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 هاهراهنمای تدوین مقال

ی با های مختلف کارشناسمشکالتی باشد که کارشناسان در رشته مسائل و موضوع مقاله در ارتباط با .1
 .ها روبرو هستندآن

 .نویسندگان( باشدها و تحقیقات نویسنده )یا مقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

یک از نشریات )یا مجموعه یک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال یا در هیچمقاله قبال برای هیچ .3
 .باشدها( چاپ نشدهمقاالت همایش

به باال( نوشته شود. برای متن فارسی  2007های )ترجیحا ویرایش Wordافزار مقاله بااستفاده از نرم .4
و فونت  Times New Romanو برای متن انگلیسی از قلم  13ت با فون  B Nazaninاز قلم 

 .استفاده شود 12

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمکلیه فرمول .5

پس از  .فرستاده شودارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت  ۀمقال .6
 ۀرونیکی نویسندالکت نشانیها به دریافت فایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری

 .شودمقاله ارسال می

 .آورده شود پانویسصورت ها بهیادداشت .7

و از تکرار  ( آورده شودغیرفارسیبه ترتیب حروف الفبا )ابتدا فارسی و سپس  ،فهرست منابع جداگانه .8
 .نماییدخودداری  منابع

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

 .ناشر: نشر محل. کتاب نام(. نشر سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: شدهتألیف کتاب .9-1

، دوره یا جلد،)شماره نام نشریهنام نویسنده )سال نشر(. عنوان مقاله.  خانوادگی، نام: مقاله .9-2
صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و  نشریه(: شماره صفحات مقاله. ارجاع به

در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع « و دیگران»شماره صفحه باشد و از نوشتن لفظ 
 التین خودداری شود.

ام . نام و ننام کتاب به فارسیشده: نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال تألیف(. کتاب ترجمه .9-3
 م ناشر.خانوادگی مترجم. محل نشر: نا

 باشد. (صفحه 15چهار هزار کلمه )ها و شکل هاجدولبا منابع،  هامقالهحداکثر حجم  .10

 مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است. .11

 .بگیرندتماس  22909033 ۀبا شمار هامقالهپیگیری  برایشود از نویسندگان محترم تقاضا می
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یآزمون کارشناسان رسم یبه برگزار ینگاه  

 مقدمه 
ورود به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری 
مستلزم گذراندن مراحلی است که یکی از آن مراحل 
 7آزمون کتبی ورودی است. قسمت دوم بند الف ماده 

از وظایف شورای عالی کارشناسان رسمی، اشاره ای 
مستقیمً به برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق 

شورای عالی کشور نموده و این در حالی است که 
کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان سیاست گذار 

 18روشها و نظام کارشناسی رسمی در کشور در مدت 
سال  3بار و به طور متوسط هر  6سال گذشته صرفًا 

یک آزمون برگزار نموده و در واقع نتوانسته است با 
روشی نظامند، نص صریح قانون یعنی برگزاری سالیانه 

اید. عالوه بر موارد مذکور عدم آزمون را اجرا نم
و برگزاری آزمون سال  95تا  90برگزاری آزمون از سال 

و تبعات بعدی آن، و وجود رویه های مختلف در  95
اعالم نیاز جذب کارشناس نیز از نقاط ضعف و عدم 
وجود نظامنامه و رویه ای واحد در این خصوص از 
نقاط ضعف شورای عالی بوده است. خوشبختانه 

رای عالی دوره چهارم با وجود برنامه پس از تشکیل شو
کمیته تخصصی آزمون و آسیب شناسی از آزمونهای 

بسیاری از نواقص و   98گذشته، با برگزاری آزمون 

                                                        
اقدامات الزم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر  -الف »  1

ی آموزشی، بازآموزی، هاکشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دوره

اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز گردهمائی، هم

نواقض، آزمون را برطرف نموده و اقدام موثری در 
پیشرفت نظام آزمون که در برنامه چهارساله پیش بینی 

 شده، صورت گرفته است.
و با نگاهی به برگزاری  جه موارد باالبا تو

آزمونهای متفاوت و خارج از عرف از سوی 
تشکیالت موازی در مقایسه با آزمون سراسری 
شورای عالی، به نظر ضرورت  بررسی و آسیب 
شناسی آزمون کارشناسان رسمی و به ویژه روش 

 برگزاری آن مورد نیاز است.
 جایگاه قانونی آزمون در جذب کارشناسان

قانون کانون کارشناسان   7بند الف ماده 
تکلیف شورای عالی را در  1رسمی دادگستری

خصوص برگزاری آزمون برای جذب نیروی های 
متخصص در حرفه کارشناسی در سراسر کشور 
مشخص نموده است. اما در خصوص روش 

روش »برگزاری آن سکوت نموده است که البته 
به عبارت برگزاری آزمون را می توان با توجه 

که از وظایف و اختیارات « سیاستگذاری»وظیفه 
شورای عالی است تسری داد که این سیاست 

آیین نامه اجرایی قانون  56گذاری در ماده 

های مختلف مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه

 « کارشناسی

 امیررضا حسینی ابریشمی    

  عالی کارشناسان رسمی دادگستریعضو شورای
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تجلی پیدا کرده  2کارشناسان رسمی دادگستری
 است.

تبصره های  3قانون کارشناسان  15در ماده 
ذیل آن تکلیف چگونگی شرکت کنندگان مشخص 

شرایط الزم برای ثبت نام، ت به نحوی که شده اس
نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع 
سؤاالت امتحانی و موعد اعالم نتیجه و نحوه 
نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و 

 را به همچنین وظایف کارآموزان در این دوره 
 ارجاع داده است نامه اجراییآیین

د قانونی ، شورای عالی بنابر این مطابق موار
با وظایفی که قانون بر عهده وی گذاشته است با 
اختیارات کامل و می تواند در خصوص برگزاری 
و روشهای آزمون تصمیم گیری قطعی نماید. 
همانطوری که در برگزاری آزمونهای گذشته، 
تمامی موارد آزمون را منطبق و در راستای مواد 

ادوار شورا عالی قانونی و از طریق سیاستگذاری 
بکار بسته است . اما آنچه مشخص است به هر 
آزمون ایراداتی وارد می شود که می بایست نسبت 

                                                        
، نحوه برگزاری . دستورالعمل جزییات طرح سؤاالت آزمون56ماده 2

 ، کارآموزی و نظارتتجربیو  مصاحبه علمی ،، نصاب نمره قبولیآزمون

تشکیل  های کارشناسی وها و گروهبر آن و همچنین مقررات رشته

، ها، به وسیله شورای عالی تدوینها و شهرستاننمایندگی کانون استان

 « گردد.ابالغ می هاتصویب و جهت اجرا به کانون

 
 

 
 

 

 
 ثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:. متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی عالوه بر و15ماده 3

های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران الف. متدین به دین اسالم و یا یکی از اقلیت
 اسالمی ایران، و وفاداری به نظام مقدس جمهوری

 ب. داشتن تابعیت ایرانی.
 ج. نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
 د. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

 های غیرقانونی یا مخالف اسالم.. نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروهه
 تبصره. وزارت اطالعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعالم را اعالم نماید.

به بررسی آسیب شناسی آزمونها اقدامات موثری 
صورت گیرد و در صورت لزوم با طالعه تطبیقی به 
دیگر آزمونها در کشور یا سایر کشورها نسبت به 

 مود. جایگزینی روش مطلوب اقدام ن
 آسیب شناسی و بررسی

رشد و تعالی در زمینه  در حال حاضر
کارشناسی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

 ه وتجرب با ،متخصص ،انسانی آگاه با وجود منابع
شده حاصل  آموزشهای مخصوص کارشناسی

و ی تکمیلآموزشهای تحصیالت تخصصی و است. 
و  متخصص کارشناس رسمیتربیت روش صحیح 

کارشناسی در  ارتقای سطح فرهنگ هد، موجبمتع
کانونهای کارشناسان رسمی نسبت به تشکیالت 
موازی خود گردیده است . این روشها در گذشته 
با توجه به جمعیت کارشناسان در سطح کشور الزم 
بوده اما با گذشت زمان و توسعه جامعه و به طبع 
آن گسترش نیاز به خدمات کارشناسی  و همچنین 

آمدن کانونهای کارشناسان مستقل در  بوجود
 سراسر کشور کافی نیست 

ربوط منامه کارشناسی یا باالتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته و. داشتن دانش
هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی یا باالتر وجود نداشته  بعد از اخذ مدرك تحصیلی مذکور.

هر رشته و حداقل پانزده سال  نامه کارشناسی یا باالتر درباشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرك دانش
 ارشناسی رسمی باشند.توانند متقاضی اخذ پروانه کسابقه کار در آن رشته می

 بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام. ز. دارا
 های اخالقی.ح. موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صالحیت اولویت

ای که بیش از ده سال سابقه ط. گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی
 کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.به عنوانکارشناسی رسمی داشته و 

 ی. داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤاالت امتحانی و موعد . شرایط الزم برای ثبت1تبصره

کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره کارآموزان در طول دوره اعالم نتیجه و نحوه نظارت بر
نظر  گونه اظهارکارآموزی حق هیچ نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دورهدر آیین

 کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
نامه کارشناسی و دانش. پس از اعالم تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان 2تبصره
ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی  های اختصاصیالتحصیالن آموزشگاهفارغ

 آزمون یاد شده شرکت کنند. توانند در صورت داشتن شرایط مذکور دربرداری ثبتی داشته باشند میو یا نقشه
بودن ده سال سابقه  اسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط داراهایی که سابقه کارشن. در رشته3تبصره

های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه الرعایه نیست. متقاضیان رشتهالزم کارشناسی برای کارشناس راهنما
 ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد  هر . عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی4تبصره
 آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
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با گسترش جمعیت و تعداد آمار پرونده های 
قضایی، حتی با وجود تشکل موازی ، با وجود 
ظرفیت های موجود در قانون برای کارشناسی، نیاز 
به امر کارشناسی در مراجع قضایی و سازمانهای 

علت ما شاهد اجرایی رو به افزون است و به همین 
آن هستیم که در اکثر نقاط کشور بخصوص در 
بعضی از رشته های کارشناسی مانند کارشناسی 
امور ثبتی، وسایط نقلیه و خط و اصالت امضا 
همچنان نیاز به کارشناس رسمی داشته لذا با 

سال در گذشته و آزمونهای  3برگزاری آزمون هر 
ان رتشکیالت موازی این نقیصه و کمبود هنوز جب

 نشده است. 
روند ورود به مسیر کارشناسی در گذشته تا 

با آزمون بوده، پر پیچ و خم ساده اما مسیر حال 
. اما با توجه به  ورودی و سنجش اولیه آغاز میشود

توضیحات فوق الذکر این مسیر بسیار زمانبر و 
طوالنی و بعضاً با گسترش فضای مجازی و بروز 

... باعث طوالنی  مشکالت عدیده ای اعتراضات و
 شدن کل فرایند آزمون می گردد 

به صورت  90آزمون کارشناسی در دهه 
سراسری و از طریق سازمان سنجش و همکاری 

 95نزدیک با شورای عالی برگزار گردید. در آزمون 
اشتباهات و خطاهای انسانی از جمله طرح سئوال 
، نحوه انتخاب و اعالم نتایج و بسیار موارد دیگر 

از چالشهای روبروی شورای عالی بود که با  یکی
استفاده از آسیب شناسی و تجربه بدست آمده از 

بسیاری از موارد برطرف  98آن، در آزمون سال 
 شده است.

، با نگاهی گذرا 98در خصوص آزمون سال 
به روند برگزاری این آزمون از شروع کار ستاد 

و برطرف نمودن نقایص گذشته  97آزمون در سال 
و برنامه ریزی برای کلیه  98برگزاری در سال  و

ماهه شروع و بدون در  9پذیرفته شدگان با برنامه 
نظر گرفتن مسائل فورس ماژور )شیوع ویروس 

( ،در بازه ای دو ساله 99کرونا( تا انتها )ابتدای مهر 
بهترین زمان برگزاری آزمون از گذشته تا کنون با 

میتوان به عنوان حجم بی سابقه کار اجرایی آزمون 
بهترین آزمون در نظر گرفت و البته هنوز با سطح 

 اپتیمم مد نظر قانون فاصله زمانی وجود دارد.
برای رسیدن به وضعیت مطلوب، برگزاری  

آزمون می بایست بطور مرتب در هر سال برگزار 
شود تا نیاز به رشته های کارشناسی به طور مداوم 

تانها و کمبود اس به سیستم کارشناسی تزریق گردد
 برطرف شود. 

بنابر آنچه در باال آمده است مواردی که می 
 بایست در آن تامل و درنگ کرد: 

بررسی و دگرگونی نحوه و روش  -1
 برگزاری آزمون.

چگونگی آزمون و روش آزمون به صورت 
سراسری متمرکز یا به صورت غیر متمرکز، استانی 

 میتواندرشته ای  یا هر روش پیشنهادی دیگر  -
روند برگزاری در جهت برآورده ساختن نیاز 
کانونهای استانی را برطرف سازد، چرا که نیازهای 
استانها با هم منطبق نبوده و در سالی که آزمون 
برگزار میشود ممکن است در رشته ای جذب 
صورت نگیرد و سال بعد از آن نیاز مبرم ان استان 

 در آن رشته باشد.

رالعمل ایجاد و تصویب دستو -2
آیین نامه  56مصوب شورای عالی مطابق ماده 

اجرایی قانون برای برگزاری و نحوه جذب 
 کارشناس رسمی دادگستری .

به نظر با توجه به تجربه بدست آمده در سال 
نیاز به تصویب  56و جزئیات مندرج در ماده  98

دستور العمل خاص آزمون از شورای عالی انتظار 
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رالعمل با سرفصل مواردی می رود. شاید این دستو
و نحوه انتخاب طراحان جزییات طرح چون: 

 برگزاری آزمون و چگونگی نحوه  ،سؤاالت آزمون
و  مصاحبه علمی  ،نصاب نمره قبولی ،سالیانه
کلیه موارد فوق نظارت بر و  ، کارآموزیتجربی

)خوشبختانه در خصوص بسیاری از موارد مندرج 
 ی شده است(در شورای چهارم تصمیم گیر

مواردی در برنامه چهارساله شورای عالی 
آمده است پنج فعالیت زیر است که تقریبا خیلی از 
موارد انجام شده است اما با توجه به تهیه یک طرح 

 جامع آزمون میتوان باز نویسی و به روز گردد:
مشخص و تعیین کردن وظایف و  -1
  های مدیریت برگزاری آزمون.مسئولیت

ب الزم برای آزمون تعیین حدنصا -2
کتبی، مصاحبه، و جمع نمرات، قبل از اعالم نتایج 

  آزمون.
روز کردن شرایط پذیرش به -3

های کارشناسی توسط کمیسیون تخصصی هر رشته
  رشته. 

 های حضوری.تهیه نظامنامة مصاحبه -4
روز کردن شیوۀ طراحی بازنگری و به -5

ها، و انتخاب ها، استانداردسازی سؤالسؤال
ها از میان افراد دارای صالحیت سؤال طراحان

علمی که با شیوۀ آزمون استاندارد نیز آشنایی کافی 
 و کامل داشته باشند.

 نحوه برگزاری آزمون
نحوه برگزاری آزمون کارشناسان رسمی در 
سنوات گذشته یا مشترکا با شورای عالی و سازمان 

شورای عالی بصورت  80سنجش بوده و در دهه 
 مستقل برگزار نموده است. 

شورای عالی با  80طراحان آزمونهای دهه 
  70تا  60داشتن خزانه سئوال، معمواًل حدود 

الت را جدید درصد از سئوا 30درصد از خزانه و 
بدون  90طراحی می نمودند و آزمونهای دهه 

استفاده از خزانه سئواالت با معرفی طراحان به 
سازمان سنجش سئواالت به صورت زنده و در 
محل سازمان سنجش طراحی و در دفترچه آزمون 
درج می گردید که هرکدام از این دو روش منتقدین 

 خاص خود را در خصوص آزمون دارد.
نظر می رسد می بایست روش و نحوه لذا به 

 آزمونی را انتخاب نمود که:
نقد جدی مانند روش های متمرکز  -1

و سراسری با وجود یا عدم وجود خزانه به آن 
 وارد نشود.

مسیر ورود کارشناسان رسمی  -2
دادگستری که بعنوان منابع انسانی با تعهد و علم 
و آگاهی باال باشد بدون پیچ و خم های با سهولت 

 ا جدی طراحی گردد.ام

مسیر ورود به کانون کارشناسان  -3
باعث قربانی کردن نیروها و منابع انسانی خبره و 

با این اوصاف براحتی با تجربه نگردد. چرا که 
صص که افراد کم تخ کانونیمیتوان پیش بینی کرد 

آن را تصاحب کنند آینده ی روشنی و کم تجربه 
ه ک زرگترچالش بو نتیجه آن بروز نخواهد داشت 
 د.بار خواهد آوره بدر جامعه فاجعه  بزرگی 

نگاه اشتغالزایی در بین شرکت   -4
کنندگان از بین رفته بلکه کارشناسی بعنوان یک 
حرفه و اعتبار در درجه اول به مخاطبان آن نگاه 

 شود. 

آنچه امروز ما در تخفیف حق التمبر و حق 
عضویت و پیگیری تعرفه از سوی کارشناسان 

ی شنویم نگاهی مادی و درآمدزایی بعنوان رسمی م
شغل کارشناسی است که متاسفانه شاید به دالیل 

ها نشان بررسیاقتصادی حاکم بر جامعه باشد. 
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 یانم در بلندمدت بیکاری دهد، بیشترین نرخ می
 94تا  84ی هاسال زمانی بازه در زنان و مردان

سال است، به  29تا  25مربوط به گروه سنی 
درصد از کل  47.5مدت زمان بیکاری  طوریکه

وده ب« بیش از یکسال»بیکاران در این گروه سنی
به بعد افزایش  94. این اعداد در سنوات از  4است

داشته است و به همین منظور شاهد شرکت 
نسبت به  98و  95کنندگان بیشتری در سالهای 

 سنوات گذشته هستیم.

 یی ورود به حرفه مهندسبا آزمون ها ییآشنا
 در ایاالت متحده 

نزدیکترین ترین نهاد برای اعطای مجوز 
ورود به حرفه مهندسی در ایاالت متحده امریکا 

 5یو نقشه بردار یبازرسان مهندس یمل یشورا
(NCEES است. این شورا از )عضو از هر  69

ایالت ایاالت متحده و  نواحی کلمبیا، گوام، جزایر 
ر ویرجین ماریانای شمالی، پورتوریکو و جزای

ایاالت متحده تشکیل شده و برگزار کننده 
 7PEآزمون ،  6FEآزمون آزمونهای مختلف مانند 

 است. SEآزمون  9PSو  8FSهای آزمون ، 
این نهاد کلیه موارد چون روند حد نصاب 
امتحان، کتابچه های و دفترچه های مراجع امتحانی 
، موارد مربوط به آمادگی آزمون مانند آزمونهای 
تمرینی و انتشار سئواالت نمونه و در نهایت برنامه 

مربوط به آزمونها  NCEES راهنمای امتحانهای 
 را برنامه ریزی می نماید.
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هر ماه  بایتقر NCEES توسط FE آزمون
ژاپن،  ، کانادا،کایکه همزمان در آمر گرددیبرگزار م

، یامارات، عربستان سعود ، مصر،یکره جنوب
 نیشود و داشتن ایبرگزار م هیو ترک ، قطروانیتا

 تیاولو کی یابیکار یکشورها برا نیمدرك در ا
 . شودیمهم محسوب م

 با درجه اعتبار یینفر از جا کیاگر  کایآمر در
را  FEبتواند آزمون و  بشود لیفارغ التحص نییپا

ند تا ک دایکار پ تواندیراحت ترم یلیقبول شود خ
 لینفورد فارغ التحصااز دانشگاه است یفرد نکهیا

در  نیسمهند ریسا یموضوع برا نیشده باشد. ا
 .کندیصدق م زیکشور ها ن ریسا

 هیهمان پا FE یمشابه آزمون ها زین رانیا در
نظام مهندسی  2 هیپا   PEآزمون  ی،نظام مهندس 3

آزمون  تفاوت معادل سازی و 1 هیپا SEو آزمون 
در  یخارج و یداخل مهندسی ورود به حرفه یها
 هیدر آزمون پا یاگر مهندس رانیکه در ا ستا نیا
به آزمون  ازین 2به  3 هیپا افتیدر یبرا بشود قبول 3

موسوم به  ییگذراندن دوره هابلکه با ندارد مجدد 
دو  یا کی یط  تواندیم ینمرات افتیبا در هیارتقا پا

هم م یاز تفاوت ها. ابدیباالتر ارتقا  هیسال به پا
ه بالفاصکه  یهر مهندس رانیکه در ا ستا نیا گرید

 کندیم افتیدر زیحق امضا را ن ،خود 3 هیپابا اخذ 
 نیب یوجه در آزمون ها چیبه هموضوع  نیکه ا
اجرا نمی شود بلکه  مهندسی ورود به حرفه یالملل

 نیا تواندیهست که م PEدر آزمون  یبعد از قبول
 .ابدیامکان را دست 

 
6  Fundamentals of Engineering 
7 Principles and Practice of Engineering  
8 Fundamentals of Surveying 
9 Principles and Practice of Surveying 
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  (FE)آزمون 
 سانسیلمتقاضی  یمدرك مهندس نیآخر اگر

سال الزم است تا از مدرك فارغ  4حداقل  ،باشد
 گذشته باشد تا اجازه شرکت در یمهندس یلیالتحص

را داشته باشد. داشتن مدرك فوق  FEآزمون 
 سال تجربه کار یک یجا یدکتر ای سانسیل

به  وجود این مدارك، متقاضیبا محسوب شده و 
 یلیمدرك فارغ التحص تنسال از گذش 3حداقل 
 .نیاز دارد FEشرکت در آزمون جهت  یکارشناس

عموماً اولین قدم برای  FE آزمون مبانی مهندسی
 دارای مجوز حرفه ایتبدیل شدن به یک مهندس 

PE است. آزمونFE   10یک امتحانCBT  بر
اساس و متکی به رایانه است که در تمام سال در 

 تأیید شده توسط VUE مراکز آزمون پیرسون

NCEES برگزار می شود. 
به صورت جزوه بسته  FEآزمون این آزمون 

زمان  سؤال است و  110متکی به رایانه و دارای 
ساعت با شرح تقسیم بندی  5.30برگزاری آزمون 
 زیر می باشد. 

 دقیقه(  2شرایط شرکت در آزمون )  -1

 8آموزش نحوه شرکت در ازمون ) -2
 دقیقه(

دقیقه( توأم  20ساعت و  5آزمون ) -3
 با استراحت 

 NCEES کتابچه راهنمای استفاده از مرجع

FE  تنها مرجعی است که میتواند در طول امتحان
مورد استفاده قرار گیرد، نسخه سخت افزاری آن 
قبل از آزمون تهیه و همچنین رایگان بارگیری شود. 
این کتابچه دارای تمرین مشابه امتحانات است  و 
شامل تمرین سؤاالتی است که در امتحانات گذشته 

                                                        
10 COMPUTER-BASED EXAMS 

ه شتو سؤاالتی که فقط برای مطالب آموزشی نو
 شده است بوده که مورد استفاده قرار میگیرد.

از  %70حداقل  ، FE در آزمون یقبول مالك 
این آزمون داده شود.  حیسواالت آزمون جواب صح

و در مواردی که آزمون بسیار  ندارد ینمره منف
 ینمره ها  NCEES سخت یا بسیار ساده باشد، 

روی نمودار  یشرکت کنندگان را به صورت سهم
درصد  نیا برد البته بایستی خاطر نشان کرد کهمی 

دگان شرکت کنن حیدرصد نتا نیانگیرا به نسبت م
روز پس  10تا  7 نیآزمون ب جی. نتاکندیم ادیز ایکم 

اهده قابل مش ینترنتیآزمون به صورت ا یاز برگزار
 است.

، شرکت FEدوم پس از گذراندن آزمون  قدم
حق  نیدسهمان است که به مهن ای PEدر آزمون 

 نیا یمیبرق و ش نیمهندس ی. برادهدیامضا م
اه ر نیمهندس یمهم نباشد اما برا دیشا یلیمدرك خ

 نجامنداشته باشند شانس ا PEو ساختمان اگر آنها 
 .دهندیاز کارها را از دست م یلیخ

  PEآزمون 
با و جزوه باز  یبه صورت کاغذ PEآزمون 
یگردد. البته در بعضی از برگزار ممنابع  محدودیت

رشته ها به صورت آزمون بر اساس یا متکی به 
به صورت   2024رایانه تغییر کرده و مابقی تا سال 

 برگزار خواهد شد. (CBT)رایانه ای یا 
نصاب قبولی در این آزمون بستگی به رشته 
و میزان درخواست در مناطق مختلف آن حرفه دارد 

 نیاز به آن رشته را بطوریکه در سراسر مناطقی که
سالی   PEمتغیر است . آزمون  %80تا  %50دارند از 

یک یا دوبار برگزار می شود و نمره و نصاب قبولی 
 برای هر آزمون به روز شده و ثابت نیست.
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هفته پس از  10-8معموالً  PEآزمون نتایج  
امتحان یا از طریق نامه پستی یا به صورت آنالین 

به اطالع  از طریق حساب کاربری موقع ثبت نام
 شرکت کننده خواهد رسید.

 PEدر آزمون  رکتط شوشریکی از  رایاخ
معرف در کشور  کیحداقل برای متقاضی وجود 

در از طریق معرف  NCEES است و  کایآمر
جهت اطمینان  ی متقاضیکار یمهارت هاارتباط با 

مبنی بر داشتن صالحیت شرکت در آزمون تحقیق 
 .کنندیمو سئوال 

  SEآزمون  PSو  FSهای آزمون 
شرایط برگزاری و تمام شرایط شرکت در 

های آزمون مانند آزمونهای  PSو  FSهای آزمون 

FE  وPE  است و صرفاً در مورد رشته نقشه
 برداری به صورت تخصصی برگزار میشود.

آزمونی در حد پیشرفته تخصصی سازه  SEآزمون 
در ساختمان در حد پایه یک نظام مهندسی 
ساختمان ایران است. روش آزمون به صورت کتبی 

ساعت در چند نوبت صبح و بعد  16و در حدود 
 گردد.ازظهر بصورت جزوه باز برگزار می

 خالصه آزمونها 

با توجه به مطالب فوق نیاز به تغییر روش برگزاری 
آزمون احساس می شود و پس از گردآوری مطالب 
گذشته در خصوص نحوه و روش برگزاری آزمون 
کارشناسان رسمی دادگستری و آزمونهای حرفه 
مهندسی در خارج از کشور این موارد به چهار دسته 

زیر تقسیم می شود: 

 

حد  پیشنیاز نوع آزمون

 نصاب

اعالم  مرجع آزمون روش

 نتایج

نمره 

 منفی

تعداد 

 سئواالت

 مدت آزمون

 دقیقه

 تاکید آزمون

کارشناسی دهه 

80 

کتبی تستی جزوه  - سال 5

 باز و بسته

 دیرهنگام خزانه سئوال

 

 دروس دانشگاهی 50 100 دارد

کارشناسی دهه 

90 

از  150  سال 5

و  700

 20از  10

 کتبی تستی

 جزوه بسته

 4تا  3بین  طراح سئوال

 ماه

 120 دارد

60 

120 

100 

 یدروس دانشگاه

 رایانه تستی 80-50 سال FE، 4 آزمون

 جزوه بسته

منابع چاپی 

طراحان مبانی 

 دانشگاهی

 10تا  7

 روز

ی دروس دانشگاه 720 110 ندارد

 و مهارت

 کتبی تشریحی FE 70 آزمون PEآزمون 

 جزوه باز

منابع چاپی 

 طراحان

 10تا  8

 هفته

ساعت در  8بسته به آزمون از  ندارد

یک روز تا دو روز صبح و بعد 

 ازظهر

 مهارت و تجربه
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پیشنهاد برای برگزاری آزمون کارشناسان رسمی 
 دادگستری

با نگاهی به آنچه در باال به آن اشاره شده است میبایست 
 در طرح آزمون اهدافی را در نظر گرفت:

 جذب کارشناسان با مهارت و متعهد. -1

تسهیل و سرعت بخشیدن در برگزاری آزمون  -2
ورودی و اعالم نتایج )در جهت سهولت امور 

دهنده و آزمون گیرنده( با اولویت آزمون 
)کارشناسان  1جذب کارشناسان ردیف 

 متخصص و متعهد (

جذب کمبود کارشناسان مورد نیاز استانها در  -3
رشته ها و نقاط مختلف و بدون انتظار سنوات 
آزمون ورودی سراسری. )ترجیجاً برگزاری به 

 متمرکز( –صورت رشته ای 

ر الیانه دجذب به موقع سالیانه و حتی نیم س -4
رشته های مختلف، مختل نمودن فعالیت و 
عدم جذب کارشناس توسط تشکالت موازی 

 مختلف.

ارائه خدمات آزمون برای متقاضیان اعم از  -5
چاپ جزوات و منابع و مراجع و آزمونهای 
تمرینی با هدف تمرین و ممارست عالقمندان 
 به ورود و آموزش کارشناسان به هنگام ورود.

داف فوق الذکر به نظر تغییراتی در روش با توجه به اه
آزمون و نحوه برنامه ریزی و برگزاری سالیانه آزمون 
ورودی میبایست دردستور کارشورای عالی قرار گیرد. 

 شورای عالیبه نظر می رسد استفاده از تجارب قبلی 
و نگاه تطبیقی به  کارشناسان رسمی در بحث آزمون

زرسان مهندسی روشهای نوین و عملی شورای ملی با
الگویی مناسب در جهت   NCEESو نقشه برداری 

بهترین روشها و نحوه برگزاری آزمون ورودی 
 کارشناسان رسمی باشد.

  

 منابع:
و  یبازرسان مهندس یمل یشورا NCEESسایت 
  ؛ینقشه بردار
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وگو با بوروکرات موفقگفت 
 

 کاره هستید؟ شما چهس: 
 معاون رئیس این اداره هستم. ج: 

 کند؟ رئیس شما چه چیزی را اداره میس: 
 مرا. ج: 

صحیح! شما بیشتر وقت خود را چگونه س: 
 گذرانید؟ می
 کنم. مقام خود را حفظ میج: 

 چگونه؟ س: 
 . «نه»گویممیج: 

 به چی؟ «نه »س: 
 چیز. به همهج: 

 د؟ کنیشما را به خدا بگویید که چرا این کار را میس: 
، کارم را از دست خواهم «بله  »بگویمبرای اینکه اگر ج: 
 داد. 

 شود بیشتر توضیح بدهید؟ میس: 
موضوع روشن است. اگر مردم آزاد بودند که هر ج: 

خواهند خواهند بخرند وبفروشند، هر جا که میچه می
خواهند بزرگ شان را هر طور که میبروند، و فرزندان

رنامه، گذ کنند، چه احتیاجی بود به شناسنامه، جواز دفن،
واردات، و تمام ة نامـهزصادرات، اجاة پروانـ
گور باید بگیرند؟  دیگری که زگهواره تاهای هنامـاجازه
ما بیکار  ةها کجا بودیم؟ همـبوروکرات وقت، ماو آن
 شدیم! می

کنند و وقتی مردم کاری دارند و به شما مراجعه میس: 
د گوییها میاندازید چگونه به آنشما کارشان را راه نمی

 ؟ «نه»

  از  «هن »برای گفتنوقت بوروکراتِ کارکشته هیچ ج: 
گوید: موضوع                      جای آن، میکند. بهاستفاده نمی «نه »

 در دست بررسی است. 

خدا زیر کوهی ۀ آن بندة منظورتان این است که نامـس: 
 از کاغذ مدفون است؟ 

ت شما برای اقدام درخواس» گوید: آفرین! یا میج: 
 « مربوطه ارجاع شده است. مقتضی به واحدِ

 

 سطل زباله شده است.  ة او روانـة و این یعنی نامـس: 
قدر باید در دست اقدام ها ایننه بالفاصله. نامهج: 

وقت است که ها زرد شود. آنتا رنگ و روی آنمانند ب
 ها را در سطل زباله انداخت. باید آن

 کنند؟  چگونه فکر می هابوروکراتس: 
 جای فکرکنیم! ما هیچ فکری نداریم. بهفکر نمیج: 

 کردن، کارهای دیگری داریم که باید انجام بدهیم. 

 مثالً؟  س: 
مبه لهای ق  زبان پرطمطراق را به زبان معمولی و کلمهج: 

دهیم. وقتی های ساده ترجیح میو س لمبه را به واژه
ز در این ب رهه ا »گوییم ، می«اکنون »خواهیم بگوییم می

، «خوریمجا نمی »مردم ة وقت مثل بقیـ . هیچ«زمان
. «آوردرمان را فراهم میموجبات تحیّ »بلکه مسئله 

توجه الزم را مبذول  »، ما «کنیمفکر نمی»هرگز 
قرار  «در اولویت اول »و موضوعات را  «داریممی
مردم ة ها با بقیـدهیم. خالصه اینکه بوروکراتمی

                 ها در حوادث خیابانی تفاوت دارند. مثالً، آن
به علت شدت جراحات وارده، از  »، بلکه «میرندنمی »

 . «شتابنددنیای فانی به سرای باقی می

 علی میرزایی    
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ها برای اینکه جان خود را از دست مردم بوروکراتس: 
 کنند؟  عصبانی و خشمگین نجات دهند چه می

است.  ما با قرار دادن دفاتر کار این کار خیلی آسان ج: 
احساس  مپیکری که به مردهای غولخود در ساختمان
دور  دممردسترس دهد خودمان را از کوتوله بودن می

داریم. نگهبانان اونیفورم پوشی داریم که حضور نگاه می
د شونها و رفتارشان با کسانی که وارد ساختمان میآن

مراجعان ما، دزد و کند که این احساس را ایجاد می
مجرم هستند. ما میان این سه حلقه محفوظ هستیم: 

کنند، منشیانی منشیانی که تعیین وقت مالقات می
ها این است اینة معمولی، و دستیاران شخصی. کار همـ

که کار کار دارند، درحالیکه از مردم بپرسند با ما چه
ساعته ها مربوط نیست. ما ناهارهای سهمردم اصالً به آن

سر ساعت، همراه با  ،خوریم و محل کارمان را هممی
 کنیم. کارکنان، ترك میة بقیـ

آیا مردم از دست شما به سیاستمداران و مطبوعات س: 
 کنند؟  شکایت نمی

کنند، برند! مدام هم این کار را میالبته که شکایت میج: 
عنوان مسئول معرفی کنند. توانند بهولی کسی را نمی

کِس  افتد، ولی اینه تقصیرها گردن کسی دیگر میهمیش
ند: گویدیگر، نه چهره دارد و نه نام. به این کسِ دیگر می

 . «سیستم »

 آورند؟  ها فرزندان خود را چگونه بار میبوروکراتس: 
ها فرستیم که به آنها میها را به بهترین مدرسهآنج: 

ستیار بین د مراتب را محترم بشمارند ویاد بدهند سلسله
مدیرکل و معاون مدیرکل فرق بگذارند. بفهمند که 
جناب رئیس چه چیزی را دوست دارد بشنود و همان 
را، پیش از اینکه رئیس بگوید، بگویند. به سؤال کردن 

ن مند باشندـــ به ایها عالقهبیش از گوش دادن به پاسخ
تر !ـــ و درك کنند که مهم«تحقیقة روحیـ »گویند می
کار کردن این است که طوری عمل کنیم که رؤسای از

 کنیم. مان فکر کنند ما کار می
 

چه چیزی قلب یک بوروکرات را واقعاً به تپش  س:
 اندازد؟می

 قدرت.  ج:

چه قدرتی؟قدرت سیاسی؟ قدرت مالی؟ قدرتی که  س:
 آید؟ شما چنین قدرتی ندارید؟ تفنگ درمیة از لولـ

خواهد که سیاستمداران، سالطین امور ما دلمان می ج:
ها فکر کنند ما چنین قدرتی نداریم، ولی لو ژنرا ،مالی
« هاپیشنهاد» توانند بکنند. ها بدون ما هیچ کاری نمیآن

نویسیم؛ ولی را ما می« گزارش وضعیت» دهیم، را ما می
ها خیال کنند که تصمیم گیرنده هستند. گذاریم آنمی
ها اوامرشان را صادر کردند، ما همان د، وقتی آنبع

 خواهیم. کنیم که خودمان میمی« اجرا» چیزهایی را 

 آیا آشفته بودن کار جهان به همین دالیل نیست؟ س:
 برعکس، به علت همین کارهای ماست که دنیا تا ج:
ها هستند که به حال دوام آورده است. این بوروکراتبه

  دهند.دنیا ثبات می

گذارند ها نمیمنظورتان این است که بوروکرات س:
 طرف جلو حرکت کند؟چیزی به

. ما است . حرکت، خطرآفریندرست فرمودید ج:
داریم. امروز پایت را چیز را ساکن و ثابت نگاه میهمه
جایی بگذار که دیروز گذاشته بودی، پسرجان! همان

 دیروز روز دیگری است. 

خودرا حفظ ة سلطـشما چگونه موقعیت و  س:
 کنید؟می
ها قدرت های ضعیف. ما روی آنبا کنترل کردن آدم ج:

کند برای مضاعف داریم. قدرتی که وادارشان می
های انتظار بایستند و کمی عرق کارهای خود در صف

کال شان اشقدرتی برای اینکه در زندگی روزمره .بریزند
 ایجاد کنیم. 

 گفتن؟«نه »: و البته، قدرت س
 گفتن.  «نه »: و همیشه قدرتج
 
 

. نویسندۀ این مقاله در 1986ژوئن 30،نیوزویک: مأخذ
معاون مدیر یونیسف )صندوق  1986سال 

 سازمان ملل ( بود.  کمک به کودکان
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  یارتباط جمع یلدر وسا یالزامات کارکرد

 

 

 

در عصر حاضر  یارتباط جمع یلجایگاه و اهمیت وسا
هتر انسان ب ینکها یبرای هیچ کس پوشیده نیست. برا

 تیادامه دهد و در صحنه فعال یاجتماع یبتواند به زندگ
 تیراه مناسب تر را انتخاب کند و مسئول یاجتماع یها
 یردکامل به عهده بگ یرا با آگاه یو جمع یفرد یها
 طیکه در مح یان حوادث و اتفاقاتیدر جر یشههم یدبا

دهد قرار داشته  یم یبزرگ او رو یایاطراف و در دن
باشد. در موقعیت کنونی تنها چند ثانیه کافی است که 
خبری از دورافتاده ترین نقطه جهان پخش شود و افراد 

 در جریان آن قرار بگیرند. 

های وسیع ارتباطی شبانه روز فعالیت دارند و  شبکه
و و ستگاه رادیخبرگزاریهای ملی و بین المللی، صدها ای

 یاجتماع یتلویزیون و هزاران نشریه چاپی و شبکه ها
کشوری و جهانی روزانه تازه ترین خبرها ،  ی،محل

تفسیرها و بحثهای مختلف در زمینه های متنوع را بطور 
میلیونها نفر قرار می دهند. بر  اختیاروسیع و دقیق در 

 ه همهشوند ک یمتنظ یبه صورت یداساس اخبار با ینهم
 دیمردم آن را بفهمند و مطالعه کنند. اصحاب رسانه با ی

دام اق ینسبت به اطالع رسان یراساده، روان، درست و گ
نتشار ا یکنباشد. ل یانسان م یعیکنند. دانستن حق طب

 یارتباط جمع یلوسا یاخبار بر عهده  یحروشن و صح
 یعوس یروزافزون گروهها یازهایو ن یریاست. دربرگ

 فیوظا ی،ارتباط جمع یلجهت استفاده از وسا یانسان
 ینا یبرا یصحت اطالع رسان یرا در راستا یمتعدد
 آورد.   یم یدپد یلوسا

 وسایل ارتباط جمعی  ی: کارکرد اطالع رسانالف

 نقش خبری و آموزشی وسایل ارتباط جمعی -1

اساسی وسایل ارتباط جمعی ، انتشار جریان  نقش
ه باعث بهتر شدن محیط رویدادهای اجتماعی است ک

زندگی و رفع احتیاجات فردی و جمعی، آگاهی کامل 
نسبت به حقوق و مسئولیتهای فرد که نهایتا منجر به 
آسودگی خیال او خواهد شد. وسایل ارتباط جمعی با 

و فرهنگی می  لمیتهیه و انتشار خبرهای گوناگون ع
توانند معلومات جدید و نوع آوریهای گوناگون علمی 

رهنگی را در اختیار افراد گذاشته و افق دید آنها را و ف
گسترش، تسهیل و تامین کننده نیاز افراد باشند. اهمیت 

آموزش خبری وسایل ارتباطی به حدی است  یوظیفه 
که برخی از جامعه شناسان برای این وسایل نقش 

موازی یا آموزش دائمی قائل هستند. افرادی که  وزشآم
تحصیل آنها می گذرد ناچارند  سالها از زمان فراغت

برای افزایش و گسترش معلومات خود همیشه از 
 ی،پیامهای این وسایل استفاده کنند. اطالع رسان

 یمحقق م یو گسترش علم و دانش زمان یارسازیهوش
از  میمستق ربهو تج یشود که مخاطبان امکان دسترس

 فراهم نباشد.  یشانو موضوعات مختلف برا یدادهارو

 ی،رسانه هاست که با جمع آور یفهوظ ینا نجایا در
مخاطبان در  یازهاین ینو انتقال اطالعات و تام ینتدو
 .یندحوزه ها اقدام نما یرو سا یمختلف علم یها ینهزم

 یافتن یتتاکنون به موازات اهم یشپ یاز دو دهه 
 یننو یها یوهش ی،و فرهنگ یعلم یقاتمطالعات و تحق

 یلساو یکرده است. زمان یداپ ترشگس یزن یاطالع رسان
 یفاا یخود را به درست یفتوانند وظا یم یارتباط جمع

متخصصان و کارگزاران زبده به کار  یکنند که از سو
 یزاتجهت یشرفتگرفته شده باشند. همگام با توسعه و پ

 یسانان یرویانتظارات از ن یدبا یارتباط یلو وسا یفن

 مهدی قدمی     
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 یموزشو آ یمختلف خبر یدر حوزه ها ییحرفه ا
حوزه مدنظر قرار  ینا یتو حساس یتمتناسب با اهم

 . یردگ

 نقش راهنمایی کننده وسایل ارتباط جمعی  -2

رهبری کننده وسایل ارتباطی و تاثیر آنها در  نقش
بیداری و ارشاد افکار عمومی نقشی است که روز به 
روز به اهمیت آن افزوده می شود. بطوریکه مطبوعات 
در دو قرن گذشته در مبارزات آزادیخواهی ملل جهان 
تاثیر قاطعی داشته است و در میدان این مبارزات برای 

از سالحهای برنده  کراسیدمونفی استبداد و ایجاد 
 سیاسی بوده است. 

نظامهای دموکراسی، مطبوعات و رادیو و تلویزیون،  در
می توانند در راه گسترش  یجیتالد یسینما و فضا

ارتباط بین رهبری کنندگان و رهبری شوندگان خدمات 
مهمی انجام دهند و به عنوان آیینه تمام نمای افکار 

مشارکت آنان در عمومی در جلب همکاری مردم و 
داشته باشند. حال آنکه در  یامور اجتماعی تاثیر فراوان

نظامهای استبدادی و دیکتاتوری بین فرمانروایان و 
فرمانبرداران روابط آزاد و رضایت آمیز وجود ندارد و 
وسایل ارتباطی معموال به ابزارهای تحمیل قدرت و 

 اغنای مردم تبدیل می شوند. 

عد این گونه وسایل در جوامع آثار نامسا بنابراین
استبدادی همه از یکطرفه بودن نقش وسایل ارتباطی و 
منعکس نکردن افکار عمومی در این جوامع ناشی می 
شود. وظیفه راهنمایی و رهبری، وسایل را ملزم می کند 
تا توجه سریع و وسیع همکاران را به لزوم تحوالت 

وادی، و بیسمبارزه با فقر  روت،اساسی از جمله تعدیل ث
گسترش وسایل رفاه اجتماعی جلب کنند و آنان را برای 
شرکت در زندگی عمومی و دفاع از حقوق فردی و 
 یاجتماعی و قبول مسئولیتهای بیشتر آماده سازند. برا

خدمت به توسعه  یرارتباطات در مس یآنکه توسعه 
 وممدا یو بررس یابیارز یردجامعه قرار گ یتهدا

به  یابیجهت راه یارتباط جمع یلوسا یعملکردها
در  یراخ یاست. در سال ها یکارکرد مطلوب ضرور

 تیدر حال توسعه که به نقش هدا یاز کشورها یاریبس
 ،یپرداخته اند، بررس یارتباط جمع یلوسا یو راهبر

در رسانه ها مخصوصا مطبوعات  یلو تحل یهتجز
 یارمع ینکسب کرده است. همچن یفراوان یتاهم

 و یمطبوعات در حوزه رهبر ییو کارآ یسنجش آمادگ
 موثر شناخته شده است.   یاربس یتهدا

 نقش تفریحی و تبلیغی وسایل ارتباط جمعی -3

تفریحی و تبلیغی وسایل ارتباطی از لحاظ  وظایف
روانی روی افراد تاثیر می گذارند. در صورتیکه باعث 
سرگرم شدن افراد و پرکردن اوقات آنان شوند نقش 

دارند و هرگاه که به منظور توجه یا ایجاد اعتقاد تفریحی 
و اطمینان مورد بهره برداری قرار گیرند دارای نقش 
تبلیغی هستند. به علت فشار کار روزانه و شرایط دشوار 
زندگی ماشینی انسانها بیش از هر زمان به استراحت نیاز 
پیدا می کنند و اگر برنامه های مناسبی وجود نداشته 

وقات فراغت آنان را پر کند و خستگیها و باشد که ا
اضطرابها و دلهره های آنها را تسکین دهد زودتر از حد 

می شوند. توجه فراوان  افتادهمعمول فرسوده و از کار 
به تعمیق اوقات فراغت بیشتر و استفاده کامل از این 
اوقات سبب شده است که به تدریج انسان به طرف یک 

اشته و با کاهش ساعات کار نوع تمدن فراغت گام برد
 و ایجاد سرگرمی از زندگی خود لذت بیشتری ببرد. 

وضعیت کنونی که وسایل ارتباطی با انتشار و پخش  در
مطالب و برنامه های گوناگون خود از بهترین وسایل 
سرگرمی و تفریحی افراد محسوب می شوند، این 
ر مطالب و برنامه ها می توانند آنها را از اضطراب و س
 سهیو صدای محیط کار یا رنج تنهایی دور نگه دارد. مقا

 یامبا اهداف پ ینترنتو ا ویزیونتل یو،روزنامه، راد
 رسانه یفدهد که وظا ینشان م یرانگ یامدهندگان و پ

 زیونی. تلویستن یکسانمخاطبان  یازهاین ینها در تام
و  متحرك یراز تصاو یبهره بردار یلبه دل ینترنتو ا

 ی،اطالع رسان یننو یها یوهبا ش یع رسانامکان اطال
د به خو یغو تبل یرا در حوزه سرگرم یی یژهو یگاهجا

اختصاص داده است. مطبوعات هم امروز مجهزتر، 
 . یندآ یتر به نظر م یچیدهو پ یباترز
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دانند که اکنون خوانندگان  یمطبوعات م سردبیران
 لمیاز ف یارتباط جمع یلآنان با تنوع وسا یروزنامه ها

در  یتجار یها یو اگه یغاتیتبل یگرفته تا تابلوها
روبرو هستند. مصرف کنندگان  ینترنتو ا یزیونتلو

 یظاهر و بسته بند یکاال از رو یکدر مورد  یامروز
ه دانند ک یم یکعلت ن ینهم هکنند. ب یآنان قضاوت م
زار و با اب یارتباط یننو یها یوهاز ش یریاگر با بهره گ

مناسب نسبت به انتشار مطالب اقدام نکنند به  امکانات
 خود را یغیو تبل یحیتفر ی یفهوظ یمرور زمان جا

 یاجتماع یو شبکه ها ینترنتیا یبسترها یلتحو
 خواهند داد.  

  یاز نگاه قانون اساس یارتباط جمع یل: کارکرد وساب

وسایل  یکارکرد یفتعر یقانون اساس یمقدمه  در
ارتباط جمعی اشاره دارد به بازتاب روند تکاملی انقالب 

فرهنگ اسالمی تا از  یاسالمی در خدمت اشاعه 
اندیشه های متفاوت در این زمینه بهره گرفته و از اشاعه 
و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسالمی جدا پرهیز 

ور کش یاز اصول قانون اساس یشود همانطور که در برخ
ن اشاره به آ یممستق یرو غ یمبه طور مستق ریبه شرح ز
 شده است.

باالبردن سطح آگاهیهای عمومی در  -2دوم بند  اصل
همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه 

 های گروهی و وسایل دیگر

تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی  -7سوم بند  اصل
 در حد قانون 

ی مشترك مردم ن و خط رسمزبا – 15دوم اصل  فصل
ایران فارسی است اسناد و مکاتبات و متون رسمی و 
کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده 
از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های 
گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان 

 فارسی آزاد است. 

شغل حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و  -22 اصل
اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که 

 قانون تجویز کند.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی  -23اصل
توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه 

 قرار داد. 

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند  -24 اصل
مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد. 

 تفصیل آن را قانون معین می کند.

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش  -25 اصل
کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و 
 غتلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استرا

 سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون 

رادیو، تلویزیون پست و  -44چهارم اصل  فصل
تلگراف و تلفن بصورت مالکیت عمومی و در اختیار 

 دولت است.

مذاکرات مجلس باید علنی باشد  -69ششم اصل  فصل
و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی 

 د. برای اطالع عموم منتشر شو

رسیدگی به جرائم سیاسی و  -168یازدهم اصل  فصل
مطبوعات علنی است و با حضور هیات منصفه در 
محاکم دادگستری صورت می گیرد و نحوه انتخاب ، 
شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی 

 را قانون براساس موازین اسالمی معین می کند. 

گروهی  در رسانه های -175دوازدهم اصل  فصل
)رادیو، تلویزیون( آزادی انتشارات و تبلیغات طبق 
موازین اسالمی باید تامین شود. این رسانه ها زیر نظر 
مشترك قوای سه گانه اداره خواهد شد و ترتیب آنرا 

 قانون معین می کند.

  یارتباط جمع یل: الزامات اصالت در وساج
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  مکتوب یدر رسانه ها یاصالت اطالع رسان یبررس -1

و  عیتوز یراژدوره انتشار، ت یاصالت، بررس ارزیابی
گروه از  ینا یها یاستمشخص نمودن اهداف و س

ه گروه ک ینا یفاست. وظا یالزام یارتباط جمع یلوسا
 شوند متناسب با اساس یم ییشناسا یدتحت عنوان جرا

. ردیو مورد دقت نظر قرار گ یطبقه بند یستبا ینامه، م
ماهنامه، فصل نامه، سالنامه،  امه،نروزنامه، مجله، هفته 

هستند  یمشخص یفاهداف و وظا یهرکدام دارا یهنشر
 یدولت، م یکه پس از ثبت و صدور مجوز از سو

 . ندیو انتشار اقدام نما ینسبت به اطالع رسان یستبا

نظام انتشار با اخذ مجوز  یحاقانون مطبوعات صر 7 ماده
انتشار  یمتقاض یتصالح یصاست و تشخ یرفتهرا پذ

 ئتینظارت بر مطبوعات است. ه یئتمطبوعه بر عهده ه
نظارت بر مطبوعات موظف است ظرف مدت سه ماه 

و  یمتقاض یتصالح یتقاضا درباره  یافتدر یخاز تار
انجام دهد و مراتب  راالزم  یها یدگیرس یرمسئولمد
و شواهد جهت اجرا  یلقبول تقاضا را با ذکر دال یارد 

نظارت  یاته یماتزارش کند. تصمارشاد گ یربه وز
ارشاد است. در  یروز یآنها بر عهده  یو اجرا یقطع

نظارت با انتشار، وزارت ارشاد  یاتصورت موافقت ه
موافقت  یخموظف است حداکثر ظرف دو ماه از تار

 پروانه انتشار صادر کند.     متقاضی یبرا

 یدارید یدر رسانه ها یاصالت اطالع رسان یبررس -2
 یداریو شن

 یوراد یشبکه ها یتجهان مالک یاز کشورها یاریبس در
خذ به ا یازمندن یا یبر عهده بخش دولت یزیونیو تلو

 44باشد. در کشور ما طبق اصل  یمجوز از دولت م
م اعال یعموم یزیونو تلو یوراد یتمالک یقانون اساس
رت اصل مذکور مباد یردر تفس یزنگهبان ن یشده و شورا

از سازمان  یرغ میعمو یا یهر شخص خصوص
با  یررا مغا یزیونیتلو یستگاههایا یجادبه ا یماصداوس

 اعالم کرده است.   یقانون اساس

باط ارت یلگروه از وسا ینا ییاصالت و شناسا بررسی
در ظاهر ساده به  یدآن شا یتنوع مالک یلبه دل یجمع

صحت و سالمت  ینبه منظور تخم یکننظر رسد. ل
انتشار متناسب با دستاوردها و نوع انتشار در جامعه، 

مخاطب  ینفوذ در گروه ها یزانو م یابیارز یازمندن
و  یوییراد یها هاز شبک یکهر یکرداست. رو

با  متناسب یدمنتشر شده با یو برنامه ها یزیونیتلو
 ییآن مورد شناسا یمیتنظ یها و اساس نامه  یاستس

. قانون خط مشی و اصول کلی یردگقرار  یو بررس
برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

 و ینتدو یمانظارت بر صداوس یشورا یایران از سو
ر د یو بررس یابیراستا ارز ینابالغ شده است. در هم

حوزه، متناسب با اصول کلی اهداف و دستاوردها  ینا
 یم یرپذاعالم شده است امکان  یرکه مواد آن به شرح ز

 باشد.

حاکمیت اسالم بر کلیه برنامه ها و پرهیز از  -1 ماده
پخش کلیه برنامه هایی که مخالف با معیارهای اسالمی 

 باشد.

حاکمیت روح انقالب و قانون اساسی بر کلیه  -2 ماده
برنامه هایی که در شعار استقالل، آزادی، جمهوری 

 اسالمی متبلور است.

تحقق بخشیدن به بینش رهبر به عنوان ولی فقیه  -3 ماده
 در تمامی ابعاد آن در برنامه های رادیو و تلویزیون 

زمینه سازی برای رسیدن به خود کفایی و  -4 ماده
تخصص کامل، سیاست مستقل نه شرقی و نه غربی در 
همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در 

 ی چارچوب قوانین جمهوری اسالم

صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی  -5 ماده
به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون 
مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی 

 کمک نماید. 

ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از  -6 ماده
 حتک حرمت آنان طبق ضوابط اسالمی 
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سیما متعلق به تمام ملت و باید منعکس  صدا و -7 ماده
کننده زندگی و احوال تمامی مردم و اقشار مختلف 
باشد. بدیهی است این تکیه باید روی اکثریتهای 
اعتقادی )مسلمانان( اقتصادی )مستضعفان( و سنی 

 )کودکان و نوجوانان( باشد. 

به موجب وعتصو به حبل حرکت کلی صدا و  -8 ماده
ت وحدت، الفت و انسجام هرچه سیما باید در جه

بیشتر جامعه و بر حزر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه 
 باشند.

پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد  -9 ماده
رابطه متقابل با جامعه و اینکه این وسایل جزئی از کل 
نظام اجتماعی جهت غنی کردن برنامه ها و نفی تاثیر 

 یک جانبه.

رای نفوذ در اندیشه و احساس جامعه پیام را ب -10 ماده
حتی االمکان با استفاده از بیان غیرمستقیم و در قالبهای 
جذاب و هنری متناسب با احوال و روحیات اقشار 

 مختلف جامعه عرضه نماید.  

تالش در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای  -11 ماده
 انسانی و بارور ساختن خالقیتهای فکری و هنری

تقویت روحیه امید، اعتماد و تالش و  -12 هماد
استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی 

 مردم 

گسترش و توزیع عادالنه پوشش صدا و  -13 ماده
تصویر باتوجه به اولویتهای فرهنگی، سیاسی و 

 جغرافیایی

زمینه سازی برای سرعت بخشیدن به اجرای  -14 ماده
 ه کشوربرنامه های قوای سه گان

صدا و سیمای جمهوری اسالمی زبان گویای  -15 ماده
ملت و چشم و گوش حساس کشور است از این رو 
وظیفه دارد خواسته ها، نیازها و مشکالت مردم را به 
اطالع مسئولین برسانند و مردم را در جریان کامل 

فعالیتها، برنامه ها، پیشرفتها و مشکالت نهادهای قانونی 
برقراری تفاهم و ارتباط  تو در جهکشور قرار دهد 

هرچه عمیق تر مسئوالن و اقشار مختلف مردم تالش 
 کند. 

صدا و سیما با حضور دائمی خود در جامعه  -16 ماده
باید همواره منعکس کننده صدیق وقایع و رویدادهای 
 مهم اجتماعی باشد و واقعیتها را به اطالع مردم برساند. 

رویدادها ، فعالیتها و مسائل صدا و سیما باید  -17 ماده
سراسر کشور را باتوجه به اولویتهای منطقه ای به طور 

 عادالنه در برنامه سراسری منعکس نماید. 

صدا و سیما موظف است آخرین اخبار و  -18 ماده
اطالعات کشور و جهان را که مفید و مورد نظر اکثریت 

 مردم باشد بصورتی کوتاه و گویا منتشر نماید. 

در کلیه برنامه ها بویژه اخبار مسائلی که  -19 هماد
 حاوی نکات زیر باشد قابل پخش نیست:

جزء اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور  -الف
محسوب شود یا بر اثر انتشار مورد سوء استفاده دشمن 

 قرار گیرد. 

تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و  -ب
قانون احزاب  گروهها و جمعیتها و احزابی که طبق

 فعالیت آنها قانونی است.

پخش آن موجب فساد اخالقی و حتک حرمت  -ج
 جامعه گردد. 

انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی ،  -د
 وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد. 

برای گروههای منحرف و ضد انقالب جنبه تبلیغی  -ه
 داشته باشد. 

رهای برادر و دوست لطمه به روابط دوستانه با کشو -و
 وارد کند یا موجب اخالل در روابط خارجی ایران گردد.
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تالش در جهت کسب اخبار و اطالعات  -20 ماده
صحیح جهانی و رهایی از اغمار خبری خبرگزاریهای 

 صهیونیستی و امپریالیستی جهان.

  یجیتالد یدر فضا یاصالت اطالع رسان یبررس -3

 یشبکه ها یجادو ا ینترنتروزافزون ا ی توسعه
نحوه اطالع  یابیارز یزاناصالت و م یبررس ی،اجتماع
ردار برخو ییباال یترا از اهم یجیتالد یدر فضا یرسان

 یتالیجد یاتو نشر یهاخبرگزار یستاس یدکند. شا یم
قانون مطبوعات مشمول احکام  1پس از اصالح ماده 

جوز خذ ما یندفرآ یازمندن وتابع قانون مطبوعات باشد 
 یقکه از طر یموارد اطالع رسان یرسا یکناز دولت، ل

 یردگ یجامعه قرار م یاردر اخت یجیتالنامحدود د یفضا
 یارهایطبق مع یقدق یابیو مورد ارز ییشناسا یدبا

 سنجش مخاطبان باشد. 

 ی،و خصوص یدولت یهایاصالت خبرگزار پایش
 یدبا یرهو غ یاجتماع یشبکه ها ی،خبر یگاههایپا

 یتخصص یمتناسب با اهداف و اساس نامه در حوزه 
و  یمربوط به خود آنان انجام شود. موارد ارزش گزار

 یاسی،س یها ینهدر زم یجیتالد یدر فضا یابیارز
 یزانم اساییمرتبط با شن یو اجتماع یفرهنگ ی،اقتصاد
 رگذاریو تاث یتحائز اهم یاردر مخاطبان بس یاثربخش

 خواهد بود. 

قانون  ییاجرا ینامه  ییندر آ ین اصالحموجب مت به
ه در است ک ییرسانه  یکیالکترون ی یهمطبوعات نشر

و  مصاحبه یل،خبر، تحل یبا محتوا یجیتالد یفضا
 یدر فضا یرگزارش در قالب نوشتار، صدا و تصو

 جیتالید یطشود. نشر مستمر در مح یمنتشر م یجیتالد
نامه  نییاست. طبق آ نهرسا ینا ییشناسا یارمع ینمهمتر

 ینا ینترنتیا یاطالع رسان یگاههایپا یتفعال یسامانده
 ییبه دو صورت مشخص و نامشخص شناسا یگاههاپا
 یاطالع رسان یگاههایمشخصات پا ی یهشوند. کل یم

معلوم در سامانه خاص وزارت فرهنگ و  یتبا هو
 یثبت و ضبط است که امکان برقرار یارشاد اسالم

 صورت ینا یرآنها وجود دارد و در غ ئوالنمسارتباط با 
 شود.    ینامعلوم خوانده م یتبا هو یگاهپا

 و کارکرد اصحاب رسانه  ییاصالت حرفه  یبررس -4

ر متخصص د ی: نقش منابع انسانی(کارکنان قرارداد4-1
در سالمت و صحت انتشار اخبار  یارتباط جمع یلوسا

 یرویاز ن یریموثر است. بهره گ یارو گزارشات بس
 یردب یری،سردب یو با تجربه در سمت ها یعلم
 ابییقانونمند ارز یبا ساختار یرخبرنگار و سا یس،سرو

ع متناسب با نو وظایفشرح  یتکند. رو یم یلرا تسه
 یمهب حقوق و دستمزد و یستمافراد، استقرار س یریبکارگ

گاران، خبرن یمعتبر برا ییکارکنان، صدور کارت شناسا
ر موث یارها بس یابیو ارز یدر بررس یر،ساعکاسان و 

 است. 

 ادهاید: باتوجه به وسعت رویر( کارکنان حق التحر4-2
 یلاز وسا یاریبس ی،سرعت در اطالع رسان یتو اهم

از فعاالن حوزه رسانه به عنوان حق  یارتباط جمع
. وجود سازوکار مناسب و نظام یرندگ یبهره م یرالتحر

از انتظارات دو  یحصح یفها و تعر یمند در پرداخت
را ملموس تر خواهد  اریو ارزش گز یابیطرف، ارز
و تخصص فعاالن در حوزه رسانه  یاتتجرب یکرد. بررس
 یمرتبط با حرفه  یدولت و انجمن ها یقکه از طر

 ها و ارزش یابیدر ارز یرد،گ یقرار م ییدرسانه مورد تا
 راه گشا و موثر خواهد بود.    یارها بس یگزار

 منتشر شده  یاصالت محتوا یبررس -5

 یلفافراد مخت ینکهبه ا یت: با عنایدیتول ی( محتوا5-1
 ریمد یر،سردب یسنده،نو یاروزنامه نگار  یبا سمت ها

و ناشر در انعکاس اخبار  یازصاحب امت یارسانه، مالک 
 تیو مسئول یفهدارند، وظ ییو اطالعات نقش به سزا

او مورد  یتخصص یدر حوزه  یدعوامل با یناز ا یکهر
و  قیمثال عدم تحق ی. برایردقرار گ یبیاو ارز یبررس

متناسب با مطلب منتشر شده بر عهده  یجستجو
و نظارت و کنترل در مورد آن  یسندهنو یاروزنامه نگار 

 ناشر است.   یا یرسردب یموضوع بر عهده 
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: غالبا رسانه ها با توجه به یدیتول یرغ ی( محتوا5-2
 یجامعه، نسبت به بازنشر موضوع یتو حساس یتبجذا

برخوردار  یی یژهو یتنکته از اهم ینکنند. ا یاقدام م
انه رس یناول یقاز طر یارزش گزار یستبا یاست که م

از  یسفارش دهندگان بازنشر که برخ یامنتشر کننده و 
 یخوانده م ینفعانذ یاسازمانها و  یآنها روابط عموم

 یفو تعر ییشناسا ییآزما یو راست یابیشوند، در ارز
 یمدام در حال خبر رسان یارتباط جمع یلشود. وسا

راد اف یرها و سا یروابط عموم یزهستند عالوه بر آنان ن
شوند. اگر قرار  یخبررسان محسوب م یجامعه به نوع

ر گونه کا یچباشد فعاالن حوزه رسانه محتوا را بدون ه
قابل خود در م یتئولمنتشر کنند در واقع از مس یدیتول

اصالت مطالب و  ییکرده و شناسا یمخاطبان کوتاه
 کنند.   یمنابع را با مشکل مواجه م

 

 یریگ نتیجه

ر د یاطالع رسان یباال یتو حساس یتتوجه با اهم با
 یمختلف ارتباط جمع یلجامعه و وجود ابزارها و وسا

 شیضمن رصد و پا یستبا یمطالب، م یعدر انتشار سر
 لیکارکردها و اصالت وسا یصتشخ یندهایفرآ ینآخر

 ،یمرتبط، نسبت به بررس یو گروه ها یارتباط جمع
 یها،کار یزهنمود. ر اقدامحوزه  یندر ا یلو تحل یهتجز
ضرورت کار اصحاب  یهاابداع و نوع آور یتها،خالق

 ییمستمر و آموزش حرفه  یترسانه است که با فعال

 یموضوع زمان ینا یتخواهد بود. اهم یرانجام پذ
جامعه  یدادهایاز رو یرسازیشود که تصو یم یدارپد

 یلتبد یجزئ ییفاصله داشته باشد و مساله  یتبا واقع
 شود. نظارت و یلدر جامعه تبد یبحران اجتماع یکبه 

 ان،یب یآزاد یبا مباحث اصل یدحوزه شا ینکنترل در ا
 منافات یارتباط جمع یلوسا ییاطالعات و تکثرگرا

هر  ینچنانچه در چارچوب قوان یه باشد، ولداشت
 یتمهم رعا ینو متناسب با فرهنگ و عرف، ا یکشور

به همراه  جتماعیو هرج و مرج ا یشود مشکالت آت
 نخواهد داشت.

 :منابع

 (، حقوق رسانه، سمت1390باقر، ) انصاری،

 ی(، روزنامه نگار1383)ین،حس ی،/ قندیمنع بدیعی،
 ییدانشگاه عالمه طباطبا ین،نو

(، خبر، وزارت فرهنگ و 1378) یونس، شکرخواه،
 یارشاد اسالم

 ی،ارتباط جمع یل(، وسا1391کاظم، ) معتمدنژاد،
 ییدانشگاه عالمه طباطبا
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محیطیی در بررسی چالش ها و مسائل زیستنقش کارشناس رسمی دادگستر  

توسعه اقتصادی سریع در دهه های اخیر باعث فشار 
بیش از حد به محیط زیست گردیده و طبیعت و محیط 
زیست کشور را با خسارات غیر قابل جبرانی مواجه 
نموده است. به همین خاطر توجه به آثار و پیامدهای 
زیست محیطی توسعه و حل و فصل مسائل کارشناسی 

. خوردار گردیده استمرتبط با آن از اهمیت بیشتری بر
هر چند که استانداردها و ضوابط هم موضوع مکان یابی 
فعالیتها و هم میزان مجاز آلودگی ها را مشخص نموده 
ولی در عمل مباحث کارشناسی متعددی در حوزه 
کارشناسی مهندسی محیط زیست می تواند در زمینه 
های امور بهداشتی، صنعتی، کشاورزی و قوانین و 

وط به محیط زیست، مجتمع های مسکونی مقررات مرب
و شهرها، مراکز خدماتی و شهری، اکوسیستمهای ویژه 
و آلودگی ها، سواحل دریا و تاسیسات دریایی، 
تکنولوژی و پیامدهای زیست محیطی ، حوادث طبیعی 
و اثرات زیست محیطی آن و راهها و مسائل زیست 
 محیطی آن مطرح باشد که ذیال بصورت فهرست وار به

 آنها اشاره می گردد: 

 امور بهداشتی -1
احداث غیر مجاز فعالیت های تولید  -

 کننده آلودگی های بهداشتی
دفع غیر استاندارد پسماندهای بهداشتی )  -

 زباله خطرناك، پساب بهداشتی، .... (
ناکارا بودن فرآیند های پاالیش آلودگی  -

 ها و خروجی غیر استاندارد
مشکالت شبکه های جمع آوری  -

 فاضالب
دفع فاضالب به منابع طبیعی آب )  -

 رودخانه ، دریاچه ، آب زیرزمینی ، .... (

ایمنی تجهیزات بهداشتی و استاندارهای  -
 آن

استفاده مجدد از پساب ها بدون رعایت  -
 استاندارها

سیستم های جمع آوری زباله، جداسازی  -
 ، حمل ایمن

تولیدات دامی ) دامداری ( و آلودگی های  -
 ، حشرات ، عفونت محیطی : بو

استانداردهای آب شرب ) شبکه ، چشمه  -
 ، آب بسته بندی،..... (

 امور صنعتی -2
 آلودگی های شیمیایی و نشت آن -
شناسایی پیامدهای آلودگی های صنعتی  -

 در محیط و مشخص نمودن منشاء آنها
تجهیزات پاالیش آلودگی ها و کارایی  -

 آنها
فلزات سنگین در محیط ) روی ، کادمیوم،  -

 یکل،.... (ن
پرتوها و اثرات آن ) وسایل الکترونیک :  -

 دکل موبایل ، تجیزات خانگی ، .... (
 مدیریت ایمنی در صنایع -
شهرك ها و نواحی صنعتی و آلودگی  -

 های مرتبط با آن
لجن و لجناب تصفیه خانه ها و آلودگی  -

 ها
پاالیشگاه ها، خطوط انتقال نفت و  -

 گاز،.....
 مناطق آزاد صنعتی -
 ههای فسیلینیروگا -

 سعید مردان    

  زیستمهندسی محیط ةرشت یدادگستر یکارشناس رسم
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 نیروگاههای هسته ای -
 امور کشاورزی -3

 سموم در خاك -
 سموم در آب -
 آلودگی های کشت و صنعت ها -

 قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست  -4
 اصل پنجاهم قانون اساسی -
 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست -
 قانون مدیریت پسماندها -
 قسمتی از قانون مجازات اسالمی -
برداری از منابع قانون حفاظت و بهره  -

 آبزی کشور
قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس  -

 و دریای عمان
قانون حفاظت دریا و رودخانه های  -

 مرزی از آلودگی های نفتی
 قانون اراضی مسحدث و ساحلی -
 قانون شهرداری ها -
 قانون توزیع عادالنه آب -
قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب  -

 شهری و روستایی
 مسكونی و شهرکهامجتمع های  -5

تجهیزات دفع پسماندها در مجتمع ها )  -
 آب ، هوا، پسماند ،.... (

 پسماندهای شهری ) فاضالب، پسماند ( -
 مراکز خدماتی و شهری -6

 بیمارستان ها و دفع آلودگی ها -
هتل ها و مجتمع های گردشگری و دفع  -

 آلودگی ها
 اکوسیستم های ویژه و آلودگی ها  -7

گاوخونی، انزلی،.... تاالب ها ) شادگان،  -
) 

مناطق توریستی ) جنگل ، رودخانه ،.....  -
) 

 سواحل دریا و تاسیسات دریایی -8
 دفع فاضالب ها -
اسکله، بنادر تاسیسات دریایی و آلودگی  -

 ها
 تكنولوژی و پیامدهای زیست محیطی -9

 نانوتکنولوژی -
 بیوتکنولوژی -
 حوادث طبیعی و اثرات زیست محیطی-10

 ریزگردها -
 زلزله -
 سیل -
 خشکسالی -

 راهها و مسایل زیست محیطی آن -11
جرایم زیست محیطی واحدهای آالینده  -12

و اختالف نظرهای موجود در مورد 
 میزان و نحوه محاسبه آن

الزم به ذکر است با ایجاد رشته مهندسی محیط 
زیست در رشته های کارشناس رسمی، 
کارشناسان رسمی این رشته می توانند به 

فوق و اعالم  خوبی نسبت به بررسی موارد
نظر دقیق، علمی و صحیح در مورد آن اظهار 
نظر نمایند که امید است با مد نظر داشتن این 
موارد و استفاده بهینه از این توان کارشناسی، 
دستگاههای متولی و سیستم قضائی کشور 
بتوانند از این پتانسیل در جهت حل مسائل 
زیست محیطی )که خود می تواند تبعات 

یز به دنبال داشته باشد( به خوبی بهداشتی ن
 استفاده نمایند.
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 برگزیده هایکتاب
 

 

 یخارج یدر بازرگان یازمجموعه اطالعات مورد ن

 یدو قانون جد 2010 ینکوترمزا یبر مبنا یدجد ویرایش
 1390مصوب  یامور گمرک

 یاشرف یراشد یرضا: علمؤلف

 چاپ نهم-1394 ی: شرکت چاپ و نشر بازرگانناشر

 :چکیده

 نیو پر ماجراتر ینتراز کهن یکیتجارت  یا بازرگانی
ن آ یدایشدر شروع و پ یداست. شا یبشر هاییتفعال

ار از ک ینا یقیناًکرد، اما  یینرا تع یقیدق یخنتوان تار
 یستن یراهپر بسرچشمه گرفته است و  یبشر یازهاین

عمر انسان  یبه درازا یتفعال ینقدمت ا ییمکه بگو
 .است

روز که ام گونهینا ین،که انسان نخست یستن تردیدی
 خواست،ی. او هرچه را مکردیاست، تجارت نم یجرا

ر راه از زو ینو در ا گرفتیکه آن را داشتند م یاز کسان
د، دادوست یقطر یننداشت. ا ییابا یزو اعمال خشونت ن

ه ب انگیخت،یرا برم یگرالعمل طرف دعکس یعتاًطب
 .گشتیم یاریبس یهاو نزاع هاگکه موجب جن یطور

 یهاحمالت مواجه با شکست گونهینچه بسا ا
فته خاطر ر ین. به همشدیم یارمفتضحانه و تلفات بس

 یبه کار گرفته شد، به طور ترییممال یهارفته روش
ت به معامال یلتبد یگران،و چپاول اموال د یکه غارتگر

 .یدگرد یتهاتر یا یاپایپا

داشت.  ییو تجارت، حکم ماجراجو بازرگانی
هناور پ هاییاباناز ب گرفتند،یبازرگانان، جان بر کف م

 زدند،یپارو م هایاچهدر در گذشتند،یها مو از رودخانه
ها روبرو با طوفان یادر در کردند،یها عبور ماز کوره راه

 که سفرشان به دانستندینم یزو اغلب خود ن شدندیم
زحمات را هم فقط به  ین. همه ایدانجام هدکجا خوا

 یگراند یازکه آنچه مورد ن کردندیخاطر تحمل م ینا
ه را ک یاساس یزهایها برسانند و در عوض، چبود به آن

   .یرندها بگمردم کشور خودشان الزم داشتنداز آن

مستلزم دانش  یخارج یانجام معامالت بازرگان فرایند
 یکاست که گرچه هر  یمتنوع و متعدد هاییو آگاه

ها مجموعه آن یول دهد،یم یلرا تشک یباب مستقل
ه مجموع یناست که در ا یوستهبه هم پ یریهمچون زنج

ها پرداخت شود. مجموعه آن یهبه کل یدهگرد یسع
 یفاز تعار که استفصل  یازده یرندهحاضر در برگ

آغاز شده و در فصل  یها و اصطالحات بازرگانواژه
ر و امو ینقوان یعنی یرزنج ینحلقه ا ینبه آخر یینها

 رندهیدر برگ ینهمچن یرهزنج ین. اگرددیختم م یگمرک
 ی،و اعتبارات اسناد ینکوترمزا هاییرایشو ینآخر

تجارت  المللی،ینحمل و نقل، حمل و نقل ب هاییمهب
 ی،و تجار یاقتصاد یژهصادرات مناطق و تقابل،م

دن است با فراهم آم یدکه ام باشدیو استاندارد م یبازرس
 و واردکنندگان کاال یاکه متعارفاً صادرکنندگان  یمطالب
ن با آ یخارج یمربوط بازرگان یهابخش یرسا ینهمچن

کتاب و  یکخود را در  یازهایسرو کار دارند پاسخ ن
 ند.یابمجموعه ب یک
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ان کارشناس یکاربرد یکارشناس: اصول و مبان یاردست
رشته راه و ساختمان و نقشه  یبرایدادگستر یرسم
 یبردار

 شهزاد مهندس –زاده  یخزاع یمهندس عل تألیف
 علیزاده

 98زمستان -فرهنگ یکپ انتشارات

 :چکیده

ه در رشت یمعدود یرسم یکارشناس یهاکنون کتاب تا
اجاره، حق کسب  یابی،راه و ساختمان با موضوعات ارز

 هایهیشده، اما هنوز در نظر یفتأل یسرقفل یاو  یشهپ یا
وجود دارد. وجود  ی( ابهاماتی)رسم یکارشناس

و  یفن هاییتبا واقع یمتفاوت، که گاه هاییهنظر
فاصله دارد،  یرسم سیکارشنا هاییدگاهد یبرخ

و انسجام، در موضوعات مرتبط  ییموجب عدم همگرا
رو تمسک به اصول و  ینشده است. از ا یبا کارشناس

 هیوحدت رو یتهکم یجادروشن، با ا یو چارچوب یمبان

 ی( در کانون کارشناسان رسمیو حقوق ی)کارشناس
 و عوامل مؤثر به منظور یارهامع یینتع یبرا یدادگستر

 .است یبه اهداف، ضرور یابیدست

کارشناسان  یوکاربرد یت و دانش فناطالعا تقویت
از  اییهمرتبط مستمر به روز و پا یرسم

و  یبه دانش فن یدسترس ینطورهاست. همضرورت
ها و شناخت و کردن تجربه ینهروز و نهاد یتخصص

 هاییبه توانمند یتبا عنا ییخوداتکا یباورها یتتقو
 .است رناپذیاجتناب  ی)بالفعل و بالقوه( کارشناسان، امر

 یردآورو گ یقی،تحق یکردتا با رو یمبر آن شد بنابراین
 نیو تدو یلیتحل-یمتون به صورت پژوهش کاربرد
در حوزه راه و  یمطالب مرتبط با کارشناسان رسم

ا با هآن یعو تجم یو تخصص یساختمان، و مباحث فن
 یاها و گزارشات متناسب با قرارها، به گونهارائه مثال
ر د ینقش یات،و تجرب عاتکردن موضو یبا کاربرد

. و در یمداشته باش یمهندس -یبهبود فرهنگ کارشناس
مجموعه خانواده  ییشکوفا یحد توان در راستا

کوچک  یبرداشته و سهم ی( گامی)رسم یکارشناس
 .یمداشته باش

 یگاهجا تیبه اهم گفتار،یشدر پ یبکتاب به ترت ینا در
 یخچهبا تار ییبه آشنا یکو در فصل  یرسم یکارشناس

ه و در فصل دوم ب ی،دادگستر یکانون کارشناسان رسم
 در فصل یم،اپرداخته یقانون کانون کارشناسان رسم

 یابیو در فصل چهارم ارز ینامالك و زم یابیسوم، ارز
و  ،یلدل یندر فصل پنجم نکات تأم وذکر شده،  یاناع

آن آمده است  یلبها و تعددر فصل ششم نکات اجاره
 یا یشهپ یاو کسب  یل هفتم به حقوق سرقفلو در فص

انواع  یتجارت پرداخته شده و در فصل هشتم به بررس
 هایتیو در فصل نهم مسول یابیآن در ارز یرترك و تاث

 ینهمچن ایم،ادهها شرح دعوامل در ساختمان و در طرح
ساخت و  ینهدر فصل دهم قرارداد مشارکت و هز

 یمهاربند یهاروش یازدهمدر فصل  ی،با داور ییآشنا
ساختمان،  یدآن، فصل دوازدهم عمر مف یداریگود و پا
رتبط م ینو قوان یهبا قوه قضائ ییآشنا یزدهمفصل س
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و فصل چهاردهم اخالق، اصول و نحوه  یکارشناس
در فصل پانزدهم به فرهنگ  یتنها درو  یسیگزارش نو

پرداخته شده است. و  یدر کارشناس یواژگان کاربرد
 یدیو کل یفرم و جدول کاربرد یشمار یوست،پ در

آورده شده است و در فصول، پس از شرح موضوع و 
مکتوب  یهااز روش یاو مجموعه یارائه نکات کاربرد

، سطح کشور، اضافه شده است یکارشناس یشکسوتانپ
از محاسبات و  ییهانمونه یازبه قدر وسع و ن ینهمچن

ه شده است تا در هر فصل اضاف یگزارشات کارشناس
مباحث و محاسات  یمبا نکات و مفاه یکارشناس رسم

وابط و ض ینفصول قوان یآشنا شود. و در انتها یشترب
موارد به  یمرتبط فصل آورده شده است و در برخ

  ها،سؤاالت و ابهامات پاسخ داده شده است و انواع فرم

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

  8139  اسفند-بهمن، 9دورۀ جدید، شمارۀ 

1399اردیبهشت -فروردین 10شمارۀ   
کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ   

 

 

 
 23 کارشناس 

  

 

 

 

 یهاو روش یراهساز آالتینبا ماش ییآشنا
 هااز آن یبرداربهره

 : دکتر محمدصادق سحابیفو تأل ترجمه

دانشگاه  یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق انتشارات
 تفرش

 1398اول  چاپ

مرتبط گنجانده شده  یو جداول راهنما یستچک ل
و استحکام موضوع برقرار، و مطالعه  یتاست تا جامع

 .سهل شود یزن

مندان نظران و دغدغهرهگذر، صاحب یناست، از ا امید
کشور، در  یو کارشناسان رسم یمهندس یهاحوزه

خود با ثبت دانش و  یو تخصص یتیمسئول یطهح
را  خود یگرانبها یهااندوخته یمندبهره ینهها، زمتجربه

 یراه یمفراهم کنند هر چند معترف یآت یهانسل یبرا

و  نهایتیاست و عشق ب اجو پر از امو یل،سخت و ثق
 .طلبدیواال را م یهمت

 :چکیده

 ی،و ساختمان یراهساز آالتیناز ماش یکاف شناخت
 یخاک یاتانجام عمل یبرا آالتینماش ینا هایییتوانا

 ،آالتینماش ینا یحصح یریو نحوه به کارگ یو عمران
 نیمهندس یازمورد ن یو کاربرد یفن یهااز دانش یکی
کتاب  ین. اباشدیم یاندر کار در امور عمران دست

 آالتینماش ینهدر زم ی،کاربرد اتاز اطالع یامجموعه
ساختمان و  ینو مهندس یاندانشجو یازمورد ن یراهساز

اب کت ی. محتواشودیمرتبط را شامل م یهارشته یرسا
 یعال یشورا یاعالم شده از سو یهابر اساس سرفصل

 یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یآموزش یزیربرنامه
 یالت راهسازآینو ماش ییاجرا یهادرس روش یبرا

فصل  9شده و شامل  ینعمران تدو یدر مقطع کارشناس
 .باشدیم یربه شرح ز

صالح م یزیکیفصل اول به شناخت خواص ف یابتدا در
 نیپرداخته شده است. در ادامه ا باشند،یموثر م یخاک

از  ت،آالیندر رابطه با ماش یفصل، موضوعات عموم
مناسب با توجه به قدرت مورد  ینجمله انتخاب ماش

 و ینکار، محاسبه استهالك ماش یطنوع و شرا یاز،ن
شده  یبررس مفیدشکاهش ارزش آن در طول عمر 

 .است

 آالتینماش یمشخصات فن یفصل دوم به بررس در
له دارند، از جم یامشابه یکه شاس یلجرثق-یلخانواده ب

 انجام هاینماش ینکه توسط ا یاتیها و عملشمع کوب
 .پرداخته شده است شود،یداده م

 و یراهساز آالتینماش یناز پرکاربردتر یکی لودر
فصل  است. در یاتیمتنوع عمل هاییتبا قابل ی،ساختمان

کارکرد و محاسبات  ین،ماش ینا یسوم مشخصات فن
 .شده است یمربوط به آن بررس

حمل و  آالتنیانواع ماش یفصل چهارم به معرف در
نقل، از جمله خط آهن و واگن تسمه نقاله، دامپر، تراك 
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پرداخته شده و  یلرهاو تر هایونو انواع کام یکسرم
 یازحداقل تعداد مورد ن یینمحاسبات مربوط به تع

 و یچرخه خاکبردار یوستگیحفظ پ یبرا هایونکام
 لیحفار، به دل ینماش وقتاز اتالف  یریحمل و جلوگ

رح و حمل، ش یریبارگ یبرا یونکام یفقدان تعداد کاف
 .داده شده است

 یحفار آالتینماش ینتراز جمله پرقدرت بولدوزر
 یسخت و دج، سنگ هایینکندن زم یاست که برا

 یرمس یو آماده ساز یبر سست شده و هوازده، کوه
. در گیردی، مورد استفاده قرار م آالتینماش یرعبور سا

انواع و  ین،ماش ینا یمشخصات فنفصل پنجم 
رد به کارک ربوطآن و محاسبات م یاتیعمل هاییتقابل

 .بولدوزر ارائه شده است

آن  یو کاربردها یپر،اسکر ینفصل ششم انواع ماش در
شرح داده شده و محاسبات مربوط  یخاک یاتدر عمل

 یکمک یتراکتورها یرو تعم ینماش ینبه برآورد کارکرد ا
داده شده  یحتوض یپرهاهل دادن اسکر یبرا یازمورد ن
 .است

و  اتییعمل هاییتقابل یدرها،گر یهفتم به معرف فصل
ها راه یو نگهدار یراهساز یاتها در عملآن یکاربردها

 .تاس یافتهمربوط به آن اختصاص  یو محاسبات فن

 ینزم یهاها و کوبندهفصل هشتم انواع جاده کوب در
شده است. با بر شمردن  یبررس یو مصالح خاک
ها، از انواع غلطک یکهر هاییژگیو و یمشخصات فن

انتخاب کوبنده مناسب با توجه به  یبرا یکل یارهایمع
 .است یدهکار ارائه گرد یطو شرا ینوع مصالح خاک

 هاییهال یو اجرا یزیخاکر ی،از خاکبردار پس
مرحله الزم است روکش  ینراه، در آخر یرسازیز

 نیاجرا شود. آخر یرسطح مس یبتن بر رو یاآسفالت 
 ها،یرپاشکتاب، فصل نهم، به مطالعه ق ینفصل ا

 یآسفالت یهاو مرمت روکش یآسفالت کار آالتینماش
 .است یافتهاختصاص 

و  ینمهندس یبرا یاز مباحث مهم و کاربرد یکی
نکات  یترعا ی،راهساز آالتینبرداران از ماشبهره
از  یحو صح ینهبه یبردارجهت بهره یو فن ییاجرا
از  است. ینماش یدبازده و عمر مف یشافزا یبرا ینماش
ذکور م ییفصول اهم نکات اجرا یشترب یدر انتها ینروا

 ارائه شده است.

 

 

 



 ورای عای 
 کارناسان ری دادری  
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