


 سخن سردبیر       

کرانش، قدم در راهی نهادیم که آغازگر تحولی در آینده باشیم. از  خدا را شاکریم که در سایه الطاف بی 

ها بوده است. اکنون کانون کارشناسان  قدم در اعتالی کیفیت گذشته تا به امروز، همواره کانون کارشناسان پیش

سازی مردم، در همه حال ارتباطی موثر با مخاطبین خویش برقرار  های آگاه ترین عرصه در نقش یکی از مهم

نموده است. نشریه داخلی کانون به لطف پروردگار و پیگیری مستمر هیئت رئیسه و اعضای آن، دومین شماره 

نماید. خوشحالیم که در روزهایی که بحران آب، معضل بزرگ این مرز و بوم است، در کانون  خود را تقدیم می

گردد. هر برگ کاغذ  کارشناسان دادگستری این مهم سرلوحه قرارگرفته و نشریه به صورت الکترونیک منتشر می

A4  باشد. پس یاری شما برای هرچه بهتر شدن این نشریه الکترونیک، نه تنها  لیتر آب می 01معادل با مصرف

 به جذب مخاطبین بیشتر کمک نموده که در حفظ منابع آب کشور نیز مفید خواهد بود.

کارشناسان رسمی  خبرنامه داخلی کانون 

 دادگستری تهران
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 آخرین اخبار کانون

:انتقاالت کارشناسان 

در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون 

انتقاالت منتخب هیاات مارهابه  اا 

ناراب ا   82انتقال موقت هکسااها  

کارشناسان موافقت شر و پیایایابی 

کارها در دست  برسی است تاا  ا  

 کارشناسان ا الغ شود. 

:کارآموزی 

نرب ا  افبادی ک  دوره هکسااها   111

کارآمو ی خود را  ا موفقیت    پاهاان 

رسانره انر در کالسها توجیهی شبکت 

کبده انر و آماده  بای اتیان سوگانار 

در حضور رهاست محتبم دادگستابی 

 استان تهبان و هیات مرهبه می  اشر. 

:تمدید پروانه 

کار تمرهر پبوان  کارشناسان    پاهان 

رسیره است و کارشناسانی ک  موفا  

   تمرهر پبوان  خود نشره انر نامای 

تواننرکارشناسی انجام دهانار و در 

صورت انجام کار تخلف محسوب مای 

شود هذا خواهشمنر است پیییبههاای 

ال م  را انجام دهنر. اکثب کارشناسان 

 39و  39پبوان  خود را  بای ساههای 

تمرهر کبده انر و تعارادی نایار در 

جبهان هستنر هذا  ا توج     اهاناکا  

انجام کارشناسی  رون پبوان  معتاباب 

تخلف انتظامای  82ماده  11 با ب  نر 

محسوب مییبدد هذا توصی  می شاود 

افبادی ک  تا کنون نتوانست  انر پبوان  

خود را تمرهر کننر در اساب  وقات 

 اقرام ال م معمول فبماهنر.

:مشخصات کارشناسان 

 ا توج     مکانیره شرن مجتمع های 

قضاهی تغییب مشاخاتاات و آدر  

کارشناسان توسط مرهب امور راهاانا  

( روی ساهت دادگاههاا 8912)داخلی 

تغییب و اصالح می شود. اهن سیستا  

   واحر انرورماتیک قوه قضائیا   ا  

طور مستقی  وصل می  اشر ک  مورد 

 استراده مباجع قضائی می  اشنر.

:افزایش صالحیت 

ناارااب ا   28افااراهااح صااالحاایاات

کارشناسان ا  گبوه های مختلاف در 

ماههای مهب و آ ان    شبح  هب ماورد 

 تأهیر قبار گبفت:

 نرب 12امور ماهی:  -9گبوه 

 نرب 9امور وسائط نقلی :  -1گبوه 

راه و ساختمان و ناقاشا   -2گبوه 

 نرب 2 بداری: 

 نرب 82صنعت و فن:  -7گبوه 

 7کشاور ی و منا ع طبیعی:  -3گبوه 

 نرب

 1خرمات اداری و عمومی:  -11گبوه 

 نرب 

 نرب 8اهمنی و حوادث:  -11گبوه 

:هیات رئیسه گروهها 

قااناون  7هیات مرهبه    استناد ماده 

کانون کارشناسان و نظامنام  مب او  

   هیئت رئیس  کارشناسای متاوب 

شوراهعااهای کا  طای  192331939

3ش در تااارهاا  3229شااماااره 

ا الغ گابدهاره و  اا  1923319311

استسرار ا  واحرهای رسیارگای  ا  

شکاهات و دادگاهها، دادسبا و حباست 

 ا رای مخری افبادهک  واجر شاباهاط 

 بای انتخاب تغییبات عضاو هایاات 

رئیس   اشنر را تعیین و    استحضاار 

 همکاران عرهر میبسانر. 

  گروههای تخصصی کنننتنر

 گزارش:

آئین نام  قااناون  92در اجبای ماده 

کانون در ختوص گبوههای تختتی 

کنتبل گرارشهای کارشناسای نااما  

و  1و  1های هیات رئیس  گبوه های 

مطبح و افباد  شبح  هب اناتاخااب  2

 گبدهرنر  :

منا ع آب و معادن: آقااهاان  -1گبوه

حسن شنطیاا، داود رفایاع رسا ، 

 محمود حاجیان 

امور وسائط نقلیا : آقااهاان  -1گبوه 

امان اه  انوری، خسبو فباهانی، هاش  

 ساالرکیا 

فنون هنبی: آقاای نااصاب  -2گبوه 

 نتیبی مطل 

  :بازنشستگی 

درخواست  ا نشستیی جنااب آقاای 

مهنر  اکبب خنرانای، کاارشاناا  

رسمی دادگساتابی رشاتا  راه و 

ساختمان و جناب آقای محمر  ااقاب 

افااالکاایااان، کااارشاانااا  رسااماای 

دادگستبی رشت  امور وسائط نقالایا  

موتوری  مینی در جالاسا  ماور  

هیات مرهبه مطبح و مورد  39312389

موافقت قبار گبفت و ا   حاماات و 

خرمات صاادقاانا  آناان در اماور 

کارشناسی سپاسیراری شار و هاوح 

 تقرهبی  بای تشکب تهی  شر.

  :عملکرد واحد امور رفاهی 

تمرهر قبارداد  یم  تکمیلی درماان -

نرب ا  کاارشانااساان و  111 بای 

 کارکنان کانون  ا شبکت  یم  اهبب .

تمرهر قبارداد  یم  اهبب  در ختوص -

 یم  اتومبیل کارشناسان و کارکاناان 

% 18کانون  رهن صورت ک   ا اعمال 

تخریف در  یم  نام  شخص ثاها  و 

سبنشین در صورت پبداخت ناقاری 

)عالوه  ب تخریراات عارم خساارت 

منررج در  یم  نام  حتی اگب  ایاما  

نام  سال قبل توسط شبکتهای  یما  

ای دهیب صادر شره  اشر( و اعاماال 

% تخریف در  یم  نام  شخص ثاه  1

و سبنشین در صورت پابداخات  ا  

% نقری و ما قی 81صورت اقسا  ک  

ماه  درهافت مییبدد و  9طی اقسا  

% تخریف  ایاما  91همچنین اعمال 

 رن  عالوه  ب تخریرات قااناونای در 

% تخریف 81صورت پبداخت نقری و 

نقری عالوه  ب تخریرات قاناونای در 

قسط  3صورت پبداخت اقساطی طی 

متواهی.ال م    ذکب است ک  در ساال 

عرد  یما  نااما   911جمعا ً  1939

عرد  یم  نااما   111شخص ثاه  و 

 رن  خودرو  بای کاارشانااساان و 

 کارکنان صادر گبدهره است.

تمرهر قبارداد استخرامی  بای جمعاً -

نرب پبسنل اداری  اا رعااهات   12

قوانین و مقبرات موضاوعا  جارهار 

 و ارت کار و امور اجتماعی

تمرهر قبارداد  ا پرشک متخاتاص -

داخلی و حضور اهشاان در رو هاای 

 وج هب هرت  و  تورت کامالً راهیاان 

 بای همکاران کارشنا  و پابسانال 

 اداری کانون.

تمرهر قبارداد  ا آ ماهشیاه پایاونار -

جهت انجام کلی  آ مااهشاهاای ال م 

 بای کارشناسان و کارکنان کانون ک  

% 81عالوه  ب تخریراات قااناونای، 

 تخریف  یشتب ارائ  خواهنر نمود.

تمرهر تراه  نام   ا شبک  کارهنو ک  -

مجموع  تربهحی  111دارای  یح ا  

و رفاهی ا  جمل  تئاتبهاای شااد و 

مو هکال و مجموع  های دهیاب مای 

  اشر. 
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 آیین بزرگداشت روز کارشناسان

تمرهر قبارداد  ا شهب ا ی ارم و  ااغ -

% 91وحح تهبان ک     تبتیب دارای 

 % تخریف در استراده ا  مجموع  11و 

های فوق می  اشر و تو هع  یاح ا  

عرد  ن تخریف مجموع  های  8111

 فاوق  یااان هامکاااااااران اداری و                                                                                          

 

 کارشناسان محتبم رسمی دادگستبی.

تمرهر قبارداد  ا دهکره آ ی پاار  -

 )پارك آ ی تهبان( واقع در گبمرره  ا 

 تخریرات وهژه جهت استراده کلی  

 همکاران کارشنا  و کارکنان اداری.

 

در ساهن اجال  سبان  ا حضور حجت االسالم واهمسلمین جناب آقای  39317391آهین  ررگراشت رو  کارشناسان رسمی دادگستبی اول آ ان ماه در رو   

مرهبه ئت متطری پورمحمری، و هب محتبم دادگستبی، جناب آقای اسماعیلی، رهاست محتبم دادگستبی کل استان تهبان، روسای مجتمع های قضاهی، اعضای هی

بآن مجیار و   قکانون و جمع کثیبی ا  کارشناسان رسمی دادگستبی استان تهبان  بگرار شر. در اهن مباس  پس ا  سبود جمهوری اسالمی و تالوت آهاتی چنر ا

ا  رو   ردیاعالم  بنام  توسط مجبی، جناب آقای  هبامعلی، رهاست محتبم کانون کارشناسان رسمی دادگستبی استان تهبان ضمن خیب مقرم و تببهک    ماوا

 کارشنا  و مقام کارشنا  اشاره کبدنر.

  خالصه ای از سخنرانی جنننا

آقای بهرامعلی، ریاست محنتنر  

هیئت مدیره کانون کارشناسنان 

 رسمی دادگستری

اول آ انماه ک  متادف  ا رو  تتوهاب 

هاای  قانون استقالل و تشکیل کاناون

کارشناسان رسمی دادگستبی متوب 

شورای انقالب اساالمای  19213231

می  اشر    عنوان رو  کاارشاناا  

نامیذاری گبدهره است  و کارشناسان 

   عنوان  ا وی فنی و تختتای  ا  

مثا   چش  قضات و مرهبان اجابائای 

در راستای کمک    تعمی  عاراهات 

 انجام وظیر  می نماهنر. 

 ب اسا  قانون کارشناسان رسامای 

مجلس شاورای  192131312متوب 

اسالمی، کانونهای کارشناسان رسمی 

دادگستبی دارای شختیت حقاوقای 

مستقل غیب دوهتی، غیب انتراعی و غیب 
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سیاسی می  اشنر و مهمتبهن هارف 

آنها، اهجاد  مین  ال م    منظور ارائا  

خرمات کارشناسی و تالش در جهات 

تأمین و تعمی  عراهت ا  طبه  جذب 

نیبوهای متختص و متعهر و تاراوم 

استقالل کانونها  ا ادام  فعاهیت توام  ا 

آمو ش کارشناسان می  اشر. در اهان 

قانون نظارت حاکمیت ناظاام )قاوه 

قضائی ( در اکثب ماوارد  شابح  هاب 

 اعمال می گبدد :

احبا  وثاقت و تمام شباهط مناررج  -

در قانون  بای متقاضیان کارشنااسای 

قااناون  19توسط کمیسیون مااده 

نرب ا   9نرب قاضی و  9خواهر  ود ک  

کارشناسان  ا تائیر و ا االغ رئایاس 

محتبم قوه قضائی  ماناتاوب مای 

گبدنر. همچنین صالحایات کالایا  

داوطلبان هیائات مارهابه کااناون 

کارشناسان رسمی استان ها و اعضاا  

شورای عاهی  اهستی در کمیاسایاون 

 فوق اهذکب تائیر شود.

قااناون  89در اجبای مقبرات ماده  -

کانون کارشناسان رؤسای دادگاههای 

انتظامی کانون اع  ا   روی و تجرهار 

نظب توسط رئیس محتبم قوه قضائیا  

 تعیین و منتوب می شونر .

قااناون  81اختیارات مقبر در ماده -

کانون کارشناسان ک  در آن تتابها  

شره است رهاست محتبم قوه قضائیا  

و و هب محتبم دادگستبی می توانانار 

تعلی  موقت کارشناسان متخلف را ا  

 دادگاه انتظامی کانون  خواهنر .

ح  اهرحم  کارشناسان طب  تعبف   -

ای است ک  هب دوسال هاکاباار  ا  

 تتوهب رئیس قوه قضائی  می رسر .

قااناون  81طب  تبتبه ذهل ماده  -

کانون کارشناسان    تخلرات انتظامی 

اعضا  هیئت مارهابه و دادساتاان 

و ا رسان کانون استانها در دادسابای 

انتظامی قضات دادگستبی رسیرگای 

 می شود .

در ساههای اخیب  ا  بنام  رهری انجاام 

شره، رشت  های مختلف کارشنااسای 

تعراد کارشناسان افراهح چش  گیبی 

داشت  است.  یون  ای کا  در کال 

هرار نرب و در استاان  81کشور حرود 

رشتا   78هرار نرب در  9تهبان حرود 

تختتی    امب کارشناسی ماباادرت 

می ور نر ک  اهان آماار جارای ا  

است.  127کارشناسان مبکر مشاوران 

ناراب ا   911در حال حاضب حرود 

 91کارشناسان عضو کانون  یح ا  

سال سا ق  کارشناسی دارنر. در سال 

هرار فاقابه و در 811گذشت  حرود 

هرت ماه  اول سال جااری حارود 

هرار فقبه گرارش و اظهاارناظاب  111

کارشناسی توسط کارشناسان استاان 

تهبان انجام پذهبفت  است. قا ل توج  

اهنک  کارشناسیهای مب و     کلایا  

پبونره های کالن مراسر اقاتاتاادی 

توسط مقامات عاهی قضائی     کاناون 

و کارشناسان عضو کانون محول شره 

و می شود. همانطورهک  اساتاحاضاار 

دارنر کانون کارشناسان در اهن ساهها 

ن  تنها تحت هیچ عنوان کماکای ا  

دوهت درهافت ننموده و اداره امور آن 

هرهن  ای را     ودج  عمومی و دوهت 

تحمیل نکبده است  لک   بای صارور 

پبوان  های کارشناسای و مااهایاات 

وجوهی را    حساب درآمر عماومای 

کشور نیر وارهر نموده اسات. هاذا ا  

مسئوهین محتبم قضائی تقاضا دارها  

توصی  فبماهنر شعب دادگااهاهاا و 

االمکان حساب ماورد  دادسباها حتی

تعبف  متو   را معیاری  بای تعیایان 

ومیران دستمرد کارشانااسای قابار 

دهنر. اهبت  در اهن راستا ماوارد  هاب 

ک  در تعبف  هحاظ شره قا ل تاامال 

 می  اشر :

در اهن تعبف   بای مناط  محبوم و  -

اشخاصی ک  استطاعت کافی نارارنار 

% 91حسب مورد    تشخیص قاضی 

 ح  اهرحم  کاهح   می ها ر .

در صورت عرم استطااعات مااهای  -

متقاضی کارشناسی ،    تشاخایاص 

اهرحم  کارشناسای  قاضی پبونره ح 

% کاهاح 11تا میران معینی حراکثب 

 می ها ر .

در صورت عرم استطااعات مااهای  -

متقاضی کارشناسی  ا  تشاخایاص 

مبجع قضائی مباتب جهت ماعابفای 

کارشنا  معاضرتی    کانون معبفای 

 شود . می

هب کارشنا  در صاورت ارجاا   -

پبونره کارشناسی کافای حاراکاثاب 

موظف    ارائ  س  مورد کارشنااسای 

 رون درهافت دستمرد ها کاهح حا  

  اشر. اهرحم  در سال می

هکی ا   بنام  های مه  آهنره کاناون، 

مهنرسی مجرد فباهنرهای کانون می 

 اشر.  ا نیبی در معماری و ساختاار 

گبوههای مختلف کارشناسی و تروهن 

فباهنر تحق  چش  انرا  آن  ا تاوجا  

   ضبورت نظارت و کنتبل شااخاص 

های قا ل انرا ه گیبی فاباهانارهاای 

اجباهی ا  اهرامات اسااسای حاال و 

آهنره می  اشر.    همین دهیل تغییاب 

اصل خرش  ناپذهبی اسات کا   ا  

حک  جهان در حال تغییب همواره  اهر 

مرنظب کارشناسان قبار گیبد تاروهان 

نظام جامع  بنام  آمو شی  اباساا  

نیا سنجی عمومی و تخاتاتای  ا  

منظور تقوهت فباهنر رشار، ارتاقاا  

کیریت ارائ  خرمات کاارشانااسای، 

ارتقا  سط  هماهنیای  اا ماباجاع 

قضائی  بای انتاخااب کاارشاناا ، 

افراهح رضاهتمنری کارشناسان عرهر، 

کاهح  مان تنظی  و ارائا  گارارش، 

استراده ا  فناوری اطاالعاات  ابای 

ارتقا   هبه وری، اهجاد وحرت روها  

در امور کارشناسی،  ابگاراری دوره 

های مجا ی  ابای ارتاقاا  ساطا  

کارشناسی، استراده ا  فضای مجاا ی 

 بای ارائ  خرمات  هتب    ذهناراعاان 

می توانر  خشی ا  دسات آوردهاای 

دستیا ی    چش  انرا  مطلو ی  اشار 

ک  در  ا نیبی فباهنرها و مهنارسای 

 مجرد فباهنرهای کانون حاصل شود.
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  خالصه ای از سخنرانی جنننا

آقای اسماعیلی، ریاست محتنر  

 دادگستری کل استان تهران

عراهت  نیاد واسا   نرگی  شابهات 

است و عراهت ور ی و اجبای عراهات 

ماه  سالمت، ساعاادت و  اهابو ی 

 شبی است. عراهت جوهبه  اصالای 

هم  ادهان اههی و هرف مشتبك تمام 

انبیا اسات و عاراهات ماحاوری، 

خواهی و اجبای عراهت ا  هاب  عراهت

ای اجب و مارد و  کار نیک و شاهست 

 پاداش و مقام و منرهتی واالتب دارد.  

هک ساعت اجبای عراهت در جاماعا  

سال عبادتی است  71 شبهت  هتب ا  

ک  تمام شب را در حال قیام و نافالا  

شب    عبادت  اشی  و تمام رو هاای 

آن رارو ه دار اشی . اما امبو  ما ک  در 

سنیب قضا و عراهت خرمت می کنیا  

   اهن مسئل  اذعان دارها  کا  در 

 سیاری ا  پبونره ها نیاا مانار کاار 

کارشناسی هستی  و در خایالای ا  

پبونره ها امور کارشناسی، رسیرگای 

قضاهی را  بای ما تسهیل مای کانار 

کمک  سیار شاهست  ای است  ابای 

رسیرن  ا  حا  و عاراهات. اماا 

پیچیرگیهای پبونره هاای امابو  و 

پیچیرگیهای مسائل جامع ، کار را    

جاهی رسانره است ک  در  ابخای ا  

پبونره ها اصالً رسیرگی قضاهی  رون 

کار کارشناسی    امبی محال مبارل 

شره است و    عبارتی دهیب تاحاقا  

عراهت و رسیرگی قضاهی در  بخی ا  

پبونره ها در گبوی کار کارشانااسای 

قبار گبفت  است. کارشناساان  ااهار 

دارای صالحیت ال م  ااشانار. ها  

صالحیتهای تختتی و علمی و ها  

صالحیتهای فبدی و شاخاتایاتای. 

موضو  ا  هک موضو  تختتی فباتاب 

است، موضو  رسایارن  ا  اجابای 

عراهت است. آنچ  ک  ا  آن در هاک 

عبارت کوتاه تعبیب می کن  تختص و 

تعهر است. امانتراری، ح  محوری و 

عراهت خواهی  اهر در  مبه وهژگیهای 

هکاهک کارشناسان عرهر مورد هاحااظ 

قبار گیبد و اما در اظاهاارناظابهاای 

کارشناسی ک  ما ا  آنها  هبه می  به  

اکثبهت قبهب  ا  اتارااق ناظابات 

کارشناسی منشا  و  ب مبنای احاکاام 

قضاهی قبار گبفت  و ماورد قاباول 

همکاران ما نیر هست. منجر  ودن امب 

کارشناسی مورد هحاظ قبار  ایایابد. 

دعوا را ک  ما میخواهی  رسایارگای 

کنی  حتما رای قاضی  اهر مناجار و 

قاطع  اشر. همچنین کارشناسیها  اهر 

قا ل دفا   اشر. کارشناسیاهاا  ااهار 

عادالن   اشر نکنر خاراهای ناکابده 

کارشناسی جانب داران  صادر  شاود. 

جانب داران  ک  شأن شما اجل اسات 

ک   یوهی  اظهارنظب جااناب دارانا  

انجام  شود. ما فقط هاک شااخاص 

داره  آن ه  عراهت است و  اس. و 

نقط  مقا ل آن  یراد، ظل ، جاور و 

ست  است. اگب ا  عاراهات فااصالا  

گبفتی  هقین  رانی  حر وسطی وجود 

نرارد ها  ب مبنای عراهت خواهر  ود و 

ها  ب مبنای ظل  و جور و ساتا  و 

 یراد. ما وظیرا  ای جار عاراهات 

محوری نراره  هیچ اقرام حماهتی و 

دهسو ی نقشی جر ظل  و ساتا  و 

 تبوهج حقوق  یت اهمال نرارد.

 خالصه ای از سخنرانی حنتنت

االسال   والمسلمین جنا  آقنای 

پورمحمدی، وزینر منحنتنر  

 دادگستری

کارشناسان در حک  مباجع ما هستنر 

طور ک  مباجع تقلیر ماا در  و همان

امور دهنای در رشاتا  خاودشاان 

مبجعیت عاهی دارنر کارشناسان ماا 

ه   ختوص هیئت مارهابه هاا آن 

جاهیاه  االی کارشناسی را دارنر فقط 

فبقی ک   ا مباجع تقلیر دارهار اهان 

شاود  است ک  ا  دستورات شما نمای

سب شما  تخطی کبد چون قاضی پشت

است ک  طب  نظب شما حک  را صادر 

 االتبا . کنر حاک  است و ال م می

رشت  در کشور داره  کا   78حراکثب 

تاوانار در  اهن مجموع  خیلای مای

5 



های مختلف توان کشور را نا   عبص 

فقط  بای اظهار نظبهای کارشناسای 

 لک   بای حل دعاوی و رفع اختالفات 

و کمک    امب داوری و قضا جاهایااه 

کارشناسی کشور را  اال  ببد و شاماا 

هاای  سط  دانح، تختص و تواناهای

علمی تختتی و فنی کشور را ارتاقاا 

  خشیر. می

ما ا  هک سبماه  عظی  کارشناسی و 

های گوناگون  علمی در کشور در رشت 

 بخوردار شره  و اهان خاود هاک 

ی است. کشاور  سبماه   سیار گبانقرر

نیا منر تحوهی  ررگ  بای پیشبفت و 

توسع  است. ما در کشور در مجموع  

کارشناسی و کانونهای کاارشانااسای 

در  81111دادگستبی آخبهن آمار 

ک   18111تعراد  127کشور و مبکر 

نرب است ک  اگب ا   98111روی ه  

نرب سوا   علمی و  11111اهن عرد 

تجب ی داشت   اشنر ک  توان  ااالهای 

است در کشوری کا  ها  کشاوری 

نیا منر است و ه  در حال رشار و 

 قای نسل جوان اسات نسالای  اا 

 لنرپبوا ی و شوق    حبکت، نیا   ا  

تبا ی در عابصا   توسع ، رفاه و ه 

جهانی و  هاده خواهی ک   سیار خوب 

% جمعیت جاماعا ، جاوان 98است. 

است ک   بای آهناره اهان نسال و 

 های  عری مسئوهی . نسل

 نای دوهت  ب شراف سا ی و تاباادل 

اطالعات و نقرپذهبی است ک  دوهات 

نشان داده در اهن مسیب مایاخاواهار 

 حبکت کنر.

آفبهانای  من خواهشمنرم ک     نقح

خودمان اهمان  یاوره  و تواناهیهاهمان 

را  اور کنی  و ا  جاماع فااخاب و 

فبهیخت  مثل اهن مجموع  اناتاظاار 

است ک  مسائل ملی و آهنره نسلی را 

 یشتب توج  کنر. ما  اهر  بای فابدای 

فب نرانمان جوا ها و راههای روشن را 

طباحی و تبسی  کنی  و من    عنوان 

خرمتیرار در جمع دوستان در هیئت 

دوهت ک  نیاهمان  اهر کارشنااساانا  

 اشر و    مسائل کارشنااسای دقات 

کنی  و تأکیر داره  و تعهر جرای ا  

کارشناسی نیست، تختص و تاعاهار 

دره  آمیخت  است. کار تعهر وا ستا  

   تختص است، متاخاتاتای کا  

امانترار و وفادار    تخاتاص عامال 

کنر نباهر    او متختص گارات.  نمی

هاا را   رون نظب کارشناسی پابوناره

 نمیتوان حک  داد و رسیرگی کبد. 

نظام اجتماعی، اقتتادی، فبهنیی و 

روا ط  ین ما در جااهای کا  گایاب 

کنر هک ترکب فنی تختتی و  ا   می

هک  ح  قانونمرار و انضبا  قانونی و 

داوری نیا  دارد ک  ها در حو ه قضا ها 

 کارشناسی و ها وکاهت است.

هک مسئوهیت  ررگ  ب دوش ماسات 

و ما وظیر  داره  ک  کشور خودماان 

را خوب  سا ه  و سامان  ارهایا  و 

نقاهص را جببان کانایا  و ناقاح 

کارشناسی در جاهیاه عمومی خودش 

 ختوص در جاهیاه داوری  سیار مه  

 است.

 بای ارتقا  کار و کشورمان را  ااهار 

 یشتب سامان دهی  ک  اهن امب  ابای 

ما خیلی ار ش دارد. حو ه تختتای 

   سبعت در حال رشر است و  ماان 

حبکتح  سیار سبهع است و در حو ه 

تختتی جوانها ا  ما جلوتب هستانار 

ک  حتی نخبیان دنیا را  اهاتاب مای 

شناسنر و راه حلهای  هاتابی  ابای 

توسع  و ارتقا  کشور دارنار و تاوان 

تختتی آنها  االتب ا  ماست. چون  اا 

ا رار جرهر، دستبسیهای جرهر و  ااال 

رو    رو هستنر پاس  ااهار ناهااد 

کارشناسی شما  ا  جاا ا  جااهای 

جوانیباهی در آن صورت گیبد. حضور 

شما  ررگواران و اساتیار  ااهار ارج 

گذاری شود وهی  اهر هب کرام ا  شما 

دو ها س  جوان در کنارتان قبار گیابد 

تا آنچ  ک  ما میاخاواهایا  و اهان 

 اهنرگی اتراق افتر.  من ا  شاماا و 

کانون خواهشمنرم ک  اهن عبصا  را 

فعال تب کننر و جری تب توج  کننار 

و مبجعیت عاهی، علمی و تخاتاتای 

کشور را    رو   بسانیر تا نو  شود و 

جاهیاه عاهی مبجعیت خودش را  بای 

نسل جرهر حرظ کنر و  توانر توسع  

 دهر.
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