارشناسان براي افزايش صالحيت ها   –هـ 

براي آموزش كارشناسان و افزايش صالحيتهاي آنان با ايجـاد وحـدت    1390در سال 

رويه كالسهاي آموزشي متعدد در رشته هاي مختلف و همچنين براي كـارآموزان بـه   

تعداد مشروحه زير برگزار گرديد كه يقيناً  نتايج اين آموزشها در كالسهاي تخصصي 

  خواهدداشت .  اثرات بسيار مفيد و ارزنده اي را بدنبال

نفر براي آموزش هاي ارزيابي ها و تعيين اجاره بها    154در رشته راه و ساختمان   -1

  تجارتو و اجرت المثل و تعيين سرقفلي و حقوق كسب و پيشه

     نفـر بـراي تفسـير عكسـهاي هـوائي و        68در رشته كشاورزي و منابع طبيعي  -2

  بوده اند.نفر از ساير استانها  18ماهواره اي كه 

  نفر   80برگزاري كالسهاي آموزشي براي كارآموزان قبل از اتيان سوگند به تعداد   -3

  عملكرد امور رايانه اي كانون   –و 

در بخش امور رايانه اي كانون عالوه بر تداوم امور سيستم هاي راه اندازي شده قبلي 

اطالعـات آزمونهـاي   نظير سايت اينترنتي در مورد آخـرين اطالعـات كارشناسـي و    

كارشناسي ، چگونگي توزيع مرسوالت ، مكاتبات كانون و سيستم هاي مربوط به ثبت 

شكايات و سيستم مكانيزه ثبت رايانه اي پروانه كارشناسان جديد كـانون و تعـويض   

  پروانه هاي قديم اقدامات جديد مشروحه زير نيز صورت گرفت :

  ه همكاران كارشناسان در مواقع ضروري و ايميل هاي اطالع رساني ب smsارسال  -



  بهبود سيستم مكانيزه ارسال مراسالت كانون  -

  تهيه كارت شناسائي بهينه و دو زبانه براي كليه كارشناسان    -

راه اندازي سيستم جديد حقوق و دستمزد سازگار با سيستم هاي رايانه اي ادارات  -

   بيمه و ماليات

   ي سخت افزاري و نرم افزاري موجود در كانونپشتيباني و توسعه سيستم ها -

جمع آوري و ساماندهي اطالعات كارشناسان به منظور چاپ كتاب اسامي جديد در  -

  1390سال 

  عملكرد كانون در ارتباط با امور خدماتي و رفاهي كارشناسان و كاركنان  –ز 

طبق گزارش مسئول واحد امور رفاهي و پرسنلي عملكرد يكساله كانون كارشناسـان  

بشـرح زيـر    1391تا خرداد سال  1390رسمي دادگستري استان تهران از خرداد سال 

  مي باشد .   

تمديد قرارداد بيمه تكميلي كارشناسان و كاركنان با شـركت بيمـه دي بـراي     -1

 نفر 327

درصـد و بيمـه شـخص    20تمديد قرارداد بيمه بدنه اتومبيل با تخفيف بيش از  - 2

 ثالث به صورت اقساط براي كارشناسان و كاركنان اداري كانون 

تمديد قرارداد استخدامي پرسنل كانون با رعايت مقررات جديد وزارت كـار و   -3

 امور اجتماعي 



ندانپزشـكي  تمديد قرارداد با شركت گلـديس برتـر تهـران بـراي خـدمات د      -4

 كارشناسان و كاركنان كانون 

انعقاد قرارداد با شركت زرين بناي پايوران براي استفاده كارشناسان و كاركنان  -5

 مجموعه كامل استخر و سوناي آن شركت  4كانون از 

تمديد قرارداد با پزشك متخصص داخلي مستقر در كانون براي سرويس دهـي   -6

 اركنان كانون پزشكي و درماني رايگان كارشناسان و ك

آرم طرح ترافيك و واگذاري آن به متقاضيان واجد شرايط كانون  75اخذ تعداد  -7

و پيگيري و تالش براي دريافت سهميه بيشتر جهت استفاده مابقي كارشناسان 

 متقاضي 

 

  شكايات و تخلفات اعالم شده عليه كارشناسان و نتايج رسيدگي ها  –ح 

فقـره   346تعـداد   1390شكايات كـانون در سـال   طبق آمار ارائه شده از سوي دفتر 

فقره اعالم تخلـف از سـوي    119شكايت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين 

  مراجع قضائي واصل شده است . 

  فقره شكايت بشرح زير تصميم گيري شده است .  346در مورد  -1

  ت .فقره آن فاقد مدارك و مستندات كافي بوده و بايگاني شده اس 122تعداد  -

 فقره آن به دادسراي انتظامي كانون براي رسيدگي ارسال گرديد .  126تعداد  -

 منتهي به انصراف شاكي از شكايت شده است . فقره آن  6تعداد  -



فقره مربوط به كانون استان تهران نبوده و به كانونهاي مربوطه ارسـال   5تعداد  -

  گرديد .  

 فقره در جريان رسيدگي است .  87تعداد  -

فقره اعالم تخلف مبني بر عدم حضور به موقع يا عدم تقديم گزارش  119در مورد  -2

  در موعد بشرح زير است :

  فقره 96تعداد شكاياتي كه كارشناس با مراجعه به دادگاه مربوطه رفع اثر تخلف نموده -

  فقره 2        نموده اندتعداد شكاياتي كه دادگاه اعالم انصراف -

  فقره 2            تعداد شكاياتي كه به دادسرا اعالم شد-

  فقره 18          تعداد شكاياتي كه در جريان بررسي است -

  فقره 1      تعداد شكايتي كه به كانونهاي شهرستانها ارسال شده است -

  فقره 119                جمع

  باشد :توضيح اينكه اعالم شكايات و تخلفات گروه ها بشرح زير مي 

       راه و ساختمان و نقشه برداري  -6گروه 

           امور مالي  -4گروه 

             فنون هنري -8گروه 

           امور وسائط نقليه -5گروه 

           صنعت و فن -7گروه 

         كشاورزي و منابع طبيعي -9گروه 

             ساير گروه ها



         مواردي كه كارشناس رسمي نبوده 

    1390عملكرد دادسرا و دادگاههاي انتظامي كانون در سال  -ط 

به موجب آمار ارائه شده از سوي دفتر دادسراي انتظامي ، نتيجـه تصـميمات    -ط -1

  اتخاذشده بشرح زير است :

  پرونده هاي منتهي به صدوركيفرخواست و ارسال به دادگاه انتظامي  - 

  فقره  37  

   فقره 71        رار منع تعقيب  پرونده هاي منتهي به صدور ق -

   فقره 20      پرونده هاي منتهي به صدور قرار عدم صالحيت    -

تعداد پرونده هائي كه منتهي به عدم پيگيري يا خودداري از تعقيب و يا رفـع   -

  . فقره است 31نقص موردنظر دادگاه شده مجموعاً  

انتظامي كانون در سال نتيجه رسيدگي ها و تصميمات شعب دادگاههاي بدوي  -ط-2

  به اين شرح است : 1390

  فقره 26        پرونده هاي منتهي به صدور حكم محكوميت -

  فقره 4          پرونده هاي منتهي به صدور راي برائت -

  فقره 7      پرونده هاي منتهي به صدور قرار عدم صالحيت -

  فقره 39      پرونده هاي منتهي به راي تائيد قرار منع تعقيب -

  



پرونده هاي مورد رسيدگي در شعب دادگاههاي تجديـدنظر كـانون در سـال     -ط-3

1390   

  به اين شرح است :

  فقره 21          تعداد پرونده باقيمانده از سال قبل  -

  فقره 75          90تعداد پرونده هاي وارده در سال  -

  فقره 76     90تعداد پرونده هاي رسيدگي و مختومه شده در سال  -

  فقره  20        90اي باقيمانده در پايان سال تعداد پرونده ه -

آراء صادره دادگاههاي تجديدنظر انتظامي در مورد كارشناسان رسمي عضـو   -ط -4

كانون كارشناسان استان تهران ( اعم از محكوميت ها و محروميت و محـدوديت  

  و برائت و منع تعقيب ) بشرح زير است :

  فقره 5        محكوميت توبيخ با درج در پرونده  -

  فقره 2         محكوميت به محروميت دو ماهه -

  فقره 2        محكوميت به محروميت شش ماهه -

  فقره 3        محكوميت به محروميت يك ساله -

  فقره 1          محكوميت به محروميت دائم -

  فقره 1        محكوميت به محدوديت سه ساله -

  فقره 4              صدور راي برائت -

  فقره 6            صدور راي منع تعقيب -



  فقره 2                نقص راي -

در اينجا الزم است از زحمات روساي محترم دادگاههاي تجديدنظر و بدوي و دادستان 

  محترم انتظامي سپاسگزاري و قدرداني نمايد . 

  چاپ كتاب حاوي اسامي و ديگر مشخصات كارشناسان و توزيع آن  -ي 

بين همكاران و كليـه مراجـع   به چاپ رسيد كه  1391جلد سالنامه سال  15000تعداد 

  قضائي و اداري دادگستري استان و همچنين همكاران محترم توزيع گرديد . 

جلد كتاب حاوي مشخصات كارشناسان در سـال گذشـته چـاپ و     7000ضمناً تعداد 

  توزيع گرديد .   

  زمين مورد مالكيت كانون واقع در سعادت آباد تهران   –ك 

ت حادث قبلي مرتفع گرديد و در حال حاضر جـواز  راجع به زمين سعادت آباد مشكال

  آن در جريان مي باشد .  

  عملكرد مربوط به امور ماليات كارشناسان كانون  -ل

در ارتباط با عملكرد امور ماليات همكاران با توجه به اظهارات مشـاور امـور ماليـاتي    

  كانون مراتب بشرح زير است :

گفتگو و همكاري با مديران ذيربط امور مالياتي براي تنظـيم و تمشـيت امـور     -1

 مالياتي كارشناسان محترم كانون كمافي السابق تداوم دارد . 

ماليات عملكرد كارشناسان با توافق هاي انجام شده شفاف و موجبات رضـايت   - 2

 همكاران كارشناس فراهم شده و اعتراض مالياتي به حداقل رسيده است . 



قول مساعد داده شد و در حال انجام مي  1390براي توافق ماليات عملكرد سال  -3

باشد كه نتيجه آن متعاقباً به اطالع خواهدرسيد . ضمناً اظهارنامه ماليـاتي بـا   

فرم هاي جديد از هفته آينده توزيع مي گردد و طبق روال هر سـاله در مـورد   

ـ  اور ماليـاتي راهنمـائي الزم   تكميل اظهارنامه از طريق حسابداري كانون و مش

 بعمل خواهدآمد . 

در خاتمه از همكاران و كارشناسان محترم كه در اجراي دستورالعمل و تاكيد رياست 

محترم قوه قضائيه به عنوان كارشناسان در صـحنه در نـواحي مختلـف دادسـراها و     

مجتمع هاي قضائي و شوراهاي حل اختالف حضـور يافته و بـه ايفـاي وظيفـه مـي     

پردازند كه اين وظيفه و حضور همه روزه همكاران موجبات تسريع در رسـيدگي بـه   

دعاوي مطروحه در آن مراجع و خصوصاً حل مشكالت متقاضيان و مراجعين را فراهم 

نفر از كارشناسان محترم عضو اين كانون كه با توجه  300مي كند و همچنين از حدود 

مي در بخشهاي مختلف كانون مـداوماً  به تجارب و تخصص خويش و مطابق احكام رس

تالش و فعاليت دارند و از اعضاء محترم هيات رئيسه گروهها و كميسيونهاي صالحيت 

علمي و فني و كميسيون رسيدگي به شكايات و كارشناسان محترم عضو دادگاههاي 

انتظامي كانون و دادياران محترم دادسراي انتظامي و ديگر عزيزان كـه حتـي بـدون    

              و داشتن سمت رسمي در مواقـع لـزوم بـه تـالش و فعاليـت در امـور كـانون         ابالغ

مي پردازند تشكر مي نمايد . خصوصاً  از رياست محتـرم شـوراي عـالي كـانون كـه      

همواره در جلسات و در رشته ها و گروههاي مختلف كارشناسي و در مراسـم اتيـان   



هاي خود كانون را هدايت مـي فرماينـد   سوگند و ساير مراسم با سخنراني و رهنمود

  سپاس ويژه دارد .  

          براي جلوگيري از طوالني شدن وقت جلسـه از تشـريح مـوارد خـط مشـي آتـي و       

برنامه هاي كاري هيات مديره خودداري مي كند و تاكيد مي نمايد كه خط مشي آتـي  

               سـال جـاري    هيات مديره تداوم عملكردهاي قبلي بهينـه و مطلـوب كـردن آن در   

( خصوصاً در راستاي تعامل با قوه قضائيه و محاكم و دادسـراها و حضـور و اسـتقرار    

كارشناسان در صحنه در كليه مراجع قضائي و شوراهاي حل اختالف و سـاير مراجـع   

           ذيربط به ويژه همكـاري مـداوم بـا  شـوراي عـالي كارشناسـان و اجـراي صـحيح         

ها و دستورالعملهاي آن شورا و برقراري ارتباط بيشتر با كانونهاي استانها و  نظام نامه

پيگيري افزايش صالحيت ها با بهره برداري از علـوم و تخصـص هـاي روز جهـاني و     

استمرار دوره هاي آموزشي كارشناسان و جلوگيري از اظهارنظرهاي كارشناسي مغاير 

  ست .    و متضاد با تخصص و رشته هاي كارشناسي ) ا

ضمناً به استحضار اعضاء محترم حاضر در جلسه مي رساند اگر هيـات مـديره در        

نيز توفيق خدمتگزاري مقبـول جامعـه كارشناسـي را داشـته و بنحـوي       1390سال 

موجبات اعتالء كانون را فراهم نموده عمدتاً معلول دلسوزيها و همكاريهـاي و اثـرات   

شناسان و بدون جانب دارانه بـودن آن نظـرات   ارزشمند نظرات صائب و تخصصي كار

بوده كه همواره مورد پيگيري هيات مديره و ارائه آن به مراجع قضائي و دستگاههاي 

  اجراي كشور و شناساندن اهميت آن در مجامع و مجالس مختلف بوده است . 



ظـرات  با اين مراتب با نكته پاياني و با توجه بـه جايگـاه قـانوني كـانون و ارزش ن         

تخصصي و تجربي كارشناسان محترم عضو آن كانون كه هـم در تعمـيم عـدالت در    

مراجع قضائي و هم در صحت و اصالح امور اجرائـي كشـور و نيـز حتـي در تهيـه و      

تصويب قوانين متناسب و سازگار با تخصص هاي روز جهاني بودن آن تاثيرگذار است 

ه بـه اهميـت آن تاكيـد دارد از    و مقامات مختلف اجرائي و قضـائي و كشـور همـوار   

همكاران محترم درخواست و توقع دارد كه به وظايف قانوني خود بـه نحـو شايسـته    

عمل نموده و با حضور به موقع در محاكم و  مراجع قضائي و اجرائي كشور نظرات خود 

را مطابق استاندارهاي الزم كه داراي مباني موجه و استدالل تخصصـي اسـت ارائـه    

اختالفات احتمالي نسبت به يك مورد و يك موضوع كارشناسي بـه حـداقل   نموده تا 

  برسد .  

همچنين  با توجه به وجود سازمان هاي موازي كه مدعي مداخله در امور كارشناسـي  

هستند در اين مقطع ضرورت انجام و وحدت هرچه بيشتر اعضاء كانون ها موجبـات  

رشناسي در امور كارشناسـان رسـمي   قوام كانون و جلوگيري از  سازمان هاي  غير كا

   انشاء اهللا  خواهد شد .

  

  مجتبي بهرامعلي
  رئيس هيئت مديره كانون   

 

 


