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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

 .ها و تحقیقات نویسنده )یا نویسندگان( باشدمقاله حاصل مطالعات، تجربه .2

یک از نشریات )یا مجموعه ا در هیچیک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال یمقاله 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  13با فونت   B Nazaninاز قلم 

 .استفاده شود 12

 .تایپ شده باشد Wordافزار ها فقط با نرمفرمول کلیه .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 بهاشتیادد .7

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

 :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
نشریه(: شماره صفحات مقاله. ارجاع به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و 

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

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

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

 سنده است.مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نوی .11

 .بگیرندتماس  22909033 ۀبا شمار هامقالهپیگیری  برایشود از نویسندگان محترم تقاضا می
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( کانون ها و 5/4/1398انتـخابات ارکان )مصوب  دینامه جدنـظام لیتحل
 اسکن-یکتب  ای یکیالکترون-یاجرا با روش کتب شنهادیپ

 

 

 
 

 بر که ارکان کانون ها انتـخابات جدید نـظامنامه
 شورای 12/2/1398 مورخه مصوبه 3 بند اساس
 کمیسیون تصویب به 5/4/1398 تاریخ در عالی

ابالغ گردیده  16/4/1398و در تاریخ  رسیده تدوین
 می 1394سال  مصوب نظامنامه است. جایگزین

 .باشد

 تعاریف

نامۀ قانون: قانون کانون کارشناسان دادگستری آئین
قانون کارشناسان رسمی  نامه اجراییاجرایی: آئین
 دادگستری.

شورای عالی: شورای عالی کارشناسان رسمی -
 دادگستری.

مجمع عمومی: مجمع عمومی کانون کارشناسان -
 رسمی دادگستری.

 کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری  .-

ارکان: هیأت مدیره، بازرسان و دادستان کانون -
 کارشناسان رسمی دادگستری  .

ت: انتخابات هیأت مدیره و دادستان و انتخابا-
 بازرسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری.

 هیأت اجرایی: هیأت اجرایی بر انتخابات.-

ناظران استان: ناظران شورای عالی کارشناسان -
 رسمی در هر استان.

 مقدمه

انتخابات ارکان  قدیم نظامنامۀ بازنگری از هدف
 و نظم رقراریب ها و تصویب نظامنامۀ جدیدکانون

 اعضاء) ارکان کانون ها  انتخابات برای هماهنگی
 و( انتظامی دادستان بازرسان، مدیره، هیأت

ه بود کشور سراسر در آن برگزاری در یکنواختی
 مشارکت منظور به همچنین است.این نظامنامه

 یشترب شفافیت و انتخابات در کارشناسان حداکثری
 قانون 7 ماده 2 تبصره و ط ، ح بندهای استناد به

 جهت در و دادگستری رسمی کارشناسان کانون
 کانون قانون 10 و 9 ،8 ،6 مواد نمودن اجرایی

 18/1/1381 مصوبه دادگستری رسمی کارشناسان
 کارآمد افراد از استفاده و اسالمی شورای مجلس
 جلوگیری لحاظ به و ها مطلوب کانون ادارۀ برای
 در انحصاری و یگروه فردی، هایشائبه هرگونه از

 یهادوره به هامدیره هیأت انتقال مسئولیت مسیر
 و رسمی کارشناسان قانون مواد از مستفاد و بعدی
 فهد اول فعالیت راستای در و  آن اجرائی نامه آیین
 عالی شورای چهارم دورۀ چهارساله برنامۀ 7

 .است گرفته صورت

 ییاجرا نامه آیین 36 مادۀ تبصرۀ و قانون از مستفاد
 دادگستری، در نظامنامه جدید دو رسمی کارشناسان

 اعمال در صحت یعنی انتخابات هر اساسی رکن
 لحاظ شده  آراء بودن مخفی و دهندگان رأی رأی
 .است

 خرازیمحمدمسعود علیزاده     

 راه و ساختمان استان تهران ۀرشت یدادگستر یکارشناس رسم

 هرانت استانأت مدیرۀ کانون کارشناسان رسمی هیعضو عالی و عضو شورای
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 در صحت مأموریت قانون طبق رسد می نظر به
 به آراء بودن مخفی و دهندگان رأی رأی اعمال
 معمج منتخب نفر 5 از متشکل نظارت هیأت عهدۀ
 رایب سازی بستر و جلسه امنیت و مدیریت و بوده
 هیأت عهدۀ بر نظارت، هیات مهم وظایف انجام
 هر. است  مجمع، متخب نفر 3  از متشکل رئیسه،
 زا اطمینان حصول منظور به اجرایی نامه آیین چند

 و انتخابات دهندگان رأی رأی اعمال در صحت
 ا  رکرا مشت نظارت هیأت و رئیسه هیأت هماهنگی،

  .است شناخته مسئول

 پیشینه

دستورالعمل انتخابات )) اولین نظامنامه تحت عنوان 
 ((مسئوالن کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 10/2/1383ماده و یک تبصره در تاریخ  15شامل  و
به تصویب شورای عالی رسیده و موارد مهم آن 

 بشرح زیر بوده است:

تشکیل چند ، با توجه به عدم 1در تبصرۀ مادۀ 
های مستقل در آن زمان،کارشناسان آن کانون
 اند.ها استان عضو مجمع محسوب شدهکانون

هیأت مدیره را مکلف به دعوت مجمع  1-6بند
 عمومی عادی ظرف سه ماه اول سال کرده است.

هیأت نظارت آراء ماخوذه را  )) 13بر پایۀ مادۀ      
عدۀ  شمارش نموده  و پس از تطبیق تعداد آن با

حاضر به قرائت آراء  اقدام و نتیجه را در 
ء چه تعداد آراولی چنان(( صورتمجلس قید می کنند.

با عده حاضر تطبیق نداشته باشد تعیین تکلیف 
 نشده است.

آراء بایستی کتبی، مخفی، و )) 14مطابق با مادۀ     
بدون عالمت مشخصه  باشد و آرایی که دارای 

شد باطل است و اسامی عالمت مشخصه یا امضاء با

چنین اسامی زاید بر عده ای که باید مکرر و هم
 ((انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

 نظامنامۀ انتخابات )) عنوان تحت نظامنامه دومین
ل شام ((دادگستری رسمی کارشناسان کانون ارکان

 به 31/2/1394 تبصره در 2و  ماده  24مقدمه و 
در تحلیل است و  رسیده عالی شورای تصویب

 نظامنامه جدید به آن می پردازیم.

 مشخصۀ مهم نظامنامه جدید

های قبلی، مواد در نظامنامۀ جدید، برخالف نظامنامه
قانون و آیین نامۀ اجرایی تکرار نشده و عمدتا  به 
تفسیر و تشریح قانون و آیین نامۀ اجرایی و 

چنین تدوین و تدقیق مقررات در چارچوب هم
 امه اجرایی پرداخته شده است.قانون و آیین ن

 مجوز تدوین نظامنامۀ انتخابات و الزام اجرای آن

با توجه به اختیارات و مسئولیت های مندرج  در 
برای سامان بخشی و تدقیق و رفع  1قانون 7مادۀ 

ابهام انتخابات، نظامنامه انتخابات تدوین و به 
تصویب شورای عالی رسیده که اجرای آن برای 

 ها الزام آور است.نتمام کانو

نظامنامه و تبصره های  2مدیریت، مادۀ  دورۀ سال 4
 2آن 

هیأت )) 21/3/1394هر چند در نظامنامۀ مصوب 
مدیرۀ هر کانون موظف است راسا  یا از طریق هیات 

ماه قبل از پایان دوره مدیریت  6اجرایی حداقل 
ولی (( خود مقدمات انتخابان ارکان را فراهم نماید

نبود ضوابط و مراحل شروع مراحل  به علت
ماه قبل از اتمام دورۀ مدیریت خود، در  6انتخابات 

سال دورۀ  4تعدادی از کانون ها، به رغم قید 
کرد که ماده تجاوز می 54ماده به  48مدیریت، از 

مورد انتقاد و ایراد کارشناسان بود. در نظامنامۀ 
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 جدید عالوه بر پیش بینی ضوابط و مراحل  برای
موقع انتخابات و جلوگیری از شروع نکردن به

 و رفتار جلوگیری از وقوع تخلف، تخلف ) سوء
پیش  2مادۀ  5شغلی( در تبصرۀ  شؤون با مغایر عمل

بینی شده است تا بدین ترتیب مطابق قانون دوره 
 ساله مدیریت رعایت شود. 4های 

 3مسئولیت دورة شروع

قبلی در به خاطر عدم صراحت قانون و نظامنامۀ 
ها، شروع ارکان کانون سالۀ 4 خصوص پایان مدت

 جدید ارکان توسط کانون اجرای زمان عملیات
 هیات مدیره رئیسۀ هیأت اعضای حکم یعنی صدور
عالی، به عنوان شروع  شورای رئیس جدید توسط
مقرر گردید تا بدین  ساله ارکان کانون 4ماموریت 

ین ا ترتیب از تشتت و اعمال سلیقه شخصی در
 .خصوص جلوگیری بعمل آید

تعیین تکلیف انتخابات با داوطلب های کمتر از 
 :1حد نصاب

در این نظامنامه، به منظور حفظ حق انتخاب 
کارشناسان و وجود رقابت انتخاباتی، در صورتی که 
تعداد داوطلب کمتر از حد نصاب قانونی باشد، 
تعیین تکلیف شده  و انتخابات به حصول حد 

طلبان موکول شده و انجام آن صورت نصاب داو
انتخابات میان دوره ای انجام خواهد شد و تا صدور 
حکم منتخبان جدید ادامۀ مسئولیت و اعتبار نفرات 

 ارکان قبلی معتبر شده است. 

                                                        
 به نسبت عالی،شورای هماهنگی با کانون مدیرۀ هیئت باشد، نصاب حد از کمتر ارکان از مورد هر در شده تایید داوطلبان تعداد چنانچه: 4تبصر ماده 1- 

کند و می اعالم را اسامی ،13 مادۀ کمیسیون نظر اخذ از پس و تمدید( نامه نظام این مفاد رعایت با) جدید داوطلبان برای را نام ثبت زمان مورد، آن
 آن انتخابات باشد، قانون مقرردر نصاب حد از کمتر دادستان و بازرسان و مدیره هیأت موارد از یک هر در عضویت داوطلبان تعداد چنانچه. 31مادۀ
 .داد خواهند ادامه خود وظایف انجام به ن،قانو 10 مادۀ 2 تبصرۀ رعایت با ای،دوره میان انتخابات تا پیشین اعضای و شد نخواهد انجام موارد

 تفویض اجرایی هیأت به را خود اجرایی وظایف تمام یا بخشی ، نظامنامه این 2 مادۀ موضوع کردن اجرایی منظور به تواند،می مدیره هیأت. 7 مادۀ2 
  .بود نخواهد است، مندرج 2مادۀ در که مدیره یأته هایمسئولیت رافع است، مواردی چه شامل که شود نوشته صریحا  باید که تفویض، این. کند
 گونههر فاقد که( البدل علی نفر دو اصلی، نفر پنج)  را نفر هفت آنان رأی با و کارشناسی هایگروه هایرئیسه هیأت از دعوت با مدیره هیأت. 8مادۀ

  .پذیرندب انتخابات فرآیند در را دیگری مسئولیت یا باشند کانون ارکان در عضویت داوطلب توانندنمی اجرایی هیأت اعضای… باشند، انتظامی محکومیت
 انتخابات فرآیند در را دیگری مسئولیت یا شوند اجرایی هیأت در عضویت نامزد توانندنمی دادستان و بازرسان و مدیره هیأت انتخابات داوطلبان. 9مادۀ

 «ـ.…بپذیرند
  :مجمع جلسۀ به ورود فرایند. 19مادۀ -3 
  .کارت کنندۀ ارائه با آن انطباق و معتبر شناسایی کارت مشاهدۀ با کارشناس هویت ازاحر.1

 هیأت اجرایی:

مسئولیت اجرای انتخابات مطابق قانون،  به عهدۀ  
هیأت مدیره است در حالی که اعضای هیأت مدیره 

توانند برای انتخاب شدن داوطلب شوند. د میخو
در قانون تعارض منافع داوطلب بودن و مجری 

 34بودن رعایت نشده است، ولی قانونگذار در مادۀ 
تأکید کرده است که داوطلبان هیأت مدیره،  ))قانون 

 ویتعض به توانند نمی انتظامی دادستان و بازرسان
ع را در تعارض مناف(( شوند انتخاب نظارت هیات

مورد هیأت نظارت رعایت کرده است. ولی با تکرار 
پیش بینی هیات اجرایی در نظامنامه جدید مطابق 

و تعیین ضوابط هیات  94نظامنامه مصوب سال 
 ،باشند انتظامی محکومیت هرگونه فاقد»  2اجرای 

 داوطلب توانندنمی اجرایی هیأت اعضای…
 یگرید مسئولیت یا باشند کانون ارکان در عضویت

ع این تعارض مناف« .بپذیرند انتخابات فرآیند در را
را تا مراحل اجرا گسترش داده و رفع نموده است 
و با مطالبه کارشناسان از هیات مدیره برای تشکیل 
هیات اجرایی انتخابات این مقصود حاصل می شود 
و بدین ترتیب امکان رفع عدم تعارض منافع موجود 

 حاصل شده است.

 رود به جلسۀ مجمع:فرایند و

با توجه به اهمیت یکسان سازی و اطمینان  193ماده 
از صحت اقدامات و شفاف سازی مراحل ورود و 
انجام مقدمات انتخابات و همچنین اطمینان از 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

8139 تیر-خرداد، 5دورۀ جدید، شمارۀ کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
رشناسکا   5 

  

 

 

حصول حد نصاب مجمع، مراحل اجرای آن در ماده 
نظامنامه جدید عالوه بر موارد ذکر شده در ماده  19
 لی، تشریح و تدقیق شده است.نظامنامه قب 11و   8

 برگه های رای:

یکسان سازی، رفع چند گانگی  4و تبصره آن 20ماده
 38و  37در برگه رای در انتخابات کانون ها و مواد 

آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی 
دادگستریدر این نظامنامه  تشریح و تدقیق گردیده 

ی احو برگه رای و فرم صورتجلسه های یکسان طر
 و به نظامنامه ضمیمه گردیده است.

 رصد و مستند سازی جریان انتخابات:

رصد و مستند سازی و حصول اطمینان با بکارگیری 
پیش بینی شده  است.  235امکانات جدید در ماده 

هر چند که این ماده الزام آور نیست ولی مطالبه 
 کارشناسان می تواند بستر اجرای آن را فراهم کند.

 تدقیق نحوه شمارش آراء: تشریح و

نظامنامه در جهت رفع ابهامات و  30تا  25ماده 
اشکاالت احتمالی در شمارش آراء و تدقیق مراحل 

 مربوطه پیش بینی شده است.

                                                        
 . جلسه به ورود درهنگام مسئول اشخاص وسیلۀ به انتخابات سریال شمارۀ دارای و قسمتی دو برگۀ تکمیل.2
  ...  .جلسه به ورود برای کارشناس به قسمتی دو برگۀ( سربرگ)  اول قسمت تحویل.3

  .نباشد کانون همان گذشتۀ دورۀ دو مشابه کم،دستِ باید، کانون سال هر انتخاباتی هایبرگه رنگ. 3تبصرۀ
 .شودمی داده تحویل دهندگان رأی به جلسه یافتن رسمیت از پس قسمتی، دو برگۀ دوم بخش. 4تبصرۀ

  .بود خواهد دادستان و بازرسان مدیره، هیأت در عضویت منتخبان نام نوشتن برای محل سه دارای رأی نوشتن برگۀ. 20مادۀ -4 
 تعداد مجموعِ تعداد به البدل،علی یا اصلی اعضای میان شدن قائل تفکیک بدون نامه، آئین 43 و 37 مواد مفاد کردن ملحوظ با رأی، برگۀ در. 1تبصرۀ
 .شد خواهد نوشته منتخب اسامی البدل،علی و اصلی اعضای

 را جمعم انتهای تا ابتدا از دیگر، متعارف وسیلۀ هر و عکاسی، فیلمبرداری، دوربین مداربسته، دوربین نصب با که است مجاز مدیره هیأت. 23مادۀ -
 .کند مستندسازی و رصد

 :اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است و وظایف ـ ۷ ةماد -
 .مربوطه مقررات رعایت با انیاست انتخابات هایدرحوزه کانون ها   انتخابات انجام حسن بر نظارت –ح 

قانون کانون  26ها اشاره شده است، مصداق بند پنج بخش الف مادۀ مشروحۀ زیر و دیگر تخلفاتی که در این نظامنامه به آن. تخلفات 33مادۀ -7 
 شود:... کارشناسان محسوب می

 شود مانع ادامۀ کار انتخابات نیست. ناظران تسلیم میهایی که در جریان انتخابات به هیأت نظارت، هیأت رئیسۀ، و . شکایت34مادۀ
سلیم عالی تهایی مکتوب، در پایان کار، از طرف هیأت نظارت، تسلیم ناظران خواهد شد تا ضمن گزارش خود به رئیس شورایتبصره: کلیۀ شکایت

   نمایند.

 رایب مخفی رأی با امورمالی مسؤول نفر یک منشی، نفر دو رئیس، نایب نفر دو رئیس، نفر یک خود بین از تهران کانون مدیره هیأت ـ 11ماده 8 -  
یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک  از مرکب کانون ها   سایر رئیسه هیأت. نمایدمی انتخاب رئیسه هیات عنوان به سال دو مدت

تجدید انتخاب اعضای مذکور بالمانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین  باشد که بترتیب باال انتخاب خواهند شد.نفر مسؤول امور مالی می
 .نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود

 نظارت شورای عالی:

 در عالی شورای های مسئولیت و اختیارات
مصرح  6قانون 7 ماده در ها  کانون ارکان انتخابات

 مسئولیت این نمودن اجرایی برای و گردیده است
 برای ها کانون الزام بر مبنی نظامنامه 33 ماده

 .پیش بینی شده است ناظر اعزام درخواست

 تخلفات و شکایات: 

از آنجایی که الزام هر گونه مقررات بدون پیش بینی 
 تخلفات و مجازات ناشی از عدم اجرای آن  فاقد

منامه نظا 357تا  33ماده  باشد می اجرایی ضمانت
جهت  شکایات و نحوه رسیدگی به آن، تدوین شده 

 است. 

 حفاظت از برگه های رای:

و مستفاد  کانون ها حراست ذاتی با توجه وظایف
 های برگه از حفاظت مسئولیت 8قانون 11از ماده 

به ترتیب برعهده مسئول  شدن معدوم زمان تا رای
و در  غیاب وی بر عهده رئیس کانون حراست و در

وی برعهده نایب رئیس کانون گذاشته شده  غیاب
است. در حالی که در نظامنامه قبی نگهداری 
صندوق آراء به عهده بازرسین منتخب گذاشته شده 
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آیین نامه اجرایی قانون  429تا  38بود که مطابق مواد 
مراحل انتخابات پایان نیافته لذا قطعا  و رسما  عهده 

                                                        
 ... ـ 38 ماده -9 

 نتیجه ماعال و احتمالی اعتراضات به رسیدگی پایان تا و گردد می مهر و الک نظارت هیئت توسط و ضبط صندوق در مجددا  شده قرائت آراء ـ تبصره
 .شودمی معدوم سپس و گیرد قـرار استفاده مورد بازرسی و بازبینی به نیاز صورت در تا ماندمی محفوظ انتخابات قطعی
 باشد...می انتخابات اولیه نـتایج اعـالم از پس روز سـه تـا انـتخابات جـریان اعـتراض، مـدت ـ 39 ماده
 ار الزم احکام مزبور شورای و کرده ارسال عالی شورای به را منتخبان اسامی انتخابات، شدن قطعی تاریخ از روز سه ظرف مربوط کانون ـ 41 ماده

 .نمایدمی ابالغ و صادر وقت دراسرع
 .ددگرمی ماعال عالی شورای به الزم تصمیم اتخاذ جهت مراتب شود، داده تشخیص وارد اعتراض اعتراضات، به رسیدگی جلسه در چنانچه ـ 42 ماده

ن ین ترتیب ایدار مسئولیت بازرسی نشده اند. بد
 نقص در نظامنامه جدید رفع شده است.

 

 

  

آیین نامه اجرایی تعداد اسامی داوطلبین هیات  37برگه رای نمونه برای همه کانون ها به غیر استان تهران، مطابق ماده  -

 نفر  می باشد  7مدیره در برگه رای 

 

در برگه  رهیمد اتیه نیداوطلب یتعداد اسام ییرانامه اج نییآ 37کانون استان تهران، مطابق ماده  ینمونه برا یبرگه را

 باشد ینفر  م 14 یرا
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 انتخابات ارکان کانون یکیالکترون یاجرا

 :مقدمه

مراحل  یریارکان کانون با توجه به وقت گ انتخابات
آن ها  یآراء و شمارش دست یانتخابات و ثبت کتب

شود مشارکت کارشناسان در انتخابات  یسبب م
ان تو یم نینو یروش ها. با استفاده از ابدیکاهش 

اال برد آن را ب تیفیو دقت و ک عیرا تسر ندیفرآ نیا
 و مشارکت تماداع شیکه به تبع آن منجر به افزا

 .گردد یکارشناسان محترم م

ات را بودن انتخاب یکه کتب یتوجه به قانون فعل با
 لیآن که ابتدا تشک فاتینموده و نحوه تشر یالزام

الت( و سپس )بدون قبول وک یمجمع حضور
نظارت و سپس  اتیتوسط ه یرا یبرگه ها یامضا
 نیا یستیمکتوب است. با وهیدادن به ش یرا

 یم یدر هر صورت اجرا شود اما فناور فاتیتشر
در هر حال  یکند ول عیرا تسر ندیفرآ نیاتواند 

 .است یکاغذ-یمالک روش کتب

خصوصا  یها به صورت دست یبرگه را شمارش
 اریسب اد،یز نیو داوطلب تیا جمعب ییکانون ها یبرا

نظارت  اتیزمان بر است. بخاطر محدود بودن ه
صف  جادیمحدود بوده و  ا یرا یتعداد صندوق ها

 ادیتعداد ز نیدادن و انتخاب از ب یرا یبرا یطوالن
 هاست ک ریآن ها وقت گ یو نوشتن کدها یاسام

ساعت شده  نیدادن تا چند یشدن را یباعث طوالن
مام شمارش آراء ممکن است تا صبح روز و عمال ات
 بودن و یبخاطر طوالن جهیو در نت ابدیبعد ادامه 

 یکنترل صحت انتخابات به صورت دست یخستگ
 .سخت است اریبس

دقت و سرعت  شیافزا یبرا یاز فناور استفاده
است که در سراسر جهان و در  یانتخابات موضوع

 یتانتخابا یدر سازمان ها نیکشور ما و هم چن
 کی یکیالکترون یریگ یچرا را یمطرح است. ول

 دیبا یزیاست. قبل از هر چ ریپذ بیآس اریبس دهیا

 یعدم صحت در هر را یاشاره کرد که عموما برا
 یوجود دارد.  عمر را یادیز زهیانگ یتیبا اهم یریگ
رون ق نیا یقرن است و در ط نیچند یکیزیف یریگ

صحت در  عدم یممکن برا یتمام روش ها بایتقر
 یانتخابات امتحان شده و در مقابل آن راهکار

انون ق یینامه اجرا نییشده است و در آ هیتعب یدفاع
 نفره 5نظارت  اتیه لیاز قب یمناسب داتیتمه

 یرا یو امضا برگه ها یمنتخب مجمع عموم
نفر از آنان و فاقد هرگونه عالمت  3حداقل توسط 

ض و نق ییاز شناسا یریجلوگ یبرا ،یرا یبرگه ها
 سهیرئ اتیمشترک ه تیبودن و ... و مسئول یمخف
 یم نینظارت،  سالمت انتخابات را تضم اتیو ه

 یریذپ اسیمق یکیزیکند. البته دخالت انتخابات ف
 یکیزیعدم صحت در انتخابات ف یندارد.  برا یخوب

 ازیو قدرت ن رویتالش، ن یادیز یلیبه مقدار خ
است که  یگزارش عدم صحت کاف یاست و برا

 کند که کل یخبررسان انیاز افراد از سوء جر یکی
 یکیالکترون یریگ ی. اما در را رودیلو م اتیعمل
دهد  رییغت اانتخابات ر جهیتواند نت ینفر م کیفقط 
ش تال یرا کی رییبه اندازه تغ یهزاران را رییو تغ

 تسین ازین یاست که حت یدر حال نیدارد و  ا ازین
از صحت و  نانید  عدم اطمدارن یکه سع یکسان

در  آن کشور   ندینما جادیسالمت کامل انتخابات ا
 .محل باشند ایشهر  ای

وجود دارد،  یریگ یدر هر را یقسمت اساس دو
 یکس چیاجازه داد که ه دیو اعتماد و نبا یناشناس

ه داشت یمشخص یرا دیتهد ایدر اثر پرداخت پول 
 یور بر یصیباشد. اگر هرگونه نشان قابل تشخ

فاده بتواند است یباشد که در تئور یریگ یبرگه را
 یرا هگبر دیشود با ییدهنده شناسا یشود تا فرد را

 نیحساب نشود .ا یشود و آن را ختهیدور ر
 یینامه اجرا نییآ 38موضوع در بخش آخر ماده 
را در  یکه کاغذ را یلحاظ شده است.  هنگام

از ب یآن صندوق فقط در صورت دیزیر یصندوق م
 یندگانیدهنده گان نما یشود که از طرف را یم
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 شیاعتماد است که با پ ایهمان اصل دوم  نیباشد ا
 نیینظارت در قانون و آ تیو ه سهیرئ اتیه ینیب

 . شده است ینامه عمل

 : یکیانتخابات الکترون یبررس

وجود دارد که  یتیوب سا یریگ یرا یبرا احتماال
د توانن یرمز م کیو  ییافراد بر اساس کد شناسا

شمارش  یریگ یرا ستمیس نیدهند و سرور ا یرا
کند.  یرا اعالم م جیدهد و نتا یها را انجام م یرا

 نیشخص واسط ب یگذار ریدر مرحله اول امکان تاث
ه ک میکن ضوجود دارد، اما فر ستمیدهنده و س یرا

آموزش داده شده اند  یدهنده ها به خوب یتمام را
 Transport مثلدرست  یشهاو با استفاده از رو

Layer Security (TLS) را  ریتاث نیا یجلو
 یعنی یریگ ی. در مرحله دوم نرم افزار را میریبگ

نرم افزار رو  نیو سرور است . ا تیهمان وب سا
نرم  نیتوسعه داده است؟ در ا ای جادیا یچه کس

 یانرم افزار ر نیا ای. آشودیانجام م یاتیافزار چه عمل
توان  یم یدر تئور ر؟یخ ایشمارد  یت مها را درس

 زهیکرد تا تمام انگ ینرم افزار متن باز طراح کی
 ینرم افزار دسترس نیا یداران انتخابات به کدها

افتد  یدر نرم افزار م یچه اتفاق نندیداشته باشند و بب
 یشوند که نرم افزار به نفع گروه خاص مئنو مط
مشکل سوم لحظه  نینشده است . اما در هم یطراح

نرم افزار در دست  ی. حاال کدهادیآ یبه وجود م
که قصد عدم  یهست ( از جمله هکر یهرکس
از صحت و سالمت کامل انتخابات را دارد  نانیاطم
ار نرم افز نیا یتیامن یتواند حفره ها یهکر م نیو ا
از صحت  نانیعدم  اطم یکند و از آنها برا دایپ را

 نیاده کند . اما او سالمت کامل انتخابات استف
با استفاده از  یتوان در تئور یمشکل را هم م

ه مشاب یها ستمیکردن باگ و س دایپ یفراخوان ها
 یتیحل کرد و مطمئن شد که نرم افزار حفره امن

ن نرم یوجود دارد، ا  یمشکل چهارم یندارد ول
سرور اجرا  کی یبر رو دیاجرا شدن با یافزار برا
 یها هینرم افزار ال هیر السرور عالوه ب نیشود و ا

 هیدر آن ال یگذار  ریدارد که امکان تاث زین یگرید
 یراه چهی و دارد وجود …شبکه و  هیها  مثل ال

ها وجود ندارد . اما  هیال نیا تیاز امن نانیاطم یبرا
 میبتوان یتیگروه امن نیاز چند فادهبا است میفرض کن

 تیو امن میامن کن زیسرور را ن نیا گرید یها هیال
به  یکیزیبد ف ریبازهم امکان تاث م،یکن نیآن را تضم

 یبا روشها میکن یسرور مدنظر وجود دارد. فرض م
به  زیرا ن یکیزیبد  ف ریدرست امکان تاث یتیامن

شده  عما شرو ی. اما مشکل اصل میحداقل  برسان
نرم افزار متن باز بدون حفره  کی نجایاست . ما تا ا

که تمام مشکالت  یسرور یکه رو میدار یتیامن
راه  چیشود و ه یآن حل شده است اجرا م یتیامن
وجود ندارد، پس مشکل چه  ستمیبه س یبد ریتاث
 شود که در یباشد؟ مشکل از آنجا شروع م تواندیم

پروژه را به  نیا تیریکه مد یفرد فن کی تینها
 تواند به یدارد و م یعهده دارد به آن سرور دسترس

ا ر یگرینرم افزار د کیمتن باز ما  نرم افزار یجا
دهد و  یم یرا یاجرا کند که به نفع گروه خاص

 یتواند حت یکس نم چیکه ه نجاستیمشکل ا
 یعدم صحت در را یمتوجه شود .در واقع برا

 ایفرد (  نیرباالت دیبتوان دیتنها با یکیالکترون یریگ
 .   دردیقرار ده ریپروژه را تحت تاث یافراد ) فن

 یتوانند به راحت یکه آن افراد بخواهند م یصورت
 یتیبدهند . در مباحث امن رییانتخابات را تغ جهینت

شما به اندازه  تیامن دیگو یوجود دارد که م یبحث
بخش شما است و همانطور که  نیتر فیضع تیامن

 یادیز اریما تالش بس نکهیشود با ا یمشاهده م
عدم صحت در انتخابات  یتا جلو میکرد
حت عدم ص یبرا تیدر نها میریرا بگ یکیرونالکت
ر مشکل چطو نی. اما ا میازمندیچند نفر ن ای کیبه 
 یلراه ح چیه نیحل شود؟ تا قبل از بالکچ تواندیم
ا ب نیبالکچ کیمشکل نبود اما اگر ما  نیا یبرا
 یدانش فن نی( در حال ا میداشته باش یافک تیامن

 یم افزار رانر میتوان یشده است( م یبوم رانیدر ا
به  نیبالکچ نیا یخود را بررو یکیالکترون یریگ

تا همه  میکن ادهیقرارداد هوشمند پ کیصورت 
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مطمئن شوند که نرم افزار در حال اجرا همان نرم 
 شکلم نیاست و ا یتیافزار متن باز بدون حفره امن

.  . مانند؟یم یباق ی.اما چه مشکالت شودیحل م زین
 یلیمسئله خ نیبالکچ تینهمانطور که گفته شد ام

 تیامن ینیبالکچ چیاست و در حال حاضر ه یمهم
 استیمهم مانند ر یانتخابات ها یاجرا یبرا یکاف

 یرا یبزرگ را ندارد. برا یکشورها یجمهور
تا  میبده ییهادهنده توکن  یبه افراد را دیبا یریگ

 خود را اعمال یبتوانند با استفاده از آن توکن ها را
 یسک چیناشناس باشند و ه دیتوکن ها با نیکنند. ا

ه استفاده از آن را نداشت ییبه جز فرد مورد نظر توانا
 یکیتوکن ها  نیا یبرا یزمیکردن مکان دایباشد. پ

 دیبا دیهم با انیاست .  در پا یاصل یاز دغدغه ها
 یاز مشکالت اساس یکیتواند  یم نیبالکچ تگف
ان اما همچنرا بر طرف کند  یکیالکترون یریگ یرا

ن بدو یکیالکترون یریگ یرا کی یبرا یراه دراز
تالش  رانیامکان عدم صحت وجود دارد و اما در ا

کار صورت گرفته است  نیا یبرا یمختلف یها
 ینشده است. پس از اعالم آمادگ ییهنوز اجرا کنیل

 یابر یاطالعات به بخش خصوص یفن آور سازمان
 ک،یالکترونامکانات تست انتخابات  یفراهم آور

 اسیکردند که در مق یشرکت اعالم آمادگ   نیچند
کار را صورت دهند. در حال حاضر هم  نیکوچک ا
 یتشکل ها مانند انجمن ها یدر برخ

و..   vote.ut.ac.ir دانشگاه تهران ییدانشجویعلم
 یبرگزار م کیبه صورت تمام الکترون تانتخابا

صورت  یشود اما در سطح گسترده تر هنوز اقدام
 .نگرفته است

 :ارکان کانون یدست-یکتب ریغ انتخابات

در  یمشکالت راه ساده و قاطع نیتمام ا رغمیعل
مورد کنترل صحت کامل انتخابات ارکان وجود 

انتخابات   یاجرا ،یینامه اجرا نییدارد. در قانون و آ
 یکتب و یکیزیبه اعتراض ها به صورت ف یدگیو رس

توان مراحل انتخابات  یم نیمقرر شده است. بنابرا
به اعتراض ها که معموال   یدگیو رس یکیزیف ریرا غ

 یکسان نیهستند ) اکثرا  معترض یتعداد محدود
هستند که در آستانه منتخب شدن قرار دارند( و 

 یوجود دارد.کنترل و شمارش برگه ها یزمان کاف
و  یشده در صندوق را به صورت دست ختهیر  یرا

امکان کنترل و  بیترت نیبدبا دقت انجام داد. 
  یکیزیف ریاز صحت کامل انتخابات غ نانیاطم

به مراحل  حاتیتوض نیشود. حال با ا یفراهم م
ارکان با دو  یشمارش دست ریانتخابات غ یاجرا

 .میپرداز یم یکتب-و اسکن یکیالکترون-یروش کتب

 ون ها :ارکان کان یکیالکترون-یانتخابات کتب-الف

 :تفلوچارت انتخابا

خیر

بلیبلی

خیر

شروع تشریفات انتخاباتبررسی حد نصاب مجمعشناساییشروع

5

فرآیند انتخاب نامزدها توسط کارشناسان

1234

تجدید مجمع

استفاده از تلفن همراه 

فعال شده با اپ انتخابات 

و انتخاب نامزدها در اپ

ورود به گیت مربوطه و 

انتقال رای به سیستم و 

چاپ برگه رای

حد نصاب مجمع؟شناسایی کارشناسانشروع
انتخاب هیئت رئیسه و 

ناظرین

شروع تشریفات آماده 

سازی انتخابات

کارشناسان تلفن 

همراه دارند؟

ورود به گیت مربوطه
استفاده از لپ تاپ لمسی موجود 

در محل مجمع و انتخاب 

نامزدها و چاپ برگه رای
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 یکینالکترو-یفلوچارت انتخابات کتب حیتوض

  :شروع -1 مرحله

از انتخاب محل و زمان مجمع، با فراخوان   پس

نامه مجمع به اطالع کارشناسان مطابق نظام یبرگزار

. سپس مجمع در زمان، مکان مشخص شده رسدیم

 نیشود. کارشناسان به محل در زمان مع یبرگزار م

 .شوند یشده وارد م

  :ییشناسا -2 مرحله

یآغاز م ییشناسا ندیاز ورود کارشناسان فرآ پس

 ندیفرآ یو نصب دستگاه ها یداری. آغاز خرشود

ورود کارشناسان به  یاثر انگشت برا صیتشخ

وجه و با ت یبدن یبدون بازرس ییمراجع قضا یبرخ

اطر با کارت بخ ییشناسا نیکه ح ییبه امکان خطاها

چهره با فرد  قیتطب یعدم دقت اپراتور، برا

کارت وجود دارد. در انتخابات ارکان  دهندهرائها

در بدو ورود، با استفاده از  ییکانون ها شناسا

چهره )در مورد  ایبا اثر انگشت  ییشناسا

 اثر انگشت سخت است( صیکه تشخ یکارشناسان

و  سرعت یشود. الزم به ذکر است برا یم شنهادیپ

چهره  و یانگشت نگار یبرا یریسهولت تداب

شده باشد. در  ایدر کانون ها از قبل مه ینگار

از ورود به مجمع  شیکه کارشناس پ یصورت

  .نشده باشد یچهره نگار ای یانگشت نگار

کار توسط  نیا یستیدر هنگام ورود به مجمع با 

 .ردیاپراتور ها صورت پذ

ه مطابق فرم استاندارد ک یبرگه را ،ییاز شناسا پس

 الیبا شماره سر یورود سه بخش، برگه یدارا

برگ مشخصات کارشناس )بخش )بخش اول(  ته

 انهی)بخش سوم( است، توسط را ی(،برگه  رأیانیم

 با مشخصات درج یانیبرگ بخش مصادر شده و ته

سپس  رسد؛یکارشناس م یشده کارشناس به امضا

از برگه  الیبا شماره سر یبرگه ورود-اولبخش 

. بخش  شودیداده م لیجدا شده و به کارشناس تحو
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 یجمع آور یبرگه رأ -ته برگ و بخش سوم-دوم

 .شوند یم

 :حد نصاب مجمع یبررس -3 مرحله

ها رگبته ایشده  ییبا شمارش تعداد افراد شناسنا 
که مجمع به حد نصاب  ی( در صورتیانی)بخش م

 ئتیانتخاب ه ندیآن اعالم و فرآ تیبرسد، رسم
 .ودش یمه شروع منانظارت طبق نظام اتیو ه سهیرئ

 :حیتوض

 سیبعد از به عهده گرفتن اداره جلسه  توسط رئ 
 دییتوان در صورت تا یم ،ینفر منش کیو  یسن

 تی)ه یو دو نفر منش سیرئ کیمجمع انتخاب 
نظارت را بصورت  ئتی( و سپس هسهیرئ

 .انجام داد لییبا اپ موبا ایو  یکیالکترون

 :انتخابات فاتیشروع تشر -4 مرحله

 یستیانتخابات ارکان طبق قانون با نکهیتوجه به ا با 
باشد، حسب ماده مربوطه ته برگ )بخش  یکتب
برگ )بخش سوم( که ته یرا ی( و برگه هایانیم

 اتیاند، توسط ه( آن ها امضا شدهیانی)بخش م
)بخش سوم( از ته برگ )بخش  ینظارت برگه را

 ه)بخش سوم(  ب  ی( جدا شده و ظهر برگه رایانیم
نظارت منتخب  اتینفر ه 5نفر از  3حداقل  یمضاا

 .شودیو به مهر انتخابات مهمور م دهیمجمع رس

(، برگه یانیته برگ ها )بخش م یجمع آور ضمن
)بخش سوم( امضا و مهمور شده مطابق  یرا یها

 دهیکه در مجمع تدارک د یینترهایباال در مخزن پر
 .شوند یم هیشده اند تعب

خاب داوطلب ها توسط انت ندیفرآ -5 مرحله
  :کارشناسان

به دو  یلپ تاپ ای یلیموبا شنیکیاستفاده از اپل با
   :ردیپذ یصورت م وهیش

که تلفن همراه دارند و اپ انتخابات را  یکارشناسان
به استفاده از آن در  لیآن نصب کرده اند و ما یرو
به  یزمان رمز عبور نیانتخابات هستند، در ا ندیفرآ

که کارشناس در مشخصات خود در  یلیشماره موبا
شود. پس از  یکانون ثبت کرده است ارسال م

 لیموبا در شنیکیاپل یارسال یرمز عبور یاجرا
کارشناس که شامل عکس، نام، شماره و مشخصات 

شوند سپس کارشناس حداکثر  یداوطلب ها ظاهر م
 تواند داوطلبان را  از یشده م ینیب شیبه تعداد پ

 .ب کندآن ها انتخا نیب

دادن  یکانال مخصوص رأ ایاز دروازه  کارشناس
 ای م،یوارد شده و با استفاده از س یبه صورت انفراد

 یبا فناور نترنتیا قیاز طر ایمودم با برد محدود )
منتقل  یمرکز انهیخود را به را ی( رأنیبالک چ

خود مشاهده  لیموبا شگریرا در نما یکرده، و  رأ
 ،دییصورت تا درموده و اصالح ن ازیو در صورت ن

 یکند.  برگه را یصادر م یدستور چاپ  را رأ

 یبا ظهر برگه رأ نتری)بخش سوم( چاپ شده از پر
حداقل  تیشود و کارشناس پس از رو یخارج م
و کنترل  ینظارت در ظهر برگه را تیه یسه امضا

 چاپ شده یانتخاب یمهر انتخابات و کنترل اسام
آن را به  د،ییتا در صورت ،یخود در برگه را

 .اندازد یصندوق م
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که تلفن همراه اپ انتخابات ندارند و  یکارشناسان
 ستندیانتخابات ن ندیبه استفاده از آن در فرآ لیما ای
کانال  ایاز دروازه  ستیآن ها هوشمند ن یگوش ای

وارد شده  یگروه به صورت انفراد نیمخصوص ا
 در شده هیته یلمس یها شگریتوانند از نما یو م

گروه از  نی. اندیدادن استفاده نما یرا یمجمع برا
مورد نظر  یکارشناسان پس از انتخاب داوطلب ها

ه چاپ شد یبرگه را د،ییمطابق فوق در صورت تأ
 .اندازند یرا به صندوق م

 یبرگه را دیهر دو حالت، کارشناس، همواره با در
نظارت امضا شده و  اتیکه پشت آن توسط ه

کرده و  تینتخابات است را روممهور به مهر ا
 .دازدنیو سپس در صندوق ب دیرا کنترل نما یاسام

 نیدر ح رای برگه شدن خراب صورت در – تبصره
  ،یچاپ، مخدوش بودن رأ

ناس توسط کارش یو قبول نداشتن رأ ستمیس یخطا
 یارجاع م یدگیرس یبرا سهیرئ ئتیموضوع به ه

را  یشود. اگر کارشناس به صورت اشتباه داوطلب
 ایکرده باشد  یینها دییانتخاب کرده باشد و تأ
کرده باشد، اعتراض نافذ  ریینظرش تا زمان چاپ تغ

 ئتیه یستمیس ی. تنها در صورت وقوع خطاستین
از حذف  نانیرا با اطم یو یاجازه دارد رأ سهیرئ
اخذ  یدوباره رأ یاز و ستم،یکارشناس از س یرأ
 دینما

 :حیتوض

را به شرکت   5مرحله  یاجراتوانند  یها م کانون
مربوطه واگذار  نامهیتخصص و گواه یدار یها
 زاتیاجاره سخت افزار و تجه ای دیبا خر ایو  ندینما

 ایبه هر حال تعداد دروازه  ندیمربوطه راسا  اجرا نما
ه با مرحل نیباشد تا ا یمتناسب و کاف دیکانال با

 .سرعت انجام شود

  :شمارش آراء -6 مرحله

که نزد  یرمز عبور ،یریگیرأ ندیاتمام فرآاز  پس
است به اپراتور مربوط داده  یعال یناظر عضو شورا

الفاصله انتخابات ب جیفعال شود و نتا ستمیشده تا س
 .شود یو اعالم م تیرو

  :اعتراض -۷ مرحله

ماده  با جه تبصـــره  ماده  38تو مه  نییآ 40تا  نا
عد از انتخابات م ،ییاجرا ـــه روز ب  یدر مهلت س

انتخابات اعتراض کند.  جیتواند داوطلب ها به نتا
س سه ر شک یدگیطبق مقررات جل و  شود یم لیت

 رضمعت یبرا یبا شمارش دست یکتب یشمارش آرا
 یکیبا الکترون یکتب ی. چنانچه رأردیگیم صــورت

ود ب ریاگر مغا یول ستیبود اعتراض وارد ن یاومس
شمارش رأ  ینشود تا زما یتکرار م یکتب یها ی، 

صورت حداقل دو بار  نیبرابر شود )در ا ایکه متوال
ست شمارش در مرحله  کی یبجا یشمارش د بار 
بات و  خا ـــ کیانت له رس  یبرا یدگیبار در مرح

 یکتب یانجام شــده اســت(  تعداد رأ نیمعترضــ
داوطلب /داوطلب  یبرا یینها جهینت مالکمربوطه 

 .معترض خواهد بود یها

 یکتب-اسکن انتخابات

 یتدس-یمشابه روش کتب هیروش مراحل اول نیا در
)بخش سوم( مشابه یدر برگه را یرا یبوده ول

ود به ش ینمونه ارائه شده توسط کارشناسان ثبت م
که شمارش آراء توسط اسکنر قابل انجام  یطور

 یروش پر کردن محل ها نیاست در ا یهیباشد. بد
ا نرم مطابق راهنم یتوسط مداد مشک یکد انتخابات

اسکنر قادر  رایبرخوردار است. ز یا ژهیو تیماز اه
منحصرا   یباشد و اختصاص را یبه خواندن کد م

 باشد. یاز رنگ نمودن محل کد ها م
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 یکتب-مراحل انتخابات اسکن حیتوض

-یمطابق روش انتخابات کتب 3تا  1 مراحل
 .ردیگ یانجام م یکیالکترون

 :انتخابات فاتیشروع تشر -4 مرحله

 یستیانتخابات ارکان طبق قانون با نکهیبه ابا توجه  
 یمربوطه برگه ها یباشد، حسب ماده قانون یکتب
برگ )بخش سوم(  توسط )بخش سوم( که ته یرا

نظارت   اتیاست، توسط ه کارشناس امضاء شده
)بخش سوم( از ته برگ جدا شده و ظهر  یبرگه را
 هحداقل س ی) خش سوم( به امضا یرا یبرگه ها
و  دهینظارت منتخب مجمع رس اتینفر ه 5نفر از 

 .شودیبه مهر انتخابات مهمور م

از  یبرگه ورد-گرفتن بخش اول لیتحو با
 یعدد برگه را کینظارت،  اتیکارشناس توسط ه

)بخش سوم( که مطابق فوق امضا و ممهور شده به 
 .شود یداده م لیکارشناس تحو

انتخاب داوطلب ها توسط  ندیفرآ -5 مرحله
  :اسانکارشن

و شماره کد داوطلب ها  یقسمت اسام کارشناسان
نرم  یکد داوطلب ها را با مداد مشک نیو هم چن

 یشده در برگه را هیتعب یمطابق راهنما در محل ها
 یا ژهیو تیپر شده از اهم یروش کد ها نی)در ا

و  تیبرخوردار است چرا که اسکنر آن ها رو
و به  ( مطابق فرم  پر نمودهدینما یمحاسبه م

همواره  دیاندازند.کارشناس، همواره با یم ندوقص
  ینظارت در ظهر برگه را اتیحداقل سه امضاء ه

و ممهور بودن به  مهر انتخابات را کنترل و سپس 
 .اندازدیرا به صندوق ب یرا

 یدواطلب ها یکارشناس کد ها چنانچه – تبصره
ند اشتباه پر کن سیخودنو ایمورد نظر را با خودکار 

ه برگ ایآن صورت امکان اصالح وجود نداشته و  در
مطابق دستور العمل مربوطه پر نشود امکان  یرا

 .اصالح در مرحله شمارش با اسکنر وجود ندارد
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  :شمارش آراء -6 مرحله

 اتیبا حضور ه  ،یریگیرأ ندیاز اتمام فرآ پس
 یعال ینظارت و ناظر عضو شورا اتیه سه،یرئ

 جیسکنر شمارش و نتاتوسط ا یرا یاست برگه ها
 .شود یانتخابات بالفاصله اعالم  م

  :اعتراض -7 مرحله

 ،یینامه اجرا نییآ 40تا ماده  38توجه تبصره ماده  با
 تواند داوطلب یدر مهلت سه روز بعد از انتخابات م

انتخابات اعتراض کند. طبق مقررات  جیها به نتا
 یشود و شمارش آرا یم لیتشک یدگیجلسه رس

 یمعترض صورت م یبرا یا شمارش دستب یکتب
بود  یاومس یکیبا الکترون یکتب ی. چنانچه رأردیگ

بود ، شمارش  ریاگر مغا یول ستیاعتراض وارد ن
 ایکه متوال یشود تا زمان یتکرار م یکتب یها یرأ

صورت حداقل دو بار شمارش  نیبرابر شود )در ا
بار شمارش در مرحله انتخابات و  کی یبجا یدست
ام انج نیمعترض یبرا یدگیار در مرحله رسب کی

 جهینت مالکمربوطه  یکتب یشده است(  تعداد رأ
معترض خواهد  یداوطلب /داوطلب ها یبرا یینها
 .بود

 :انتخابات جیاز صحت کامل نتا نانیاطم

کننده صحت  نیکنترل و تضم  7واقع مرحله  در
-یکتب و یکیالکترون-یانتخابات کتب جیکامل نتا
 .باشد یالزامات قانون م نیتاماسکنر و 

سات موس ایتوسط شرکت  یکیالکترون یرأ تیامن
 .ودش دییتأ دیمربوطه با یتیامن نامهیگواه یدارا

 :هیتوص

و  تیکم جمع یکانون ها یبرا یدست-یکتب روش
 تیجمع یکانون ها یاسکنر برا-یروش کتب

 ینون هاکا یبرا یکیالکترون-یمتوسط و روش کتب
 .است مناسب تیپر جمع

 :منابع

 رانیبورس ا تیسا

http://boursepress.ir/news/117103/%D

8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-
%DB%B4-

%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-
%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%

8C-%D9%88-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D

B%8C-%D8%AF%D8%B1-
%D8%B1%D9%85%D8%B2-
%D8%A7%D8%B1%D8%B2-
%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D

9%86-%D8%A8%D8%A7-
%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D

8%A7%D9%86%D9%87-

%D8%B7%D9%84%D8%A7 

 ایپد یکیو تیسا

https://en.wikipedia.org/wiki/Electro
nic_voting_by_country 

 تالیجیارز د تیسا

https://arzdigital.com/blockchain-in-
voting/ 

. رانیاطالعات ا یسازمان ارتباطات و فناور تیسا
ه دربار ترییکاربران تو یسنج تیگزارش ظرف

/ سازمان یکیانتخابات تماما الکترون یبرگزار
  1398 رانیاطالعات ا یفناور
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 هچکید

و در  آوریفنو  معلو بپرشتا شدر یبحبوحه در
 یهاهشیودر  دهسترگ اتتغییر پرتالطم نجریا

در  عظیم تتحوال دیجاو ا رکاو  کسبو  ندگیز
 یشبکهها رظهوو  جتماعیا بطو روا تتعامال هنحو
 که دکر همشاهد انمیتو حضوو به ،جتماعیا دمتعد
 لحادر  ریبسیا یهارهنجاو  هارمعیا ،هابچورچا

 فتنر بینو از  دینابو حتیو  جایگزینی ،تغییر
 تتحوال دیجاا غمرعلی ف،شگر اتتغییر ین. استا

 جتماعیِا بطو روا رکا ،ندگیز یهادر روش مثبت
 نیز ریبسیا تمشکالو  تمعضال ،جامعه ادفرا

 یجمله. از ستآورده ا دجوو به دخو اههمر
 یندر ا که هاییبچورچا ساسیترینو ا مهمترین

از  تیومتفا یتعبیرهاو  دهبو تغییر لحادر  رهگذر
در  قعامو برخیدر  حتی که د،میشو ئهآن ارا

 عموضو ،ستآن ا قعیوا ممفهو با دتضاو  رضتعا
. ستا «خالقیا لصوا عایتر»و  «قخالا»
رفتن  نیو از ب خالقیا یهابچورچا یختنورفر

به  تواندیم یو کرامات انسان یاخالق یهاارزش
و  فرینآفاجعه ربسیا بشر عنوو  نسانیا جامعهحال 
 ادفرو ا قخالا که ایجامعهباشد. در  کخطرنا

 رتصودر  حتی ،باشند شتهاند دجوو دمنقخالا
 متعهد به انچند اننمیتو رات،مقرو  نیناقو رحضو

 یمسئولیتهاو  ظایفو منجاا به نسبت ادفرا دنبو

 که اچر دبو وارمیدا خالقیا لصوا عایتو ر نسانیا
 دن،بو مندنقانو فخال بر دن،بو مندقخالا ایبر
 رتبصو صشخاو ا نیست نیوبیر تماالزا به زینیا
 امقدا خالقیا لصوا عایتر به نسبت ستهاخودخو

 عمتنو تمشکالبا ظهور  گر،ید یی. از سومینمایند
 جتماعیا یندگیهااز ز ناشی هپیچید تختالفاو ا

 یندگیهااز ز الینفک جزیی گویی که ،نوین
 نوین یهااربزو ا هاروش خلقو  ،ندهاشد وزیمرا

 رحضو به زنیا ،مسائل ینا یابیو ارز سیربردر 
و  ایحرفه رتبصو نندابتو که ،صمتخص ادیفرا
 ندیمشکل اقدام نما نیا لحو  فعر به نسبت قیقد

 به منجر ز،نیا سحساا ین. امیشد سحساکامال  ا
 سمیر نشناسارکا نکانو» نظیر هاییدنها رظهو
 یهازنیا شناسیرکا سیربر جهتدر  «یگسترداد
 ضمن تا ستآن ا بر مقاله ین. ایددگر جامعه ادفرا
 هیژو رطو به ای،حرفه قخالو ا قیخالا لصوا نبیا
 سمیر نشناسارکا» خالقیو ا قانونی تماالزا به
 خالقیا یسیبهااز آ برخیو  ختهداپر «یگسترداد
 سیربر ردمورا  حرفه یندر ا اولمتد تمعضالو 
 ئهارا بطهار یندر ا نیزرا  هاییرهکاداده و را ارقر
 .دینما

 ای،حرفه قخالا ق،خال: ایکلید نگاواژ
 نشناسارکا نکانو ی،گسترداد سمیر سشنارکا
 .یگسترداد سمیر

 سا عموقینرپام بهنا     

 قمن ستای اگستردادسمی ن رشناسارکان کانوزش مول آمسئوو خلی ر داموامدیر 

 امراله زند     

 قم نستاا یگسترداد سمیر نشناسارکا نکانو همدیر هیئت ییسر
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 مقدمه

 ،یستز محیط نفعاال ان،مدیر ،مسئولین وزهمرا
 یناز ا جامعه دحاآ کلی رطو بهو  مختلف یهادنها
 کافی ازهندا بهآب  هیندآ نسل ایبر یاآ که نندانگر
 رچارا د نیندگاآ ژی،نرا انبحر یاآ د؟بو هداخو

اثرات سوء  از توانیم یاآ د؟کر هداخو مشکل
 دنشگرم ،یسالهمچون خشک یمخرب یهادهیپد
 تا کاست ستیزطیمح یو آلودگ هادیزگرر ن،یزم

 انبحر رچاد هینددر آ نماانندزفرو  یبعد ینسلها
 نامناسب یهاهشیو ینکها یاو  ؟نشوند مشکلو 
 ادفرا فیکیاتر هکننداننگر راتتصوو  نندگیرا

 هداخو دخو به سیاقیو  سبک چه هینددر آ ،جامعه
 ؟گرفت

 گرفته رتصو یهاشتالو  نیهاانگر ینا متما لبتها
و  هپسندید ربسیا ت،معضال ینا اتثرا کاستن ایبر
 نهما به پرسید دخواز  باید لیو ستا تقدیر ردمو
 اننگر یاآ ،هستیم مسائل ینا اننگر که ایازهندا

در  خالقیا لصوا تغییرو  تخالقیاا نشد دنابو
 سنتاز  رگذو در  ندگیز بپرشتا نجریا بحبوحه

 که باشیم ینا اننگر نباید یاآ ؟هستیم نیز نیتهرمد به
 یبجا نماانندزفر ایبر قخالا مینهدر ز ثیامیر چه

 نمانکادکو به که نیامیز نهما به یاآ ؟یمارمیگذ
و  شغلی موفقیتراه  چگونه هینددر آ تا یمزموآمی

 عایتر ،کنند طی سرعت بهرا  هفاو ر مددرآ کسب
 وزی،مهر ،مهربانی ف،نصاا نهمچو خالقیا صولیا

 ل،حالروزی  کسب ع،همنو به کمک ،قتاصد
 یمزموآمی نهاآ به نیزرا  هغیرو  نسانیتا دی،نمراجو
 ینا یاآ ؟یمرمیگذآن  رکنااز  تیوبیتفا با یاو 

 نماانندزفر هیندآ گریبانگیر ما وزمرا یتیهاوبیتفا
د عملکر که یمدار دعتقاا ینا به یاآ ؟شد هدانخو

امروز ما و  یهاآموزه یجهینت نده،یآمان در فرزندان
 یاعاجتم راتیآنها از رفتار خودِ ما و تأث یالگوبردار

بغرنج و باور  طیشرا نیجامعه امروز است؟ در ا

به شکل  خالقیابی وزمرا جامعهدر  ینکها
 انبتو شاید ،ستا شگستر لحادر  ریتأسفبا
و  قیهاخالابی ینا یهجمهاز  کاستنراه  بهترین
 نشد هکشید افنحرا بهو  نشد دنابواز  یپیشگیر

 یجوترآن و  صحیح زشمورا آ جامعهدر  تخالقیاا
 نیکوست چهو  نستدا جامعه بطندر  اریمدقخالا

 یک رتصو به کیدکودوران  نهمااز  مهم ینا که
 ئهارا باو  هشد ینهدنها نمانکادکو دجودر و صلا

 مختلف مقاطعدر  رمحوقخالا عمتنودروس 
 شگستر به نسبت ه،نشگادا تا سهرمداز  ،حصیلیت
 تمامیاز  تفکیکناپذیر کنیر انعنو به قخالا

)ع(  علی تحضر. نماییم امقدا ندگیز تشئونا
 :میفرمایند کیدکودر دوران  زشموآ ردمودر

 ءشی مهن فیها لفیا ما لخالیها رضکاال ثلحدا قلب
 هر که ستا خالی مینز نچونا دک،کو قلب ؛قبلته
 نهج) دکر هداخو شدر بریزیددر آن  را ریبذ
 .(31 نامه ،لبالغها

از  انمیتورا  کیدکودر دوران  مناسب یهازشموآ
و در  خالقیهاابد وزبر با مقابلهدر  ملاعو مهمترین

و در  کنندهیریگشیو پ دستانهشیاقدامات پ قالب
ز ا بهتر!( شهی)هم یریگشیپ»از شعار  یرویجهت پ

 راتمقرو  نیناقو ضع. ونستدا «ستا نمادر
 مکملی ندامیتو نیز نهاآ ایجرا یپیگیرو  مربوطه

 به ستیابیو د خالقیا لصوا عایتر ایبر
 مشآرا ایبر تضمینیو  دهبو ارمدقخالا ایجامعه

 .باشد جتماعیا طنشاو 

 خالقیا تربیتو  قخالا که حالیدر  ل،حا عین در
و  یبشر ندگیز صلیا نکااز ار یکی انعنو به

است،  یمعنو یالندگمناسب جهت ب یبستر
 سمت به حرکتو  وزمرا ینیاد یپیشرفتها

 نقش یجرتد بهاطالعات،  رنفجاو ا توسعهیافتگی
آن را  به توجهو  عایتو ر خالقیا یهازهموآ

آن  با مقابله به قعیامودر  حتیو  دهکر نگرکم
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 تتعامال هنحودر  تغییر(. 1) ستا برخاسته
در  رتغییو  جتماعیا یشبکهها یشافزو ا جتماعیا

 رطو بهکسب و کار و تجارت،  یهاروش
 سعیو  همدآبر تخالقیاا با تقابلدر  هایکننداننگر

 گیر پاو  ستد بر ارصرآن و ا نکشاند هیبه حاش
 ستیدرنا عمومی راتتصو فخال برآن دارد.  دنبو
توجه داشت که  دیوجود دارد با مینهز یندر ا که

و جامعه، افراد جامعه  یمندآنچه که باعث ارزش
 خالقیا یهاارزش به ییبندپا است،جتماعیا بطروا
است.  هانهیزم یدر تمام خالقیا لصوا عایتو ر
را در  پیشین امقوا نگیوداجابهار راز  یالشعراملک

 :نددامی خالقیا لصوا همین عایتر

نقش  است یغرور و فخر از سرها فتادن تاج
 است یها سِتُردنوفا و مهر ز دل

که گشت  یقوم اندزندهروزگار به اخالق  اقوام
 است یفاقد اخالق مُردن

و  دهبو جواخدو  طلبلکما دیموجو هلفطربا یآدم
و  هاادستعدا که ستا شتالدر  ارههمو
 شگسترو  شدر ستارا همینرا در  ناییهایشاتو

 چنین(. 2) داردبر مگا نداوخد ضایتداده و در راه ر
 ندگیز نشئو تمامیآن در  عایتو ر الییوا فهد
آن  به ستیابیو د نیل جهتدر  شتال و سعیو 
و مناسب است  مشخص چوبیرچا شتندا وِگردر 

 یآدم یهاو تالش هاتیفعال یتا به کمک آن، تمام
 یو رنگ اله هشد ماندهیزسا لهیا بِقُردر جهت 
 «قخالا» نهما ص،خا بچورچا ین. اردیبه خود گ

 عظیم پیامبر که الستوا نچنا قخالا همیت. استا
و  لهو آ علیه هللا صلی) محمّد ترحض مسالا نلشأا

  :میفرمایند چنین خویش سالتر نبیا( در سلم

 نگیختهابر من ناهما ق؛الخالا رممکا التمم بعثت نیا
 رممکا) بخشم تکاملرا  قخالا رممکا تا مشد
 .(8 صفحه ق،الخالا

 انعنو به یمرا چنین که هنگامی ستا ضحواپر
 نیز بشر دد،میگر نبیا)ص(  پیامبر عظیم سالتر
را در  دخو شتالو  غمو   همّتمام توان و  ایستیب
 نشئو متمادر  ییاگرقخالو ا اریمدقخالا یستارا
 ،یاجتماع ،یفرد یرفتارها رینظ شخوی ندگیز

ز . اردیبه کار گ رهیو غ یاسیس ،یآموزش ،یشغل
 عایتو ر اریمدقخالا بایستی که مینههاییز جمله

 رکاو  کسب زهحو د،شو گرفته یجد خالقیا لصوا
 ینا تبیین یستا. در راستا مددرآ کسبو  لشتغاو ا

 حرفه به خالقیو ا ایحرفه نگاهی باو  عموضو
 عایتر که گرفت نظردر  چنین انمیتو «شناسیرکا»
 جهت انبد ،حرفه یندر ا دنبو ارمدقخالو ا قخالا

 جامعه با مستقیم طتبادر ار میبایست سشنارکا که
 یسیدگو ر دممر به تخدما ئهارا جهتو در  دهبو
 مگا نیشاا تمشکالاز  گشاییهگرو  نناآ رموا به
از  یددتر ونبد. مییابد انچنددو همیتیا دارد،بر

 گاهیو آ علم ،حرفه شغل هر موفقیت زمور جمله
 هشد ضعآن و صخصواست که در  یفیبه تکال

 هقاعد یناز ا نیز شناسیرکا سمقد حرفه. ستا
 ندامیتو که نچهآ قتی(. در حق3) باشدینم مستثنی
 جامعهو  دممر نطمیناو ا خاطر طیب تموجبا
 نوعی بهآورده و  همافررا  شناسیرکا مرا به مرتبط
 همانا دمیشو عمومی دعتماا یشکلگیر باعث

هرچند  ،یکه کار کارشناس ستا نطمیناا ینا دیجاا
 یو حصول درآمد برا یکسب روز یراستادر 

و  خالقیا ینازمو بچورچاکارشناس است، در 
 رتصو منفعتطلبیو  جوییدسو نههرگواز  رغفا

بحث  ضمنآن دارد،  بر سعی مقاله ین. ادمیگیر
 تیاهم ،یااخالق و اخالق حرفه رامونیپ

اصول  تیرعا ییو چرا یو چگونگ یمداراخالق
 شناسیرکا رمودر ا اموردر  یااخالق و اخالق حرفه

از  برخیداده و  ننشارا  نشناسارکا یسواز 
 ارقر سیربر ردمورا  فهحر یندر ا یجرا یسیبهاآ
 .هدد
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 ایحرفه قخالو ا قخالا

 همدآ »قخالا« یمعنا( در 4) عمید لغت فرهنگ در
 :ستا

 ستیدردهندۀ نشان که جامعه لقبو ردمو یهارهنجا
 .ستا صشخاا رفتار ستیدرنا یا

 ییژگیهاو و هایخو نهما قخالا ،یگرد رتعبا به
 منشأو  شتهدا ارقروی  دنهادر  که ستا ننساا نیدرو
 که شتدا توجه بایستی لبته. استاو منشو  رفتار

 شخص توسط عملی منجاا معد یا منجاا فِصر
 بسا چه که اچر باشدوی  قخالا بیانگر ندانمیتو
 شتهاند بخشش ماا باشد هبخشند د،خو دنهادر  کسى
 کسى بسا چهو  ببخشد که اردند مالی ایرز ،باشد
و از  دخو خلقو  میل فخال بر لىو ،باشد بخیل
 .ببخشدرا  مالى یاروى ر

 وتتفاو  «قخالا» توضیح)ره( در  طباطبایی عالمه
 :نددارمی نبیا چنین« ادب» باآن 

در روح، و  سخرا تملکااز  ستا رتعبا قخالا
آداب  لیو .روح فصااز او صفیو قعدر وا

و  لعماا که یباییز یهیئتهاعبارت است از 
 یهنحو که ددمیگر متّصف انبد میآد رفتار

 شخص حیرو تصفا به لعماا ینا ورصد
 فتّصاا نمیا که ستا ضحوا پردارد و  بستگی
آداب،  به عمل فتصاو ا ّ تخالقیاا بهروح 

و  فتاظرادب،  پسدارد.  دجوو ریبسیا وتتفا
 متوجه ننساا قتی. وگویندرا  عملدر  قتد

 یباییو ز فتاظر باو  باشد خویش تحاال
 که دمیشو گفته ،هدد منجارا ا عمل خاصّی

 لحادر  نشستنادبِ  نظیر ؛ستا دبمؤ النیف
 تفسیرو... ) طمأنینه با فتنو ادبِ راه ر زنما
 .(257 تا 255 صفحه، 6 جلد ان،لمیزا

از  بخشآن  به انمیتو نیز قخالا معا یمعنا در
و  یبشر معاجوو  ادفرا یسنتهاو  مسوآداب و ر

 پایه بر که دکر رهشاآن ا بر حاکم راتمقرو  نیناقو
 کپا باطندر  یشهو ر هشد ارستوا قالخا سساو ا
 ادفرا ،ینچنینیا معاجودارد. در  جامعه ادفرا نیکو 

و  منافعه و نیندیشید خویش شخصی منافع به ا صرف
در راه  ارههموو  گرفته نظررا در  معمو مصالح
 .مینمایند امقدا دخو نهمنوعا به سانیرخدمت

 به انمیتو نیز «ایحرفه قخالا» ممفهوو  معنا در
 :دنمو رهشاا یرز یفرعات

 مجموعه ایحرفه قخالاز ا دمقصو •
 برو  طلبانهداو ادفرا باید که ستا یعداقو
 منجادر ا خویش تفطرو  انجدو ایند سساا
 امِ لزا کهآن  ونبد کنند عایتر ایحرفه رکا
 به ،تخلف رتصودر  یا باشند شتهدا جیرخا
 (؛5) شوند رچاد قانونی یهازاتمجا

 ییننامههااز آ ایوعهمجم ایحرفه قخالا •
آن  ایبررا  خالقیا عمل که ستا تیرامقرو 

. میکند تعریف صخاو  مشخص حرفه
 یطاشر به توجه با خالقیا یییننامههاآ

 ریکشو هر سیاسیو  جتماعیا ،فرهنگی
 (.6) دارد نیز تیومتفا اریثرگذو ا دهبو وتمتفا

 رانهمکا با هندزساو  مناسب تعامل رتصو هر در
 تشئونا عایتو ر ریکا یمحیطهادر  جعینامرو 
از  نسانیو ا خالقیا لصوا به توجهو  خالقیا

 قخال. استا شغلو  حرفه هر لصوا مهمترین
 بچورچا ری،کاو  کسبو  شغل هر به ای،حرفه
 جهترا در  نمازساو  مجموعه کلو  هبخشید
 ن،مازسا منافعو  مصالح حفظ ضمن که مناسب
 امعهج طنشا ،باطن ضایتر ،خاطر مشآرا متضمن

. مینماید یتاهد دد،میگر دممر خاطر نطمیناو ا
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 قخالا» ردمودر  نیز( 7) ادنژدریبها یمهد کترد
 :نددارمی نبیا چنین «مهندسی

 به دخو مهندسی ظایفو منجادر ا نمهندسا
 قخالرا ا بطاضوآن  که نددار زنیا بطیاضو

 یسواز  قخالا عایت. رمینامیم مهندسی
 به تنها نه دسیمهن یفعالیتها کلیهدر  نمهندسا
 یبیشتر دیما منافع تمددر دراز ینکها خاطر

 یستادر را بلکه شتدا هداخو بردر  نناآ ایبر
 قعیوا دیشا به ستیابید یعنی ندگیز فهد

 خوشبختیو  ریستکادر سحسااز ا ناشی
 ورتضر عمر لطودر  خاطر مشو آرا قعیوا

 .دارد

 یهاو ارزش لصوا که شتدا توجه بایستی لبتها
 قخالا لیو هستند قخالا ثابت لصوا وجز نسانیا

 به توجه باو  نماز لطودر  مانیزساو  ایحرفه
 به(. 8) میشوند لمتحو نمکاو  نماز تمقتضیا
 عنو ئهارا مانیزسادر  ستا ممکن لمثا انعنو

 انمندرکا ظیفهو عجور بباار به تطالعااز ا خاصی
 باشد ایحرفه قخالا فخال برآن  ئهارا معدو  دهبو
 عنو نهما ئهارا ن،مااز ز خاصی طعمقدر  لیو
آن،  عایتو ر عممنو عجور بباار به تطالعاا

. در یدآ بحسا به ایحرفه قخالا یستادر را عملی
 ایحرفه قخالدر ا تتحوالو  تغییر ینا رت،صو هر
 دهنبو خالقیا لصوا فخال بر ههیچگا ن،ماز رگذدر 
 خالقیا ماهیتو  شتهدا قخالدر ا یشهر نهمچناو 

 مالسالا حجترابطه،  نید ماند. در اآن پابرجا خواه
 یهایژگی( و2) یمظاهر حسین لمسلمینو ا
 به ینجادر ا که ندادهشمر بررا  دیمتعد یاخالق
 :دمیشو رهشاا نهااز آ برخی

 که موضوعی لیناو شاید :رصد سعه-لفا
 ،شتدا توجه انبد دممر با جههامودر  میبایست

 رصد سعه تیرعبا بهو  اوانفر صبرو  حوصله شتندا
 مهنگا( ملسالا علیه) موسی تحضر چونانکه باشد

 طلب لمتعا نداوخداز  ینچنینا نفرعو به جعتامر
 :مینماید رصد سعه

 حللو ا یمرا یسرلیو  ریصد لی حشرا رب
را  امسینه! راگاوردپر ؛قولی یفقه لسانی من هعقد
و  زسا نساآ من ایبررا  رمکاو  دانگر دهگشا
 رهسو) بفهمندرا  مسخن تا یبگشا بانماز ز هگر
 .(28تا  25 هیآ ،طه

 پربرکت ر،ماندگا ان،یدوجا ریکا :نیت صخلو-ب
 منفعت هرگونهاز  رغفا که دبو هداخو ارزشپرو 

 صخالو ا نیت صخلو باو  خالصانهو  دهبو طلبی
در  که ستا خالقیا نهما «صخلو. »دشو منجاا

 لمتعا نداوخد. دمیگیر ارقر «یار»و  «تظاهر» مقابل
 :میفرمایند چنین هبقر رهسو 132 یهدر آ

 ییاخد نگر ؛هللا صبغه من حسنا منو  هللا صبغه
 ؟ستا بهتر اخد نگاز ر نگیر چهو  بپذیرید

 ایبر تنها که عمالیا تمامی که شتدا توجه بایستی
 جوییدسوو  لماو  وتثرو  رتقدو  تشهر کسب
 هیدگااز د باشد جتماعیا موقعیت کسب ایبرو 
 .ستا یمعنو هجایگاش و ارز هرگونه فاقد قخالا

 علیه) علی لمؤمنینامیرا :اریمنتگذ معد-پ
 چنین شترا مالک به دخو رمنشو( در ملسالا

 :میفرمایند

 دممر بردادی  منجاا که خدمتهایی با هرگز دامبا
 رینیکوکا داشپا دننها منت ایرز اریگذ منت
 .(53 نامه ،لبالغها نهج) دمیبر بینرا از 

در  اهخدد لغت هنگفردر  از عُجب: پرهیز-ت
از  دیخشنوو  بینیدخو: »ستا همدعُجب آ یمعنا
 به تعود قتفاا به قخالا علم یعلما تمامی دارکر

و  بهترین. ندادهنمو خالقیا یلهرذ یندوری از ا
 ،خالقیا یلهو رذ ریبیما ینا نماراه در مؤثرترین

 یسعد نبوستادر  چونانکه. ستا تنیوفرو  ضعاتو
 :ستا همدآ چنین
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 دیچک یره باران ز ابرقط یکی

 دیبد ایدر یخجل شد چو پهنا

 ستم؟یمن ک استیکه در ییجا که

 ستمیگر او هست حقا که من ن

 دیخود را به چشم حقارت بد چو

 دیدر کنارش به جان پرور صدف

 کار دیرسان ییبه جا سپهرش

 که شد نامور لؤلؤ شاهوار

 کو پست شد افتیاز آن  یبلند

 کوفت تا هست شد یستیدر ن

 جامعه هردر  قخالا صلیا نکااز ار یکی :تعهد-ث
 خالقیا ینظریهها متمادر  ریمحو نقشو  دهبو

 حتیفرد،  شودیاست که سبب م یدارد. تعهد عامل
 لیلد به صرفا و  جیرخا هکنندلکنتر دجوو ونبد
 منجاا به حسنا نحو بهرا  رشکا ،نیدرو هنگیزا
از  ندنامیتو شرکتهاو  هانمازسا اد،فر(. ا8) ساندر

و  خالقیا یهااردستاندا باالترین به تعهد طریق
را  رموا نجریا حسناز  نطمیناا ینا ای،حرفه رفتار
 .نمایند حفظو آن را  ندآور دجوو به

برده و  نینبود صداقت، اعتماد را از ب :قتاصد-ج
. اعتماد و شودیجامعه به حرفه م یاعتمادیباعث ب

 بهو  همدآ ستد به سختی به که ستا یمرا نطمیناا
 (9). رودمی بیناز  سانیآ

 وزمرا ینیادر د قخالا همیتا

در  که سریعیو  هیندافز ،بیسابقه شدر با
 یهههادر د مختلف معلوو  علمی یپیشرفتها

در  آورینوو  آوریفن ،ستا همدآ دجوو به خیرا
 دهبو حرکتدر  اوانفر بشتا با نگوناگو یمینههاز

 یچیز ره بر قتفوّو  فتصر ،حاطها لحاو در 
 عایتر که سدرمی نظر به یطیاشر چنین. در ستا
 با جههامودر  خالقیو ا ینید عداقوو  لصوا

را از  دخو همیتا ،علم بپرشتا شدر با ییاهمگر
 یو حت هشد هندرا حاشیه به متأسفانهداده و  ستد
 معلوو  هاآوریفن. در شودیانگاشته م دهیناد
 لتفضی ق،خالا د،خر ،حکمتاز  ایشمّه وزی،مرا

 هفار سطح یشافز. اردنمیخو چشم به معرفتو 
و  ییاگردیما مسیردر  شتندابر مگاو  دیما

 ستد به تخالقیاا تا ستا هشد سبب ییاگرفمصر
 لصوا شتناگذ پا یرو ز هشد دهسپر موشیافر
 قابل ژیتکنولو شدر بپرشتا مسیردر  خالقیا

و  شرکتها اد،فرا برخی گوییو  هشد توجیه
 لصوا ینا شتناگذ پا یرر زد ،مختلف یهانمازسا
 یگهیها! )آتنگاتنگند قابتیدر ر هم با خالقیا

و  ینترنتیو ا ایارهماهو ،تلویزیونی تبلیغاتی
 هیژوبه ،جامعه مختلف رقشاا نمیاآن در  ردخوزبا

و  «ییاگرفمصر» مشو یهاهپدید تأثیر
 دیخود مؤ یامروز یندگیهادر ز «ییالوکسگر»
 ۀجمل نیاشاره به ا ،نهیزم نیمطلب است(. در ا نیا
 :از لطف نخواهد بود یخال ینشتینا تلبرآ

I fear the day technology will surpass 
our human interaction. The world will 
have a generation of idiots; 

 نسانیا تعاملاز  ژیتکنولو که میترسماز روزی  من
! حمقهااز ا نسلی نجهاروزی،  چنین. دبگیر پیشی
 (.10) شتدا هداخو

 تبدیل عاملی به ینو د قخالا ،یطیاشر چنین در
 ینا بارا  دخو که نندآ مندزنیا ءبقا ایبر که نداهشد
 به بستهو وا متغیر شکلداده و  تطبیق یطاشر

 زنیا که جایی هرو  گرفته دخو به نماز تمقتضیا
 تأییدداده و آن را  موضع تغییر علم نفع به شد

 علم گرا ،مبهمیو  گمدرسر ینیاد چنین! در نمایند
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 ونبدو  گسیخته ملگا رتصو به آوریفنو 
 شدر به خالقیا یهابچورچادر  یگیرارقر

 باعث ظاهردر  شاید ،هدد مهادا دخو بپرشتا
 د،شو جامعهدر  مدو درآ وتثر ه،فار سطح یشافزا
در  عمیقی ینیهاانگر دیجاا باعث قعیتدر وا لیو

 هشد دممر رفتاءروس به منجرو  هیددگر جامعه بطن
در  طسقوو  یبشر معاجو طنحطاا باعث نهایتا  و
 انبتو أتجر به شاید. شودیم اتیاخالق دینابو هچا

 یایمشکالت دن یعلت اساس که شتدا رظهاا چنین
 انمیتورا  عصر یندر ا ننساا دیناخشنوامروز و 

 رتقدو  تشهر وت،ثر ینکها به ورباو  دعتقادر ا
 حالی رد دکر جستجو فریندآمی دیشا ننساا ایبر
 یبیشتر سایشو آ هفار نندامیتو تنها ملاعو ینا که
 ایبر دیشا یشافزا متضمنو  کنند تأمیناو  ایبررا 
 عموضو به وزیمرا معاجودر  وینر(. از ا7) نیستنداو 
 قخالا جملهاز  مختلف یمینههادر ز قخالا

 قخالاداری، ا قخالا ،پزشکی قخالا ،مهندسی
. دمیشو ختهداپر دهایگستر رطو به هغیرو  شیورز
 خالقیا یییننامههاو آ خالقیا یهارمنشو ینوتد

 یمحیطهاادارات،  ،هانمازسا ،شرکتهادر 
 لبته)ا ستا عموضو ینا مبیّن دخو هغیرو  شیزموآ
 عمل خالقیا یهارمنشو ینا به نیز قعیتدر وا ینکها
 تمامیدارد!(. در  یاریبحث بس یجا ریخ ای شودیم
 نیشاغل یبرا یزامال ینکات اخالق ،اییننامههآ ینا

 لمثا انعنو به. ستا هشدآورده  مختلف یهاحرفه
 توسط که مهندسی قخالا ییننامهاز آ بخشهاییدر 

 :NSPE) آمریکا یاحرفه نیمهندس یانجمن مل

National Society of Professional 
Engineers) (:11) ستا همدآ چنین هشد هیته 

 :میبایست مهندسین

و  حقیقی سمیو ر عمومی راتظهاا •
 ؛باشند شتهدا بیطرفانه

 رفتار قانونیو  خالقیا ،مسئوالنه ،محترمانه •
و  تشهر ام،حترا یشافزا موجب تا کنند
 ؛شوند حرفه یمنددسو

 باالترین خویش تتباطاار همهدر  •
 دخو یهنمارا را فتاشرو  قتاصد یهارمعیا
 ؛هندد ارقر

را  ایقحقو  کنند ارقرا دخو تشتباهاا به •
 ؛ندهند هجلو نهوارو

را در دوران  دخو تخصصی نشدا ارههمو •
 منجاا طریقو از  بخشند تقاار دخو ریکا
 شیزموآ یهادر دوره شرکت یا عملی یهارکا

و  دخو شتهر تبیادر اد مطالعهو  تکمیلی
 یهارسمیناو  نشستها ،همایشهادر  شرکت
 .نددار نگهروز  بهرا  دخو تطالعاا ای،حرفه

را در  خالقیا یییننامههاو آ هارمنشو نینچ نظیر
. دنمو همشاهد رفوو به انمیتو نیز نمادخو رکشو
 نکنارکا خالقیا رمنشودر  بند چند به نمونه ایبر
 رهشا( ا12) شرقی نبایجاآذر مهندسی منظا نمازسا

 :ددمیگر

 تتباطادر ار خالقیا یهاارزش به یپایبند •
 سه به توجه با مانیزساو  دیفر تتعامالو 
 ؛حتاصرو  قتاصد ،صمیمیت صلا

 به نسبت متانتادب،  ام،حترا عایتر •
 به یپایبندو  نپیشکسوتاو  رانهمکا ،جعینامر

 ،پاسخگویی ی،نقدپذیر فرهنگ
 ؛متقابل دعتماو ا یمسئولیتپذیر

 عرصهدر  شتالو  رکا فرهنگ به یپایبند •
 جلبو  دممر به سانیرخدمتو  ندکیزسا
 ؛جعینامر و نینفعاذ ن،مشتریا ضایتر
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و  راتمقر ،نیناقو کامل ایجرو ا عایتر •
 دهستفاءاسو هرگونهاز  پرهیزاداری و  بطاضو
 ریکا تتعامالدر  تبعیضو  شغلی موقعیتاز 
 ؛مانیزسا ارسرو ا تطالعاا حفظو 

در  قتشناسیو و نماز به دننهاارزش  •
 شتندا سپاو  اتتعهدو  فعالیتها منجاا

 ع؛جور ببارو ا عضاا ران،همکا قتو و قحقو

 محیط ستگیاپیرو  طنضباا ،نظم عایتر •
 با مطابق یظاهر پوشش ستگیو آرا رکا

 .ملیو  سالمیا فرهنگ

 چنین ینوتداز  قعیوا فهد حقیقتا  ماا
و  هیته انیآنچه که متول ؟چیست ییننامههاییآ

 ستیابیدر د سعی خالقیا یهارمنشو نیچن نیتدو
 به مجموعه یعضاا تکتک املزا ،ندآن دار به
 هجایگا تقاار به منجر که ستا صولیا عایتر
 جز مهم ینا که دمیشو بمطلو سطحی به نمازسا
. شد هدانخو میسر عضاا تمامی مساعی تشریک با

 یبستردر  مجموعه یک کثریتا که یطیاشردر 
 اهخو ،حرکتنددر  خاصی فهد بهو رو  خالقیا

 ارقر سوو  سمت یندر ا نیز عضاا یگرد اهناخو
 یکی( 13) ادنژدریبها یمهد کتر. دتگرف هنداخو
و  پیشرفته یهارکشو نمیا هعمد یهاوتتفااز 

 یهارکشو که نددامی هاییرفتارا در ر هعقبماند
 عایتر نیشا. امیکنند عایتر تمندوثرو  پیشرفته

 ت،حدو ،پایه صلا انعنو به قخالا نهمچو صولیا
احترام به قانون و مقررات، احترام  ی،مسئولیتپذیر

 تحمل ر،کاشهروندان، عشق به  گریق دبه حقو
 میل ه،یندآ ایبر اریسرمایهگذ رمنظو به سختیها

 بهرا  ینظمپذیرو  دهلعاقافوو  برتر ریکا ئهارا به
و  هارکشو ینا پیشرفتو  موفقیت مزر انعنو
 رکشودر  شاید که یعداقوو  لصو. انددامی معاجو
 یستیاست. با هشد دهسپر موشیافر ستد به ما

قابل  یاو حرفه یاصول اخالق که شتدا توجه

 ندکلیبوبوده و  یتیبه هر رشته و هر موقع میتعم
 ایحرفه قخالا که رددا یناز ا ننشا تخالقیاا

و  مسوآداب و ر ،مذهبی داتعتقااز ا ایجد یچیز
 ممفهو یک انعنو بهو  دهنبو جامعه مثبت فرهنگ
 نیاد متماو در  دهبو نهمگا لقبو ردمو ارههمو کلی
 .دمیشوداده  همیتا آن به

 ؟ستا قخالا متضمن نقانو یاآ

 رگبز ففیلسو ،کانت مانوئلا همگاآرا سنگ بر
 :ستا هشد نوشته چنین ینا ،لمانیآ

 نهاآ به ترو ژرف تررمکر چه هر ،چیز دو
و  ترزهتا هیبتیو  شگفتی بارا  هنمذ ،ندیشمامی
 نسما: آندداریم لمشغو دخو به ترهیندافز

در درون  خالقیا نقانوو  من ازفر بر رهپرستا
 (14)  من

ادای  ایبر موجه لیلد تنها که دبو معتقد کانت
 لیلد هیچو  ستآن ا دنبو ظیفهو نهما ،ظیفهو
 ستراز  کسی گرو ا باشد شتهدا نباید ییگرد

 تکلیف ،کند ظیفهادای و داشپا میدا به یاو  زاتمجا
 قابل نحو به قخال. استا ادهند منجارا ا دخو

 به ندانتو ایضابطه گرو ا ستا عمومی توجهی
. باشد خالقیا ندانمیتو دشو تبدیل عمومی نیناقو
 ریعذ ندانمیتو ههیچگا «ورتضر» ،کانت هعقید به
 ایرز باشد خالقیا یشاخصها نقض ایبر

 بایستی. ندامطلقو  عمومی خالقیا یشاخصها
 یهارمعیا ،نتایجو  تأثیر ،ییرآکا که شتدا توجه

 ایرز نیستند خالقیا یمنشها سنجش ایبر مناسبی
 لحاو  نددار مصلحتبینیو  ندیشیرادو جنبه ینهاا
 وتتفا ما(. ا15) ستین ینیبمصلحت قخالا نکهآ

 یهاوتتفااز  یکی ؟چیستدر  قخالو ا نقانو نمیا
 ییاجرا ضمانتدر  خالقیو ا حقوقی محکاا ساسیا
 ستا شیدر رو نهاآ وتتفا ،یگرد تعبیر به. نهاستآ
گونه که  نی. ارودیفراد به کار ما رفتار لکنتردر  که
و  مجلس نظیر قانونی یهااز دستگاه« حقوق» در
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از  «قخالا»در  لیو دمیشو دهستفاا قضاییه هقو
 یهاورباو  عمومی رفکاا ف،عر ،سنّت طریق

 قحقو فهد. نددار نیدرو لکنتر ادفرا ،شخصی
 ستا جتماعیا نظم اریبرقرو  مفاسداز  یجلوگیر

 میکند ضعرا و نیناقو ف،هد ینا به تحصیل ایبرو 
 نیناقو ،شخص که نمیکند فرقی ارگذنقانو ایبرو 

 بقر یا انیگرو د نقانو به امحترا یا یارا از روی ر
 محکاا فهد که حالی. در هددمی منجاا لهیا
 لکما به میآد لصوو و دتسعا تحصیل ،خالقیا

 فاعل نیت ونبد فهد ینا تحقق که ستا حقیقی
 بین ساسیا وتتفا یناابربن. نیست ممکن رمختا
 نقانو(. 16) نهاستآ فهد عنودر  قخالو ا قحقو

 بیشتردارد.  ایحرفه قخالا با ایهپیچید نسبت
 ایبر یجرتد بهو  ندادهبو تخالقیاا ابتدا هانقانو
 رتصو ق،خالاز ا یکیفر حمایتاز  رداریبرخو
و  ستا نقانوروح  ق،خال. انداگرفته دخو به نقانو

 ،ستا راتمقرو  نیناقو ونبدآن  ییاجرا ضمانت
دارد و  نقانواز  گیرترافر ربسیا ایمنهدا قخالا ماا

از مناسبات  یتردر سطح ژرف یتعهدات اخالق
 شتدا توجه بایستی(. 17مؤثر است ) یاحرفه

فراتر از قانون و مقررات دارد و  یگاهیجا قخالا
تر از قانون است و در گسترده اریدامنه اخالق بس

 رمنظو به که هستند تخالقیااز ا یخشب نیواقع، قوان
در  نقانو شکل به یکیفرو  حقوقی حمایت تأمین

 ،خالقیا ییشهااگر شکنندگی توجه با. نداهمدآ
 بچورچا ندابتو نهاسختگیر راتمقرو  نیناقو شاید

 کند دیجاا خالقیا لصوا عایتر ایبررا  مشخصی
 جایگزین ندانمیتو یچیز هیچ رتصو هردر  لیو
 ددگر شخص دخو توسط خالقیا لصوا عایتر

را  ریفتار هر که دبو مطلع بایستی ینکها ضمن
آن،  با مرتبط نقانو دجوو معد سطهوا به اننمیتو
 نقانو ضعو ،یگرد فطر. از دکر تلقی خالقیاغیر
 هیژو به ستا خالقیا اریگذارزش نوعیاز  متأثر
 سساا بر راتمقرو  نیناقو که ما رکشودر 

 شاید. ستا هشد دهنها ناب مسالا مبین یند یهازهموآ
از  برخی که دکر رظهاا چنین انبتوده سا رطو به

 ننشادبو خالقیاغیر یا خالقی تثباا ایبر لعماا
 بایستی لحا عینو در  ندارند نقانو ضعو به زینیا

 نیناقوو  راتمقر به عمل ایبر شتال شتدا توجه
 نیماا ،مقابلو در  اردند یثمر خالقیا نهاپشتو ونبد
 راتمقرو  نیناقو ایجرا ضامن ینبهتر قخالو ا
(. 18) میکنند تضمینآن را  یمدرآکاده و بو

 قانونی لیلد بهرا  ریفتار اننمیتو ههیچگا ینابنابر
 بر نیناقو ینکها باو  دکر ادقلمد نیز خالقیا دن،بو
 ستا خالقیا نچهآ به نسبت ادفرا هیدگاد سساا
 نیست قخالا ینمامتما یینهآ لیو دمیشو ضعو
 اردیمودر  ندامیتو نقانو به فاکت(. ا19)

 به انمیتو لمثا ایبر. باشد نیز فرینآفاجعه
 انیرا سالمیا ریجمهو علیه ظالمانه یتحریمها

 یپیماهااهو تقطعا خرید تحریم. دکر رهشاا
 سساا بر گرچهدارو ا خرید تحریمو  یمسافربر

 ندامیتو لیو دمیشو تلقی قانونی لمللیابین نیناقو
. دشو نیاوافر هبیگنا یهاننساا گمر به منجر

 تسکو اردمو برخیدر  نیناقو که هنگامی همچنین
 نددار دخودر درون  هاییهتبصرو  بندها یاو  میکنند

 مطمئنا  میکنند همافررا  دهستفاءاسو فرصت که
 یناز ا که میشوند اپید حرفهدر  نیز ادیفرا

 شوند منتفع حرفه رضر بهو  دخو نفع به فرصتها
در  طریق همیناز  خالقیهاابد نتریرگبز شایدو 

 نقانواز  لعابیو  نگر که اچر میکند خسور حرفه
 خالقیهاابد برخی انمیتو لبته(. ا20دارد ) دخو بر
 ایبر پس ،معضل دخو نه نستدا تمعضال عالئمرا 
 یشهو ر شناختآن را  یشهر بایستی معضلآن  فعر
 عایتر معددر  مهم الیلاز د یکی پس. خشکاندرا 
 نیناقو به نمازسا یا سیستم یکدر  ایحرفه قخالا

و  ستا هشد ینوتد که ددمیگر زبا اردیستانداغیر
 هیرا باشیم شتهدا خالقیا مانیزسا ستا ارقر گرا

 ظلحا(. از 20) شتدا هیمانخو نیناقو حصالا جز
 اجرا ضمانت فاقد که خالقیا هقاعد هر ،حقوقی
 ستا طبیعیخواهد داشت.  هیصرفا  جنبه توص ،باشد
 ،ینابنابر. اردند جامعهدر  مؤثر دیبررکا ،هتوصی که
 یعضاا تصویب به ایحرفه قخالا عداقو ستا زمال
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 سیدگیر نمازسا همچنینو  برسد حرفه هر
 ردمودر  نضباطیا زاتمجا رمنظو به ،نضباطیا
(. در 5) دشو تشکیل رمزبو حرفه عضو صشخاا
 انعنو به نباید امکد هیچ داشپاو  زاتمجا ن،میا ینا
 قخالا به ایرشود ز یبه عمل تلق کیرتح مینهز

 وزبر موجب مرا ینو ا هددمی رتتجا ماهیت
 یلرذا عنواز  که دمیشو ننسادر ا خاصی صفت

 صفتی نوکر وزبر موجب داشپا میدا به عمل. ستا
 صفتِ وزبر موجب زاتمجا ستراز  ناشی عملو 
را  خالقیا فعل پس. دمیشو ننسادر ا گیدبر

 هردر  ما. ادکر بنا تزامجاو  داشپا بر اننمیتو
را  زاتمجاو  داشپا تربیتی مثبت تأثیر لحا

 موجب زاتمجا فکر که ین. در ادکر رنکاا اننمیتو
 خیر عمل تقویت موجب داشپا به میدو ا هگنا کتر

 (.21) نیست بحثی دمیشو

 شناسیرکا قخالو ا سشنارکا

 یعضو مثابه به نهرا  ننساا رن،مد سیاسی ندیشها
 دیموجو بلکهدارد،  «خیر» یسو به رو که عجتمااز ا
 ایبر د،خو «حق» به بنا که دمیگیر نظردر 
 «ییزدا قخالا» ،جتماعیا صلحو  هفار به ستیابید
و  پیچیدگیها(. در 22) شودیم «ییزداسیاست»و 

 بان همزما که وزمرا رنمد ینیاد هعدید تمشکال
 بر نو یهاهپدید رظهوو  ژیتکنولو بپرشتا شدر

 یگمیهادرسرو  دمیشو ودهفزا آن یپیچیدگیها
 تخصصیو  سو یکاز  ندزمی منرا دا یبشر معاجو
 شد سبب یگرد یسواز  مختلف رموا نشد فنیو 
 هلو ا متخصص شخاصیو ا ادفرا رحضو به زنیا تا
 حس نگوناگو معلوو از  مختلف یمینههادر ز فن
 ینا ینظریهها به زنیا یطیاشر چنیند. در شو

 یهاارقر ورصد جعامرر د نشناسارکاو  متخصصین
و در  یکارشناسان رسم رظهو موجب شناسیرکا

 یییننامههاو آ راتمقر ینوتدو  تهیه به منجر نتیجه
 سیدارد یینآ نقانو 257 دهما. در یددگر مرتبط
 :که ستا همدآ چنین مدنی

از  یک هر ستاخودر به یا سا رأ ندامیتو هگاداد
را  شناسیرکا به مرا عجاار ارقر اعود بصحاا

 که موضوعی ه،گاداد ارقر. در نماید درصا
 که مدتی نیزو  ستا زمالآن  به نسبت سشنارکا
 .ددگر تعیین ،کند هعقید رظهاا باید سشنارکا

 سشنارکااز  دهستفاا قانونی دهما یندر ا ینکها با
داده  ارقر هگاداد نظر به بستهو  «ریختیاا» رتبصو
 قعامواز  ریبسیادر  لحا ینا با لیو ستا هشد
دارای  اعود که هندد تشخیص که جا هر ،هاهگاداد

را  شناسیرکا ارقر ،ستا تخصصیو  فنی جنبه
 نظریه بالشک تأثیر مبیّن دخو که مینماید درصا
 ستا ضحواپر. ستا محکاا ورصددر  شناسیرکا
 محکاا ورصددر  شناسیرکا نظریه نگرپر نقش که

 اننمیتوو  نیست نکتما قابل قضایی هستگاد توسط
 یتگراهدو  شنگررو انعنو به سشنارکا نقشز ا
 شتدا توجه بایستی لبته)ا پوشید چشم وتقضا مرا

 موضوعیت نهدارد و  طریقیت ،شناسیرکا نظریه که
و  دهنبو حکم ورصد کمالدر  که معنا انبد(؛ 23)

 جهتو صرفا   باشد شتهدر آن دا خالتید ندانمیتو
 لحا(. ستا شناسیرکا ارقر عموضو زیشنسارو
 هجایگا ایبر مهمیو  خطیر نقش چنین هک
 نظردر  نقانودر  سشنارکا شخصو  شناسیرکا

 خالقیا لصوو ا قخالا عایتر ،ستا هشد گرفته
 ننمایارا  دخو پیشاز  بیش شناسیرکا مردر ا
 به ایهیژو توجه ارقانونگذ که ستوینر. از ازدمیسا

 به ییننامهدر آ مختلف یبندهاو در  شتهدا قخالا
 یناز ا برخی به مهدر ادا که ستا ختهدارپ ردمو ینا

 نقانو( 15) دهما)ح(  بند. در ددمیگر رهشاا اردمو
)مصوب  یگسترداد سمیر نشناسارکا نکانو
 نهواپر خذا یطاشر با بطه( در را18/01/1381
در آزمون  تیموفق: »ستا همدآ چنین شناسیرکا

 یلویتهااو صالحیت گزینشو  تجربیو  علمی
 ردمودر  نیز نقانو همین( 26) دهما. در «خالقیا
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 ،مسامحه نهمچو اردیمو به نشناسارکا تتخلفا
 فخال لعماو ا رفتاءرسو ،نظررظهادر ا رینگااسهل
در  راتمقرو  نیناقو نقض، شغلی تشئونا

 نظررظهاو ا شناسیرکا منجاا ،شناسیرکا نظررظهاا
 خذا ،محرمانه دسناو ا ارسرا فشاا ،قعوا فخال بر
 دستمزد تعرفه بر زادما خدمت لقبو یا لما یا جهو
 املتزا ورتضر هیهندندنشا که ستا همدآ
 شناسیرکا مردر ا تخالقیاا به یپایبند به سشنارکا
 ستا وریضر نکته ینا به توجه نمیا ین. در استا

 بهرا  نشناسارکا بایستی هانکانو نتظامیا رایشو که
از  افنحرو ا تخلف کمترین که کنند یتاهد سمتی
 امحترو ا نشأ حفظراه  ینو در ا دگیر رتصو نقانو
 قخالا عایتدر ر مؤثر عاملی ندامیتو نشناسارکا

 وریضر نکته ینا دآورییا. ددگر بمحسو ایحرفه
و  نیست موعظهو  رزندو ا پند ق،خالا که ستا

 .دشو ردبرخوآن  با نشدا یک رتصو به بایستی

 رظهاا چنین انمیتو «سشنارکا» تعریفدر  ماا
 هخبر مناسبت به که ستا کسی ساشنرکا که شتدا
 دخو فن به طمربو مسائلدر  ندامیتو فنیدر  دنبو
 جعامرو از  کند نظررظهاا صاحبنظر انعنو به
و  باشد شتهدا رکا ینا ایبر نهواپر ح،صالذی
 توسط که تخصصیو  فنی ستا عملی «شناسیرکا»

 صالحیت که موضوعیدر  سشنارکا منا به شخصی
 یمعنا(. در 24) دمیشو مجاندر آن را دارد ا رظهاا

 ر،کا ینادا نهمچو یتعابیر سشنارکا یلغو
 نباو در ز ستا همدآ متخصصو  هخبر ،نشمنددا

 تخصصی به که دمیشو قطالا شخصی به عامیانه
 هم تخصص ینا که باشد یافته ستد فنو  علمدر 

 طریقاز  همو  نشگاهیدا تتحصیال ثرا بر ندامیتو
 ردمو(. در 25) باشد هشد حاصل تجربه کسب
 انمیتو نیز یگسترداد سمیر نشناسارکا نکانو
 نظرگرفتندر  غمرعلی که شتدا رظهاا چنین

و  نتفاعیاغیر ،لتیدوغیر ،مستقل ،حقوقی شخصیتی
 نبستگاوی از وا س،شنارکا ایبر غیرسیاسی

و دادرس  سشنارکا وتتفا تنهاو  دهبو یگسترداد

 نشد شنرو ایبر تنها شناسیرکا که ستا یندر ا
در  حکم ورصدو  ستاعود با مرتبط مسائل

 (.24) میباشددادرس  صالحیت

 گاهیو جا شناسیرکا نظریه دنبو مندارزش
 تیرا ملزم به رعا یو ،یدادگستر یکارشناس رسم

 حیثیتو  دهنمو خالقیو ا ریفتار ینبایدهاو  دهایبا
 ینا به عمل لقبادر  سشنارکا ایحرفهو  ریکا
 کی یاخالق یهایژگیو انی. در بستا صلا

وثاقت  نهمچو اردیمو بر وهعال موفق سشناکار
 ،تعهدو  تخصص(، یشرط کارشناس نیول)به عنوان ا

از  پرهیز دن،بو منطقی دن،بو ارغمخوو  تساامُو
 ر،صد سِعه ی،پذیردنتقاا ،یشناسوقت ،تندخویی
 نیزرا  یرز اردمو انمیتو ستقامتو ا صبر ،قاطعیت
 :شتدا رنتظااز وی ا

 لحن عجور بباار با دنکر حبتص مهنگا •
و  دهنمو رفتار نناآ با امحترا باو  شتهدا بانهدمؤ
 ارد؛بگذ امحترا نهاآ شخصیت به

را  عجور بباار فهم قابلو  دهسا بانیز با •
 ؛نماید هنماییرا

و در  دهکر اربرقر طتباار خوبی به دممر با •
 ؛بکوشد نهاآ مشکل حل جهت

 عظمتو  همیتا به اربید نیاجدو با •
 دعتماو از ا شتهدا توجه دخو شغلی هجایگا

 ؛نماید دهستفاا حسنا نحو به جعینامر

 حسن عایتر نهمچو نکاتی عایتر •
 ممقاو  نشأ حفظ ت،معاشرو آداب  قخالا

و  ضعاتو ری،ستکاو در داریمانتا ،جعینامر
را  منیاپاکدو  عفت ری،بادبرو  حلم ،تنیوفر

 .هدد ارقر دخو حرفه سرلوحه

 ؟ستا ریتجا صرفاً فعالیت یک شناسیرکا یاآ

 یک چشم به صرفا  شناسیرکا رموا منجاا به گرا
 تناقض انبتو شاید بنگریم منفعتو  رتتجا
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 همشاهد قخالو ا رتتجا عنو ینا نمیا ریشکاآ
 ظاهر به حرفه یندر ا یانهاگردسو ماهیت ایرز دکر

 رت،تجا(. 19) اردند خالقیا مباحث با تناسبی
 که حالیدر  میکند لنبارا د تمنفعو  دسو کسب

 فهددو  ینو ا ستا فضیلت کسب لنباد به قخالا
. دمیشو یکدیگردو از  ینا تمایز موجب وتمتفا
 گرفتن نظردر  ونبد شناسیرکا رکا به لشتغاا
وارد  حرفه ینا هپیکر به دییاز یسیبهاآ ق،خالا

 رعتباا به غیرمستقیم یا مستقیم رطو به حتیو  دهکر
 ذتخاا با. دکر هداخووارد  لطمه مه سشنارکا دخو
 شناسیرکا حرفه به نسبت نهارامدقخالا دییکررو
از  حاصل ریتجا افهدا تأمین بر وهعال توان،یم

 هابیاز آس یاریآن و کسب درآمد، مانع از بروز بس
 ینجادر ا که پرسشی. شدآن  پنهانی یفتهاو آ
بر  یلزوم ال  صوا یاآ که ستا ینا دمیشو حمطر
 یمسئولیتها پذیرفتنو  خالقیل ااصو تیرعا
 نشناسارکا یهانکانو ن،شناسارکا ردمودر  خالقیا

دارد؟ در  دجوو شناسیرکا مرا با مرتبط یهادنهاو 
 هنگیزا که شتدا رظهاا چنین انمیتو پاسخ
و  بیشتر منفعتو  وتثر ،مددرآ کسبو  جوییدسو

 تا دمیشو باعث رتقدو  تشهر کسب بالتبع
 فصرراه  ینرا در ا دخو شتال کثراحد نشناسارکا

و  دهنبو ممذمو دخو دیخو به ینا لبتها که نمایند
 :هست نیز هپسندید بلکه

 فسو سعیهو ان  سعی ما الا نلالنسا لیسان  و
 تالشیو  کوشش مگر ننساا ایبر نیستو  ی؛یر
 شتالو  کوشش هثمر قطعا و  ستداده ا منجاا که
 .(40و  39 یهآ ،لنجما رهسو) یدد هداخورا  دخو

 زدمیسا ناپسندو  ممذمورا  خصلت ینا که نچهآ
. دل ستا طریقی هر به تشهرو  مددرآ کسب همانا
 آوریجمع قبیلاز  ینیود رگذزود رموا به بستن

 یعالیه تمقاماو  تحصیلی ارکمد کسب وت،ثر
 معد یا اریپنددخواز  ناشی ،نیراگذشخوو  ینیود

 نسانیا یهااز ارزش غفلتو  دخواز  ننساا شناخت

 لمقبو مجموعه یک ایبر مانیز قابتر حس. تسا
و  شکوفاییو  شدر باعث که ستا هپسندیدو 
 ،ناسالم قابتیدر ر ینا نه دشوآن  هجایگا یتقاار

 مجموعه بر میاحترابیو  دیعتماابیاز  فضایی
و  حیثیت بر ناپذیرانجبر یسیبهاو آ هشد حاکم

 ت،شهر ،منفعت د،سو گر. ازدساآن وارد  رعتباا
 ایبر غاییو  نهایی یهافهدرا  رتقدو  وتثر

 مقولهرا از  قخالو ا گرفته نظردر  شناسیرکا حرفه
 فرینآفاجعه ربسیا ندامیتو مرا ینا ،یمزسا اجد
 :میکند رظهاا چنین جاییدر  ینشتینا تلبر. آباشد

Try not to become a man of success, 
but rather try to become a man of 
value; 

 میکنی شتال دنبو موفق ایبر نچهاز آ بیشتر
 (.10) کن شتال دنبو مندارزش ایبر

وَرای  یچیز ندگیز حقیقت ینکها به توجه
و  همشاهد لحاروزه در  همه که ستا قعیتهاییوا

 زیسادخو ،ندگیز قعیوا فهدو  هستیمآن  لمس
 ندامیتو ستا یمعنو عالی تبامر به نسیدو ر
. باشد شرب وزهمرا ینیهاانگراز  ریبسیا یگشاراه

 رهبا ین)ره( در ا بهجت لعظمیا هللایتآ ممرحو
 :میفرمایند

 نه کنیم اپید قیمت تا کنیم ندگیز یماهمدآ ما
 (.26) کنیم ندگیز قیمتی هر با ینکها

 توسط ارگوربزآن  سخن اردادنقر سرلوحه
 شناسیرکا فعالیتو  رکا به ندامیتو نشناسارکا

را از  ناشناسرکاو  هبخشید لهیو ا نسانیا مفهومی
 هر تحتو  قیمتی هر به منفعتو  مددرآ کسب
 تمشکال فعر لیلد به که میدمردارد.  زبا یطیاشر

 جعهامر سمیر نشناسارکا نکانو به خویش
و  مسائل که ندرا دار رنتظاا یناره اهمو مینمایند
 شناسیرکاو  سیربر ردمو کامل ربطو نشاتمشکال

از  دمرم حساسیت ین. ابرسد نتیجه بهو  گرفته ارقر
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 نسانیو ا ایحرفه ،خالقیا مسئولیتو  سو یک
 تا میکند بیجاا یگرد یسواز  نشناسارکا

 یسواز  ایحرفه تشئوناو  خالقیا تخصوصیا
. دشو عایتر خطیر ظیفهو یک انعنو به نشناسارکا
 ایحرفه قخالا ،ینا که گفت انمیتو أتجر به
و  هبخشید بچورچا شناسیرکا ندرو به که ستا

 دنبو النهدعا به نسبت نطمیناو ا دتماعا دیجاا باعث
 خاطر طیبو  سایش. آددمیگر شناسیرکا نتیجه
 نشناسارکا یفعالیتها نمرهو نکانو به جعینامر

 باو  بطاضو عایتر با نشناسارکا. ستآن ا بمجر
 فعر جهتدر  خویش نشو دا تتجربیا بر تکیه

را  نطمیناا ینو ا شتهدابر مگا جعینامر تمشکال
  توسط هشد تهیه یهاارشگز که دمینماین دیجاا
  شتهدا  بردر    که  اینتیجه  هراز    رغفا  ن،ناآ

 جهیتالش و کوشش فراوان و نت حاصل  ،باشد
 که نچهآ ما. استا قیقو د یزبینانهر یشناسیهارکا

 همانا هاستارشگز ینا ستیو در سالمت حافظ
 ستا ایحرفه قخالاز ا نشناسارکا دنبو رداربرخو
 قبامرو  ناظر دخو نشناسارکان، آ طریقاز  که

 رظهاا چنین انمیتو. باشند خویش یفعالیتها
 تهیه نشناسارکا توسط که شیارگز هر که شتدا

 فعالیتها زا ایمجموعه حاصل میبایست دمیشو
 قخالا بچورچادر  قیقد یشناسیهارکاو 
 ضایتر که ستا رتصو ینو در ا باشد ایحرفه
. شتدا هداخو اههمر بهرا  لمتعا نداوخدو  دممر
 ندامیتو دنبو سشنارکا رکنادر  دنبو مندقخالا

 ،ببخشد دیشاو  طنشا سشنارکا به نکهآ بر وهعال
اه همر به نیزاو را  ویخرو ا ینیود لکماو  دتسعا
 .باشد شتهدا

 یگسترداد سمیر نشناسارکا قانونی تماالزا

و در  یگسترداد سمیر نشناسارکا نکانو نقانو در
از  دیمتعد اردمواز  صحبتآن  مختلف ادمو
از  که ستا همدآ نمیا به سشنارکا قانونی تماالزا

 15 دهما(، نکانو افهد)ا 4 دهما به انمیتوآن  جمله

 سوگند) 17 دهما(، شناسیرکا نهواپر خذا یطاشر)
و  تتخلفا) 26 دهما، 19 دهما، 18 دهما(، شناسیرکا

 یناوج ا ما. ادکر رهشاا 33 دهما( و نتظامیا زاتمجا
 همشاهد یرز حشر به 37 دهمادر  انمیتورا  تماازلا

 :دنمو

 رظهاا ضمن نیتءسو با سمیر سشنارکا ههرگا
 یچیز قعوا فخال بر شناسیرکا مردر ا هعقید

 به جعرا دخو کتبی هعقید رظهادر ا یاو  بنویسد
 نکند کررا ذ قعوما متما حقوقی یاو  یکیفر مرا
 لجاع باشد دهکر کرذ یچیز قعوا فخال بر یاو 

 همچنینو  ددمیگر بمحسو سمیر دسنادر ا
 ایبر که یچیزدر  سمیر سشنارکا ههرگا
 نیتءسو با هشد شتهاگذاو  سستردر د مایشآز

 نقانودر  رمقر یهازاتمجا به بدهد تغییر
 ارشگز گرو ا دمیشو ممحکو سالمیا زاتمجا
در  سمیر سشنارکا تمااقدو ا قعوا فخال
 سشنارکا باشد هشد قعوا مؤثر هگاداد حکم

محکوم  شدهنییمذکور به حداکثر مجازات تع
 نخبرگا ردمودر  هشددیا حکم. شد هداخو

 .میباشد لرعایهازمال نیز محلی

 ار،گذنقانوو  نقانو که صفتی ترینرزبا نمیا ینا در
 نقانودر  همو  مدنی سیدادر یینآ نقانودر  هم
 یبرا ،یدادگستر یکارشناسان رسم نکانو

. تسا« وثاقت»ت، صفت کارشناس متصور شده اس
در آن  سشنارکا دیفر شخصیتصفت وثاقت در 

 27 دهمادر  ارگذنقانو کهدارد  ارقر همیتاز ا حد
خطاب  ،یدادگستر یرسم نشناسارکا نکانو نقانو
مطلب اشاره دارد که در  نیبه ا رهیمد ئتیبه ه

 یطاشرزوال  همچنینصورت احراز زوال وثاقت )و 
(، به طور موقت 15ماده در  هشد پیشبینی گانهرچها

 دهکر دداریخو یپروانه کارشناسان رسم دیاز تمد
ه گاداد به نتظامیا تصمیم ذتخاا جهترا  تبامرو 
 ردمو به نسبت تا نمایند معالا طمربو نکانو نتظامیا

 هگاداد ستا بدیهی. )ددگر ذتخاا شایسته تصمیم
 ناگزیر ثاقتزوال و معالا ردمودر  باالخص نتظامیا
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، 9، 6، 5، 4، 3، 2 ادمواز  یکی بارا  ردمو میباید
 توصیف که، 26 دهما لفا قسمتو  13، 12، 11

 مرا به لشتغااز ا ئمدا میتومحر ردمو به بنا تتخلفا
 متخلف سشنارکا ایبر ،باشد سمیر شناسیرکا

و  همیتا ننچناآ جدوا ثاقتو صفت( دیمنظور نما
 نییقانون آ 258 دهمادر  ارگذنقانو که ستا ریعتباا

 یکیفر سیدادر یینآ نقانو 78 دهماو  مدنی سیدادر
 به هکنند سیدگیر قاضیو  هگاداد رختیاا نبیادر 
 نیا هب صخا ربطو سشنارکا تعیین جهت یعود

 :دارد رتشاو ا تأکید صفت

 باید هگا: دادمدنی سیدادر یینآ نقانو 258 دهما
دارای  که کسانی بینرا از  قثوو ردمو سشنارکا

 یعود عموضو به طمربو هشتدر ر صالحیت
 ...؛ نماید بنتخاا ستا

 محل معاینه: یکیفر سیدادر یینآ نقانو 78 دهما
 به یاو  تحقیق قاضی یاو  هگاداد قاضی توسط

 هلا یاو  یگسترداد ضابطین توسط نناآ رستود
 .(27)دمیشو منجاا قاضی قثوو ردمو هخبر

 بیشتریناز  یکی ،گرفته منجاا تمطالعادر  نیهمچن
 یهاارشگز به قضایی جعامر یسواز  که فاتیتخل
در  سشنارکا نظررظهاا ه،شدوارد  شناسیرکا

 صالحیت ،مربوطه سشنارکا که ستا موضوعاتی
 قانونی ادمو به دستناا با. ستا دهنبوآن را دارا 

 بایستی سشنارکا یک که دکر نبیا چنین انمیتو
در  ندامیتو که مینههاییز که یابدرا در عموضو ینا
 نیزرا  هشد منع اردموو  ستا امکد کند فعالیت نهاآ
 قخالاز ا دخو که شناسیرکا. بشناسد خوبی به

 نسانیا یالوا یهاو از ارزش باشد هگاآ ایحرفه
و  لعماا بر قبامرو  ناظر دخو باشد باخبر خویش

 دیجااز ا مانعو  دهبو مینههاز همهدر  خویش رفکاا
 به که ییگرد ادیر. اشد هداخو تخلفاتی چنین
 حتاصر معد دمیشووارد  شناسیرکا یهاارشگز
در  که نجایی. از آستا نظرهارظهادر ا شفافیتو 

 جهتدر  شناسیرکا یهاارشگزو  اتنظراز  هگاداد
و  دمیشو دهستفاا هگاداد عقناو ا مطلب نشد شنرو
 قاضی الیلد مهمتریناز  یکی شناسیرکا ارشگز
 سشنارکا ظهانظرا الذ ،ستا یتصمیمگیر ایبر
 مبهاا هرگونهاز  ریعاو  لمستد ،صریح بایستمی

 رکا بهاز  میبایست سشنارکا سساا ینا بر. باشد
 نظر به بسته» ،«سدرمی نظر به» نظیر جمالتی دنبر
و  دهنمو بجتناا «باشد چنین شاید»و « دارد هگاداد

 نددار قضایی ماهیت که موضوعاتی بهاز ورود 
از  نیمی گفتن» که جمله ینا شاید( 23) کند ازحترا

 بهترین «ستدروغ ا یک متمااز  بدتر حقیقت
 دخو یهاارشگز که باشد شناسانیرکا ایبر ارهشد
 کلیگویی باو  دهنکر تنظیم شنو رو کامل رطو بهرا 
 د،خو یسیهاربرو  اتمشاهد متما دننکر نبیاو 
از  قسمتی. در نمایند ئهارا قعیتوا فخال شیارگز
 یگسترداد میسر نشناسارکا نکانو نقانو 19 دهما
 مملز سشنارکاو  رهشاا مطلب ینا به شنیرو به نیز
 :ستا هشدآن  عایتر به

 باشد صریحو  لمستد باید شناسیرکا نظررظهاا
 توضیحاتیو  تنکا مکلفند سمیر نشناسارکاو 
 توسط یاو  ستا وریضر نظریه تبیین ایبر که
 به ددمیگر مشخص نشناسارکا عالی رایشو
  .نمایند منعکسدر آن  کامل رطو

 لنباد به ،«صریح»واژه  یگیرربهکا با ارگذنقانو
 هیددنا با دخو نظریه ئهارا به سشنارکا دننمو مکلف

 مانع که جنسی هراز  نیوبیر یهامهرا همه نگاشتنا
و  میباشد ستا دهبیپرو  صریح نظریه ئهاز ارا

 رداریبرخو معد انمیز به ندابد باید نیز سشنارکا
آن  ،شفافیتو  گیدبیپر و حتاصروی از  نظریه
 یعود بصحاا قحقو تضییعدر  ندامیتو نظریه
 حتاصراز  ارشگز چه هر که اچر دشو قعوا مؤثر
از  تفسیر ایبررا  مینهز باشد رداربرخو یکمتر نبیا
 نظریهاز  دخو داریبرهبهر لنباد به که کسانی یسو
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 «لمستد» ردمو. در زدمیسا مهیاتر هستند سشنارکا
 رظهاا چنین انمیتو نیز شناسیرکا نظریه دنبو
 یژگیو هیچ که گفت انمیتو أتجر به که شتدا

 نظریه دنبو لمستد ازهندا به ایخصیصهو 
 صالبتو  ارقتدو ا تقوو  غناآن  به سشنارکا

 یمبنا بر که شناسیرکا نظریه هر دهشالو. نمیبخشد
 ،باشد هشد ییزرپایه شنرو برهانیو  یقو لستدالا

 ایبررا  انمیدو  دهبو دارربرخو یبیشتر جاهتاز و
 زدمیسا تنگتروی  نظریهدر رد  انیگرد لستدالا
 ادمو به دستناا ونبد شناسیرکا نظر ئه(. ارا28)

 فاقد نگماو  سحدو از روی  لستدالو ا قانونی
 فصااو ینا متما با. ستا علمیو  قانونیارزش 

 به راتمقرو  نیناقواز  گاهیآ که ستا ضحواپر
و  تتصمیما دنبو خالقیا منمتض ندانمیتو تنهایی

 دخو هعهد بر ینو ا باشد سشنارکا تمااقدا
در آن در  که موقعیتهایی که ستا سشنارکا
 کند شناسایی دمیگیر ارقر خالقیا رضتعا ضمعر

و  خالقیا رفتار ینا اوم،مد زشموآ طریقو از 
از  ارههمو(. 9) دینما تیرا در خود تقو ایحرفه
 شتندا ضمن هک رودمی رنتظاا ینا سشنارکا یک
 فنصاا داری،مانتا ری،ستکادر نهمچو خالقیا

 دعتماو ا رعتباا تقاو ار حفظ جهتدر  ام،حترو ا
 عینو در  دهنمو امقدا شناسیرکا حرفه به عمومی
و  خالقیو ا ایحرفه رفتار یهارمعیا به یپایبند

 به نیزرا  انیگرد ،حاکم راتمقرو  نیناقو عایتر
 .نماید ترغیب نهاآ عایتر

و  تعلیم قخالو ا نشناسارکا زشموآ تورضر
 تعلم

 زهحودر  که عظیمی یپیشرفتهاو  شدر به توجه با
 شاهدروزه  همهو  ستا عقوو لحادر  فنو  نشدا

 هگاآ وملز هستیم زهحو یندر ا ریبسیا تتحوال
 ربسیا تتحوالو  تغییر یناز ا نشناسارکا نشد
 چشمگیر شدر لمثا انعنو به. مینماید وریضر

و  تالآماشین رساختادر  ساسیا اتیرتغیو  صنعت

 که مینماید بیجاا پیشرفتهتر یهاهستگاورود د
 ینا به نسبت زهحو یندر ا لفعا نشناسارکا
 انمیتو یاو  نمایند کسب کافی تطالعاا هاهستگاد
و  دارینقشهبر معلو زهحودر  ژیتکنولو رنفجاا به

 زنیا که دنمو رهشاا ایارهماهوو  ییاهو یعکسها
در  اییانهرا یبرنامهها یگیردیا بهرا  نشناسارکا
. زدمیسا رشکاآ تشد بهرا  علم ینا با طتبارا

 که نددار دجوو ستد یناز ا ریبسیا اردیمو
 جدید یهاروش یگیرافر به نشناسارکا یمندزنیا
 نبیا بهرا  نیشاا تخصصو  نشدا دنکرروز  بهو 
 نجمنا مهندسی قخالا یبندهااز  یکی. در داردمی
 (NSPE) (11) مریکاآ ایحرفه نمهندسا ملی

 :ستا همدآ چنین

 ریکارا در دوران  دخو تخصصی نشدا ارههمو
 عملی یهارکا منجاا طریقو از  بخشند تقاار دخو
و  تکمیلی شیزموآ یهادر دوره شرکت یا

و شرکت در  دخو شتهر تبیااد مطالعه
 ای،حرفه یهارسمیناو  نشستها ،همایشها

 .ندردا نگه روزبهرا  دخو تطالعاا

 به ترغیبرا  نمازسا ادفرا که بندهایی چنین نظیر
و  دخو نشو دا تخصصو  علم شتندا هنگا روزبه
 یهارمنشودر  میکند نعلمیشا سطح یتقاار
. دمیشو هیدد هادنهاو  هانمازسااز  ریبسیا خالقیا

و  علم همیتا به ربسیا نیز مسالا یند تیادر روا
 :ستا هشد رهشاا وزیندانشدا

 ؛لعابدا دۀعبا من فضلأ لعالما منو )ص(: پیامبر
 ستا بهتر عابد دتعبااز  نشمنددا ابخو
 (؛3138 حدیث ،لفصاحهانهج)

 على ۀصال من خیر علم على منو)ص(:  پیامبر
 ستا جهل با زنمااز  بهتر علم با ابخو ؛جهل

 .(3140 حدیث ،لفصاحها نهج)

 پیشرفت باعث که عاملی گفت انمیتو أتجر به
و  نشو دا علم شکوفاییو  دشو ر یبشر معاجو
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 علم شاعها د،میشو خالقیتهاو  هاآورینو یشافزا
 انیگرد به تجربیو  علمی یختههاوندا لنتقاو ا
و  علم میبایست معلمو  رسمدراه،  ین. در استا
 لیاقتو  شایستگی که ادیفرا بهرا  دخو نشدا
و  بُخل هیچگونه ونبد ،ندآن را دار یافتدر

دور از  به ،شتیداشمچ کمترین باو  یتنگنظر
 کم بیو  ستاییدخوو  هیاخودخوو  تکبّر هرگونه

. از هدد ئهارا تنیوفرو  ضعاتو عینو در  کاستو 
 بخلو ادب،  علم ،یند نگاربز هیدگاو د منظر
و  نحساا نوعی نیز دخو معلو شاعهدر ا نیدرزنو
 نشانهراه  یندر ا ضعاتوو  همدآ بحسا به قنفاا
 یسعد(. 29) ستا ممعل شخص گیربزو  الییوا
 :داردمی نبیا چنین دخو نبوستادر 

 اوست یگر تواضع کند خو گدا

 ز گردن فرازان تواضع نکوست

 چه خاست؟ فتدیب یردستیز اگر

 زبردست افتاده مرد خداست

 به تجربهو  نشو دا علم لنتقاا یهااز راه یکی
 به توجه با. ستا زمورآکا شپذیراز راه  انیگرد
 ،شناسیرکا نهواپر یافتدر وطشراز  یکی ینکها

 زیمورآکا ساله یکدوره  یک ستکمد نندراگذ
 زیمورآکا مسئولیت که شناسانیرکااز  الذ میباشد

 لنتقادر ا رودمی رنتظاا میشوند دارهعهدرا  انیگرد
از  زمورآکا به دخو شناسیرکاو  فنی نشو دا تجربه
 علمی بخلدوری ورزد.  یتنگنظرو  بخل هرگونه

 لنتقاا معدو  زمورآکا لقبادر  ساشنرکا یسواز 
 ممذمو خالقیا جهتاز  ت،تجربیا مناسبو  صحیح

 عمل قانونی ظلحا به گرا حتی ،ستا ناپسندو 
 لیلد به نبایستی سشنارکا همچنین. نباشد خالفی

 ستا گرفته هعهد بررا  زیمورآکا سرپرستی ینکها
 رعتباا لتنز باعث که ردبگما ریموا منجاا بهوی را 

 وزمرا که نچه(. آ30) ددگر شناسیرکا حرفه بهتو ا
 رنتظاا یگسترداد سمیر نشناسارکا جامعهاز 

 تتجربیا شتناگذ اکشترا به با که ستا ینا رودمی
و  رانهمکا یگرد با دخو شناسیرکا نشو دا علمو 

 ینا یعتالا جهتدر  ،حرفه ینا زانمورآکا باالخص
 شیبرداشته و گوهر وجود خو مؤثر یهامگا حرفه
 که اچر ندزسا ننمایارا  شیخو یرزش واقعو ا

 نفعیو  خوبی ،خدمت ازهندا به کسی هرارزش 
 ینا به بایستیو  سدرمی انیگرد بهاز او  که ستا

 نگلستادر  یسعد. باشد قفوا خویش یمندارزش
 رعتبادر ارزش و ا وتتفا ینا نمواپیر حکایتی دخو
 :داردمی نبیا شکل بدین هاننساا

 آمد ز خانقاهبه مدرسه  یصاحبدل

 را قیبشکست عهد صحبت اهل طر

 عالِم و عابد چه فرق بود انیم گفتم

 را قیفر نیاز آن، ا یکرد اریتا اخت

 از موج بردیبه در م شیخو می: آن گلگفت

 را قیغر ردیکه بگ کندیجهد م نیو ا

 نبایستی نشناسارکا که دکر توجه بایستی همچنین
از  تجربیو  علمی هبهرو  دهستفاو ا یگیردیااز 

و  تشهرو  سنو  منصبو  ممقادر  که کسانی
 فستنکاا هستند نهااز آ پایینتر علم یاو  دارییند

 پذیرنمکااز او ا که کسی هراز  باید بلکه ندورز
 تشهرو  ممقا الییو وا ببرند هفایدو  هبهر ،ستا
 یگیرهبهرو  دهستفادر ا که دشواز آن  مانع نباید نناآ

و  کبر که اچر ندورز یغدر دخو از پایینتر ادفراز ا
و  ممذمو سخت ،نداوخد هپیشگادر  بینیرگبزدخو

 حمتاز ر ننساو دوری ا دطر موجبو  دهبو ناپسند
در  خیرا ردِمو ینا متأسفانه. ددمیگر لمتعا نداوخد
 تپیشکسوو  بمجر نشناسارکا برخی نمیا
 رسمد بعضا  ینکها لیلد به نیشاو ا هنشد عایتر

و  زمورآکا ،نشجودا پیشتر ،شیزومآ سکال یادوره 
 پرهیز سکالدر  رحضواز  ،ستا دهبووی  مندرکا یا
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 بهوی  بنتخاا به نسبت نیز اردمو برخیو در  دهکر
 ،بیرافا هیدگا. از دمینمایند اضعترا رسمد انعنو
 دفر یبرتر هتعیینکنند ،جتماعیا هجایگاو  تبهر

 مامقو  دبنگر دخو رونندا به باید دفر بلکه نمیباشد
. یابددر اخد بندگی انمیز ظلحا بهرا  دخو حقیقی

 شد هداخو متوجه یابد ستد بینشی چنین به گرا
 ینو ا هستنداز او  الترو وا باالتر دییاز ادفرا که

 مینهز ه،شد ورغرو  سرمستیاز  مانع دخو مطلب
 گرا که مییابدو در  دمیبر بینرا از  گیزدنیاد

 تکلیف یک اتنه ه،شد ارگذوا به مقامیو  موقعیت
 به خدمت ایبراز آن  بایدو  ستا لهیا مسئولیتو 

 یبرترو  زمتیاا انعنو به نه کند دهستفاا اخد نبندگا
 اردمو یندر ا پاسخ بهترین شاید(. 31) دخو ایبر
 :باشد یسعداز  شعر ینا

 خداوند پاک دتیخاک آفر ز

 کن چو خاک یبنده افتادگ یپس ا

 سوز و سرکش مباشو جهان صیحر

 آتش مباش دندتیخاک آفرز 

 آتش هولناک دیگردن کش چو

 خاک نداختیتن ب یچارگیبه ب

 یکم نینمود، ا یآن سرفراز چو

 یآدم نیکردند، از ا ویاز آن د

درس  تجلسادر  که ستآن ا شایستهتر همچنین
 عینو در  هپاکیزو  کپا دستاا همو  دشاگر هم
را  دخو نالمکااحتیو  یافته رحضو ستگیآرا

و  علم ممقااز  تجلیل رمنظو بهو  ختهسا خوشبو
 بهترین ن،همنشیناو  انحاضر لحا هفاو ر نشدا

 مجلسدر تسکو عایت. رکنند بررا در  دخو جامه
 دنکردوری  د،ستاا برابردر  تنیوفرو  ضعاتودرس، 

 تتوضیحا به دننهاو ارج  دستاا با نهامرآ صحبتاز 
 ردمو دشاگر بر معلم قحقو ببادر  ندامیتو دستاا

 ینظرهارظهاو ا داتنتقاا پذیرفتن. دگیر ارقر توجه
 حصالو ا نشناسارکا یگرو د رانهمکا قانهدصا

 مهمو  هیوگر ریهمکا به دننهاارج  ،خطاها
 یشافزا باعث ینکها بر وهعال ان،یگرد نقش دنشمر
 دد،میگر خطاهاو  تشتباهاا تصحیحو  تقو طنقا
 اسیشنرکا هجایگاو  رعتباا ،حیثیت بهزدن  لطمهاز 
 که شتدا توجه بایستی لبته. امینماید یجلوگیر نیز
آزار  رمنظو به نبایستی ددمیگر حمطر که تیدانتقاا
 طعنهو  عجزو  نیاناتو ساختن رشکاو آ نساندر

 بایستی طرفینو  باشد مقابل فطر شخصیت بهزدن 
 هنماییو را دشاار دخو ینظرهارظهااز انتقادات و ا

مناسب  نهیدن بستر و زم. فراهم آورنمایند لنبارا د
 تطالعاو ا گاهیآ دننمو روزبه یستادر را

 ریبسیا همیتاز ا مختلف یشتههادر ر نشناسارکا
 به کس هیچ که دنمو توجه باید ماا ستا رداربرخو

 مینهز ینآوردن ا همافر لمسئو سشنارکا دخو ازهندا
 بستر ینا نمدآ همافر منتظر نباید هرگزو  نمیباشد

 یک ممقااو در  دخو ایرز باشد نکسا یگرد یسواز 
 سشنارکاو  متخصص

او  دخوو از  هشد قعوا لقبو ردمو خاصی مینهز در
 باشد انیگرد علمی تقادر ار مؤثر که رودمی رنتظاا

(28.) 

 شناسیرکا حرفه هجایگاو  نشأ حفظ

 ینا بادارد  دجوو سیرپا نبادر ز یباییز لمثلابضر
. در «ستا متولی با ادهمامزا حرمت: »که نمضمو

 هر که ستا همدآ چنین لمثلابضر ینا یمعنا نبیا
را  فیانشاطرو ا نیکادنز همچنینو  شگترربز کس
به او و  زین گرانیبدارد و احترام کند د رگبز
 رقد ،بیاد کنایه ین. اندارمیگذ امحتراو ا نبستگاوا
 که همیتیارزش و ا انمیز بهرا  عموضو هر منزلتو 

 رمذکو عموضو ایبر آن نبستگاو وا نمشموال
 حرفه عنو به توجه با. نددامی بستهوا ،قائلند

 یندر ا شاغل ادفرا ودمحد ادتعد نیزو  شناسیرکا
 نیآن و همچن حساسیتو  همیتا نیزو  حرفه
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و  هاارشگز ئهدر ارا سشنارکا خطیر ظیفهو
 نشناسارکا تمامی بر ،شناسیرکا ینظرهارظهاا

و  دخو حرفه هجایگا به نسبت که ستا وریضر
و  شتهدا تعصبو  حساسیت خویش فعالیت عنو

 د،خو رانهمکا ایبر یکثراحد امحترا عایتر ضمن
 یگرد به ضتعرو  توهینو  میاحترابی هرگونه

 به نسبتو  دهکر تلقی دخو به توهینرا  نشناسارکا
 ی(. تجربه نشان داده زمان30) هندد ننشا کنشآن وا

 تمامی غمرعلی ،مجموعه ایسازمان  کیکه افراد 
در  ،خلیدا یسلیقهها فختالو ا نظرهافختالا

 رتصو به مانیزسا ونبر تمشکال با جههامو
 همبستگی با ،نددهاکر عمل ایکصدو  چهریکپا
 به د،خو نمازسا حیثیتو  هجایگا حفظ ضمن دخو
 لبته. اندایافته ستد نداشتهدا نظر رد که فیاهدا

 متأسفانه که دبو فمعتر نیز عموضو ینا به بایستی
 نکانو تسکوو  لنفعاو ا نشناسارکااز  برخی رفتار
 هارفتار ینا لقبادر  یگسترداد سمیر نشناسارکا

 هشد هانکانو هجایگاو  رعتباا نشد دارخدشه باعثِ
 که ستا هشد همشاهد بعضا  لمثا انعنو به. ستا
 نگاار یا نمازسا یا حقوقی یا حقیقی دِفر که مانیز
 سِ شنارکا به ویشخ رکا عجااز ار پس دی،نها یاو 

دلخواه و  جهیکانون، به نت یسواز  هشد تعیین
 نظر تغییرو در  نیافته ستد شیمطلوب خو

کسب ننموده است، با  تیکارشناس مربوطه موفق
 افهدوارد مذاکره شده و ا یگریکارشناس د

 متأسفانهاظهار نموده و  یرا به و شیخو نظرردمو
 شناسیراک عموضو ینکها به علم با ،خیرا سشنارکا

 ردمو نشراهمکااز  یکی توسط یناز ا پیش ،مربوطه
 یا شخص ستهاخو تسلیمو وی  گرفته ارقر سیربر
 جهترا در  دخو نظررظهاا ،ستا هنشد مربوطه دنها

 شاید هددمی منجاا دنها یا شخصآن  ضایتر جلب
 عجاار دا مجد ی،بعد یشناسیهارکادر  ینکها میدا به
 مانیز مرا ینا تخام. ودپذیر رتصووی  به رکا
 هادنهاو  صشخااز ا برخی میشویم متوجه که ستا

 اهلخود سشنارکا تعییندر  خویش نظر تحمیلدر 
 سمیر نشناسارکا نکانو به دخو نظر ردموو 
اف هدا با سشنارکا دنکر همسوو  یگسترداد
! هستند موفق ینگیزاشگفت زطر به د،خو نظرردمو

 باشند هگاآ عموضو ینا به بایستی شناسانیرکا چنین
 یمنددسواز  مستقل چیزها ایرهپاارزش  که
 چنین به انمیتو که یپند یباترینز شایدو  نهاستآ
 که باشد حافظاز  یباز شعر ینداد ا شناسانیرکا

 :میفرمایند

 نظر نرود یکه مدام از پ یدل خوشا

 نرود خبریبه هر درش که بخوانند ب

 دیتاج هدهدم از ره مبر که بازِ سف به

 مختصر نرود دیهر ص یباشِه در پچو 

 نکانو رساختا ینکها بر وهعال ،خیرا عموضو ینا
 موقعیترا در  یگسترداد سمیر نشناسارکا

 حیثیت ،هددمی ارقر سیبپذیرو آ ضعیف ه،شکنند
 هجایگاو  دهنمو دارخدشه نیزرا  شناسیرکا رکا
 که اد،یدرو ینداده و ا لتنز تشد بهرا  شناسیرکا

 کمتجربه نشناسارکا نمیادر  بیشتر متأسفانه
 نشناسارکا متما ریکا رعتباا به ،ستا تردمشهو

 یاو  دینها یا مانیزسا ینکه. اساندر هداخو سیبآ
 سشنارکا بنتخاا با ندابتو حقیقی شخصی حتی
 تسهیل لنباد به دخو شناسیرکا عموضو ایبر معینی
 باشد خویش نظرردمو فهد به ستیابیدر د
و  دهکر رعتباابیرا  ناسیشرکا حرفه کل ندامیتو
 کهرا،  شناسیرکا یالو وا فیعر هجایگای پایهها
 لمتزلز ،ستا دهبو یپیگیرو  شتال هالسا حاصل
 یهاارشگزدر  ینکها ردمورا در  جامعهو  دهنمو
 رچاد شد هدانخو تضییع دممر قحقو شناسیرکا
 بایستی که ینجاست. ازدسا هکننداننگر ییددتر

 کنشوا ضمنو  هشد عملوارد  بطذیر مسئولین
 دخو خطیر ظیفهو ع،موضو ینا به دهبیپرو  صریح
 باشند االجرازمال قانونی ضعو پیداده و در  منجارا ا
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 یهانکانو طریقاز  فقطرا  سشنارکا تعیین که
 قانونیمعتبر و  ،یدادگستر سمیر نشناسارکا

 تشد به ،پوششی هر تحت ،متخلفین باو  دهشمر
 .نماید ردبرخو

 ینا شنو رو صریح بایستی مرا نامتولی همچنین
 یرز که نمایند دگوشز نشناسارکا بهرا  عموضو
 به خدشه س،شنارکا یک دعملکر فتنر السؤ

 گر. استا نشناسارکا تمامی شخصیتو  حیثیت
 حفظ لنباد به یگسترداد سمیر نشناسارکا جامعه
 نکهآ ظلحا به د،خو یالو وا فیعر هجایگا یتقاو ار
 تمشکال فعر جهتو در  دهبو جامعه خدمتدر 
 ،حیثیت اننگرو  میباشد دارد،برمی مگا دممر

 رشعا ینا به باید ستا خویش رعتباو ا شخصیت
و  شتهدا نیماا «قایقیم یک بر ارسو ما همه» که

 یخالقیهاابدو  خالقیهاابی ،هاریناهنجا به نسبت
 رتصو بهداده و  ننشا حساسیت دخو نشناسارکا

 قایق ینا نشد راخسو که اچر نکند عمل منفعل
 نشد قغر به منجر ندامیتو نفر یک حتی توسط
 .دشو قایق متما

 وتبیتفاآن  به نسبت نباید نکانو که ییگرد ردمو
 یظاهر تمشخصاو  ریفتار تخصوصیا باشد
و  دممر ،جامعه که رینتظا. استا نشناسارکا
 انعنو به یگسترداد سمیر نشناسارکااز  هاهگاداد
دارد  نشمندداو  متخصص ،شنفکررو یقشر

 عایتر دن،بو مرتبو  منظم ،ظاهر ستگیآرا همیتا
و دوری از  ازحترو ا رگفتاو  رفتار در بهتو ا رقاو

 صلخصواعلی ناشایستو  سبک تحرکاو  شوخی
(. 30) میکند انچندرا دو سمیر یهانمکادر 
در  میبایست سشنارکا ظاهرو  رفتار ،گفتن سخن
( ملسالا علیه) علی لمؤمنینامیر. اباشداو  نشأ رخو

 :میفرمایند

 قخالاز ا ستگیآرا ؛لمؤمنینا قخالا من لتّجمّلا
 ،لکلمو درر ا لحکما رغر حشر) ستا نمؤمنا
 .(307، صفحه 1جلد 

 سیبشناسیآ

 حرفهدر  گرفتهرتصو تتخلفا سیبشناسیآ در
 ردمورا  مختلفی یجنبهها انمیتو شناسیرکا
 در نشناسارکااز  یداد. تعداد محدود ارقر سیربر
 جز ای،حرفهو  خالقیا رفتااز ر گاهیآ معدو  دنبو
 حاکم راتمقرو  قانونی تماالزا که قعیامودر 
 خالقیا اتتعهد به نسبت ،ستا شتهدا دجوو

 انمیتو تأسف با لبته. انداشتهاند نیاچند یپایبند
 ظلحا به که اردیمودر  حتی که شتدا رظهاا چنین
 منع یعمل منجااز ا حتاصر به سشنارکا نیز قانونی
 نظردر  سختی زاتمجاآن  عایتر معد ایبرو  هشد

 یافت ودیمعد نشناسارکا هم زبا ،ستا گرفته
آن  یپیامدهااز  نیانگر هرگونهاز  رغفا که میشوند

 رطو به رتصو هر. در نددازمیپر تخلف بتکاار به
 بهرا  شناسیرکا تتخلفااز  برخی انمیتو جمالیا

 :دنمو انعنو یرز حشر

 حیطهدر  که مسائلی به ساشنرکاورود -1
 ؛نمیباشدوی  شناسیرکا یصالحیتها

 حرفه ایبر هبالقو یتهدید که سیبهاییآ یگراز د-2
 به سشنارکا که ستا ینا باشد ندامیتو شناسیرکا
 شناسیرکا دستمزد انمیز دنبو کمو  مناسبنا لیلد
 به مدو آ فتر تمشکالو  مسافت دنبو طوالنی یا

 نظررظهاا تأخیر با یا سختی به ار،قر ایجرا محل
 ؛ندز زبا سرآن  منجااز ا حتی یاو  نماید

 که دنمو توجه بایستی 2 ردمو با طتبادر ار-3
 همافر ایمینهز بایستی نیز نشناسارکا یهانکانو

در  چه ددگر اربرقر دلتعا رکا تقسیمدر  تا نمایند
 عجاو ار رکادارای  سشنارکا ادیتعد رتینصوا غیر
 تقاو او رکا خلاتد رچاد هنتیجو در  هشد اوانفر
 برعکس و هشد سیدادر طالهو ا هگاداد سیدگیر

 رکا عجاار منتظرو  ربیکا نیز نشناسارکااز  ایهعد
 ؛باشند ییاجرا یهاهستگاو د محاکم یسواز  جدید

 ئهارا که نمایند قتد بایستی نشناسارکا-4
 ،غیرمستند شکل به شناسیرکا یهاارشگز
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 تنها نه ،گرو ا ماو ا لتماحا باو  غیرفنی ،غیرمنطقی
 هندوپر طرفینو  اعود بصحاا اضعترا باعث
 یهیئتها به هندوپر عجاار موجب بلکه دمیشو
 ؛میشوند سیدادر ندرو نشد طوالنیو  باالتر

 یهارکامشاهده شده است که در  یدر موارد-5
 ارقر محل به هماز  اجد رطو به نشناسارکا ،هیئتی

 زیموارد ن یخمراجعه کرده و در بر یکارشناس
 ارقر محلدر  نشناسارکااز  یمتأسفانه تنها برخ

 ؛مییابند رشناسیحضورکا

 طرفیناز  یکی تنها رحضو با شناسیرکا منجاا-6
 تهیه به منجر ندانمیتووی  راتظهاا نشنیدو  اعود
 میبایست سشنارکا. ددگر النهدعاو  قعیوا ارشگز
 افر شگو ایبر برابر یفرصتها گرفتن نظردر  با
 به نسبت اعود فطردو  هر راتظهاا بهدن دا

 چه نماید امقدا خویش ارشگز ئهو ارا یجمعبند
و  مستند ،منطقی به اننمیتو رتینصوا غیر در
 ؛شتدا نطمیناا انچندوی  ارشگز دنبو النهدعا

 یهاارشگزدر  دمشهو اردمواز  گرید یکی-7
 یا سشنارکا توسط دستمزد تعیین شناسیرکا
( هیئتی یهارکا)در  طهمربو یگرد نشناسارکا

 دخو توسط دستمزد انمیز که نجایی. از آمیباشد
 غالبا  الذ ددمیگر محاسبهو  هشد تعیین نشناسارکا

 دهنبوآن  تمحاسبا یزر نجریادر  نشناسارکا نکانو
 محاسبه دستمزد به نسبت هگاداد که هنگامی تنهاو 
 باشد هشد یددتر رچاد هندوپر سشنارکا توسط هشد

. مینماید امقدآن ا رهبادر نکانو نظر تیافدر جهت
 الیلد به نشناسارکا که ستا هشد همشاهد ربسیا

 دخو شناسیرکا دستمزد تعیین به نسبت مختلف
 یجتریناز را یکی. نداهشد شتباهاتیا رچاد
مواد تعرفه دستمزد توسط شخص  ریتفس ت،شتباهاا

آن  ادمواز  برخی که نجاییو از آ باشدیکارشناس م
 ینابنابردارد  صحیح تفسیر به زنیاو  دهونب فشفا

 ردمو یندر ا دیمتعد تختالفاا وزبر باعث
 دد؛میگر

 گرفتن نظراز در  ناشی قعیواغیر یهادستمزد-8
 که شناسیرکا دستمزد محاسبهدر  تعرفهاز  ادیمو

 نیز ستا نگرفته منجاا خدماتی چنین قعیتدر وا
از  برخی توسط متأسفانه که ستا تخلفیو  معضل

 خیرا ردمو ینا ایبر که دمیگیر رتصو نشناساراک
 دخو انجدو جز یمؤثر هندزداربا عامل هیچ
 خالی نیز نکته ینا به. توجه اردند دجوو سشنارکا
 رغمیعل بایستی نشناسارکا که نیست لطفاز 

 نهایتدر  لزحمها حق تعیینوجود تعرفه دستمزد، 
 قضایی جعامر با مدنی سیدادر ئینآ نقانو برابر
 ؛ستا

 سشنارکا که یدآمی پیشموارد  یدر برخ یگاه -9
 یاو  خالقیا صلا چند نمیا شیرو بنتخاا به مملز
 هم با رضتعادر  که ن،قانوو  قخالا نمیا بنتخاا

 بایستی اردمو یندر ا که ددمیگر ،میگیرند ارقر
. در باشد شتهدا ناییاتو لویتهااو شناخت به نسبت

 دهستفاا با فقط مانیزسا یا ایحرفه ارشود موقعیت
 خالقیا مناسب تتصمیما اننمیتو ییننامههااز آ

 انمیتو خالقیا یهاارزش کمک با بلکه دکر ذتخاا
 نیاهمخو کهرا  ایگزینه ار،شود یگزینهها نمیااز 

 قع. در وابرگزیددارد  تخالقیاا با یبیشتر
و  هنمارا مانیزساو  ایحرفه یییننامههاآ

را  هیرا دبای ارههمو( و 8) هستند ههنداردهشد
 بیشترینو  منفی یپیامدها کمترین که دکر بنتخاا

 لصوا با رضتعاو در  شتهرا دا مثبت یپیامدها
پَست  یهاهنگیزا با هایمندانتو گر. انباشد خالقیا

و  تشهر دی،ما هفار به نسیدر قبیلو زودگذر از 
آن  منفعتاز  بیشتر رشضر قطعا  ،باشد اههمر ممقا
 ،پابرجاست سرچشمهو  سرمنشأ ینا تا الذ. ستا

 یشهر به گرو ا ستا تهدید ضمعردر  قخالا پیوسته
 با مقابله طریقاز  اننمیتو د،نشو ختهداپر مشکل

 (؛32) ختداپر مشکل فعر به هاگبرو  خشا

ز ا یاریکه بس رفتیپذ یستیبا تیدر نها-10
ما به اخالق است.  یاز نگرش سنت یمشکالت، ناش
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 صرفا  خالقیا تمعضال به دخو یما در نگرش سنت
 ر؛مسئلهمحو نه هستیم ارمدارزش یا رفضیلتمحو
. یمدرآکا نه ستا یانهافضیلتگر ما یجهتگیر
 ای،موعظه صرفا  ،خالقیا معضل به ماورود 
 صحیح ردبرخو که حالیدر  ستا تنبیهیو  تشویقی

 رتمهاو  تخصص به خالقیا تمعضال با مؤثرو 
 (.5) دارد زنیا

 ینتیجهگیر

در  عالیه افهدا به ستیابید ستا مسلم که نچهآ
 ستا ربسیا کوششیو  شتال ممستلز خالقیا مینهز
و  دبهبو رنتظاا اننمیتو رزندو ا پند با صرفا و 

 رتصو هردر  لیو شترا دا مینهز یندر ا پیشرفت
 نشد ارهمو به ،یرز اردمو بستن رکا به با انبتو شاید

 :شد وارمیدا ندکیا نامالیمو  طوالنی مسیر ینا

دارد و در  ارقر هاادهخانو بطندر  قخالا ییربناز-1
 ما تخالقیااز ا ریبسیا که ستا ادهخانو محیط
 عقواز و انمیتوو  مییابد ورشپرو  گرفته شکل
و در  کیدکودر  هیندآ خالقیا تمعضالاز  ریبسیا

 گرا نکنیم شموافر. دکر یپیشگیر ادهخانو محیط
 فکر بهو  نگیریم یجدرا  وزمرا یها خالقیابی
 جزئیدور  انچند نه هایینددر آ یمنباش رهچا

 نندگیماو ز تبیااز اد نشدنیاجدو  تفکیکناپذیر
در  ازیشیر یسعد لدینا مصلح شیخ. شد هداخو
 :میفرماید مینهز ینا

 یکه اکنون گرفتست پا یدرخت

 یز جا دیبرآ یشخص یرویبه ن

 یهِل یگر همچنان روزگار و

 یبَر نگسل خیبه گردونش از ب

 لیفتن به بگر دیچشمه شا سرِ

 لیگذشتن به پ دیچو پُر شد نشا

قانون و ضوابط  رفِصِ که شتدا توجه یستیبا-2
یبازدارنده در برابر بداخالق یعامل تواندینم یادار
 شپذیرراه،  مؤثرترینو  بهترینو  باشد دموجو یها
کارشناس  دِخو توسطآن  لصوا عایتو ر قخالا

 است؛

 لصوا عیامُراز کارشناسان  یو قدردان لیتجل-3
 قانونی املزا هیچ که یطیاشردر  حتی که ،خالقیا
 به متعهدرا  دخو هم زبا نداشتهاندآن  عایتر ایبر
 به دننهاو ارج  ،ندانستهدا خالقیا لصوا عایتر

 یگرد ایبر نناآ زیلگوساو ا نهاآ عملارزش 
در  مدرآکا یهااز روش یگرد یکی نیز نشناسارکا
 ؛ستا مینهز ینا

 قخالا تخصصی یکمیتهها نقش دنکر نگتررپر-4
و  هانکانودر  نشناسارکا خالقیا اردمو سیربردر 
 صالحیت خذدر ا کمیتهها ینا اتنظر دنبو مؤثر
 یسیهاربر رکنادر  یگسترداد سمیر نشناسارکا

 د؛بو هدانخو هفایداز  خالی نیز فنیو  تجربی ،علمی

 باعث که یحد تا ن،شناسارکا تشویقو  تنبیه-5
 نشناسارکا شخصیتو  نشأو  هدنش تفریطو  اطفرا

 رفتار حصالا جهتدر  صرفا و  نکند دارخدشهرا 
 یشافزدر وی در ا هنگیزا دیجاا یاو  سشنارکا

 اریتأثیرگذ که شتدا توجه باید دعملکر کیفیت
توجه  دیبا فصااو ینا متما باو  تنبیهی یهاروش

 یتشویقو  یهیتنب یهاروش یرگذاریکه تأث اشتد
 مانیز یگسترداد سمیر ناشناسرکا یهانکانو

کانون به عنوان  گاهیکه جا شد هداخو محقق
ز ا یکی کمدستِ ایو  یرکن امور کارشناس نیترمهم

و  هشد شناخته جامعهدر  ن،کاار مهمترین
 ترامقرو  نیقرار گرفته و با وضع قوان شپذیرردمو
 ن،گاار ن،مازسا هر که ددگر ذتخاا ترتیبی آوراملزا

 طریقاز  صرفا  حقیقیو  حقوقی شخص د،نها
 به نسبت یگسترداد سمیر نشناسارکا یهانکانو
 بنتخاو ا دهنمو امقدا دخو رموا شناسیرکا
 یهانکانو. نداربگذ هانکانو هعهد بهرا  سشنارکا
و   صالبت ار،قتدا حفظ ضمن بایستی نیز شناسیرکا
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و    مدرآکا  یهاروش  ذتخاا  با  د،خو  لستقالا
و  عمتنو  تبلیغاتی  یهارکا  ایجرو  ا  ارتأثیرگذ

)از  هانمازسا یگرد با کمشتر یتفاهمنامهها یمضاا
 مؤثر نقش( هغیرو  بانکها ،هاداریشهر جمله

 ناگزیررا  جامعهو  دهنمو یفاا مقوله ینرا در ا خویش
 ،مطمئنترین ،بهترین که نمایند مرا ینا شپذیراز 
 به نیل ایبرراه  سهلترینو  النهتریندعا
 یهانکانو طریقاز  صرفا  شناسیرکا یستهااخودر
. ستا پذیرنمکاا یگسترداد سمیر نشناسارکا

 که شد هداخو حاصل نطمیناا ینا ترتیب بدین
 نکانو ،میالزا یییننامههاآ انفقدو  دنبودر  حتی
 رموا متولی دنها ترینریمحو انعنو به نشناسارکا
 تنها مهم ینو ا دشو شناخته جامعهدر  شناسیرکا
 سمیر نشناسارکا نکانو شد هداخو حاصل مانیز

 عایتو ر قخالا ،مستقل دینها انعنو به یگسترداد
 خویش دعملکر سرلوحهرا  ایحرفه قخالا لصوا

 رتنظاو  ریپافشاآن  نجریا حسن برداده و  ارقر
 ؛نماید

 ایبر ینتیز نبایستی خالقیا یهارمنشوو  قخالا-6
 لعملیراستود رتبصو بایستی بلکه باشد هانمازسا
و از  هشد اجرا محکمو  یجد رتبصو االجرازمال

 قتاا اریوروی د بسته نقش یدهسا نوشته یک
 بایستی که ار،ستوا بچورچا یک به انمدیر

 دد؛گر لمبد د،بوآن  ایجرا پیگیر متعصبانه

 ،ناپسند چهو  هپسندید چه قخالا باشد نمادیا -7
 عملی منجا. ادمیشو کسب سترمماو  تمرین ثرا بر
 ارد؛ند تفکر به زییان هشد دتعا که

 منکراز  نهیو  وفمعر به مرا ینید فریضه ا نهایتو -8
 نکانوو  نشناسارکاو  دشو شموافر نبایستی
و  وفمعر به انمرآ گترینربز انعنو به نندامیتو
 با مقابلهدر  نگیرپر نقش منکراز  نناهیا

 ندینما فایکارشناسان ا جامعه خالقیا یهاریناهنجا
 نپوشید چشم که شتدا توجه راهشد ینا به بایدو 

اخالق خواهد  کرهیپ به یجد سیبیآ ات،منکر بر
 :زد

The world is a dangerous place, not 
because of those who do evil, but 
because of those who look on and 
do nothing; 

 به نه ،ستا ندگیز ایبر خطرناکی یجا نیاد
آن  که کسانی خاطر به بلکه ور،شر نمادمر خاطر
آن  ردمودر  ریکاو  میکنند هنگارا  هاارتشر
 (.10) هنددنمی منجاا

 منابع

 بر تکیه با ارمدقخالا سیدر برنامه هیدگاد-1
, کلباسیو  هیمابر, ایجعفر هشا میر ،منش ورشپر
 شیزموآ مؤسسه تنشریا امانهـس: انرـته ،انهـفسا

، 1388)ره(،  خمینی مماا هشیوپژو 
www.nashriyat.ir. 

 قخالا اد،جو محمد, خالقیو  حسین, یمظاهر-2
-128-7، 1385 ،قم بکتا نبوستا: قمدر اداره، 

548-964. 

 نشناسارکا ینبایدهاو  بایدها ،حمدا سید, باختر-3
 راتنتشا: اانتهردوم،  پچا ی،گسترداد سمیر
 .978-600-158-194-6، 1394 ،لـجنگ ،نهوداجا

 دهافر ،عمید سیرفا فرهنگ ،حسن, عمید-4
 .1389: نخست پچا ،شجعا نشر: انتهر نزاده،قربا

 ر،اـکو  بـکسدر  قالـخا ،لـجلی, یـملک محب-5
و  راـک ون،اـتعوزارت  - وناـتع ایرـس هـندیشا
 .www.as.mcls.gov.ir،1393 ،اعیـجتماهاـفر

 ان،یردر ا مهندسی ایحرفه قخالا ییننامهآ -6
, درودرـس یـحومجرو  انمهر, سامانی حمانیر
 ان،یرا یآموزش مهندس لنامهـفص: انرـته اد،وـج

1394 ،www.ijee.ias.ad.ir. 
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, ادنژ دریبها ،مهندسی قخالدر ا نکتههایی-7
 آوری،فنو  معلودر  قخالا فصلنامه: انتهر ی،مهد
 .1385 نمستا، ز1 رهشما

, خلجو  حسن, رظهو ،مهندسی قخالا نکاار-8
 لاس ان،یرا مهندسی زشموآ فصلنامه: انتهر ،محمد
 ،46 رهماـش ،مـهدوازد

 .1389 نتابستا، 83 - 97 صفحه

 یهنمارا دار،بهاو اوراق  رسبو ارانگزرکاکانون -9
 بوـمص: انرـته ای،هـحرف رفتاو ر خالقیا لصوا

و اوراق  رسبو ارانگزرکا نانوـک هدیرـم تـهیئ
 .www.seba.ir، 1393 دار،بها

 ،یسبه فار نینشتیسخنان آلبرت ا یمرجع رسم-10
Official Reference of Albert 

Einstein's Quotes in Persian ،albert-
einstein-quotes.ir. 

11-Engineering Ethics Professional 

Practice, National Society of 
Professional Engineers, July 2007, 

www.nspe.org. 

 نساختما مهندسی منظا نکنارکا خالقیمنشور ا-12
 ناختماـس یـمهندس منظا نمازسا ،شرقی نبایجاآذر
، 1391 ،یشرق ناـبایجآذر نتاـسا

www.azarnezam.ir. 
 سمهند تربیتدر  مهم چالشی مهندسی قخالا-13
 فصلنامه: انتهر ی،مهد, ادنژ دریبها ر،کشودر 
، 46سال دوازدهم، شماره  ان،رـیا مهندسی زشموآ

، تابستان www.ijee.ias.ac.ir، 17-22صفحه 
1389. 

آزاد،  نشنامهدا - پدیا یکیو ،کانت مانوئلیا-14
.fa.wikipedia.org 

 ،پادر ارو حکمت سیر ،محمدعلی, غیوفر-15
 .1389 ،هرمس: انتهر

 ح،مصبا هللا یتآ هیدگااز د خالقیا تماالزا-16
 هـمؤسس تریاـنش امانهـس: انتهر ،نرگس, حیمیر

 م،سو لسا)ره(،  خمینی ماـما یـهشوپژو  یـشزموآ
، www.nashriat.ir، 27-50 فحهصدوم،  رهشما
 .1391 ربها

, یمیرا ن،مازسا ایبر تیورضر ای؛حرفه قخالا-17
: انرـته ی،دـمه, یـمبینو  محمد, همتی, نقی علی
 مماا هشیوپژو  شیزموآ مؤسسه تریاـنش امانهـس

 .www.nashriyat.ir)ره(،  خمینی

در  سالمیا قخالا یهازهموآ عایتر ثربخشیا-18
 ی،مهد محمد, ییزرپا ییراصفو اده،خانو یمدرآکا
 هشیوپژو  شیزموآ مؤسسه تنشریا سامانه: انتهر
 .www.nashriyat.ir، 1388)ره(،  خمینی مماا

 ،سالمیا دییکررو با قخالا فلسفه بر یمددرآ-19
 معرفت فصلنامه: انتهر اد،جو محمد, توکلی

، بهار 7-31، صفحه 1 رهماـشاول،  لاـس دی،قتصاا
1389. 

 قخالا ایبر مانعی ارد،ستانداغیر ینناقو ،صما-20
، 1394 ،صما یخبر سایت ایحرفه

www.samair.ir. 
 ق،خالا فلسفه یهادرس ،یمانوئل, اکانت-21

 ر،نگاو  نقش: انتهر ی،بیددره  صانعی منوچهر
1393. ،9-06-6235-964. 

 مک سطوییار چرخشو  رنمد خالقیا انبحر-22
 هسامان: انتهر ،محسن سید, رپویعلو ،ینتایرا

، 1388)ره(،  خمینیامام  یـشزموآ مؤسسه تنشریا
www.nashriyat.ir. 

 عجاار ارقر ینبایدهاو  بایدها ،حمایت نامهروز-23
 هـنامروز تینـنخس) تـحمای س،ناـشرکا به مرا

، 1392(، روـکش قوـحقو  اییـقض
www.hemayat.net. 

 سمیر نشناسارکا قانونی ظایفو ،علی, فیعیر-24
 روـمدر ا یـشناسرکا هـنظری تـیهمو ا یگسترداد
-73-9، 1391فکرسازان،  رـنش: انرـته ،اییـقض

8884-964-978. 
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 نشناسارکا مرکز ی،گسترداد سمیر سشنارکا-25
 ناـبآ 19 ن،مناـس نتاـسا ائیهـقض هوـق سمیر

1392 ،www.karshenas-semnan.ir. 

 ما: رشپداز  نقل به بهجت هللا یتآ ندزفر-26
 اریخبرگز ،کنیم اپید قیمت دنکر یندگز با یماهمدآ
 .www.isna.ir، 1394 ،«سنایا» انیرا ننشجویادا

 ی،گسترداد سمیر نشناسارکا نتظامیا تتخلفا-27
 ،بیلارد نستاا یگسترداد سمیر نشناسارکا نکانو

www.kkrd-ard.ir. 
 نظریه یها یژگیو ،غالمرضا, ییبخارا-28
 سمیر نشناسارکا مرکز ن،قانو منظراز  شناسیرکا
، 1392 نباآ 19 ن،سمنا نستاا قضائیه هقو

www.karshenas.semnan.ir. 
و  معلودر  هشدشموافر خالقیا یهالتیفض-29

, اریمقدو  سهیال, ممقد حصال ،علم نشر: مهندسی
 لسا ان،یرا مهندسی زشموآ لنامهـفص: انرـته ،علی
 نمستا، ز51 - 63 صفحه، 48 رهشما ،همدوازد
1389. 

 قخالو ا یگسترداد کیلو ،بهمن, ورزکشا-30
، 1393 ورز،کشا نشر: انتهر م،سو پچا ای،حرفه

4-7-94735-964-978. 

 ،بیرااـف هیدگااز د خالقیا تربیت بر تحلیلی-31
: انرـته ،اـض, رروزیوـن علیو  فاطمه, هاشمی

 مماا هشیوپژو  شیزموآ هـمؤسس تریاـنش امانهـس
 ، ،95-114اول، ص  رهشمادوم،  لسا)ره(،  خمینی

 .1389 نمستاز

 نموختگاآنشدا ایحرفه شایستگی یلگوا-32
 انیرا عالی زشموآ منظا مهندسی یهاهنشکددا
 صنعتی هنشگادا ناـموختگآشـن: داهیوپژردمو)

 ان،یرا مهندسی زشموآ فصلنامه: انتهر(، شریف
، 83 - 97 صفحه، 46 رهشما ،همدوازد لسا

  .1389 نتابستا
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 خانیاتزیست و صنایع سلولزی و دمحیط

 

 

 

 مقدمه

معموال  در صنایع سلولزی و دخانیات که یکی از 
  پنج صنعت فعال اقتصادی در کشورهای توسعه

 یافته است

به دلیل افزایش جمعیت و افزایش تقاضای رو به 
های صنعتی برای رفع رشد تأسیسات و فعالیت

  زبرداری بیش انیازهای بشر، مشکالتی مانند بهره

 

های هوا و خاک و آب وجود گیحد، ایجاد آلود
 ]1[دارد. 

خالصۀ مراحل فرایند تولید خمیر کاغذ به عنوان 
های اصلی صنایع سلولزی در یکی از زیرمجموعه

 شرح داده شده است. 1جدول 

 

 ]1[. خالصۀ مراحل فرایند تولید خمیر کاغذ 1جدول 

یات بر در ادامه اثرات صنایع سلولزی و دخان
محیط زیست در چهار بخش استفاده از منابع، 

فاضالب، آلودگی هوا، و پسماند مورد بررسی قرار 
 گرفته است.

 مردان دیسع    

  تهران استان ستیز طیمح ۀرشت یدادگستر یسمکارشناس ر
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 مصرف منابع

-ترین مصرفصنایع کاغذسازی یکی از بزرگ

کنندگان منابع آب شیرین )جزو پنج مصرف کنندۀ 
اول( در جهان هستند. بخش عمدۀ این مصارف 

-سازی خمیر و رنگادهمربوط به فرایندهای آم

های کوچک که کارخانهزدایی )سفید کردن( است. 
به عنوان  کشاورزی های محصوالتماندهاز باقی

یک تن  ید به ازانکناستفاده می هیخام اول ۀماد
مترمکعب آب مصرف  371-211 کاغذ دیتول
 ذآنها کاغ یۀکه مواد خام اول هایی. کارخانهکنندمی

 171-111کاغذ  دیتن تول هر یباطله است به ازا
 برای مصرفی آب .کنندمترمکعب آب مصرف می

را به مصارف بخار و آب مصرفی کارکنان  دیتول
 ]2و  1[یاد شده باید اضافه کرد. 
 در حدود ،ن کاغذیک تُ ۀهمچنین برای تهی

 شود.قطع میدرخت سبز و تنومند  صلهپانزده ا
درصد در کاهش  74 بازیافت کاغذ تا حدود

که  درصد در آلودگی آب 37دگی هوا و آلو
نعت این صترین فاکتورهای زیست محیطی اساسی

 ]2و  1[. ثر استؤشمار می روند، مهب

 فاضالب
حجم بسیار زیاد مصرف آب منجر به تولید مقدار 

ترین شود. مهمبسیار زیادی فاضالب و لجن می
های موجود در فاضالب صنایع سلولزی آالینده

دار آلی مدات، ترکیبات هالوژنشامل رسوب، جا
-کلرینۀ بی، ترکیبات پلی(AOX) 10قابل جذب

 12، میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی11فنیل

                                                        
Halogenated Organic Compounds 10 
Poly Chlorinated Biphenyls 11 
Chemical Oxygen Demand 12 

Biochemical Oxygen Demand 13 

(CODمیزان اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی ،)13 
(BODرنگ و مانند این ،) هاست. بر اساس

مطالعات صورت گرفته بر روی فاضالب این 
در این از آب مصرفی   %85صنایع، نزدیک به 

صنعت، قابل تصفیه و استفادۀ مجدد است. استفاده 
ها و فرایندهای تصفیۀ مناسب موجب از سیستم

کاهش مصرف آب، کاهش گسترش آلودگی، و 
های صاحبان این صنایع همچنین پایین آمدن هزینه

 ]4و  3[شود. می

اما تصفیۀ فاضالب این بخش از صنعت 
واد خام تنوع م .همواره کار دشواری بوده است

ورودی، استفاده از فرایندها و مواد شیمیایی مختلف 
و همچنین تنوع محصول تولیدی موجب شده است 
تا روش و سیستم یکسانی برای تصفیۀ فاضالبی که 

د کند، وجود نداشته باشصنایع کاغذسازی تولید می
های تصفیه کامال  و طراحی و استفاده از سیستم

 شود. های فاضالبوابسته به ویژگی

های فاضالب صنایع منابع و ویژگی
 کاغذسازی

اولین نکتۀ مهم در مورد فاضالب صنایع 
در  هاکاغذسازی، توجه به متنوع و مختلف بودن آن

مقایسه با یکدیگر است. به دلیل تنوع باالی 
فرایندها، مواد و تجهیزات مورد استفاده و همچنین 
محصوالت تولیدی، خواص پساب تولیدی در این 
بخش از صنعت بسیار گسترده و متفاوت است. 

ای هترین منابع و آالیندهدهندۀ اصلیشکل زیر نشان
 ]4[معمول موجود در فاضالب این صنایع است. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

8139 تیر-خرداد، 5دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
 42 کارشناس 

  

 

 

 

 معمول موجود در فاضالب صنایع سلولزی هایآالینده. منابع و 1شکل 

 عیفاضالب صنا یۀتصف یاصل یهاروش
 سلولزی و دخانیات

به  یبایدست هیتصف یهاستمیاغلب س یاصل هدف
 : ]6و  5[ است ریهدف ز سه

  ؛ق موجودحذف مواد معلّ -
 ؛ ومحلول یهاندهیحذف آال -
ب فاضال ی بودنرفع مشکل مربوط به سمّ -

 . یدیو پساب تول

. در ردیپذیکار در دو مرحله صورت م نیا معموال 
ها ندهیآال یبرخ ی،ثقل یبا استفاده از جداساز ،ابتدا

اده شود )استفیانجام م هیاول یۀفو سپس تص حذف
(. یمواقع شناورساز یسازها و در برخاز زالل
 ۀیتصف معموال  زی( نهیثانو یۀدوم )تصف ۀمرحل

 ]6[است.  یکیولوژیفاضالب به روش ب

-14ینلگنفاضالب تولیدی بسته به فرایند 

-زدایی و رنگبری اعمال شده درمراحل مختلف می

ید کاغذتولتواند متفاوت باشد. در صنایع سلولزی و 

                                                        
درصد لیگنین است 25ترین ترکیب در ساختار گیاهان چربی و غیر چربی است، چوب خشک حاوی حدود (، بعد از سلولز رایج ligninلینگین )14 

 یوارۀ سلولی و در قسمت خارجی سلول قرار گرفته است.که در د

از خمیر شیمیایی یا خمیرهای بازیافتی که با  
زدایی همراه نیست، پساب حاصل لیگنینعملیات 

سمّیت اندکی دارد ولی در مقابل مواد مغذّی 
 ]6[پذیر زیستی زیاد هستند. تخریب

 آلودگی هوا

عمده هوای منتشر شده در صنایع سلولزی و 
دهای دخانیات شامل ذرات کورۀ بازیابی، اکسی

های سولفیت، مشکل بو ( از کارخانهxSOسولفور )
از خمیرسازی کرافت، و عملیات بازیابی شیمیایی 

 و ترکیبات آلیِ فرّار 

 (5VOC  از دیگ پخت چیپس، بخار لیکور آزاد )
 ]7[( است. XNOشده، و اکسیدهای نیتروژن )

کاغذ به روش کرافت،  ریخم دیتول فراینددر 
 دیفگوگردی )سول باتیترک بدبو از اریگازهای بس

دی  و ،دیسولف لیمت دی مرکاپتان، لیمت دروژن،یه
 یازابه لوگرمیک 1/3تا  3 زانی( به مدیدی سولف لیمت
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شود. کاغذ خشک به هوا وارد می ریهر تن از خم
 اهِیس کوریاز ل دییتول های هواآالینده سایر زانیم

 اند.در جدول قرار داده شده ونیداسیحاصل از اکس
]7[ 

 هوا تولیدی از لیکور سیاه هایآالینده: 2جدول   

 کیلوگرم بر تن 150تا  75 ذرات معلق

 کیلوگرم بر تن 30تا  5/0 اکسیدهای گوگردی

 کیلوگرم بر تن 3تا  1 اکسیدهای نیتروژن

 کیلوگرم بر تن 15 ترکیبات آلی فرّار

 پسماند
لولزی و دخانیات شامل پسماندهای مهم صنایع س

زده، لجن، گل آهک، لیکور سبز پوست، الیافِ پس
مانده و خاکستر کوره و بویلر است. بخشی از باقی

 وند. شپسماندها در طول تصفیۀ فاضالب تولید می

محیطی صنایع از دیگر مشکالت زیست
 نشینیسلولزی و دخانیات، دفع لجن ناشی از ته

ایع مربوطه است. های صنهای کارخانهفاضالب
لجن تولیدی شامل مواد و ذراتی است که از توری 

-دهی خارج شدهماشین کاغذسازی در فرایند شکل

به  ها یااند. در کشورهای توسعه یافته این نوع لجن

 

 

شوند، یا پس از خشک صورت بهداشتی دفن می
 ]7و  4[سوزانند. ها را میکردن، آن

یند لجن این فرزاید جامد در ا ۀترین مادمهم
 171تا  71پساب خروجی است ) یۀحاصل از تصف

مواد  .خشک( کاغذ ریهر تن خم یازابه لوگرمیک
 ردیمورد استفاده قرار گ دوبارهتواند جامدی که می

 ۀشامل کاغذ باطله و پوست درخت است که ماد
 یبراتوان و از ماده دوم می است بازیافت اول قابل

ز را نیهکی و خاکستر . لجن آکردسوخت استفاده 
 ]3[. ردک دفع مناسب دفن هاینیباید در زم

 ]3[: اثرات محیط زیستی صنایع سلولزی و راهکارهای هرکدام 3جدول 

 راهکار هانوع آالینده اثرات زیست محیطی

 آلودگی آب

ها، اسید مواد آلی، لیگنین، چربی

سولفوریک، رنگ، شیرآهک، 

سدیم، سود سوزآور،  سولفیت

کنترل مصرف آب در فرایند تولید و مصرف بهینۀ آب؛ به حداقل 

رساندن فیبرهای زاید و غیرقابل استفاده در آب؛ استفادۀ بیشتر از 

کاغذهای بازیافتی به این دلیل که فرایند اولیۀ تولید کاغذ حذف 

نیشکر به جای استفاده از خمیر چوب  شود؛ استفاده از باگاس

برای تولید کاغذ؛ تصفیۀ فاضالب و استفاده مجدد از آن؛ ایجاد 
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ور بر، لیکسیلیکات سدیم، مواد رنگ

 سیاه

برداری منظم از پساب خروجی هر آزمایشگاه مجهز برای نمونه

 های آموزش محیط زیست برای کارکنان.واحد؛ و اجرای دوره

 آلودگی هوا

S2H ،CO ،NO ،2SO ،

 رکیباتها، ذرات معلق، تهیدروکربن

 آلی فرار

های پیشرفته، استفاده از فیلترهای دودکش؛ استفاده از تکنولوژی

استفاده از انرژی خورشیدی )با توجه به مساحت زیاد تحت 

وان تهای خورشیدی میپوشش صنایع چوب و کاغذ با نصب پانل

بخشی از انرژی حرارتی را برای استفاده به جای سوخت، گرم 

کرد(؛ استفاده ار انرژی باد؛ استفاده از کردن آب و غیره تهیه 

باگاس نیشکر به جای استفاده از خمیر چوب برای تولید کاغذ؛ 

برداری منظم از دود خروجی از ایجاد آزمایشگاه مجهز برای نمونه

های آموزش محیط زیست برای دودکش هر واحد؛ اجرای دوره

 کارکنان؛ و  ایجاد فضای سبز در محوطۀ اطراف کارخانه.

آلودگی ناشی از 

 پسماندها

بستری از فیبر، خرده چوب، مواد به 

نشینی، های تهجا مانده در حوضچه

پوست تنۀ درختان، کاغذهای باطله، 

کاغذهای معیوب خارج شده از 

 فرایند

تهیۀ کمپوست از پسماندهای آلی؛ تولید کود گرانوله و فروش به 

برای سوخت در  ماندۀ چوب و کاغذباغداران؛ استفاده از باقی

مانده برای تزیین های باقیمناطق محروم؛ استفاده از چیپس

فضاهای سبز شهری، استفاده از باگاس به جای استفاده از خمیر 

های آموزش محیط زیست چوب برای تولید کاغذ؛ اجرای دوره

برای کارکنان؛ تولید آرد چوب؛ و استفادۀ چندباره از کاغذهای 

 باره(. باطله )بازیافت چندین

 آلودگی صوتی

ها، خرد کنی چوبناشی از پوست

ها، ها، کار کردن دستگاهکردن چوب

 هاهای دستگاهتیز کردن تیغه

کاری صوتی واحد تهیۀ ها؛ عایقکاری مناسب دستگاهعایق

های جایی کارکنان این بخش با کارکنان بخشچوب، جابهخرده

-یی؛ و اجرای دورههای شنوادیگر به منظور جلوگیری از آسیب

 های آموزش محیط زیست برای کارکنان.

 دخانی بر محیط زیستصنایع ثیر تأ

زیست مختلف به محیط هایاز راهصنعت دخانیات 
موجب تهدید و به مخاطره  وآسیب می زند 

 شود. انداختن محیط زیست و سالمت عمومی می

 
مواد شیمیایی مورد استفاده برای  و سموم دفع آفات

ی کودهای شیمیایاستفاده از و ، ظیم رشد توتونتن
که موجب  به اندازۀ زیادهای کشت توتون در زمین
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بروز مشکالت زیست محیطی و سالمتی قابل 
 .شوندتوجهی می

این مشکالت به مراتب در کشورهای با 
درآمد پایین و متوسط، به دلیل ضعف قوانین و 

 ز. پسماند حاصل ااستمقررات کنترلی، حادتر 
شیمیایی از جمله  ۀماد 7000توتون حاوی بیش از 

 .ستزامواد سرطان
زدایی کشت توتون همچنین موجب جنگل

کارتن سیگار یک اصله  5/1می شود. برای تولید هر 
زدایی ناشی از کشت رود. جنگلدرخت از بین می
تواند موجب بروز تغییرات آب توتون همچنین می

کاهش جذب  و هوایی از طریق حذف درختان و
 کربن از اتمسفر شود.اکسیددی

مصرف سیگار در جهان ساالنه موجب تولید 
 ۀامدر برن میلیون تن پسماند دور ریز می شود. 680

المللی و پاکسازی معابر پاکسازی سواحل بین
 پسماند انواع درصد 40 تا 30 سیگار فیلتر ،شهری

. در صنعت کشت دهدمی تشکیل را شده استخراج
سموم،  توجهی ازو تنباکو نیاز به مقادیر قابلتوتون 
این سموم  .و کودهای شیمیایی است ،هاکشآفت

بر روی تخریب محیط زیست و آلودگی  مستقیما 
ثیرگذار باشد. هرساله کشت أمنابع آب و خاک ت
میلیون هکتار زمین در  3/4توتون و تنباکو در 

درصد از سطح  4تا  2سراسر دنیا، باعث تخریب 
 بر عالوه .زدایی می شودها و در نتیجه جنگلگلجن
 از یشب تولید منجر به دخانی محصوالت تولید این
 ]8[شود. می جهان سطح در زباله تن میلیون 2
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 برگزیده هایکتاب

 

 مبانی ارزیابی سهام 

 نویسنده: ناصر محامی

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و 
جامعه حسابداران رسمی ایران -ایحسابرسی حرفه

1394 

 :دهیچک

و  یسازیخصوص تیاهم لیبه دل ریاخ یهاسال در
قانون  44اصل  یکل یهااستیس یالزامات قانون

 یواحدها یابیبه شاخه ارز یتوجه عموم ،یاساس
ر شده تو گسترده شتریسهام( ب یابی)ارز یاقتصاد

 یسازیمسائل و مشکالت خصوص یاست. بررس
 یهامقاومت ،یکه در کنار موانع قانون دهدینشان م

خود  ینوع که در جا نیاز ا یو پنهان و عوامل دایپ
یمورد بحث قرار گرفته و م ربطیذ یهاو در نوشته

 قیسهام و عدم توف یابیارز یهایینارسا رند،یگ
 یاقتصاد یارزش واحدها نیدر تخم  یکاف

و  یمشکالت فن نیتریاز اصل یکیموردنظر، 
 .است یسازیخصوص یکیتکن

 اتیشکا یهاپرونده یحاصل از بررس تجارب
 ریمستقل و سا یتجرب یهایبررس ،یواگذار

و  هاییاز نارسا یبرخ دیاطالعات موجود مؤ
 یاصول یگذارمتیعدم ق رینظ یاهیمشکالت پا

همانند  یها در مواردشرکت یرپولیغ یهاییدارا
و  زاتیامالک و مستغالت، تجه یگذارارزش
 یعدم دسترس رمشهود،یغ یهاییو دارا آالتنیماش
 یاو قابل اتک یمنطق یهابه نرخ ابیارز گرانلیتحل
بازده مورد انتظار، نرخ رشد مورد  ،یسودآور ل،یتنز

 یهانبود بانک لیبه دل سکیانتظار و انواع ر
و  دارتیمعتبر و مؤسسات صالح یاطالعات

 لیبق نیا یمحاسبه و برآورد علم نهیمتخصص در زم
 یهاتیو بعضا  کمبود صالح یاهیپااطالعات 

ر د ابانینزد ارز یکاف یو تخصص یعلم ،یاحرفه
 ،یابیارز یندهایکنار ابهام در مورد نحوه انجام فرآ

 ،یابیمناسب ارز یهانحوه استفاده از روش
اطالعات و  لیو تحل هیو تجز یآورجمع

 .است جینتا یگزارشگر

عالئق و منافع  گریسهام و د یابیکشورمان، ارز در
در مقام عمل،  ،یاقتصاد یدر واحدها تیمالک
شده و عموما   یتلق یاز خدمات حسابدار یخدمت

 یتوسط حسابداران و حسابرسان )کارشناسان رسم
 ریضا  ساو بع یحسابداران رسم ،یدادگستر

حسابداران( به صورت منفرد براساس تجارب، 
آنان انجام شده و  یفرد یهاتیحدانش و صال
ال  )مث یاوابسته یحت ایمستقل  یاتشکل حرفه

 شناخت ی( برایوابسته به جامعه حسابداران رسم
و  حداقل ضوابط نییتع ،یابیارز ندیفرا نییو تع

 نییآ نیتدو ،یو گزارشگر یابیارز یاستانداردها
انجام مراقبت و نظارت، انجام کمک  ،یارفتار حرفه

 .و ... وجود ندارد یو اطالعات یاحرفه اضدتو مع
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هام س یابیمجدد ارز ینوشتار، معرف نیا یاصل هدف
 ،ینظر یآنان با مبان ییو آشنا نفعانیذ یبه تمام
 دنیو فرا یابیانجام کار ارز یها و استانداردهاروش

نهادها و  یبرخ یر و باالخره معرفشروع و اتمام کا
شده توسط  نیتدو یو استانداردها یاجوامع حرفه

است، کوشش انجام  دواریآنان است. نگارنده ام
 یادیو الزامات بن یابیارز ندیدرک فرا یشده برا
  تیو با اهم دیمف یاآن به عنوان حرفه داریتوسعه پا

 

 

 

 کتاب همراه کارشناس

 خ ابراهیمی قاجارنویسنده:  مهندس شاهر

1395 -ناشر: شادرنگ

 سهام و ابانیبازتاب مناسب در نزد ارز یدارا
اند سهام بوده و بتو یابیکنندگان خدمات ارزاستفاده

 و یچالش یهادرباره جنبه یتوافق و اجماع همگان
 رییرا ارتقا داده و منجر به تغ یابیارز دماتخ دهیچیپ

از  یکیرا  که آن یسهام از نگاه فعل یابینگاه به ارز
 کردیبه رو کندیتصور م یحسابدار یخدمات جانب

مستقل با تمام  یابه عنوان حرفه یابیارز یتلق
 الزامات آن شود.

 

 چکیده:

ویرایش اول کتاب همراه کارشناس که در حدود 
صفحه چاپ شده بود مورد توجه زیاد  832

همکاران قرار گرفت و بزودی نایاب شد. اینک پس 
تظار، باالخره ویرایش دوم کتاب همراه از چند ماه ان

کارشناس نوشته آقای مهندس شاهرخ ابراهیمی 
صفحه چاپ و در دسترس  967قاجار، در حدود 

کارشناسان قرار گرفته است. با آنکه مخاطب اصلی 
کارشناسان رسمی  6این کتاب اعضاء گروه 

دادگستری هستند، لیکن نکات عمومی مانند 
ارشناسان و بنیانگذاران آن تاریخچه ایجاد کانون ک

 ای به آننیز مورد توجه قرار گرفته و چند صفحه
های عمومی اختصاص داده داده شده است. فصل

مانند نحوه نوشتن یک گزارش کارشناسی، گام به 
گام انجام کارشناسی، حداقل آنچه کارشناسان 
راهنما میبایستی به کارآموزان کارشناسی آموزش 

قصیر، مشارکت در ساخت نیز دهند، مسئولیت و ت
در این کتاب آورده شده که برای همه کارشناسان 

 میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

های ساختمان و نحوه فصلی در مورد بررسی ترک
تشخیص علت ایجاد ترک در ساختمان آورده شده 

های که با ارائه تعدادی عکس رنگی از موارد ترک
 صاویر برای توضیحواقعی در چند ساختمان و با ت

. طبق اطالع اولین بار در اندها آورده شدهفنی یافته



 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

8139 تیر-خرداد، 5دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

1397 اسفند-بهمن، 3دورۀ جدید، شمارۀ  کارشناسان رسمی دادگستری عالیشوراینشریۀ    

 

 

 
 48 کارشناس 

  

 

 

دنیا است که این موضوع به این ترتیب و به این 
وضوح و به این آسانی در اولین چاپ کتاب همراه 
کارشناس آورده شده بود. با توجه به اینکه تعداد 

های ساختمان ها در مورد ترکزیادی از کارشناسی
این فصل نیز مجددا در این کتاب آورده میباشند، 
 شد است.

فصلی در مورد نیلینگ و انکورینگ آورده شده و 
در مورد نحوه برآورد خسارت ناشی از آنها 
پیشنهاداتی شده است که میتواند در برآورد خسارت 

 به امالک مجاور کمک نماید

ها، پیامی در باالی اولین صفحه تعدادی از فصل
یتواند بخصوص برای زندگی یک آورده شده که م

مهندس مؤثر و آموزنده باشد. یکی از اینها که در 
کتاب آورده شده اینطور تأکید  668صفحه 
. "باید یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم"مینماید:

کتاب  312ولی شاید بهترین پیام میتواند پیام صفحه 
 "جهل"دشمن آگاهی و به این مضمون باشد: 

 است. "دانممی"نیست بلکه 
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