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 12/10/98ها در روز های استانعالی کارشناسان رسمی دادگستری و رؤسای کانونهمایش مشترک اعضای شورای

 .در تهران برگزار شد

کریم، دکتر طهماسب مظاهری، رئیس پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسالمی ایران و قرائت آیاتی از قرآن 

آمد گفت و برای آنان در این همایش موفقیت آرزو کرد. دکتر عالی، همایش را آغاز کرد و به حاضران خوششورای

 ها وفرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارائی، دربارۀ جایگاه کارشناسان رسمی دادگستری و اهمیت تصمیم

ها اشاره کتر قاسمی، قاضی دادگستری، به چند مسئلۀ قضایی در پیوند با کارشناسیهای آنان سخن گفت. دگزارش

یش های پعالی از پیشرفت آزمون و فعالیتهای شورایکرد و دکتر بیگدلی،مدیر آموزش، پژوهش و هماهنگی آزمون

 .رو سخن گفت

بود ، و ری اختصاص داده شدهبندی دکتر طهماسب مظاهوگوی آزاد حاضران و جمعبخش پایانی همایش به گفت

ه ای سها در جلسههای آنعالی و پیوستهای شورایپیش از آن دکتر بیگدلی در کارگاهی در خصوص دستورالعمل

  .های الزم را ارائه دادها آموزشساعته برای نمایندگان استان
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مهمان ویژه و سخنران اول این همایش بودند. ایشان نقش  آقای دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

های بهبود آن را در جامعه بر شمردند. ضمن بحث و و جایگاه کارشناس در اعتالی عدالت و حفظ حقوق عامّه و راه

های موجود و فاصلۀ زیاد آن با شرایط مطلوب، به ایراداتی در خصوص بررسی زوایای شرایط کنونی اقتصاد و چالش

های حقوقی و شرایط نامطلوب کسب و کار بدلیل وجود هبود وضعیت کنونی در رابطه با مراحل رسیدگی به پروندهب

 اطالۀ دادرسی اشاره داشتند. زمان، کیفیت و دقت در انجام کارشناسی در کاهش اطالۀ دادرسی بسیار موثر است.

نای مملکت معرفی کردند. زمانی که به یک ایشان مجموعۀ کارشناسان را یک تشکل غیرانحصاری و در واقع ام

تواند با تمسّک به ابزارها شود، در واقع به یک جامعه بزرگ رجوع شده است. یک کارشناس میکارشناس مراجعه می

ها با حفظ استقالل و یکطرفی های نوین و کسب اّطالعات مستمر و استفاده از تجربیات، در ارزش گذاریو روش

های اختالل در اعتماد و ایجاد نگرانی ادهای سازنده، همچنین آسیب شناسی به موقع و دقیق، زمینهخود، و پذیرش انتق

 حاصل از انتقادها را تا حدودی کاهش دهد. 

 های دولت، واگذاریایشان همچنین بیاناتی در خصوص نقش کارشناس بعنوان مرجع ارزش گذاری در سرمایه گذاری

های نامشهود و تأثیر مستقیم آن در اندازۀ دولت، وصی و ارزش گذاری داراییامور غیرضروری دولت به بخش خص

ها و در نتیجه جلب اعتماد صد در صدی المال و حقوق عامّۀ مردم، شفاف سازی و مدل سازی روشحفظ حقوق بیت

زند لمال آسیب میامردم، ارائه کردند. به طور مثال ارزش گذاری یک مجموعه بزرگ کمتر از ارزش واقعی، هم به بیت

ها دهد. از طرفی ارزش گذاری بیشتر از واقع داراییگذاری کاهش میو هم اطمینان سرمایه گذاران را برای سرمایه

 شود. در حقیقتها و نیز مانع از کوچک سازی دولت میبصورت صوری، منجر به ایجاد استهالک مالی باالی دارایی

 را بعنوان نمره قابل قبول دانست. 100توان نمرۀ بوده و فقط میتوان گفت کار کارشناس باید دقیق می
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های جلوگیری ای جهت جذب کارشناس توسط شورای عالی را یکی از راههای مستمّر و دورهدر آخر، برگزاری آزمون

قانونی ه و غیرهای موازی غیر معقول برشمرد. چرا که بطور مثال برخی افراد سودجو با ایجاد بازار سیااز ایجاد تشکل

 تواند آسیب جّدی بر پیکر این مجموعهاند که چنین امری میهای کارشناسی با مبالغ باال نمودهاقدام به فروش پروانه

 وارد کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از پایان سخنرانی ایشان، آقای محمدحسین دادخواه رییس هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 

های نظارتی و اجرایی در ارجاع کار کارشناسی بصورت مستقیم و شورای عالی از ورود برخی دستگاهفارس و عضو 

قانون اشاره  48موردی به برخی از کارشناسان و ایجاد مشکالت و تبعات خاصّ ناشی از آن، انتقاد  و به اصل ماده 

شد و نظارت بر حسن انجام کار کارشناسان باکردند که یکی از وظایف هیأت مدیره نظارت بر عملکرد کارشناسان می

 ها به کارشناسان ارجاع داده شود.در صورتی قابل اجراست، که خدمات کارشناسی از طریق کانون
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ت ایشان مباحث خود را در دو قسم سخنران دوم آقای دکتر قاسمی رییس شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون تهران بودند.

 بیان نمودند.در جهت ارتقای سطح کارشناسی 

بخش اول که در خصوص احیاء حقوق عاّمه که از وظایف مهم قوۀ قضاییه است، اظهار داشتند، جهت نظارت در 

حوزۀ عمومی شش کارگروه تخصصی در دادستانی کل کشور جهت نظارت بر عملکرد در حوزۀ حقوق عامه تشکیل 

های کل نهای سراسر کشور و شورای عالی به دادستانشده است. ایشان پیشنهاد دادند با یک اقدام مشترک توسط کانو

 اده کنند.ها استفهای کارشناسی، در این کارگروهکشور ابالغ کنیم تا از حضور کارشناسان رسمی دادگستری در رشته

از طرفی با توجه به اینکه دومین وظیفۀ معاونت حقوق عامّه، نظارت و پیگیری روند رسیدگی احکام صادره در 

ا مرتبط ههای قضایی مرتبط با حقوق اموال عمومی است و با توجه به این مهم که همیشه یک سوی این پروندهپرونده

های قضایی و انتخاب کارشناس مورد وثوق و صاحب با بحث کارشناسی است، ارتباط مؤثر کانونها با دستگاه

ه شود، مانند حادثدستگاه قضایی می صالحیت در ارائۀ یک نظریۀ کارشناسی دقیق و متقن، موجب جلب اطمینان

 پالسکو و سانحۀ هوایی یاسوج.

های ایشان مرتبط با نظارت بر عملکرد کار کارشناسان بود. از آنجا که قضاوت موارد موضوعی که بخش دوم صحبت

 155اد موتوان در کند. اهمیت این موضوع را میقاضی تخصصی در آن زمینه ندارد، نظر کارشناس موضوعیّت پیدا می

قانون آیین دادرسی مدنی پی برد. براساس این مواد، قانون آیین دادرسی مدنی  257آیین دادرسی کیفری و ماده  156و 

دارد، اگر نظریۀ کارشناسی ارائه شده با اوضاع و احوال منطبق باشد، قضات مکلّف به تبعیّت از آن صراحتاً بیان می

ت این موضوع، بحث در جهت نظارت بر عملکرد کار کارشناسان، وجود هستند. پس در نتیجه با توجه به اهمیّ

قانون  26ماده  5سازند. بند های انتظامی، دادگاههای تجدید نظر، دادگاه بدوی و ... این نظارت را محقق میدادگاه

 دریافتدارد، گرچه کارشناس مستخدم دولت نیست، اما در صورت کانون کارشناسان رسمی دادگستری اذعان می

 شود.سال محکوم می 2ماه الی  6وجه توسط کارشناس، وی طبق قانون به گذراندن حبس 

 ایشان همچنین اظهار داشتند:

ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری بود یا به تعداد کافی اگر حوزه"آیین دادرسی کیفری  156ماده  2طبق تبصره 

تواند از میان کارشناسان رسمی دادگستری آن ، بازپرس میکارشناس رسمی دادگستری نداشت و یا در دسترس نبود

این صالحیت محلی و تخصصی را شورای عالی با توجه به ضوابط  "رشته، در حوزۀ قضایی کارشناس انتخاب نماید.

کند. که متأسفانه مالک عمل بسیاری از کارشناسان، گرفتن کار خارج از صالحیّت خود، چه تخصصی خود تعیین می

ند، به کمحلی، تمسّک به دستور قضایی است. قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی جدید، قاضی را مکلف میو چه 

کارشناس ذیصالح ارجاع کار کند، اگر کارشناس صالحیّت ندارد، مکّلف به پذیرش امر قاضی نیست و قاضی حق 

 ندارد برای شهری که کارشناس دارد از شهر دیگری کارشناس انتخاب کند.
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قانون آیین دادرسی مدنی، افرادی که از تخلّف  267دادرسی کیفری و ماده  قانون آیین 167نکتۀ دوم: طبق ماده 

یق توانند از دادگاه انتظامی درخواست تعلها میتوانند مطالبۀ خسارت کنند و حتی کانونشوند، میکارشناس متضرّر می

اه ها فرد متضرر برای اینکه بعدها اگر دستگنه اخیراً در دادگستریکارشناس را کنند. با توجه به این قضیّه، متأسفا

نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور اقامۀ دعوا کرد، برای رفع تکلیف، پیش از آن، از کارشناس به دادسرای انتظامی 

 37براساس ماده کند )بعنوان مثال بانکها( که مثالً این کارشناس نظر خالف واقع داده است، از طرفی شکایت می

تواند کارشناس را تا زمان رفع اتهام، از شغلش که منتهی شود. و دادگاه میقانون، درخواست تعلیق کارشناس داده می

به جرم شده است، معلق نماید. ما باید بجنبیم و با استناد به این موضوع که کارشناسی شغل نیست از ایجاد اینگونه 

 یم.موارد مشابه جلوگیری بعمل آور

سخنران بعدی آقای دکتر محمدتقی ضیایی بیگدلی مدیر آموزش، پژوهش و هماهنگی آزمون شورای عالی 

 بودند،

ایشان دربارۀ چگونگی روند ثبت نام و برگزاری آزمون و همچنین زمان اعالم نتایج به کانونها و نحوۀ همکاری آنها 

دند و از رؤسای محترم کانونها درخواست همکاری هر چه ریزی دقیق سخنانی را ایراد کربا شورای عالی با برنامه

 نمودند. 1398بیشتر در جهت اجرای بهینۀ فرآیند برگزاری آزمون سال 

از طریق ستاد آزمون به مسؤلیت آقای دادخواه و عضویت  98، از اردیبهشت ماه سال 1398مراحل اجرای آزمون 

ی با مصوبه شورای عالی آغاز شد. از کانونها برای معرفی افراد مورد فر و بیگدلآقایان مالزاده، نایبی، دوانی، ناظمی

نفر از معرفی شدگان از  18وثوق برای معرفی به سازمان سنجش بعنوان طراح سؤال درخواست همکاری شد که 

 رهای دیگر و بقیه از کانون تهران بودند، که بدلیل پیچیدگی سؤاالت چهاکارشناسان مجرب و مورد وثوق کانون

بایستی توجیه می شدند. دفترچۀ راهنمای ثبت نام آزمون پس از نهایی شدن از طرف ستاد آزمون به ای میگزینه
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ها برای اظهارنظر ارسال شد. پس از دریافت نقطه نظرات دفترچه و اسامی طراحان سؤال نهایی و به سازمان کانون

نسبت به معرفی اعضای دو هیأت، یکی برای  01/10/1398سنجش فرستاده شد. از کانونها درخواست شد حداکثر تا 

بررسی و تطبیق مدارک و سوابق تجربی و کاری و دیگری برای آزمون شفاهی در هر رشته اقدام کنند، ولی متأسفانه 

دیماه امسال این اسامی در اختیار مدیریت آزمون قرار  19اند، امید است تا کانون تا کنون پاسخی به شورای نداده 16

 55.322روز مهلت برای ثبت نام در نظر گرفته شد. تعداد  23ثبت نام آزمون آغاز و  06/10/1398گیرد. در تاریخ 

از  150که نمره کتبی آنها کمتر از  1395نفر از شرکت کنندگان در آزمون  548نفر در آزمون ثبت نام کردند. تعداد 

ده شد که بدون پرداخت حق ثبت نام و همچنین معاف از مصاحبه بود، بنا به تصمیم شورای عالی به آنها اطالع دا 700

نفر از این تعداد ثبت نام کردند. از کل ثبت نام  433توانند اقدام به ثبت نام در این آزمون کنند، نهایتاً تعداد شفاهی می

برابر ظرفیت اعالم  2/1شرکت کردند. برابر تصمیم شورای عالی  06/10/1398نفر در آزمون  47.122کنندگان تعداد 

ها، مجاز شدگان مرحلۀ اول در تمامی رشته 20از  12ها به شرط کسب حد نصاب نمره کتبی شده از سوی کانون

نتایج از طرف سازمان سنجش به شورای  15/11/1398بندی قرار است در تاریخ شوند. طبق برنامه زمانشناخته می

شود. با توجه به مکاتبات ها و وزارت اطالعات ارسال ن به کانونمجازشدگا 20/11/1398عالی اعالم و در تاریخ 

ها انجام شده شورای عالی با وزارت اطالعات، مقرر شد پس از دریافت اسامی مجازشدگان مرحلۀ اول، نتایج بررسی

یم زمانی تنظها نیز پس از دریافت اسامی مجازشدگان، طبق جدول را پس از یک ماه به شورای عالی اعالم کند. کانون

به بررسی و تطبیق مدارک تحصیلی و سوابق تجربی و کاری  1399تا پایان اردیبهشت  1398اسفندماه  4شده از 

پردازند و برای آزمون شفاهی که توسط هیأت آزمون شفاهی انجام خواهد مجازشدگان توسط هیأت بررسی کننده می

گرفته شده است. پس از بررسی و تطبیق مدارک سه حالت  در نظر 30/04/1399تا  07/12/1398گرفت، بازۀ زمانی 

 شود:ایجاد می

 قتصویر برابر اصل مدارک و سوابادامه روند، حضور در هیأت آزمون شفاهی. )    تطبیق کامل -

 شود(های خاص نگهداری میودر فرم در کانون 

 

 و یانقص مدارک  -

  

-  

 

 

   شود.نتیجۀ این بررسی ممهور به مهر هر یک اعضاء هیأت می

 عدم تطبیق مدارک
متحدالشکل درج های از پیش تهیه شده و علت توسط هیأت بررسی مدارک در فرم

 برگزاری دهند که تا قبل از زمانشده و از طرف نمایندۀ کانون به ایشان اطالع می

مدارک در زمان  شفاهی مدارک خود را تکمیل، و ارائه کنند. عدم ارائه کامل آزمون

 شود.مقرر بعنوان انصراف ایشان از ادامۀ فرآیند آزمون تلقی می
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باید خاطر نشان کرد همانگونه که در دستورالعمل آزمون شفاهی اشاره شده است، هیأت آزمون شفاهی مصاحبۀ 

احبه مصاند، و در خود را منحصر به مباحث علمی نکنند، مجاز شدگانی که حد نصاب کتبی الزم را کسب کرده

کنند، باید از نظر روانشناسی و مدیریتی و نیز نحوۀ برخورد با مصاحبه کنندگان و رفتار در جلسۀ شرکت می

 مصاحبه مورد ارزیابی قرار گیرند.

های بررسی و تطبیق مدارک و نیز آزمون شفاهی را بر عهده رؤسای کانونها مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل

 دارند. 

 رداختند.ها پبه کانونرییس شورای عالی بودند که به مسایل مبتال دکتر طهماسب مظاهریاب آقای سخنران بعدی جن

یات، توان با استفاده از تجربایشان با اشاره به اینکه هیچ سازمانی بدون عیب و نقص نیست خاطر نشان کردند، می

را  20از  4نفر از افراد مجاز شده نمرۀ کتبی  548تعداد  1395های بهتری در مسیرهای بعدی برداریم. در آزمون گام

نفر کارشناس در کشور باقی نگذارد. البته مقدماتی  25000ای تواند حیثیتی برکسب نموده بودند که این قضیه می

شرکت کنند. یکی از ابعاد مهم در این حوزه استفاده از افراد با سابقه و با  98فراهم گردید که اینان بتوانند در آزمون 

ها در برخی از رشتهسواد است. فعالً تا این زمان، تنها ایرادی که بر آزمون اخیراست، عدم استفاده از ماشین حساب 

از سوی داوطلبان است، با توجه به اینکه این آزمون رقابت بین نرم افزارها نیست و استفاده از ماشین حساب بدلیل 

ین آزمون، سازد. اتوانست رقابت در این آزمون را ناعادالنه های تولید کننده، میتنوع و رقابتی بودن آن در بین شرکت

ها و تجربیات، صالحیّت خود را برای کارشناس باید داوطلب با استفاده از قلم، کاغذ، آموزشامتحان تکاوری است که 

های آقای دکتر بیگدلی و چگونگی انجام مصاحبه از داوطلبان بود. ایشان شدن ثابت کند. بحث بعدی پیرامون صحبت

برای انجام مصاحبه معرفی کنند که هم به ها خواستند افرادی توانا، کارشناس، مقتدر و فهیم را نیز از رؤسای کانون

کار خود اشراف داشته و هم با وقت و حوصله کافی  مصاحبه را انجام دهند. در آزمون دورۀ قبل حکم تمامی مصاحبه 

ها با شد. ولی در آزمون اخیر، این حکم توسط رؤسای کانونکنندگان توسط رییس وقت شورای عالی صادر می
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ا هنفر بعنوان هیأت مصاحبه کننده توسط رؤسای کانون 5تا  3شود. در هر رشته ی صادر میتفویض رییس شورای عال

شوند که حضور سه نفر از آنها برای به رسمیّت یافتن جلسۀ مصاحبه الزامی است. برای به شورای عالی معرفی می

سای شود که رؤمیصدا گرفته  حمایت از مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، از تمامی جلسات مصاحبه فیلم همراه با

ق باشد، طبها رأساً نظارت آن را بر عهده دارند. بحث بعدی در خصوص فرآیند آزمون تا اعالم نتایج نهایی میکانون

بهمن طی دو ماه جواب استعالمات داده شود. با احتساب  25های گرفته شده با وزارت اطالعات مقرر شده از تماس

ها و تیم ماه به طول انجامد وجود دارد. نکته مهمی که رؤسای کانون 3اینکه این فرجه  تعطیالت فروردین امکان

 ها نگهداری شود و برایاجرایی باید مدّ نظر داشته باشند، این است که اصل مدارک متقاضیان نبایستی در کانون

ک آورده شده توسط داوطلب جلوگیری از مشکالت بعدی مدارک به هیچ وجه از طریق پست ارسال نشوند. اصل مدار

ده طی شود، بینی شبندی پیششود. انشاءاهلل اگر برنامه طبق زمانها بررسی مییا نمایندۀ وی، توسط نمایندگان کانون

ها در تمامی مراحل باید با مدیریت آزمون تا آخر شهریور سال آینده بسته خواهد شد. کانون 1398پرونده آزمون 

گیری میمبینی، به فوریّت برای تصباط مستمر داشته و در صورت ایجاد سؤاالت خارج از پیششورا به طرق مختلف ارت

مطرح شود. در صورتی که کارها در کانونی طبق برنامه انجام نشود، گروه واکنش سریع، برای جلوگیری از عدم 

 ها نیافتد. یک از کانون بندی، اقدام خواهد کرد، که امید است این اتفاق برای هیچاجرای برنامه طبق زمان

 بعد از اقامۀ نماز و پذیرایی از مدعوین به کار خود ادامه داد. 14:00جلسه ساعت 

ها و اعضای شورای عالی خواستند که برای بیان آقای دکتر مظاهری ضمن خوش آمدگویی مجدد، از رؤسای کانون

ای در نظر گرفته در جهت بهبود ارائه خدمات هها و اهداف و خط مشیمشکالت و موانع موجود و پیش روی کانون

 کارشناسی به جایگاه دعوت بعمل آوردند.

 رییس هیأت مدیره کانون تهران بودند. پورآقای رضا علیاولین سخنران 

 ها ی موجود را به دو دسته داخلی و خارجی به شرح زیر ارائه کردند:ایشان چالش

 های داخلی:چالش

 رای جلب اعتماد جامعه و حفظ آن  جلوگیری از موازی کاری ب -

 اهمیّت اعطای صالحیّت کارشناسی به کارشناسان برای اعتمادسازی جامعه -

 عدم رسیدگی به بسیاری از شکایات -

های کارشناسی )مثل قیمت های نزدیک بهم در کلیّۀ رشتهایجاد کمیسیون وحدت رویّه یا حداقل ایجاد روش -

 گذاری(

 های خارجی:چالش
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 رو با سازمان نظام مهندسی مشکالت پیش -

 و پیشنهاد طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای بررسی های دانش بنیانمشکالت ایجاد شده با شرکت -

بایست این مهم  ای توسط صاحبان اقالم در جایگاه کارشناس رسمی دادگستری، که میارزیابی اقالم مزایده -

 پیگیری شود. ای به مجلستوسط آقای دکتر مظاهری تحت نامه

 پیشنهاداتی در خصوص اصالح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  -

 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  23بازنگری ماده  -

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ارتباط با پیگیری عدم بازداشت کارشناسان  37در خصوص ماده  -

 دارد کارشناسی شغل نیست(.عنوان می)که  247ماده  "پ"با استناد به بند 

 92های نظامی طبق تعرفۀ سال در خصوص ادامۀ کار با بانک -

 درصد 7درصد به  10با توجه به نیاز دولت و سیستم اداری و تشکیالتی، پیشنهاد تقلیل نرخ مالیات از  -

 رییس هیأت مدیره کانون مازندران و عضو شورای عالی پورآقای محمود حسن

فظ نتایج آزمون در شورا پس از اخذ اطالعات کامل از سازمان سنجش و عدم انتشار آن تا قبل درخواست ح -

 از بررسی مدارک

 های کارشناسی جهت رسمیّت بخشیدن به آنپیشنهاد تعریف فرمت خاص برای گزارش -

 هزینۀ تمدید پروانه و ابطال تمبر  -

 ها بررسی تعرفه -

 ن استانارجاع کار کارشناسی در هر استان به هما -

 رییس هیأت مدیره کانون بوشهر و عضو شورای عالی: آقای احمد دوانی

برای جلوگیری از صرف انرژی در بحث رقابت با مرکز مشاوران و تخصیص این انرژی برای آموزش و ....  -

 پیشنهاد طرح ادغام کانون کارشناسان با مرکز مشاوران قوۀ قضاییه

Iهای اداری، سازی اتوماسیونبروزرسانی و همسان - T های کارشناسان رسمی دادگستریو اینترنت کانون 

 تعیین سقف معافیّت مالیاتی برای کارشناسان با سطح درآمد پایین -

 ها برای پیشی گرفتن کانون کارشناسان در بحث رقابتهای منعقد شده با بانکپیگیری و بررسی تفاهم نامه -

 شاوران و جلوگیری از ایجاد رقابت منفی با آنهابا مرکز م

پور برای پیگیری مشکل کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی و ارسال مجدد درخواست از آقای علی -

 های سراسر کشورمستندات آن از طریق کانون تهران به کانون

 ها و عواقب آن( در کانون استان187حضور اعضاء مرکز مشاورین ) -
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 187و همچنین در رقابت با ماده  های کوچکهای فاقد کارشناس در استانشناس در رشتهپذیرش کار -

ایجاد طرح ملی و ارسال نکات فنّی و حقوقی از طریق وسائل ارتباط جمعی و مکاتبه با تمامی کارشناسان  -

 کشور

 رییس هیأت مدیره کانون خراسان جنوبی  آقای عبدالحسین نامور

مند و و مستمّر و تعامل با قوۀ قضاییه چه استانی و چه در سطوح باالتر بصورت نظامایجاد ارتباط تنگاتنگ  -

 حفظ آن در سنوات بعدی 

ها بصورت سراسری برای بهبود عملکرد کار کارشناسی و مند در تمامی رشتهایجاد برنامه آموزشی نظام -

 ای یک یا دو بار در سالها به کارشناسان بصورت دورهاعطای صالحیّت پس از گذراندن این دوره

 های حمایتی در دفاع از کارشناسان در محاکم قضاییایجاد سیستم -

 جرب های مایجاد نرم افزارهای جامع و یکپارچه در سراسر کشور )مثل سیستم ارجاع کار( با استفاده از گروه -

 ایجاد تسهیالت و بیمه و ... برای کارشناسان  -

 زاده اعضای شورای عالی هاشمآقایان میرداود خسروشاهی و جعفر  

 ها )بعنوان مثال خواندن پرونده(های کانونپیشنهاد ایجاد وحدت رویّه برای صدور احکام انتظامی در دادستانی

 تغییر کرده است و پیگیری آن توسط آقای خرّم 26که به مادۀ  27اهمیّت مادۀ  -

های کانون کارشناسان قبول شده در آزمون و 187ایجاد طرح تشویقی برای شرکت کنندگان کارشناسان ماده  -

 بعنوان مثال عدم گذراندن دورۀ کارآموزی و اخذ صالحیّت پس از قبول شدن

 رییس هیأت مدیره کانون قم آقای بهاءالدّین نمازی

 دستمزد کارشناسان در رابطه با واگذاری اراضی در رشتۀ راه و ساختمان -

 هابعضی از رشتهدرخواست امکان ایجاد اضافه ظرفّیت در  -

ها )کارشناسی که در کانونی ردّ صالحیّت شده ولی در کانون تفویض اختیار به کمیسیون صالحیّت به کانون -

 دیگر صالحیت گرفته است(

 ها از طریق شورای عالیمعرفی منابع برای افزایش سطح درآمد کانون -

 جلوگیری از ایجاد زد و بند کارشناس با سازمانها -

 رسانه ملّی در شناخت هر چه بیشتر کارشناس و حرفه کارشناسی در جامعهاستفاده از  -

 رییس هیأت مدیره کانون کرمان آقای غالمحسین پورسیّدی

 ها توسط شورای عالیتشکر نسبت به تفویض مسئولیت به کانون -
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 هاها به دلیل نبود کارشناس در برخی از رشتهجلوگیری از انحالل کانون -

 قی برای مشارکت اکثریّتی کارشناسان در مجامع های تشویایجاد طرح -

ها ارجاع خدمات کارشناسی برای هر استان به کارشناسان همان استان و یا در با توجه به استقالل کانون -

 های دیگرصورت عدم امکان بصورت مشارکتی با دیگر کارشناسان استان

ایات بدلیل عدم وجود کارشناس در های رسیدگی به شکهای کمیسیونچاره اندیشی جهت کاهش هزینه -

 کانون

 جلوگیری از انحصار صالحیّت کشوری توسط کارشناسان استان تهران -

 ایجاد رشته کارشناسی امور بانکی  -

 عدم تکمیل و اصالح دفترچۀ تعرفۀ دستمزد کارشناسی

 رییس هیأت مدیره کانون آذربایجان شرقی اکبر باالگرآقای علی

 ی برای یکپارچه سازی عملکرد کارشناسان بصورت سراسریپیشنهاد ایجاد شناسۀ ملّ -

 فرهنگ سازی برای جلب اعتماد جامعه به کارشناس -

 بهبود ساختار شورای عالی به دلیل عدم وجود ساختمان مستقل، نیروی کار مکفی و ... -

 ها و عدم ارجاع کار در مدت زمان تصدّی گریتخصیص مزد به اعضای هیأت مدیره کانون -

 ای جلسات مشابه این همایش بصورت استانی و دورهبرگزاری  -

 

 رییس هیأت مدیره کانون خراسان رضوی آقای محمود دلپسند

 پیشنهاد اختصاص سیستم واحد برای همپوشانی کارها با نظارت شورای عالی -

 اء(امض هایی مانند امور ثبتی و خط وهای جدید با توجه به نیازهای جدید جامعه )در رشتهاستفاده از رشته -

 اندها بر مبنای قانون ایجاد شدهها با توجه به اینکه کانونها در سازمان ثبت شرکتعدم نیاز ثبت کانون -

 ها از طریق شورای عالیدرخواست پاسخگویی به موقع به مکاتبات کانون -

 رییس هیأت مدیره کانون کرمانشاه آقای حامد سلیمی

 درخواست ایجاد صندوق اعطای وام و بیمه حوادث و بیمه کارشناسی برای کارشناسان  -

 ساعت بود که بعداً ابطال و عدم مشمول بدلیل مرور زمان 72بحث شکایات کارشناس که قبالً  -

 ها و قوۀ قضاییهتعامل با قوۀ قضاییه و ایجاد نرم افزاری مشترک جهت ارجاع کار بین کانون -

 رییس هیأت مدیره کانون فارس و عضو شورای عالی دادخواه آقای محمدحسین
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بایست دورۀ آموزش بوده می 400نمرۀ کتبی آنها زیر  1395گیری، داوطلبانی که در آزمون بر مبنای تصمیم -

ی ها و عدم امکان برگزارای را طی کنند با توجه به تعداد اندک این افراد در خیلی از رشتهتخصصی جداگانه

ها و از طرفی سپری شدن دورۀ کارآموزی بسیاری از این افراد، تخصصی در بسیاری از کانون هایکالس

 توان در مدت زمان کمتری پروانۀ ایشان داده شود؟چگونه می

 شودها کم نوشته میبحث تعرفۀ دستمزد کارشناسی که توسط برخی از قاضی -

 اقدام شود( 48کارشناس )طبق ماده  ها بهمحدود کردن ارجاع کار به طور مستقیم توسط دادگاه -

 ها، خدمات کارشناسی هر استان به کارشناس همان استان ارجاع شود.های کانونبرای پوشش هزینه -

الزحمۀ کار کارشناسی، هزینۀ تمدید پروانه و ابطال تمبر غیرقانونی به نظر با توجه به واریز مالیات از حق -

 رسد.می

 187ماه برای کارشناسان ماده  3به مدت پیشنهاد تقلیل دورۀ کارآموزی  -

 رییس هیأت مدیره کانون گیالن آقای علی پورکاشانی

ایشان از انتقاد اعضای حاضر شورای عالی نسبت به عملکرد شورای عالی سابق، گالیه کردند و مردودی  -

ون را حق شورای را در هر مقطع از مراحل آزم 95متقاضیانی که بدلیل عدم انطباق شرایط با دفترچۀ آزمون 

 عالی دانستند زیرا صراحتاً در دفترچۀ آزمون قید شده و هیچ توجیهی از سوی متقاضی پذیرفته نیست.

 رییس هیأت مدیره کانون قزوین آقای حسن عالیی

ها با مرکز مشاوران قوّۀ قضاییه و های بین بانکی کانونپیدا کردن راه حل برای کاهش اشتباه در حساب -

 هابرای جلوگیری از خطر احتمالی از بین رفتن منافع کانونها دادگستری

 هاامکان استفاده از دستگاه ویدئو کنفرانس در تمامی کانون -

 های دولتیهای مستقیم و امکان وتو توسط دستگاهمکرّر در قانون مالیات 251بحث پیرامون ماده  -

 کنندتوهین می دار و به اوپیگیری قانونی افرادی که وجاهت کارشناس را خدشه -

 های دیگر در زمان تعلیق، مأموریت و یا معذوریتعدم شرکت کارشناسان در کمیسیون -

 درخواست از سازمان مسکن و شهرسازی برای در اختیار گذاردن ساختمان و یا زمین به شورای عالی -

 عضو شورای عالی و معاون نظارت شورای عالی آقای امیررضا حسینی ابریشمی

 یّت نظارت، و این نکته که نظارت بحث اجباری است نه اختیاریاشاره به اهم -

 ها توسط ناظران شورای عالی برای رسیدن به وحدت رویّهاستفاده از تجارب کانون -

 رییس هیأت مدیره کانون لرستان  زادهاله والیآقای حجّت
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وۀ ناس است، در صورتی که قهزینه تمدید پروانه و ابطال تمبر، مربوط به خدمات قضایی ارائه شده به کارش -

 دهد.ها نمیقضاییه هیچ خدماتی به کارشناسان و کانون

ها و دیدار با مقامات قضایی ای رییس شورای عالی در کانونها و حضور دورهمورد توجه قرار گرفتن کانون -

 هااستان

کارشناس برای معرفی جامعه ای تحت عنوان صدای ای با رسانۀ مّلی برای تدوین برنامهامضاء تفاهم نامه -

 کارشناس

 رییس هیأت مدیره کانون آذربایجان غربی آقای امیرسقراط نظمیآخرین سخنران 

های انجام شده در کانون آذربایجان ایشان ضمن تشکر از برگزاری این همایش و همچین گزارشی مختصر از برنامه

 غربی پیشنهاداتی را نیز عنوان کردند:

 ی جهت ارجاع کار معاضدتیاتدوین نظام نامه -

 هاقرائت پیام رییس شورا در مجامع کانون -

 های شورای عالیهمکاری تلفیقی سازمان سنجش و شورای عالی در آزمون -

 مشارکت بانوان بعنوان دادیار  -

های کل کشور و مدارک جدیدالتحصیل در خصوص کارشناس از دادستانی موضوع اعادۀ دادرسی در دادستان -

 از کارشناس با استناد به همان مدارک و طرح شکایت

ها و انتقادهای آنها پاسخ دادند و اظهار ها، آقای دکتر مظاهری به برخی از درخواستپس از بیانات رؤسای کانون

ل ها براساس پایه و اصول غیرقاباند، با وجود اینکه امکان اینکه این ایدهها ایده دادهها و سازمانداشتند بعضی از استان

توان آنها را مطرح و جمع بندی کرد و بعد درصوت غیر قابل اجرایی بودن، آن را رد کرد، همچنین قبول باشند ولی می

 برخی از مسائل بعداً باید مطرح و دنبال راه حل برای آنها بود.

با مفهوم  ی ویهای آقای دکتر دژپسند بعنوان شخصی که کار کارشناسی انجام داده و آشنایایشان در رابطه با صحبت

ش و ها و نگرها و بیمههای مختلف است،  پیرامون خصوصی سازی بانککارشناس و متقاضی و مشتری ما در زمینه

ایه های بعد بتوان در بحث سرمرود، اشاراتی کردند و امیدوار بودند در سالتوقعّاتی که از جامعۀ کارشناسان انتظار می

 زۀ بازار فعالیّت کرد.گذاری خارجی، برند و لیسانس در حو

 های گرفتن تجربۀ کارشناسیدر رابطه با پیشنهاد کاهش یا حذف دورۀ کارآموزی، ایشان این دوره را یکی از استوانه

عنوان کردند و طی کردن مفیدتر این دوره را دلیل باال بردن سطح تجربه کارشناس دانست و گفتند حتی دیده شده 

شوند حتّی توانایی نوشتن یک گزارش کارشناسی و ردۀ باالی جامعه که کارشناس می های ستادیافرادی در رأس گروه

 را ندارند.
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 ای و نظارت آن از طریقایشان فرمودند در هر کشوری وظیفۀ حاکمیّت و دولت، حفظ امنیّت و تنظیم ضوابط حرفه

هستند )بطور مثال ادارۀ گذرنامه(، ها سازمانهای عمومی، ناظر بر این ضوابط ها است و در بعضی از حرفهسازمان

ها هاست و اگر این سازمانویژگی مهم و غیرقابل خدشۀ این فعالیّت در هر کشوری، واحد و یکی بودن این سازمان

دو یا چند تا باشند این نظم و یکپارچگی از بین خواهد رفت. حال آنکه با توجه به این نکات و با توجه به وجود 

الی کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان دو مرجع جذب کارشناس و ارائه خدمات کارشناسی و شورای ع 187مادۀ 

اند، در ساله مصوب شده 5ها و آیین نامه هایی که در برنامۀ نامهو با اشاره به اعتبار و عدم اصالح قوانین، اساس

، گیری از طریق مجلس شورای اسالمیای کردن مسأله، و پیتالشیم تا با تعامل و دوستی و بدون مطبوعاتی و رسانه

قانون را با کانون ادغام هستیم. و همچنین در خصوص تهیّه پیش نویسی در خصوص قانون  187نسبت به ادغام مادۀ 

ها برای اظهار نظر قرار داده شود، در صدد آن هستیم تحول بزرگی در انطباق جدید که قرار است در اختیار کانون

به کانون، کل  187ن امروزی و خروج از روش سنتی ایجاد کنیم که در صورت الحاق مادۀ های مدرقانون با روش

 شکل این قانون عوض خواهد شد.

 ها و کارهایی انجام شده که بعداً به اطالع خواهد رسید. در رابطه با طرح بیمۀ کارشناس هم گفتند صحبت 

انتقادهای افراد نیز گفتند، یک کارشناس چه در در خصوص درخواست آقای عالیی نسبت به پیگیری اتهامات و 

دنیای واقعی و چه مجازی باید بکوشد در مقابله با این انتقادها مقاوم باشد و در صورت مشاهدۀ انتقادی در اصالح 

و رفع آن همّت گمارد و یا توضیح دهد و هیچ محدودیتی در رابطه با کار نداشته باشد. هر چه توسعۀ ارتباطات بیشتر 

تن شود. داشاشد این امر فراگیرتر خواهد شد و باید تحمل کرد. هر چه مشکالت بیشتر شود اخالقّیات کمتر میب

ای به طبع مشکالت خود را نیز بهمراه دارد. مگر در مواردی که حیثیت فرد یا سازمانی در مسئولیت در هر مجموعه

بهرحال در هر جای دنیا داشتن مسئولیّت مشکالتی  توان از طرق مراجع قضایی احقاق حق کرد. ولینظر باشد، می

بایست برای پذیرش و تحّمل این مشکالت تمرین کنیم و در صورت مشاهدۀ آن با هم با خود به همراه دارد که می

 کینه قصد نابودی فرد را نداشته باشیم.

پذیرش کارشناس در افکار نکتۀ بعدی بحث فرهنگی و افکار عمومی جامعه و نوع نگاه آنها به کارشناس است. 

توان مقبولیّت را در افکار عمومی تزریق کرد. برای ایجاد این مقبولیّت عمومی نود درصد وابسته به عملکرد ماست. نمی

های علمی، حفظ حقوق مردم و نشر عدالت است پایین نیاییم باید خوب کار کنیم و از اصول خود که پیرامون بحث

ها روی اصول تا جایی که در آن انحصار طلبی لحاظ نشود گیریکنیم. البته این سختهای بعدی تزریق و به نسل

 عملی است. 

ها را ساختار استانی عنوان نمودند که در صورت عملکرد خوب کارشناس، باید در ادامه ایشان ساختار شورا و کانون

کار کردن در این محیط را سخت ولی  آن را برای همه به نمایش گذاشت. ساختار شورای عالی دموکراتیک بوده و
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دار دانستند. و عنوان کردند در ساختارهای ریاستی اگر چه در ظاهر در مّدت زمان کوتاه اثربخشی و شتاب و آینده

 دهد.سرعت عمل باال وجود دارد ولیکن در دراز مدت اجازه رشد نمی

ها و شورای عالی تقویت شود. د این مهم در کانوندر رابطه با بحث روابط عمومی و اطالع رسانی اظهار داشتند بای

هایی در هایی برای ساخت سریالمقرر شد از طریق آقای میرزایی در خصوص تبلیغات با شبکۀ سه سیما هماهنگی

 جهت شناخت و معرفی کارشناس به جامعه صورت پذیرد.

ها، بودجۀ خود را تا پایان اسفند ماه تعیین کانونها تأکید داشتند، تمامی و عملکرد کانون 1399در رابطه با بودجه سال 

بودجۀ خود را مصوّب کنند و به آن پایبند باشند و حسابرسی طبق ماده  1399و تا فروردین و نهایتاً اردیبهشت سال 

 ها انجام شود که این حوزه به آقای ابریشمی واگذار شده است.در تمام کانون 48

ها و دانستند که باید به آن پرداخته شود. البته ایجاد آنرا با توجه به استقالل کانون ایجاد اتوماسیون را امری ضروری

ها دانستند و نه شورای عالی. در پایان در رابطه با صحبتهای آقای قاسمی رعایت اصول و روال علمی بر عهده کانون

یغام نرا تکمیل کنند اظهار داشتند که پرئیس دادگاه بدوی شعبه دوم کانون تهران که بعلّت کمبود وقت نتوانستند آ

توانند نظرات خود را بصورت مکتوب به خانم ایشان مبنی بر اینکه در صورت وجود سؤال و یا انتقاد، حاضرین می

فرهادی تحویل و پس از جمع بندی سؤاالت و پاسخ به آنها با عنوان سؤال و پاسخ در سایت شورای عالی برای 

 یش گذشته شود.عموم کارشناسان به نما
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