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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 ت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستریئسالیانه هیعملكرد گزارش 

  30/12/1399عادی منتهی به استان تهران به مجمع عمومی 

      

ن اسالم و ائمه معصومين و درود أالشعرض سالم و صلوات به محضر پيامبرعظيمبا 

ار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران پاک حضرت امام خمينی)ره( بنيانگذ به روان

و با آرزوی تداوم سالمت و موفقيت مقام معظم رهبری در پيشبرد اهداف نظام 

مهمانان گرانقدر و مقدم به حضور مبارک با عرض خيرجمهوری اسالمی ایران و 

عالقه و اشتياق در  و با تشكر از کليه همكاران محترم که باکارشناسان گرامی 

رسميت یافتن جلسه مجمع  قانون کارشناسان در  6 جهت اعمال و اجرای ماده

مدیره در این هيئت 1399عمومی ساليانه کانون و استماع گزارش عملكرد سال 

عالی حاضر درجلسه، چنين از نمایندگان محترم شورایجلسه حضور یافتند و هم

  نماید.تقدیروتشكر می

که در  1399تشریح مواردی از عملكرد اقدامات هيئت مدیره در سال اینك به 

اجرای قانون کانون کارشناسان و در جهت حسن جریان و انتظام امور کانون 

  .پردازم می ،ضروری بوده 
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بودند  ما در جمع ی که در سال گذشتهدانم یاد و خاطره همكارانالزم می جادر این 

 داریم . مياند را گرامی به رحمت الهی پيوستهو 

 

 اهداف و رویكردهای کانون : 

آن با عنایت به جایگاه ویژه  ، هاکانونکارشناسی و حفظ و صيانت از موجودیت  -1

ی است که در طول زمان نه تنها از اهميت آن کاسته نشده هایترین راهبرداز مهم ،

  شده است .آن افزوده اهميت  رببا وجود شما همكاران محترم بروز  بلكه روز

به اقدامات انجام یافته توانسته،  در گذر زمان با توجه ، کانون استان تهران -2

مقامات  وگيری مدیران در تصميمرا ، موقعيت مناسبی  خودضمن ارتقاء جایگاه 

  بوجود آورد . های ملی در پروندهخصوصاً بلندپایه اجرائی و قضائی 

نوع  وهای کارشناسی کانون و معرفی ظرفيت جایگاهتحكيم تالش در جهت  -3

رتبه نظام، مقامات به مقامات عالی کارشناس شده توسط همكارانخدمات ارائه

اندرکاران اداره کشور و همه دست های اجرائی وها و سازمانقضائی و دستگاه

با طرق مختلف از جمله دیدارهای منظم به که  ، ایرانبویژه مردم عزیز و فهيم 

های کتبی و شفاهی ، شناسائی مقامات ، شرکت در جلسات مشترک ، ارائه گزارش

پذیرفته ای انجام سایر امكانات رسانه های مجازی وکانون از طریق سایت ، شبكه

  است.
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سایر چنين سعی گردیده از هرگونه تعرضی که در امور کارشناسی از طرف هم

گيرد جلوگيری شود که در این خصوص اقدامات و مكاتبات میمجموعه ها انجام 

 است .   پذیرفتهالزم و جدی صورت 

هيئت مدیره با تشكيل جلسات منظم و اتخاذ تصميم نسبت به امور مربوط به  -4

اقدامات الزم را معمول داشته که به استحضار همكاران  کانون، با انسجام کامل

 رساند.عزیز می

 
 باشد :انجام یافته بشرح زیر می موارد مهم

پی گيری ایجاد واحد خدمات داوری از طریق ریاست محترم کل دادگستری  -1

استان تهران با استفاده از کارشناسان ذیصالح که دوره آموزش داوری را گذرانده 

 اند.
 

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

 زیر:

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

 طرحها

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

 بها و اجرت المثل
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گروه سوم: مبانی رسيدگی به اختالفات فی مابين پيمانكاران و مشاوران و   -ج

 کارفرمایان

 يلينگارزیابی ساختمانهای نيمه تمام و نگروه چهارم: مبانی  -د

مبانی تعيين عوامل مؤثر در حوادث ساختمان و تعيين درصد  گروه پنجم: –هـ 

 مسئوليتها
 

ن این کانون و معاونت محترم عمرانی استانداری يمابتنظيم تفاهم نامه فيپيرو  -3

 در شهر سيل کالسه در دو طبقهگلستان در مورد ساخت یك واحد آموزشی شش 

متر مربع با سرویس بهداشتی جداگانه و آبخوری  1500زده گنبد با اعيانی به مساحت 

 طبق استانداردمتر مربع  2200به مساحت حدود  کشی اطراف زمينی جداگانه و دیوار

 53.000.000.000 با هزینه "دبستان کارشناس" تجهيز و نوسازی مدارس بنام سازمان

د که ینامگذاری گرداستان تهران کانون کارشناسان رسمی دادگستری  اهدائی ریال

تعدادی از اعضاء هيئت  ریاست کانون و با حضور  1400سوم خرداد ماه سال خ یتاردر 

 .گرفتمدیره و مسئولين محترم استان گلستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار
 

)مقارن با سالروز  1399اول آبانماه به مناسبت بزرگداشت روز کارشناس، روز  -4

بعلت وضعيت کرونا تصویب اولين قانون استقالل کانون کارشناسان دادگستری 

ای تشكيل نگردید و طی پيامی به همكاران محترم در سایت کانون ، از جلسه

 .بعمل آمدایشان تقدیر و تشكر 
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به کارشناسان معاضدتی در چارچوب ریال 3.127.580.000به مبلغ  پرداخت -5

مراجع  جهت پرداخت به کارشناسان که بصورت معاضدتی کاربودجه مصوب مجمع 

مصوب  دستورالعمل ساماندهی کارشناسی 14طبق ماده  .اندقضائی را انجام داده

ریاست محترم قوه قضائيه، اعسار با پيشنهاد قاضی و تأئيد رئيس حوزه قضائی، 

 شوند.به نوبت معرفی میکانون کارشناسان 
 

 عملكرد پروژه فرهنگی، رفاهی کانون واقع در سعادت آباد: -6

شرکت بوسيله استمرار عمليات اجرائی پيمان نازک کاری و تأسيسات پروژه  *

% پيشرفت فيزیكی  90تا حدود  1399الكتریكوم )پيمانكار مادر پروژه( طی سال 

 .داشته است

متر مربع با شرکت کویر  2500حدود به مساحت عقد قرارداد عمليات اجرائی نما  *

 .1399% تا پایان سال  60و تحقق پيشرفت 15/04/1399در 

عقد قرارداد پوشش داخلی آمفی تأتر و سالن های جنبی و صندلی های مربوطه  *

تا  %50با شرکت مهراز طرح دار آفرین و تحقق پيشرفت حدود  30/9/1399در 

 .1399پایان سال 

متر  1000انعقاد قرارداد و اجرا سنگ های اسلب طبقات همكف الی دوم حدود  *

 که هم اکنون نصب گردیده است.مربع با آقایان باباشاهی و ميرداوودی 

هواساز، داری شده کارفرما )چيلر، یادامه نصب تجهيزات مكانيكی و برقی خر *

 ط شرکت الكتریكوم ونيكوبران آسيا.نسور( توسکوئل وآساخنك کننده، فن
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انعقاد قرارداد تهيه و نصب یك دستگاه کالیمر جهت خدمت رسانی به پروژه در * 

 داری نما( و در مرحله نصب قرار دارد.زمان بهره برداری )نگه

* درخواست تمدید گواهی عدم خالف و تمدید مدت پروانه و پرداخت هزینه های 

 س قرار دارد.مربوط که در مرحله پيش نوی

% لغایت پایان  50* انعقاد قرارداد لوله گذاری و نصب انشعاب گاز پروژه و پيشرفت 

 1399سال 

سال  در بهمن ماه * انعقاد قرارداد تهيه و نصب درب ورودی اصلی )درب گردان(

1399 

های آشپزخانه و سرویس بهداشتی در اسفند * انعقاد قرارداد تهيه و نصب کابينت

 1399سال  ماه

کيلو  630-کا و آ 700) پست برق * پيگيری در مدار قرار گرفتن کيوسك برق پروژه 

 جهت شروع به کار آسانسورها و موتورخانه وات(

برابر  استاندارد بين المللی( -دارUL) تهيه و نصب بوستر پمپ آتش نشانی جدید  *

سب ضوابط روز سازمان آتش نشانی              مشخصات فنی مشاور آتش نشانی ح

 در مرحله نصب قراردارد()

  )شرکت الكتریكوم(اخذ موافقت هيئت مدیره محترم برای ترميم نرخ پيمانكار مادر *

به جهت تطویل مدت قرارداد، عدم پوشش نرخ های قراردادی و رعایت پروتكل 
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%  15بميزان  فرعی پروژه های بهداشتی کرونا و خدمات همكاری با پيمانكاران

 1397نسبت به قرارداد منعقده در سال 

لغایت  01/10/1399تمدید قرارداد مهندسان مشاور ارگ بم کرمان از  *

31/04/1400 
 

جلد سالنامه که اسامی کارشناسان در آن درج گردیده و  7000چاپ تعداد -7

 .توزیع آن بين کارشناسان و کليه دادگاهها و دادسراهای استان تهران
 

و مراجعين به واحدهای  بمنظور رفاه حال متقاضيان کارشناسی و کارشناسان -8

و  یكدستگاه آسانسور از پارکينگ به طبقه اول احداث دبيرخانه و ارجاع و سپرده

 مورد بهره برداری قرار گرفت
 

 ماه حقوق کارمندان به ازای هر سال بعنوان ذخيره سنوات 1.5ذخيره کردن  -9

 .خدمتی
 

به کارشناسانی که  نشستگیزافتخار با به قبولی انصراف و اعطای لوح تقدیر -10

 نفر( 7) شخصاً درخواست بازنشستگی داشته اند.
 

ترميم حقوق کارمندان با توجه به شرایط فعلی و برابر مصوبه مجمع سال  -11

 .گذشته
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قاد قرارداد با شرکتی برای عتهيه ضوابط توزیع کارهای ارجاعی به کانون و ان -12

بطور آزمایشی مورد بهره  12/3/1400که از تاریخ  طراحی و ایجاد سيستم مكانيزه

کارشناسی، تحصيالت و درآمد و  هپارامترهای سابق .برداری قرار گرفته است

محكوميت های انتظامی جزء عمده ترین عوامل در هيئت مدیره تعيين گردیده 

 است.
 

با تصویب که  ریال از صندوق رفاه کارشناسان 4.710.000.000پرداخت مبلغ  -13

به تعدادی از همكاران کارشناسی که در اثر  مجمع عمومی سال قبل بوده است

 اند.بودهدر منزل یا بيمارستان بستری  کرونا های مزمن وبيماری
 

کارکنان کانون بابت  رفاه ریال از محل صندوق 1.532.438.000پرداخت مبلغ  -14

در بيمارستان بستری بوده و نياز  اکرون از جمله هاافرادی که در اثر عارضه بيماری

 اند.به کمك داشته
 

پيگيری اصالح قانون کانون و نيز ماده واحده الحاق مرکز مشاوران به کانون  -15

کارشناسان با انتقال اموال منقول و غير منقول و نقدینگی کارشناسان مرکز به 

 ن.کانون با مصوبه هيئت مدیره و اعالم آن به شورای عالی کارشناسا
 

 قانون نظام مهندسی در اصالح قانون 27حذف ماده  پی در پی جهت پيگيری -16

مقامات مهم ریاست جمهوری، مجلس از طریق  سازمان نظام مهندسی ساختمان

 و قوه قضائيه
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های راه حل سی چالشهای مسكن در کشور و ارائهطراحی برگزاری سمينار برر-17

مجلس شورای اسالمی و دعوت از وزارت اهنگی همراهبردی که در سالجاری با 

تيد و اثبت کل و اتحادیه امالک و انبوه سازان و اس سازمان مسكن و شهرسازی و

که بعلت  دانشجویان دانشگاههای فنی و اقتصادی و نيز دست اندرکاران مسكن

در نيمه دوم سالجاری  بيماری واگيردارکرونا باقی مانده است در صورت رفع موانع

 .اهد گردیدانجام خو

بانك نظامی با دو موسسه  5ت کارشناسی ارزیابيهای شابه پایان رساندن گزار -18

 مالی و اعتباری وابسته به ستاد نيروهای مسلح جهت انتقال به بانك سپه
 

به  4و  3و  2و  1افزایش و تغيير صالحيت جغرافيائی کارشناسان از مناطق  -19

سال سابقه  11و افزایش صالحيت جغرافيائی کارشناسانی که بيش از  استان تهران 

 دارند حسب درخواست کارشناسان به سراسر کشور
 

اعطاء صالحيت ارزیابی واحدهای مسكونی به کارشناسان جدید راه و  -20

 ساختمان
 

پس از گذراندن موفقيت آميز دوره کارآموزی  1399نفر در سال  326تعداد  -21

 . اندند نمودهاتيان سوگ

لباس مخصوص مراسم اتيان سوگند برای اعضاء هيئت مدیره  و تهيه طراحی -22

 کنند.ت میو کارآموزانی که در مراسم اتيان سوگند کارشناسی شرک
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کار پایاناخذ صد قانون شهرداری در مورد  در ارتباط با رای  کميسيون ماده -23

عدالت اداری برای کاهش ميزان جریمه ساختمان دفتر مرکزی و شكایت به دیوان 

 .اضافه بنا در طبقه نهم و زیر زمين ساختمان
 

تشكيل اتاق فكر و طرح مسایل استراتژیك کانون و استفاده از نظرات بعنوان  -24

 .جاریجلسه در سال 5مشاورت با هيئت مدیره کانون در 
 

 266.898جمعاً تعداد 1399سال  در ارتباط با خدمات انجام کارشناسی در -25

 فقره فيش به کانون ارائه که از این تعداد:

 % 5حدود                           فقره فيش مربوط به ارجاع کانون  12.584 الف:

 % 94حدود                          فقره فيش مربوط به مراجع قضائی  251.750ب: 

رداری، وزارتخانه ها، ادارت، فقره فيش مربوط به سایر مراجع ) شه 2.564ج: 

 % 1حدود                       و . . .( می باشد. یسازمانها، بانكها و اشخاص حقيق
 

 فعاليت و عملكرد مدیریت امور کارشناسان: -26

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

 نفر 3065 (1399-1400سالهاي : تمديد اعتبار پروانه كارشناسان) 1

 نفر 388 : صدور حكم مرخصي كارشناسان2

 نفر 400 : تغيير آدرس محل سكونت كارشناسان 3

 نفر 375 : مجوز تغيير مناطق كارشناسان 4
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 نفر 9 : اهداء لوح تقدير به كارشناسان مستعفي و بازنشسته5

 نفر 30 تهران ) بصورت مهمان( : انتقال موقت كارشناسان از استانهاي ديگر به استان6

 نفر 31 : تعداد كارشناسان فوت شده 7

 نفر 481 : آموزش كارآموزان8

 نفر 326 : 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 ) ارزشيابي اموال منقول 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 هنري()فنون  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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 :روابط عمومی و امور متقاضيان کارشناسیفعاليت و عملكرد  -27

 نفر 654  1398قبولي سال  بررسي سوابق و مدارك متقاضيان كارشناسي :1

 نفر 559 : تأئيد مدارك و سوابق2

 نفر 559 مصاحبه حضوري با قبول شدگان متقاضي در امر كارشناسي: 3

 نفر 541 شدگان در مصاحبه جهت تكميل مداركدعوت از قبول : 4

 نفر 420 جهت گزينش ارائه مدارك جهت رسيدگي به حراست كانون: 5

 نفر 420 معرفي متقاضيان كارشناسي جهت اخذ عدم سوء پيشينه: 6

 نفر 60 بررسي مدارك تحصيلي پرونده متقاضيان به وزارت علوم جهت تأئيد: 7

 نفر 60 مدارك متقاضياناسكن نمودن سوابق و : 8

 ارتباط با كارشناسان، سرويس دهي، راهنمائي و اطالع رساني به آنها در خصوص امور كانون :9

: تهيه و ارسال نامه تبريك و تسليت توسط رياست محترم كانون كارشناسان به 10

 همكاران كارشناس ودرج در سايت

مناسبتي در تابلو اعالنات كانون و : اعالم بخشنامه و دستورالعمل و آگهي هاي 11

 درج در سايت كانون

 هاي كانون و درج در سايت كانون: تنظيم خبر مراسم12
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 فعاليت انجام شده مدیریت امور ارجاع کانون -28

 فقره 176 (و فلزات )منابع آب و معادن 1الف: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 298 منقول) ارزشيابي اموال  2ب: تعداد ارجاعات گروه

 فقره 23 )امور پزشكي و غذائي( 3ج: تعداد ارجاعات گروه

 فقره 503 )امور مالي ( 4د:  تعداد ارجاعات گروه

 فقره 757 )وسائط نقليه( 5ه: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 3297 )راه و ساختمان( 6و: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 996 )صنعت و فن( 7ت: تعداد ارجاعات گروه

 فقره 176 )فنون هنري( 8ي: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 1837 )كشاورزي و منابع طبيعي( 9ك: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 118 )خدمات اداري و عمومي( 10ل: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 84 )ايمني و حوادث( 11م: تعداد ارجاعات گروه 

 فقره 1 (تكنولوژيبيو و نانو ) 12تعداد ارجاعات گروه ن: 

 فقره 692 توضيح اينكه تعدادي ارجاع بصورت معاضدتي صورت گرفته است

 فقره 8.958 جمع كل

ارجاعات گروههاي بزرگ سديد، انفورماتيك، كفش بال، پخش رازي، آتيه صبا، و 

 موسسه مالي اعتباري نور، بانك گردشگري، بانك سامان و بانك آينده
 فقره 9

 فقره 8.967 كانون تهرانجمع ارجاعات 
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 فعاليت های انجام شده در مدیریت امور اجرائی کانون کارشناسان -29

 الف: دبير خانه

 مورد29326 تعداد كل نامه هاي وارده و ثبت شده 1

 مورد18332 تعداد كل نامه هاي صادره 2

 مورد 4200 علي الحسابتعداد كل نامه هاي صادره  3

 مورد 5614 معرفي كارشناسانتعداد كل نامه هاي  4

 مورد 565 مرخصي كارشناسانتعداد كل نامه هاي صادره  5

 مورد 717 تعداد كل نامه هاي صادره جهت استعالمات 6

 مورد 663 هاي كارشناسانتعداد كل درخواست افزايش صالحيت 7

 مورد 131 استاد راهنما جهت شروع دوره كار آموزي شده به معرفيافراد تعداد كل  8

 مورد 98 تعداد كل تز و پايان دوره كار آموزي به استانها 9

 مورد 205 هاي انتظامي كانوندادگاه شده به معرفي افراد تعداد كل 10

 مورد 772 هاي كارشناسي معاضدتيتعداد كل درخواست 11

 مورد 223 تعداد كل درخواستهاي كارشناسي به صورت وثيقه 12

 مورد 348 انتقال از استانها به تهران تعداد كل درخواست 13

 مورد 61 تعداد كل نامه هاي صادره جهت عملكردهاي مالياتي 14

 مورد 107 شده تسليت به خانواده هاي كارشناسانتعداد كل نامه هاي صادره  15

 مورد 80 دادنامه هاي صادره و ارسالي از دادگاه انتظامي كانون 16

 مورد 894 اعالم تخلف كارشناسان 17

 مورد 84 درخواست معرفي به بانك جهت اخذ وام 18

 مورد 95 درخواست وام از كانون 19
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 ب: تدارکات و پشتيبانی

 .بازسازي و مرتب كردن انبارهاي كانون -1

 .د نياز كانونو ملزومات اداري و ساير لوازم مورايل سخريداري و -2

كارشناسان و  از وهمچنين پذيرائي برگزاري وتداركات الزمفراهم نمودن مقدمات  -3

ي آموزشي و جلسات ت مجمع عمومي و فوق العاده ساليانه و كالسهاامهمانان در جلس

 هيئت رئيسه هاي مختلف.

 .محوطه كانون فضاي سبزنگهداري  -4

 .كارشناسان و ارباب رجوعهمكاران كانون وكنترل رفت و آمد  -5

 .ناسان در پاركينگ و كانونجابجائي وسائط نقليه همكاران و كارش -6

 ي كانون.ساختمان تأسيسات نظارت بر -7

 مواقع ضروري.پي گيري تعميرات ساختمان در  -8

همكاري با شركت نيكوبران جهت نصب آسانسور هيدروليكي محوطه كانون از شروع  -9

 عمليات تا پايان

 نصب لمينيت و تعويض ميز و صندلي سالن سخنراني طبقه سوم. -10

 انجام امور انبار گرداني طبق روال ساليانه با حضور نماينده امور مالي و حسابرسان -11

بين كارشناسان گروههاي مختلف و ارگانها و  1400توزيع و تحويل سالنامه  -12

 دادگاههاي استان تهران.

 توزيع سالنامه به مراجع قضائي استان تهران -13
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 ج: بایگانی

 واحد مربوطهاي موجود در اسكن پرونده -1

 تفكيك و انتقال پرونده هاي ) فوتي، استعفا و عدم تمديد(  -2

 ارسال پرونده ها به واحدهاي صالحيت،امور كارشناسان و امور كارآموزان -3

 درج دستورات كانون و احكام انتظامي در پرونده هاي كارشناسان محترم -4

دادگاهها در پرونده كارشناسان و  بايگاني كليه نامه ها و ابالغها  و احكام انتظامي -5

 كارمندان اداري كانون

 

 فعاليت های انجام شده در قسمت مدیریت کامپيوتر )رایانه( کانون -30

 1399برگزاري مجمع عمومي ساليانه به صورت مجازي در سال  -1

هماهنگي با چاپخانه ايرانچاپ جهت چاپ تدوين و تنظيم اطالعات كارشناسان و  -2

 .1400سال سررسيد 

بروز رساني روزانه اطالعات كارشناسان در سامانه الكترونيك قضائي)ثنا( جهت بهره  -3

 .برداري در دادگاهها و دادسراها

نفر از كارشناسان در سيستم كانون  3500اصالح اطالعات و صالحيتهاي كارشناسي  -4

منطقه تهران و  اساس مصوبه هيئت مديره كه بهو سامانه الكترونيك قضائي )ثنا( بر 

 كشور تغيير نمودند.سراسر

هاي س رشته كامپيوتر جهت بهبود سيستمبرگزاري جلسات متعدد با همكاران كارشنا -5

 .و سخت افزاري كانون نرم افزاري
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نفر از كارشناسان محترم در دفترچه  765درج و چاپ افزايش صالحيت براي بيش از  -6

 .هاي كارشناسي

 .افزاري و نرم افزاري سيستمهاي قديمي كانونبه روزرساني سخت  -7

ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري و افزايش پهناي باند سيستم اينترنت بيسيم ساختمان  -8

 .كانون جهت استفاده همكاران كارشناس

 .بهبود و ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري سامانه ايميل كارشناسان كانون -9

رساني همكاران محترم كارشناس از طريق پيامك كه شامل مورد اطالع  235تعداد  -10

 .باشدپيامك مي 156.000

بروز رساني دائمي سايت كانون در بخش هاي مختلف علي الخصوص اسامي و  -11

 .مشخصات كارشناسان محترم براي انتخاب متقاضيان امور كارشناسي

 .ي سريعترخبري كارشناسان تهران جهت اطالع رسانبروز رساني كانال  -12

 .ي انتظامي كانونافزار امور و اطالع رساني دادسرانرم  بهبود -13

 .بهبود سيستم ارسال صورتحساب مالي كارشناسان به پست الكترونيك آنها -14

  اقدامات الزم جهت قرارداد  نرم افزار ارجاع كار كارشناسي. -15

 

 آموزش  مدیریتاقدامات انجام شده در  -13

اهميت امر آموزش براي ارتقاء سطح دانش علمي و تجربي كارشناسان و با توجه به 

همچنين كارآموزاني كه قرار است به كسوت كارشناس رسمي دادگستري درآيند، 

كميسيون آموزش كانون تهران برنامه هاي آموزشي را به شرح زير تدوين و به اجرا درآورده 

 است:
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كانون كارشناسان به روساي محترم دانشگاههاي پي گيري مكاتبات انجام شده از طريق  -1

تهران و شهيد بهشتي در خصوص ايجاد و راه اندازي رشته كارشناسي كه منتهي به اخذ 

 مدرك كارشناسي ارشد و دكترا شود.

مراجعه پي در پي به وزارت علوم، آموزش و تحقيقات در حوزه بخش گسترش  -2

گاه در محل كانون كارشناسان رسمي دانشگاهها بمنظور تأسيس دانشكده يا دانش

 دادگستري استان تهران

، جهت عقد قرارداد و آموزش به دانشگاه يشنهاد بخش گسترش دانشگاههابا توجه به پ -3

 علم و فرهنگ مراجعه گرديد.

يم تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اسالمي استان تهران جهت تاسيس دانشكده تنظ -4

 PHD، كارشناسي ارشد و دكترا كارشناسي در مقطع كارشناسي 

شناسائي همكاران كارشناس رسمي كه داراي مدرك دكترا بوده و در دانشگاهها عضو  -5

 باشند بمنظور آموزش كارشناسان از وجود آنان استفاده خواهد شد.هيئت علمي مي

بررسي تعدادي از فيلمهاي و نوارهاي ضبط شده در دوره هاي گذشته جهت آموزش  -6

 همكاران در دوره هاي آموزشي

بمنظور آموزش همكاران جهت شناسائي استاد به تعدادي از مراكز آموزش شامل  -7

دانشگاه شريف، دانشگاه تهران، صنايع فرودگاهي و صنايع پااليشگاهي و صنايع پتروشيمي 

 مراجعه و با مسئولين مربوطه مذاكره گرديدو ... 
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گيري اخذ گواهينامه هاي آموزشي كه دوره هاي مربوطه را در رشته تفسير پي -8

 .عكسهاي هوائي در دانشكده جغرافيائي تهران گذرانده اند

 ) اموال منقول(  2برگزاري يك دوره كالس آموزشي براي گروه  -9

) تشخيص اصالت خط، اثر انگشت و  8براي گروهبرگزاري يك دوره كالس آموزشي  -10

 امضاء( 

   6برگزاري يك دوره كالس آموزشي در زمينه سرقفلي و گزارش نويسي براي گروه  -11

 ) راه و ساختمان و نقشه برداري ( 

 ناسان رشته هاي مختلف ) پنج دوره(يل كالسهاي آموزش داوري براي كارشتشك -12

نفر جهت متقاضيان كارشناسي كه قبل از  180به تعداد دوره  6كالسهاي آموزشي  -13

 .كارشناسي نياز به گذراندن كالسهاي مذكور دارندپروانه اخذ 
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 اقدامات انجام شده در مدیریت پژوهش -32

 نشریات و اسناد تهيه شده: -الف

 تهيه نمونه قرارداد پژوهشي  -1

 تهيه ي نظام نامه امور پژوهش و شوراي پژوهش  -2

 تهيه ي فرآيند تأسيس پژوهشكده ي حقوق كارشناسي رسمي -3

 تهيه نمودار فرآيند طرح هاي پژوهشي   -4

 دوين نقشه راه فعاليت هاي پژوهشيتهيه و ت -5

 1399تهيه ي زمانبندي فعاليت هاي پژوهشي سال   -6

 1400سال تهيه برنامه ي پيشنهادي براي  -7

 تدوين نظامنامه ي تشكيل و اداره ي جلسات شوراي پژوهش -8

 فقره مقاله پنجاه صفحه اي براي سمينار چالش هاي مسكن در كشور  3ارائه  -9

 تهيه ي شيوه نامه نگارش ارائه گزارش هاي پژوهشي و كاربرگ گردشكار پژوهش -10

 

 کارهای اجرائی انجام شده: -ب

 تأسيس پژوهشكده ي حقوق كارشناسي رسمي.پيگيري مقدمات  -1

كه 1399جلسه در سال  18نفر عضو و برگزاري  7تشكيل شوراي پژوهش با  -2

 صورتجلسات آن تقديم گرديده است.

تشكيل كميته هاي تخصصي پژوهشي) كميته ي حقوقي، كميته ي اخالق   -3

 كارشناسي، كميته داوران پژوهش(.
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قانون و مقررات حوزه  -2مباني كارشناسي و ارزيابي -1پژوهشي)تشكيل گروه هاي  -4

وحدت رويه سرقفلي و  حق كسب و  -4مطالعات مسكن  -3هاي تخصصي كارشناسي 

 دانش، فناوري و شيوه نوين و هوشمند در كارشناسي(. -5پيشه يا تجارت 

نظيم تفاهم نشست هاي متعدد با مسئولين محترم پژوهشگاه قوه قضائيه كه منجر به ت -5

 نامه ي همكاري شوراي عالي و پژوهشگاه موصوف گرديد.

برگزاري جلسه ي تشريح سامانه مستند سازي مكان محور تملك اراضي و ارزيابي  -6

 امالك شهري توسط آقاي دكتر عاشوري از شركت فرانگاشت نوآور.

تأمين منابع برگزاري جلسه ي تشريح چالش هاي مسكن و ارائه راهكار توليد مسكن و  -7

 آن، توسط آقاي دكتر عباس آخوندي 

فراخوان اعضاي داوطلب براي عضويت در گروه ها و كميته هاي تخصصي پژوهش با  -8

 ارسال پيامك به كارشناسان همكار و اطالع رساني در سايت كانون.

 پيگيري تأسيس مركز اسناد و اطالعات كانون و تشكيل كتابخانه.  -9

 كردن بخش پژوهش در سايت كانون. درخواست فعال  -10

رصد و گردآوري مطالب مربوط به كارشناسان از محله ها و روزنامه ها و سايت هاي  -11

 خبري و گروه هاي مجازي.

تهيه ي پيشنهاد برگزاري كنفرانس ملي كارشناسي رسمي دادگستري و جايگاه آن  -12

 در نظام قضائي و اجرائي كشور.
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ان دكتر مكنون، دكتر شريعتي، مهندس اليق به پژوهشگاه قوه پيگيري معرفي آقاي -13

 قضائيه توسط رياست محترم شوراي عالي.

 برگزاري جلسات مشترك با رياست محترم كانون. -14

 برگزاري جلسات مشترك با اعضاي محترم كميسيون آموزش و پژوهش. -15

ي و مركز كارشناسان اعالم نظر در خصوص تفاهم نامه همكاري فيمابين شوراي عال -16

 قوه قضائيه.

ارائه متن پيشنهادي ماده واحده الحاق كارشناسان مركز به كانون هاي كارشناسي  -17

 استان ها.

 اعالم همكاري پژوهشي كانون با پژوهشگاه قوه قضائيه.  -18

اعالم همكاري پژوهشي كانون با معاونت محترم راهبردي قوه قضائه به دستور رياست -19

 كانون. محترم

اعالم اشكاالت مربوط به برگزاري همايش بررسي چالش هاي مسكن در كشور و ارائه  -20

 راه حلهاي كاربردي.

 اعالم گزارش جلسات انجام شده با مسئولين محترم پژوهشگاه قوه قضائيه.-21

 ي مربوطه.قانون تملك آپارتمان ها با كميتههمكاري و عضويت در پيس نويس اصالح -22

سي و اعالم نظر در خصوص طرح دو فوريتي جهش توليد و تأمين مسكن)ايرادات برر-23

 شكلي و ماهوي و ارائه پيشنهاد هاي اصالحي(.

 گانه. 12درخواست معرفي يك نفر رابط پژوهشي توسط هيأت رشته هاي -24
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 پژوهش های انجام شده و در دست اقدام: -ج

 اطاله دادرسي ناسي از فرآيند كارشناسي -1

بررسي علل شكايت از كارشناسان رسمي در مراجع قضائي و انتظامي و نحوه ي  -2

 پيشگيري از تخلفات

 بررسي علل وجود اختالف فاحش در ارزيابي و ارائه راهكارها  -3

 بررسي ساختارهاي متناظر كارشناسي رسمي در ساير كشورها)مطالعه تطبيقي( -4

 

 :پيشنهادهای پژوهشی  -د

و تأسيس واحد مديريت دانش در كانون در  "مديريت دانش"پيشنهاد پروژه تحقيقي  -1

 صفحه(   21مديريت امور پژوهش)در 

 25)در "استفاده از سامانه اطالعات مكاني در ارزيابي امالك"پيشنهاد پروژه تحقيقي  -2

 صفحه(

ئيسه گروه جدول تخصيص نماينده ي رشته ها در هيأت ر"پيشنهاد پروژه ي تحقيقي  -3

 "گانه كارشناسي 12هاي 
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 فعاليت های انجام شده در امور شكایات، دادسرا و دادگاههای انتظامی -33

 الف: فعاليت انجام شده در امور شكایات کانون

 فقره 500 ارسال پرونده ها به دادسراي انتظامي -1

 فقره 356 غير مرتبط بودن شكايات از كارشناسان كانون -2

 فقره 283 ابالغ اخطاريه به كارشناسان متشكي عنه -3

 فقره 71 سط كارشناسان بررسي رد شكايات تو -4

 فقره 64 پرونده هاي در دست اقدام بدليل نواقص مرتبط -5

 فقره 33 پرونده ها جهت بررسي به كارشناسان اين كميسيونارجاع  -6

 فقره 26 ابالغ شكايات به كارشناسان مورد شكايت -7

 فقره 13 كه به امور شكايات واصل شده است لوايح دفاعي كارشناسان -8

 فقره 12 شاكياناز شكايات توسط انصراف  -9

 فقره 7 ارائه گزارشات رسيدگي شده توسط كارشناسان رسمي -10

 فقره 6 شوراي عالي به استانهاي ديگر وهاي غير مرتبط ارسال پرونده -11

 قسمت دادسرای کانون: فعاليت انجام شده در ب

 فقره 481 99موجود در سنوات قبل از سال پرونده هاي  -1

 فقره 432 1399ورودي سال پرونده هاي  -2

 فقره 538 1399در سال  پرونده هاي مختومه شده -3

 فقره 106 صادر شده كيفرخواست كه يئپرونده ها -4
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 فقره 433 منع تعقيبپرونده هاي  -5

 فقره 375 و در دست اقداممانده باقيپرونده هاي  -6
 

 ج: فعاليت های انجام شده در دادگاههای انتظامی کانون

  (1389پرونده هاي مانده از سال قبل ) -1

 فقره 165 پرونده هاي ارسالي از دادسرا به دادگاههاي انتظامي -2

 فقره 106 تعداد كيفرخواست صادره -3

 فقره 54 تعداد اعتراض به منع تعقيب -4

 فقره 151 صدور راي توسط دادگاههاي انتظاميپرونده هاي منجر به تعداد  -5

 فقره 14 )مانده در پايان سال( تعداد پرونده هاي در دست رسيدگي -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


