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 نشریه ةدربار
 

 به فیزیكی صورتبه و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز کسب با 1371 سال از کارشناس 

 تغییر با 1386 سال از. نمود فعالیت به شروع دادگستری رسمی کارشناسان کانون امتیازی صاحب

رای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مدیریت مسئولی آقای دکتر مرتضی شو به امتیازی صاحب

صورت مقررگردید این ماهنامه به 1397داد. از خردادماه محمدخان این دوماهنامه به فعالیت خود ادامه

با مدیریت مسئولی آقای دکتر طهماسب مظاهری و سردبیری آقای دکتر محمدتقی  الكترونیكی و

 دهد.ضیائی بیگدلی فعالیت جدید خود را بر این منوال ادامه

 

 درارتباط علمی آوردهایدست آخرین با کشور رسمی کارشناسان آشنایی کارشناس انتشار از هدف  

 همچنین. باشدمی طریق این از آنان کیفی سطح ارتقاء نیز و کارشناسی تخصصی هایرشته با

بادل دانش و اطالعات بین کارشناسان رسمی دادگستری و ت برای جایگاهی تواندمی کارشناس

 حقوقدانان و نیز متخصصانی باشد که با امور قضایی درارتباطند.

 

 :عالی )هیأت داوران(هیأت مشاوران آموزشی و پژوهشی شورای

 مظاهری)رئیس(دکتر طهماسب  .1

 دکتر مهدی تهامی .2

 پوردکتر محمود حسن .3

 مهندس امیررضا حسینی ابریشمی .4

 دکتر میر داود خسروشاهی .5

 دکتر رضا مكنون .6

 علی میرزایی .7

 دکتر محمدتقی ضیایی بیگدلی )دبیر( .8
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 کارشناسراهنمای تدوین مقاالت در 

 
های مختلف کارشناسی با رشتهموضوع مقاله در ارتباط با مشكالتی باشد که کارشناسان در  .1

 .ها روبرو هستندآن

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

یک از نشریات )یا یک از نشریات )داخلی یا خارجی( ارسال یا در هیچمقاله قبال برای هیچ .3

 .باشدها( چاپ نشدهمجموعه مقاالت همایش

به باال( نوشته شود. برای متن  2007های )ترجیحا ویرایش Wordافزار مقاله بااستفاده از نرم .4

و  Times New Romanو برای متن انگلیسی از قلم  13با فونت  B Nazaninفارسی از قلم 

 .استفاده شود 12فونت 

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

س از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت ارسال گردد. پس مقاله ارسالی باید پ .6

ی ها به آدرس الكترونیكاز دریافت فایل الكترونیكی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری

 .شودنویسنده مقاله ارسال می

 .صورت پاورقی آورده شودها بهیادداشت .7

لفبا )ابتدا فارسی و سپس انگلیسی( آورده شود و از فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف ا .8

 .تكرار منابع خودداری گردد

 :در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود .9

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

 یا دوره نشریه، نام. مقاله عنوان(. نشر سال) نویسنده نام خانوادگی، نام: مقاله( 9-2       

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

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

 خودداری شود.
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 و نام. فارسی به کتاب نام(. تألیف سال. )نویسنده نام خانوادگی، نام: شدهترجمه کتاب( 9-3       

 ام ناشر.ن: نشر محل. مترجم خانوادگی نام

 صفحه باشد. 20ها ( حداکثر حجم مقاالت با منابع، جداول و شكل10

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

تماس حاصل  22909033شود جهت پیگیری مقاالت با شماره میاز نویسندگان محترم تقاضا 

 فرمایند.
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 سخن سردبیر

 
 به نام خداوند جان و خرد

 

و  شدیمنتشر م شیپ ةکه از سه ده ،یدادگستر یکارشناسان رسم یعال یشورا یة، نشرکارشناس

 تیچهارم درخصوص اهم ةدور یعال یمحترم شورا سیرئ دیبود، با تأکمتوقف مانده یانتشار آن مدت

مجوز انتشار مجدد از وزارت فرهنگ و ارشاد  افتیآن، و پس از در ةو ضرورت عاجل انتشار دوبار

 ةشمار نیانتشار خود را آغازکرد، و اکنون نخست ،یكیبار به صورت الكترون نیا یول گر،یبار د ،یسالما

 .شماست یرو شیآن پ

است  دواریام شانیسراسر کشور و به مشارکت فعال ا یکارشناسان رسم یعلم یبانیبه پشت کارشناس

و متقابالً خود  م،یکنیو صاحب قلم دراز م ختهیکارشناسان فره یبه سو یاریدست  جا،نیو ما، از هم

و انتشار  عهاشا یبرا یوجاهت و شأن علم یپرمحتوا، و دارا ن،یام یاکه رسانه میدانیرا متعهد م

 دیتعامل سازنده، دوره جد نیاست که، به مدد ا دواریام ری. سردبمیباش شانیدانشورانة ا یهامقاله

سراسر کشور و  یکارشناسان رسم ةجامع یعلم یهاتیو قابل تیکفا یایرسا و گو یصدا کارشناس

در تحقق  یاباشد و نقش مثبت و سازنده شانیا یاو حرفه یو آراء علم دیطرح عقا یبرا یباز یفضا

 .کند فای)دورة چهارم( ا یدادگستر یکارشناسان رسم یعال یبرنامة چهارسالة شورا یهاهدف

 یگدلیب یائیض یمحمدتق                                                                                      
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 ویدشبا اعضای جدید شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری آشنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طهماسب مظاهری

عالیرئیس شورای  

  تهران دانشگاه –کارشناسی راه و ساختمان 
  تهران دانشگاه –کارشناسی ارشد راه و ساختمان 
  تهران دانشگاه –دکتری مدیریت مالی 
 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 
 معاون عمرانی استانداری کهكیلویه و بویراحمد 
  امور تولیدی، امور استانها، امور اقتصادی و امور معاون سازمان برنامه و بودجه(

 مجلس(
 معاون نخست وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان و جانبازان 
 دبیرکل بانک مرکزی 
 عضو هیأت مدیرة شرکت ملی فوالد 
 وزیر امور اقتصادی و دارایی 
 مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
 رئیس کل بانک مرکزی 
 مشاور عالی وزیر امور خارجه 

  

  یمعظم دونیفر

عالینایب رئیس شورای  

  امیرکبیر دانشگاه – ساختمان و راه –کارشناسی 
 مسئول تهیه صورت وضعیت های قطعی پایگاه نهم شكاری، شرکت ناوا 
 مدیر عامل شرکت ساختمانی تیكن 
 مدیر فنی و رئیس هیأت مدیرة شرکت ساختمانی شندیز 
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 یخسروشاه رداوودیم

  عالیمنشی شورای

  تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه –دکتری مهندسی صنایع 

 

 داریوش بازگیریان

  عالیمنشی شورای

   آباد خرم آزاد دانشگاه - طبیعی منابع و کشاورزی –کارشناسی ارشد 

 

 زادهجعفر هاشم

 عالیعضو هیأت رئیسة شورای

  تبریز دانشگاه – ساختمان و راه –کارشناسی 
 عضو هیأت مدیرة سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی 
 عضو هیأت مدیرة کانون کارشناسان آذربایجان غربی 

 

 علیرضا طباطبایی مقدم

  تهران دانشگاه – الكترومكانیک –کارشناسی ارشد 
 عضو هیأت مدیرة شرکت صنایع شیر ایران 
  جهانگردیعضو هیأت مدیرة سازمان ایرانگردی و 
 کشی آب تهرانسرپرست لوله 
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 آبادیمحمد زنگی

  صنعت و علم دانشگاه – ساختمان و راه –کارشناسی 
  دولتی مدیریت آموزش مرکز – مدیریت –کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسن اصالنی

  تهران دانشگاه – اقتصاد –کارشناسی 
 مدیر امور اقتصادی شرکت ذوب آهن اصفهان 
 ریزی شرکت ذوب آهن اصفهانسرپرست دفتر برنامه 

 

 اسعد استیفایی

  پلیس دانشگاه –کارشناسی 
 مدیرکل امور فنی راهنمایی و رانندگی کشور 

 نوراهلل صلواتی

  تهران عالی هنرسرای – ساختمان و راه –کارشناسی 
 مدیر اجرایی جهاد سازندگی اصفهان 
 مدیر و مجری بزرگراه اصفهان 
  فنی شهرداری اصفهانمعاون 
 مدیرکل راه و ترابری اصفهان 
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 علی حسن نایبی

 انگلستان بنک ساوث دانشگاه –کارشناسی راه و ساختمان 
رئیس جامعه مهندسی قزوین 
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی قزوین 
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی قزوین 
 نکارشناسان قزویهیأت مدیرة کانون رئیس 

 احمد دوانی

 نشگاه شیرازدا – کشاورزی مهندسی –کارشناسی 
 تهران دانشگاه – نباتات اصالح –کارشناسی ارشد 
معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشور 
عضو شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
و منابع طبیعی دبیر شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
معاون فنی و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی بوشهر 
رئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان بوشهر 

 

 محمدحسین دادخواه

 شیراز دانشگاه –مهندسی عمران  -کارشناسی 
 شیراز آزاد دانشگاه – سازه –کارشناسی ارشد 
عضو هیأت مدیرة سازمان نظام مهندسی استان فارس 
 مدیرة انجمن پیمانكاران عمرانی استان فارسعضو هیأت 
رئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان فارس 

 محمدرضا قائمیان

 بابل اقتصادی علوم عالی مدرسه – حسابداری –کارشناسی 
 پژوهش و آموزش مؤسسه – دولتی مدیریت –کارشناسی ارشد 

 ریزیبرنامه و مدیریت
 اردبیلرئیس هیأت مدیرة کانون کارشناسان 
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 پورمحمود حسن

 شریف صنعتی دانشگاه –ازه س مهندسی –کارشناسی 
 امیرکبیر صنعتی دانشگاه – سازه مهندسی –کارشناسی ارشد 
 امیرکبیر صنعتی دانشگاه – سازه مهندسی –دکتری 
عضو هیأت علمی دانشگاه 
المللی ایرتیکطراح صنعت در شرکت بین 
 ساخت پروژه فوالد مبارکه اصفهان در اروپابازرسی 
رئیس هیأت مدیره کانون کارشناسان مازندران 

 ایرج مالزاده صادقیون

 شیراز دانشگاه – خاك و آب مهندسی –کارشناسی 
مدیرکل مؤسسة تحقیقات خاك و آب وزارت کشاورزی 
رئیس پروژة ارزیابی منابع و قابلیت اراضی کشور 
و جامعة متخصصین ایران عضو نظام مهندسی کشور 

 محمد مسعود علیزاده خزاری

کارشناسی ارشد – MBA – دانشگاه صنعتی شریف 
مدرس دانشكده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف 
 پچا –مؤلف کتاب بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر 

 چهارم
 ومد چاپ –مؤلف کتاب بررسی تحلیلی قیمت عرصه و اعیانی امالك 
ر د شده چاپ –ها و قیمت روز آن ارائه مقاله تحلیل تملک شهرداری

 نشریة ماوی قوه قضاییه

 امیررضا حسینی ابریشمی

 شهدم فردوسی دانشگاه – آبیاری مهندسی رشتة کشاورزی –کارشناسی 
های خصوصیمدیرعامل شرکت 
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 کنمیبه کارشناس بودن افتخار م :یعال یشورا سیرئ ،یوگو با دکتر طهماسب مظاهرگفت

 

 

(، بانک ری)وز ییو دارا یکل(، وزارت امور اقتصاد سی)رئ یکه در بانک مرکز یدکتر طهماسب مظاهر

(، و سرپرست ریمستضعفان )معاون نخست وز ادیکل(، سازمان برنامه و بودجه )معاون(، بن ری)دب  یمرکز

خدمت دارد و در حال  نةیشپی …و (یتمخا یدر دولت اول آقا س،یجمهور )رئ سیدفتر مشاوران رئ

تا امروز( که کارشناس  1376و سالهاست )از خرداد  کند،یم سیتدر زیحاضر در دانشگاه تهران ن

 یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیدورة شورا نیچهارم استیهست به ر زین یدادگستر یرسم

  .شده است دهی( برگز1396-1400)

 کارشناسان ،یو ستاد ییاجرا یهادر دستگاه یو عملكرد مظاهر نهیشیتوجه به حسن شهرت و پبا     

  .باشد یمنشاء تحوالت زین« شورا »  نیانتظار دارند او در ا یدادگستر یرسم

 سیکه به عنوان رئ میگویم کیتبر یعالاز شروع گفت و گو به جناب شیاقتصاد. پ یایدن

 دییبفرما کنمی. خواهش مدیاشده دهیبرگز یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیشورا

 دییبهتر است اول بفرما ای. کندیو چه م ستیچ یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیشورا

  کند؟یاست و چه م یاصاحب چه حرفه "یدادگستر یکارشناس رسم "که 

در سال  یدادگستر یقانون حاکم بر امور کارشناسان رسم نیمتشكرم. اول یلی. خیمظاهر طهماسب

به موجب قانون  ،یدادگستر یکارشناسان رسم یعال یشده است. شورا بیتصو یدیخورش 1317

ها، قانون اکثر استان نیاز ا شیشد. پ سی، تاس1381مصوب سال  یدادگستر یکانون کارشناسان رسم

استان  یندگیو نما ها کانون مستقل نداشتنداز استان یکانون مستقل داشتند. البته بعض کیهرکدام، 

 گونهچیها هکانون نیشد. ا لیاستان کانون مستقل تشك 31در  جیتدر. بهشدندیمجاور محسوب م

 جودنها وآ ماتیدر تصم ینداشتند و تعارضات و دوگانگ گریكدیکننده با و هماهنگ یالتیارتباط تشك

 یکالن داشت متول یریگمیو تصم یمملكت یبه انعكاس در سطح باال ازیداشت و در امور مهم که ن

در  یعال یبرطرف شد. شورا 1381در قانون سال  صهینق نیوجود نداشت. ا یکننده و نظارتهماهنگ

ها نکانو موردر سطح کشور و نظارت بر ا یزیرو برنامه یاستگذاریهاست و سکنندة کانونواقع هماهنگ

  . را به عهده دارد

 نی. دربارة اشوندیم یسازمانده یدادگستر یکارشناسان رسم یهاکارشناسان قاعدتاً در کانون نیا

  .دییها هم بگوکانون
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دارد که از کل کارشناسان  یهر استان مجمع عموم یدادگستر یقانون، کانون کارشناسان رسم طبق

انتخاب و احكام آنها  یکانون را مجمع عموم گریو ارکان د رهیمد أتیشود. ه لیآن استان تشك یرسم

نظارت  هانبر انتخابات و نحوة عملكرد کانو یعالی. شوراکندیامضاء و ابالغ م یعالیشورا سیرا رئ

  .دارد

 

 شوند؟یم دهیچگونه برگز یعال یشورا یاعضا

است. هر کانون به نسبت تعداد کارشناسان  یاهجده عضو دارد و انتخابات آن دو مرحله یعال یشورا

دارد. مثالً تهران که  یعال یدر شورا تیعضو یبرا یاهیعضو به کل کارشناسان سراسر کشور سهم

. دارداز هجده نفر عضو شورا را  هیهاست، شش سهماستان ریاز سا شیب اشیتعداد کارشناسان رسم

عضو شورا  کیو  شوندیم عیها با چند کانون تجمکانون یدارند و برخ ندهینما کیها از استان یبرخ

   .کنندیرا انتخاب م

 دهندیم یخود در شورا رأ یکارشناسان هر کانون به دو برابر تعداد اعضا ةیمرحله اول انتخابات کل در

  .شوندینفر انتخاب م 36 بیترت نیو  به ا

  .کنندیشورا انتخاب م یاصل یخود هجده نفر را به عنوان اعضا نینفر از ب 36 نیمرحلة دوم ا در

از  لیاز اعضاء به هر دل یكیخواهند بود تا چنانچه در دوران چهار ساله  رهیبه عنوان ذخ گرینفر د 18

تا  کنندیم ادیسوگند  یبه عنوان عضو اصل رهیکند، افراد ذخ دایپ تیادامة خدمت در شورا معذور

  .در طول چهار سال حفظ شود یعالیکامل و اقتدار شورا بیترک بیترت نیبد

 

 ؟ دیسمت شده ا نیعهده دار ا یاز چه زمان شما

نفر را به  کی یعالیشروع به کار کرد. هجده نفر عضو شورا یعالیشورا نیکه چهارم 1396آذرماه از

قرار است  1400شدم و تا آذر ماه  دهیبرگز ی. من با هفده رأکنندیانتخاب م یعالیشورا سیعنوان رئ

  .سمت را داشته باشم نیا

  .دیهم باش یدادگستر یکارشناس رسم دیبا قاعدتاً

 یعالیشورا تیبه عضو تیو در نها کنندیداوطلبان که در انتخابات شرکت م هی. طبق مقررات کل بله

  .باشند یدادگستر یکارشناسان رسم انیاز م دیشوند، با یم

 

 د؟یکارشناس هست یچه سال از

 1386خرداد  هجدهم
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 ؟یبه سراغ کارشناس دیدر دانشگاه رفت سیو تدر ییاجرا یو دارِ سمت ها ریشد که درگ چه

. ستین ینتیبودن هم مبا یدر دانشگاه و کارشناس رسم سیتدر انی. ماندیموقت ییاجرا یهاسمت

ذوق و عالقه هم الزم است که من  یو همزمان انجام داد. مقدار گریشود هر دو را در کنار همد یم

علم ،  کی ایرشته  کیمرحلة تكامل در سلسله مراتب  نیتریداشتم و دارم . عال یکارشناس یبرا

یرا شروع کردم و ادامه م یخاطر کار کارشناس تیکارشناس شدن است . من با احساس افتخار و رضا

  . دهم

 

  .دییبفرما یبیسراسر کشور چند نفرند؟ تقر یکارشناسان رسم تعداد

نام و نشان  دوارمی. ام قیدق یریبه آمارگ میاو چهارهزار نفر. البته ما شروع کرده ستیب حدود

  . میمنتشر کن یعال یشورا تیدر سا یکارشناسان سراسر کشور را به زود

 

  دادند؟ یکارشناسان به شما رأ نیمرحلة اول چند نفر از ا در

  .بود یرأ نیشتریب نیدادند. ا یتهران و سمنان و البرز رأ یهاتن از کارشناسان استان 1073من  به

 

 چگونه است؟ یبا قضات دادگستر یدادگستر یکارشناسان رسم رابطة

 كهنیا یاست برا یقاض اوریاند. کارشناس چشم و  "قضات در صحنه " یدادگستر یرسم کارشناسان

 یبدهد. در موارد حیصح یرأ تیکند و در نها دایپ شیپرونده افزا ینسبت به محتوا اشیآگاه زانیم

یم کمک یدارند، از کارشناسان رسم ازین یشتریو ب ترقی، به اطالعات دق یدادن رأ یکه قضات، برا

 یرأ هینظر نیبر اساس ا یو قاض کندیاعالم م یبه قاض یگزارش یخود را ط ةی. کارشناس نظررندیگ

  .کندیصادر م

 

  کدام هاست؟ یدادگستر یکارشناسان اصل یاصل فةیوظ

ه نسبت به آنچه دربارة آن ب شتریکردن علم ب دایو پ قت،یکشف حق یبرا یبه قضات دادگستر کمک

از  یبخش خواهدیم ی. مثالً شرکتشودیهم به کارشناسان م ی. البته مراجعة شخصانددهینرس نیقی

 عاملهم نیو بعداً مجمع نسبت به ا رهیمد ئتیه نكهیا یحالت، برا نیخود را بفروشد. در ا ییدارا

 یکارشناسان رسم ایرا به کارشناس  یگذار متیعامل شرکت، ق ریکنند، مد دایخاطر پ نانیاطم

  ،زین یدولت ریغ یعموم یهاو دستگاه ها،مهیها، ببانک ،یدولت یها. دستگاهکندیواگذار م یدادگستر
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خود  به کارشناسان  تحل و فصل اختالفا ایانجام معامالت  ایاموال خود  میتقو یدر مواقع الزم،  برا

  .کنندیمراجعه م یدادگستر یرسم

 یدادگستر یکارشناسان رسم یهاو کانون یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیشورا انیم

کارشناسان رابطة  نیا ایاست که آ نیبرقرار است؟ منظورم ا یچه ارتباط هییبا قوة قضا

 د؟یآیم «یدادگستر»دارند که دنبال نامشان   هییبا قوة قضا یو ادار یاستخدام

 ارتباط و هییبا قوة قضا یطبق قانون درموارد یدادگستر یرسم یکارشناس یهاو کانون یعالیشورا

و  دیکارشناسان جد تیصالح دییو تأ یکه مسئول بررس 13مادة  ونیسیتعامل دارند، در خصوص کم

 یدادگاه انتظام یدر انتخاب اعضا نیداوطلبان انتخاب در ارکان کانون و همچن دییتا نیهمچن

  .کندیاقدام م هیو قوة قضائ دنظریتجد

 یخیقة تاربه ساب گرددیکه به دنبال عنوان کارشناسان آمده بر م "یدادگستر"و  "یرسم" یهاواژه

ها انتخاب بودند که دادگاه یاکارشناسان افراد خبره 1317از سال  شی. پیمربوط به کارشناس نیقوان

 نیاول 1317جذب کارشناس خبره وجود نداشت. در سال  یبرا یخاص ماتیو مقررات و تنظ کردندیم

و  کردیکارشناس جذب م ،یطبق ضوابط ،یدادگستر یشد و ادارة فن بیتصو نهیزم نیقانون در ا

وضع شد چون به  "یدادگستر یرسم ". لذا صفتنمودیآنها صادر م یبرا یپروانة کارشناس رسم

 1339قانون در سال  نیوابسته بودند. ا یدادگستر یشدند و البته به اداره فن یموجب قانون رسم

ل کانون کارشناسان انقالب قانون استقال یدر شورا 1358داشت و سرانجام در سال  یاهیاصالح

؛ و گرچه نبود یوابسته به دادگستر یادار التیو مستقالً کارشناس جذب شد و البته جزو تشك بیتصو

قانون  یجا چیحذف شده بود و در ه یبه عنوان کارشناسان رسم «یدادگستر» در قانون مذکور کلمه 

قانون مصوب  نیدر آخر نكهی. تا ارفتیکلمه به کار م نینشده بود اما با توجه به عرف و سابقه ا دیق

 «یدادگستر یقانون کانون کارشناسان رسم» تحت عنوان یاسالم یمجلس شورا 1381سال 

 یالتیتشك یگوابست نكهیصراحتاً در قانون ذکر شده، باز هم بدون ا "یدادگستر"و  "یرسم" یهاکلمه

 :اضافه شد رگیبارد یباشد. ظاهراً از دو جهت کلمة دادگستر ةییبا قوه قضا

 و ؛یبا محاکم دادگستر یو جزائ یحقوق یهاارتباط تنگاتنگ کارشناسان در اکثر پرونده.1

 : ریتشكل شامل موارد ز نیبه ا هییقوه قضا یهاارتباطات و نظارت یبرخ .2

البدل(  ینفر عضو عل کیو  یرا ) سه نفر عضو اصل 13مادة  ونیسیکم ی( چهار نفر از اعضاالف

چهار نفر و احكام  نی. احكام ادینمایم یمعرف هییو به قوة قضا کندیانتخاب م یعالیشورا

 سیا رئر البدل( ینفر عضو عل کیو  ی) دو نفر عضو اصل ونیسیکم نیعضو ا یقضات دادگستر

  .کنندیامضاء و صادر م هییقوة قضا

 هییقوة قضا سیکارشناسان را رئ یتخلفات انتظام یهاحقوقدان و قضات دادگاه ی( اعضاب

  .ندینمایو احكام اعضا را هم صادر م کنندیانتخاب م
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یم شنهادیپ هییقوة قضا سیو به رئ نیتدو یعالیشورا زیرا ن ی( تعرفة دستمزد کارشناسج

 .کندیها ابالغ مبه کانون شانیا بیو پس از اصالح و تصو دهد

 

 ییهاتیو صالح اراتیچه اخت ای یفیچه وظا یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیشورا

 کند؟یدارد؟ چه م

همة آنها را در  شودیآمده است. م یدادگستر یدر قانون کارشناسان رسم یعالیشورا فیوظا

مهم شورا  فیخالصه کرد. از جمله وظا یابینظارت و ارزش ها،ییکارشناسا تیفیک یارتقا ،یاستگذاریس

، آن ییاجرا نامةنییقانون و آ تیها و ضوابط و نظامات الزم، البته با رعامقررات و دستورالعمل نیتدو

نظامات را  نیسراسر کشور است. مطابق قانون، کارشناسان موظفند ا یو ابالغ  به کارشناسان رسم

و مراجع  و محاکم یخارج یدر دعاو یندگیانتخابات، و نما یبرگزار گریمهم د فةیکنند. وظ تیرعا

 بر عملكرد کارشناسان بعاًها و نظارت بر عملكرد آنها و طاست. نظارت بر انتخابات کانون یالمللنیب

 یبا هدف ارتقا یو انتشارات یو پژوهش یآموزش یهابرنامه نیشورا است. تدو فیوظا گریاز د یرسم

 یو استخدام یو معامالت یمال یهانظامنامه بیو تصو نیو تدو ،یعملكرد کارشناسان رسم تیفیک

هر کانون هم از  یانتظام یهاادستانو رؤسا و د هارهیمد ئتیه یها، صدور احكام انتصاب اعضاکانون

 یابرنامه بیو تصو نیو تدو یشورا طراح فةیوظ نیتربشود گفت مهّم دیمهم است. و شا فیوظا

ها، نظارت کند. کانون لةیآن به وس یآن بپردازد و بر اجرا یچهارساله است که به طور مشخص به اجرا

 .و ابالغ کرد بیو تصو نیتدو ابرنامه ر نیبار، ا نیاول یدورة چهارم، برا یشورا

 

برقرار  یاها مستقرند چه رابطه که عموماً در مراکز استان ییهاو کانون یعالیشورا انیم

 تواندیشورا م ایآ ایها دارد؟ نسبت به کانون یتیشورا ارشد ایاست که آ نیاست؟ منظورم ا

 د؟یبکن شانیبرا فیتکل نییکند؟ دستور بدهد؟ تع یها امر و نهبه کانون

 یفیو وظا اراتیو اخت هاتیصالح یعالیشورا یاند، ولخود مستقل یقانون فیوظا یدر اجرا هاکانون

 ةیکل یبرا یعالیشورا یقانون ماتیقانون، تصم. مطابق دهدیقرار م یدارد که شورا را در مرتبة باالتر

یذاراستگیآنها و س یهاتیفعال یابیها و ارزشکشور الزم االجراست. نظارت به عملكرد کانون یهاکانون

بر  یعالیاست. شورا یعالیشورا یهاتیاز صالح زین یسراسر یهاآزمون یکالن و برگزار یها

ها، از بر کار کانون یعالیبه عنوان ناظران شورا یعالیعضو شورا . دوکندیها نظارت مانتخابات کانون

 ربطیذ نامهنییها با قانون و آآن یعملكردهاو انطباق  شان،یمال یجمله انتخابات آنها و عملكردها

کالم،  کیاست . در  یعالیشورا زیمقررات ن ریو تفس یاحتمال یها. مرجع حل اختالفکنندینظارت م

  .مجموعه است نیو نظارت در ا یگذار استیمرجع س یعالیشورا
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  کنند؟یدولت استفاده م یاز منابع مال یعال یها و شوراکانون ایآ

  .وجه چیه به

 کنند؟یم نیرا از کجا تأم ازشانیمورد ن یمال منابع

به   تیخود را تحت عنوان حق عضو یافتیدر یالزحمه کارشناساز حق یدر صد یرسم کارشناسان

یم نیرا تأم یعالیشورا یهانهیخود و هز یهانهیها هم از آن محل، هزو کانون دهند،یها مکانون

  . کنند

 

 یشما شروع به کار کرده، تا به امروز چه کارها استیبه ر دیجد یعالیکه شورا یهنگام از

  انجام داده است؟ یاتازه

 یبرنامة چهارساله بر اساس شناخت وضع موجود و هدف گذار نیمدت تدو نیکار شورا در ا نیترمهم

سنت را گذاشت که بدون  نیدورة چهارم ا یبار انجام شد. شورا نیاول یکار برا نیاست . ا ندهیآ یبرا

 یابیامكان ارزش میکشور مثمرثمر باشد. اگر برنامه نداشته باش یدر جامعة کارشناس تواندیبرنامه نم

یاند نمنداشته« برنامه » چون  یاند، ولکرده یاند، خدمات. البته کارها کردهمیندارعملكرد شورا را هم 

ند. انبوده، و اگر بوده چند درصد موفق بوده ایکرد که عملكردشان موفق و کامل بوده  یامروز داور توان

 دنیسر یکه در دوازده سال گذشته وضع موجود چه بوده و وضع مطلوب چه بوده و برا ستیروشن ن

 .انداز وضع موجود به وضع مطلوب چه کرده

هدف  ازدهی یکرده دارا بیو تصو نیو تدو هی( ته1400-1396دورة چهارم )  یعالیکه شورا یابرنامه

 یبندرا هم زمان هاتیمشخص شده اند و فعال هاتیفعال انیاست. در حال حاضر مجر تیفعال 52و 

  . شودیآنها نظارت م یشروع شده و بر اجرا هاتیاز فعال یابخش عمده یو اجرا میاکرده

و مشخص کردن حداقل  یکارشناس یهاشفاف کردن گزارش یاست که برا نیکار مهم ا نیدوم

کار  که یو حقوق یقیاشخاص حق گرید ایو بعد به قضات  دیایکه در گزارش هر کارشناس ب یاطالعات

ن کار ی. امیاو ابالغ کرده بیو تصو هیرا ته ییاند ارائه کنند، الگوواگذار کرده شانیرا به ا یکارشناس

 یهاهیو گزارش و نظر ابدیشدت کاهش کارشناس به یهااختالف نظر در گزارش شودیموجب م

  .مستند و قابل اتكاءتر شود یکارشناس

نظر شورا انجام  ریاست که ز یاز امور حساس و مهم یبه برخ دنیسرعت بخش یاقدام اساس نیسوم

 ای دنظر،یدادگاه تجد یهاسرعت شود. مثالً کار شعبه یدقت و صحت فدا نكهیالبته بدون ا شود،یم

  . شورا یو مال یامور ادار

  .شد شدکهیروزآمد م دیبا نامهنییآ نی. ا میاکرده دنظریهم تجد یعالیشورا ینامة داخل نییآ در
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 اءیها معطل مانده بود فعال و احبود و هست و سال یعالیآن به نام شورا ازیکارشناس را که امت مجلة

  .میاکرده

 کارشناسان یکه تمام میشورا گذاشت تیسا ی. مثالً برنامة چهار ساله را رومیکنیم میدار یساز شفاف

 .آن با خبر باشند اتیاز جزئ یسراسر کشور، حت

 فیتكل نییاز آنها را تع یاریکه تاکنون بس میداشت ییهایفیبالتكل 1395خصوص آزمون سال  در

  .میاکرده

. تدارکات الزم میرا شروع کن ییهاتیآموزش و پژوهش و انتشارات هم فعال یهادر حوزه دوارمیام

   .بود میکارها خواه یهاشاهد ثمره یانجام شده و به زود

نبود. هر  نیمشخص و مع یعالیشورا سیرئ اراتیبود که اخت نیدوازده سال گذشته ا یکمبودها از

 بیمختلف به تصو یهاو در زمان یطرف و آن طرف بود که به صورت مورد نیا ییهاچه بود تكه پاره

 ایا آن مورد آی نیکه در ا کردیشورا اختالف بروز م یاعضا انیکه م افتادیاتفاق م اریبود و بس دهیرس

  اریشورا اخت سیرئ

 یهاونیسیمشخص شد و در کم اراتی. اختمیحل کرد زیمشكل را ن نیندارد. ا ایدارد  یریگ میتصم

 * .شد بیتصو یعالیقرار گرفت و در جلسة شورا یمورد بحث و بررس یتخصص

 

دست  یبا چه مشکالت اساس یعالیها و شوراو بالطبع کانون یدادگستر یرسم کارشناسان

 هستند؟ بانیبه گر

 هاکار را، حسب درخواست دادگاه نیمقولة ارجاع عادالنة کار به کارشناسان، آنجا که ا یابعاد داخل در

 نیکه ا میکنیم یبررس میهمراه است. ما دار یهایتیبا نارضا دهند،یانجام م هاگر،کانونیمراجع د ای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11/05/1397مورخ  یعالیمصوب جلسة شورا ،یعالیشورا سیرئ اراتیاخت *

 ی عال یشورا یبر سازمان داخل تیریمد .1

 یالملل نیو ب یداخل یدر مجامع و دستگاهها یعال یشورا یندگینما .2

  .به آنها یو پاسخگوئ نهایمانند ا  یو ادار یو شبه قضائ یدر مراجع قضائ ،یفریک ایاعم از حقوق  ،یهرگونه دعوائ بیطرح و تعق .3

  . یبه محاکم در دفاع از دعاو یحقوق ندهینما یو معرف یدعاو لیانتخاب وک .4

اموال  دیو خر یو انتشارات یو مطالعات یو پژوهش یقاتیتحق یاز جمله قراردادها ،یاستخدام ریو غ یتعهدآور اعم از استخدام یقراردادها یامضا .5

 و مانند آن ها رمنقول،یمنقول و غ

 . و صدور احكام نصب و عزل کارکنان شورا یدر امور استخدام یدر خصوص سازمانده یریگ میتصم .6

 . هاآن یها سهیرئ اتیو ه یکارشناس یاحكام ارکان کانون ها یامضا .7

 . شورا بر اساس بودجه مصوب شورا یها نهیهز هیصدور دستور انجام کل .8

 یالملل نیو ب یشرکت در مجامع داخل یبرا ندهینما نییتع .9

 .( یو حقوق یدستگاهها ) اعم از عموم هیپاسخ دادن به نامه ها و استعالمات کانون ها و کل .10

 . یقانون کارشناسان رسم 24ماده « ج » کارشناس رشته مربوط به دادگاه موضوع بند یمعرف .11

 ینامه قانون کانون کارشناسان رسم نیآئ 29موضوع ماده  یدستور انتشار آگه صدور .12

 . هاونیسیبه کم یعال یو مصوبات شورا ینامه اجرائ نیابالغ موارد مطابق قانون شورا و آئ. .13
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و  که ساز میهست نیا پی در و …نه؛ و ایدر کار است  یتیندارد؛ سوءن ایدارد  یواقع یمبنا یتینارضا

 دةیا پدها باز شورا و کانون رونیهست برطرف شود. در ابعاد ب یعدالت یکه اگر ب میرا بنا بگذار ییکارها

کارشناسان  یعالیها و شورابا کانون یمواز یینهادها سیمختلف به تأس یهادستگاه«  اقیاشت» 

مكلف است  یالعیمورد هم ، مطابق برنامة چهارساله، شورا نی. در امیروبه رو هست یدادگستر یرسم

بدهد.  انیپا یکار یمعضل را برطرف کند. مشكل را حل کند. به مواز نیکه در توان دارد ا ییتا جا

  .شورا تالش خودش را خواهد کرد یاست، ول یدشوار اریکار بس

 

 د؟یکنیاحساس نم ی. کم و کاستیعالیها و شورابه درون کانون میبرگرد

 یریگاز نقاط قوت بهره دیوجود دارد. با ییهایها همزمان نقاط قوت و کاستدر همة سازمان شهیهم

 تِیفعال 52را در همان  نهایا م،یاکه توانسته یی. تاجامینقاط ضعف را کاهش ده میو کوشش کن میکن

برطرف کردن  یم برایاکرده بیو تصو میاو برنامه را هم که نوشته میابرنامة چهار ساله منظور کرده

  .هاکم و کاست نیا

 

است و ارکان آن،  کیدموکرات یدادگستر یکارشناسان رسم التیگفت که تشک شودیم ایآ

 شوند؟یم نییاستثناء ، با انتخابات تع یب

 یعالیها و در شوراکانون یهارهیمد ئتیکارشناسان دره یبدون رأ یکه کس دیرا قبول کن نیا

  .کندینم دایپ تیعضو

 

 د؟ینگهبان دار یشما هم شورا ایانتخاب شدن آزاد است  یشدن برا نامزد

«  یاخالق یهاتیو الو تیصالح صیتشخ» در قانون به صورت  نشیگز نی. امیدار نشیگز مرحلة

ا هکانون یهارهیمد ئتیدر ه تیعضو یشدن و برا یدادگستر یکارشناس رسم یآمده. کارشناس برا

   .شوند تیاحراز صالح دیقانون، با ةیبر پا ،یعالیو در شورا

 

 دهد؟یانجام م یرا چه کس تیاحراز صالح ای«  نشیگز»  نیا

به  ی. دو نفر قاضشودیم لیاست و از پنج عضو تشك 13مادة  ونیسینام کمبه یونیسیعهدة کم به

 یعالیشورا شنهادیبه انتخاب و پ یدادگستر یکارشناس رسم و سه نفر هییقوة قضا سیانتخاب رئ

 وصادر  هییقوة قضا سیرا رئ ونیسیکم نیا ی. حكم اعضاهیقوه قضائ سیرئ دیو تائ یکارشناسان رسم

  .کندیابالغ م
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 د؟یدار« نگهبان  یشورا» شما هم  بیترت نیبد

  .کرده است فیمورد شفاف است. قانون تكل نی. بر اساس قانون و قانون در ابله

 

 شوند؟ یانتخاب م یپس از گذراندن چه مراحل یکارشناس داوطلبان

، 13ماده  ونیسیکم تیمرحله احراز صالح ،یشفاه یمرحلة مصاحبة تخصص ،یامتحان کتب مرحلة

و  شودیانجام م هاتیسوگند. شروع کار با حداقل صالح یمرحلة ادا ،یو کارآموز یورزمرحلة دانش

 یخدمت برا نیح یلیتكم یهاالبته بعد هم آموزش. ابدییکارشناسان ارتقاء م تیبه مرور صالح

  .شودیو اطالعات کارشناسان حسب مورد انجام م یتخصص یروزرسانهب

 

 کشد؟یچقدر طول م یکارآموز دورة

. و گذارندیچقدر وقت م نكهی! بسته به اشتریتا ب میسال دار کی. از حداقل ستین سانکیهمه  یبرا

کار خود را انجام  تواندرأساًیکارشناس م نكهیبر ا یخود را مبن هیدیکه استاد کارآموز بتواند تائ یزمان

 .دهد صادر کند

 

 د؟یپروانه خود شما چقدر به درازا کش افتیثبت نام تا در  دورة

 یبودند. ول یکرمان طیمهندس مح یبنده آقا یو استاد کارآموز سالکی یسال! دورة کارآموز هفت

  .دیپروانه هفت سال طول کش افتینام تا درمن، از زمان ثبت یبرا

 

 د؟یشد«  نشیگز» شخص شما هم  ایآ

در  تیکانون تهران و عضو رةیمد ئتیدر ه تیعضو ی. براستین یداوطلبان کارشناس انیم ی! تفاوتبله

  . دارد یام. قانون است و استثناء هم بر نمشده نشیهم گز یعالیشورا

 

 درآمد ماهانة کارشناسان چقدر است؟ متوسط

مورد نكرده است. اما هر کارشناس، فارغ از  نیدر ا یقیهم تا به حال تحق ی. کسستین میتقو قابل

هر سال پانصد هزار تومان به  دیاش اعتبار داشته باشد با یپروانة کارشناس نكهیا یدرآمد، برا زانیم

  . بپردازد یبه وزارت دادگستر تیمنظور باطل کردن تمبر حق عضو
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 است؟ یفاتیتشر ایشغل موظف است  یعالیبه شورا استیر

  .ستیامّا شغل موظف هم ن -ستین یفتیتشر

 

 کنند؟یها به کارشناسان کار ارجاع مفقط دادگاه 

کار ارجاع  توانندیهم م یو حقوق یقیها، اشخاص حقدادم، عالوه بر دادگاه حیکه در ابتدا توض همانطور

 یآپارتمان ای یاخانه دیبخواه شانیو از ا دیبه کارشناس رجوع کن ماًیمستق دیتوانیکنند. خود شما م

ر د یباغ را، و حت ای یرزکشاو نیقطعه زم کی یبها ایکند.  یگذارمتیرا که به خودتان تعلق دارد ق

ها، از ارجاع ها، عالوه بر دادگاهو بانک یدولت یهامطرح است. دستگاه یمعنو تیکه مالك ییجا

 یهایدارائ ای یكیزیف یهایدارائ یابیارز یارجاع هم برا نیها هستند. اکار به دادگاه یکنندگان اصل

و در  هایگزارش از مطالبات و بده هیهت یصحت اسناد و مدارك، هم برا صیتشخ یهم برا ،یمعنو

  .داشته باشد است یرشناسکا یبه بررس ازیکه ن یهر موضوع تینها

 

 یکار کارشناس هییوابسته به قوة قضا یقانون برنامة سوم توسعه گروه 187مادة  براساس

 شود؟ینم جادیا یتداخل هییو کارشناسان قوة قضا یکارشناسان رسم انیم ای. آکنندیم

اسان و به کارشن شتریب ازیدر سراسر کشور، با اعتقاد به ن یبه رغم وجود کارشناسان رسم ه،ییقضا قوة

را جذب کرده و  یکرده و کارشناسان یقانون برنامة سوم توسعه سازمانده 187برداشت از مادة  نیبا ا

 یکارشناسان رسم انیمکار از  نیا دیبا 187آنها پروانه صادر کرده است. البته طبق همان مادة  یبرا

که  یگذاشته شده است. در حال هییقضا کار به عهدة مرکز مشاوران قوة نی. اشدیانجام م یدادگستر

ماده در سطح گسترده و کامل  70آن با  یاجرائ نامهنیماده و آئ 41با  یقانون کانون کارشناسان رسم

با  یادیز یهاتفاوت 1317در سال  یدادگستر یو قدمت کارشناسان رسم یبه سابقة طوالن تیبا عنا

ر محاکم و مراجع از هر دو گروه کارشناسان استفاده دارد. لكن در حال حاض 187مقررات موضوع ماده 

  .کنندیم

 

 یارجاع کرد. ول«  یکارشناسان رسم» به  دیرا با یکه امور کارشناس دیگویصراحتاً م قانون

جدا هستند،  یاکه مقوله 187. گذشته از کارشناسان مادة شودینم تیحکم رعا نیا

که  یدر حال دهند،یرا انجام م «یکارشناس رسم» که کار میهم دار یگریکارشناسان د

 کرده باشد؟ دیبودن کارشناس تأک « یرسم» گذار بر قانون

 و مرکز یرسم یکارشناس یهاوجود دارد کانون یکارشناس یکردم که در حاضر دو تشكل قانون عرض

  کنندی( و محاکم و مراجع از هر دو تشكل کارشناس انتخاب م 187) مادة  هییقضاامور مشاوران قوه
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قانون  18. روشن است که مادة شوندیاز هر دو تشكل دعوت م یبیترک یکارشناس یهاأتیو گاه در ه

 یگریکه به موجب قانون خاص از کارشناسان د یصراحت دارد: جز در موارد یکانون کارشناسان رسم

استفاده شود. در  یدادگستر یاز کارشناسان رسم دیبا یموارد کارشناس یدر تمام شود،یاستفاده م

 ریپذ انفوق امك قیبه طر زین یدادگستر یکارشناسان رسم تیصالح»    هم ذکر شده که  187مادة 

   «.است

 

 نییانتخاب و تع یهم برا یو عموم یدولت یهااز دستگاه یها و برخاز بانک یبعض ایگو

 کرده اند ؟ یسازمانده "کارشناس "  تیصالح

جانبدارانه  شود،یکانون داده م نیکه از طرف ا یاتیمستقل است و نظر یکارشناسان سازمان کانون

 دیبا یمثالً در مورد سازمان نظام مهندس ایکند  عیخودش را وس التیتشك دی. قاعدتاً دولت نباستین

 ایآ یولدر دانشگاه است.  یگذراندن دورة کارشناس یدر سازمان مهندس تیعضو یکه مبنا رفتیپذ

 ،یشدن محتاج خبرگ یاست؟ کارشناس دادگستر«  یکارشناس رسم» گرفت  سانسیهر کس که ل

که فارغ  یکس ایو وثاقت است.  آ یو کارآموز یآموزش یهاگذراندن دوره ،یدانش حقوق ع،یدانش وس

نه!  شود؟یم« کارشناس»شد،  یزمان مهندسعضو سا نكهیشد، به مجرد ا یرشته مهندس لیالتحص

به  شودیم لیدارد تبد «یصنف تیعضو»  نكهیشگفت ا یاست، ول «یصنف تیعضو» او  تیضوع

عضو  توانمیم یکه من اگر مهندس باشم، پس از گرفتن مدرك مهندس ی. در حال«یکارشناس رسم»

 خواهدیمها تجربه و خون جگر خوردن بشوم سال« کارشناس »تا  یبشوم، ول یسازمان نظام مهندس

  .شودینم یمهم توجه نیبه ا انهکه متأسف

 

  .دیگفت و گو شرکت کرد نیکه در ا کنمیتشکر م یدکتر مظاهر یآقا

 .کنمیهم تشكر م من
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 انتخاب بهینه ترین مقادیرپارامتر های خاك بر مدت زمان تحكیم و نشست ریتاث

 رشتة راه و ساختمان، کانون گلستان یدادگستر یکارشناس رسم ی: عباس واثقنیتدو 

 

 خالصه

افزار از صحت نرم نانیهای عددی مهمترین بخش اطمکلی در تحلیل هر مساله توسط مدل بصورت

 ینرم افزار مورد استفاده، م زیو ن یعدد لیو تحل یسازصحت مدل باشد. جهتیمورد  استفاده م

 ;S. A. Tan راستا نیپژوهش است، بهره گرفت. در هم یکه در راستا یموارد عمل جیاز نتا ستیبا

S. Tjahyono; and K. K. Oo   مسلح  نیزم یاجرا یمورد عمل کی یبه بررس 2008در سال

  Plaxis 2D بخش، مدل مورد نظر توسط نرم افزار نیدر اپرداخته است.  یستون شن لهیشده بوس

این بخش مدل مورد  ردشده در محل تطابق دا یریگاندازه یهاش با دادهاجیشده و نتا یساز هیشب

متر  8/1متر طول و  20با   زیمورد نظر ن زیباشد. خاکریمتر ارتفاع م 8/13متر طول و  30 یارانظر د

باشد. مدل یکرنش مسطح م طیمدل مربوطه در شرا لیتحل نیارتفاع در نظر گرفته شده است. همچن

 یهایخروج لیدر ادامه به تحل همانند مقاله خاك موهر کلمب در نظر گرفته شد زیخاك ن یرفتار

 قیروزه توسط نرم افزار تطب 85دوره  کینشست در  جیشود که نتامالحظه می . ومیپردازیم یافزارنرم

 میتحك زانیابعاد زهكش بر م یبررس ،یپژوهش هدف اصل نیدارند در ا یواقع یهابا داده یمناسب

. دیرا برگز ریادمق نیترهنیزهكش، به نیو همچن زیخاکر یبرا ستیبا یرو م نیباشد از ایخاك رس م

  .پرداخت میدر زهكش خواه φ و زیدر خاکر φ و c ریمقاد یرو به بررس نیاز ا

 

 – ایحفره آب فشار –ضرایب نفوذپذیری  -میزان چسبندگی-زاویه اصطكاك : یدیکل یها واژه

 تنشس و تحكیم
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 مقدمه

های ها و خاکریزها روی خاکهای نرم تحكیم نیافته توسعه روشهای سا خته شده مثل بزرگراهسازه

های رسی نرم دارای ظرفیت باربری پایین و برای نشست خاكبهبود خاك را به همراه داشت این 

ث دهند پس قبل از احدابارهای وارده نشست بزرگی را از خود نشان می شرایط خوبی را دارند ودر برابر

ر نتیجه آسیب زه مورد نظر روی این خاکها و برای جلوگیری از نشست بزرگ و غیر یكنواخت و دسا

باشد مبحث تحكیم پذیر میاجتناب ناکها ترمیم و اصالح این خا رد نظره مورسیدن به ساختمان ساز

از مباحثی است که از دیرباز مورد توجه  PVDهای عمودی و زهكش گذاریبا روش پیش بار

هایی با قابلیت تراکم باال دارای كست چون خاژؤتكنیک قرار داشته ا ةپژوهشگران و طراحان حوز

زمان مورد نیاز برای تحكیم مناسب ومطلوب ممكن است خیلی طوالنی باشند پس تراوایی پایینی می

در سر  عشود بنابراین استفاده از روش پیش بارگذاری شاید به تنهایی عملی نباشد پس برای تسر ی

شود که باعث افزایش در سرعت تحكیم م استفاده میئهای قاهكش(از زعت ز هكشی )زهكشی شعا عی

 شوندزهكشی شده میبه وسیله کاهش طول قسمت 

 

 )زاویه اصطکاک خاکریز(: φتاثیر مقادیر 

مورد نظر استخراج شده و سپس با ثابت نگه داشتن دیگر  پژوهش، پارامترهای اصلی از مقالة در این

ها استخراج ( و در نهایت خروجی45و  35،40، 30، 25تغییر داده شد ) φپارامترها، در هر گام مقادیر 

 شدند.

 در نشست : φتاثیر مقادیر 

در جدول زیر می توان تاثیر مقادیر زاویه اصطكاك خاکریز را بر میزان نشست کلی مدل مورد بررسی 

 قرار داد. 

 :ارایه مقادیر نشست به ازای زاویه اصطكاك مختلف1جدول

 

 

 

 

 

  

نشست )mm(زاویه اصطكاك

25152.87

30149.52

35145.44

40142.59

45142
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 : تاثیر زاویه اصطكاك بر میزان نشست کلی مدل1نمودار 

 

 

 

 

 

توان دریافت که با افزایش در مقدار زاویه اصطكاك خاکریز، در جدول و نمودار فوق می یبا مشاهده

 40متر کاهش یافته که این کاهش تا زاویه اصطكاك میلی 3ای، مقدار نشست درجه 5هر افزایش 

 درجه رخ داده است.

 در پایداری شیروانی خاکریز : φتاثیر مقادیر 

توان تاثیر مقادیر زاویه اصطكاك خاکریز را بر میزان پایداری شیروانی مدل مورد در جدول زیر می

 بررسی قرار داد. 

 : ارایه مقادیر ضریب اطمینان به ازای زاویه اصطكاك مختلف2جدول

 

 

 

 

 

 : تاثیر زاویه اصطكاك بر میزان پایداری شیروانی مدل2نمودار 

 

 

 

 

 

پایداری شیروانیزاویه اصطكاك

251.26

301.46

351.5

401.54

451.57
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مالحظه نمود که هرچه زاویه اصطكاك شیروانی افزایش یابد، مقدار توان می در جدول و نمودار فوق

توان دریافت که با افزایش در مقدار زاویه اصطكاك ضریب اطمینان نیز افزایش خواهد یافت. می

) با حدود  30تا  25ای، مقدار ضریب اطمینان به غیر از حد فاصل درجه 5خاکریز، در هر افزایش 

 درصد افزایش یافته است. 3تا  2اطمینان( در حدود درصد افزایش در ضریب 16

 ) چسبندگی خاکریز( : cتاثیر مقادیر 

ی مورد نظر استخراج شده و سپس با ثابت نگه داشتن دیگر در این پژوهش، پارامترهای اصلی از مقاله

کیلوپاسكال( و در نهایت خروجی 20و  15، 10، 6، 1تغییر داده شد ) cپارامترها، در هر گام مقادیر 

 ها استخراج شدند.

 بر میزان نشست : cتاثیر مقادیر 

توان تاثیر مقادیر چسبندگی خاکریز را بر میزان نشست کلی مدل مورد در جدول و نمودار زیر می

 بررسی قرار داد. 

 مختلفازای زاویه اصطكاك   : مقدار نشست به3جدول 

 

 

 

 

 

 : تاثیر چسبندگی بر میزان نشست3نمودار 

 

 

 

 

 

 

  

)kPa( چسبندگی)mm( نشست

1149

6142.64

10139.5

15138.1

20137.6
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 در پایداری شیروانی خاکریز : cتاثیر مقادیر 

توان تاثیر مقادیر زاویه اصطكاك خاکریز را بر میزان پایداری شیروانی مدل در جدول و نمودار ذیل می

 مورد بررسی قرار داد. 

 چسبندگی مختلف : مقدار ضریب اطمینان به ازای4جدول 

 

 

 

 

 تاثیر چسبندگی بر ضریب اطمینان شیروانی 4نمودار 

 

 

 

 

 

درصد  2واحد، ضریب اطمینان نیز  5تا  4نمایید که به ازای افزایش چسبندگی به میزان مالحظه می

 باشد.درصد می 5که این افزایش در حدود  c = 6افزایش یافته است به جز در مقدار 

 )زاویه اصطکاک زهکش( : φتاثیر مقادیر 

ی مورد نظر استخراج شده و سپس با ثابت نگه داشتن دیگر در این پژوهش، پارامترهای اصلی از مقاله

ها استخراج ( و در نهایت خروجی45و  35،40، 30، 25تغییر داده شد ) φپارامترها، در هر گام مقادیر 

 شدند.

 در نشست : φتاثیر مقادیر 

ن تاثیر مقادیر زاویه اصطكاك خاکریز را بر میزان نشست کلی مدل مورد بررسی در جدول زیر می توا

 قرار داد. 

  

)kPa( ضریب اطمینانچسبندگی

11.47

61.54

101.57

151.6

201.63
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 : ارایه مقادیر نشست به ازای زاویه اصطكاك مختلف5جدول

 

 

 

 

 

 : تاثیر زاویه اصطكاك بر میزان نشست کلی مدل5نمودار 

 

 

 

 

افزایش در مقدار زاویه اصطكاك خاکریز، در توان دریافت که با ی جدول و نمودار فوق میبا مشاهده

 40متر کاهش یافته که این کاهش تا زاویه اصطكاك میلی 3ای، مقدار نشست درجه 5هر افزایش 

 درجه رخ داده است.

 در پایداری شیروانی خاکریز : φتاثیر مقادیر 

توان تاثیر مقادیر زاویه اصطكاك خاکریز را بر میزان پایداری شیروانی مدل مورد در جدول زیر می

 بررسی قرار داد. 

 : ارایه مقادیر ضریب اطمینان به ازای زاویه اصطكاك مختلف6جدول

 

 

 

 

 

  

نشست )mm(زاویه اصطكاك

25152.87

30149.52

35145.44

40142.59

45142

پایداری شیروانیزاویه اصطكاك

251.26

301.46

351.5

401.54

451.57
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 . تاثیر زاویه اصطكاك بر میزان پایداری شیروانی مدل6نمودار 

 

 

 

 

 

 

مالحظه نمود که هرچه زاویه اصطكاك شیروانی افزایش یابد، مقدار  تواندر نمودار و جدول فوق می

توان دریافت که با افزایش در مقدار زاویه اصطكاك ضریب اطمینان نیز افزایش خواهد یافت. می

) با حدود  30تا  25ای، مقدار ضریب اطمینان به غیر از حد فاصل درجه 5خاکریز، در هر افزایش 

 درصد افزایش یافته است. 3تا  2اطمینان( در حدود  درصد افزایش در ضریب16

 تاثیر ضرایب نفوذپذیری بر نشست نهایی:

در نظر گرفته  10تا  1*10-4نمایید میزان ضریب نفوذپذیری از همانگونه که در نمودار زیر مالحظه می

شد و تغییرات آن مورد بررسی قرار گرفت. با کاهش میزان نفوذپذیری، میزان نشست نهایی کاهش 

 میلی متر( دست یافت. 149به کمترین میزان نشست ) )متر بر روز( 1یافت تا در ضریب نفوذپذیری 

 . تاثیر ضریب نفوذپذیری بر میزان نشست7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 یری بر مدت زمان تحکیم:تاثیر ضرایب نفوذپذ

روز متغیر بود که کمترین زمان  1100تا  412با تغییر در میزان نفوذپذیری، مدت زمان تحكیم بین 

 نمایانگر این مهم می باشد. 13-4)متر بر روز( حاصل شده است. نمودار  1*10-2تحكیم در 
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 . تاثیر ضریب نفوذپذیری بر مدت زمان تحكیم7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر ضرایب نفوذپذیری بر مدت فشار آب حفره ای:

 دد. گرای مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در ادامه ارایه میدر ادامه، میزان افزایش فشار آب حفره

 1ای نیز در ضریب نفوذپذیری توان دریافت که کمترین فشار آب حفرهبا مشاهده در نمودار فوق می

های انجام شده و با توجه حاصل شده است. و بنابراین طبق بررسی kPa 5/43و به میزان  )متر بر روز(

 متر بر روز در نظر گرفت. 1توان ضریب نفوذپذیری را به نتایج بدست آمده، می

 : تاثیر ضریب نفوذ پذیری بر آب حفره ای8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری:

باشد لذا باربری ونشست زمین میسست که یكی از مشكالت اساسی آن عدم  های نرم ودر خاك

که با ثابت قرار دادن سایر  ترین مقادیر را برای خاکریز وزهكش در نظر گرفتضروری است بهینه

 آیدپارامترها و تغییر در زاویه اصطكاك و چسبندگی نتایجی بشرح ذیل به دست می

ن در جهت و ضریب اطمینا با افزایش در زاویه اصطكاك خاکریز. نشست کلی مدل کاهش (1

 دهدیابد و مدت زمان تحكیم روند نوسانی را نشان میپایداری شیروانی مدل افزایش می
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ری شیروانی مدل افزایش و مدت اضریب اطمینان در جهت پاید با افزایش میزان چسبندگی (2

 یابدزمان تحكیم کاهش می

مدت  شیروانی. افزایشك زهكش. ضریب اطمینان در جهت پایداری ابا افزایش زاویه اصطك (3

 زمان تحكیم روندی نوسانی رانشان می دهد

ای مدت زمان تحكیم و فشار آب حفره–میزان نشست نهایی  با کاهش میزان نفوذپذیری (4

 یابدکاهش می

 منابع و مراجع

آینده ((سومین همایش بین المللی  -حال-بهسازی خاك در ایران..گذشته»( لیتكوهی، سیاوش 1

 1381سال -پژوهشگاه نیرو-یک و مكانیک خاك ایرانژئوتكن|مهندسی 

  1377مكانیک خاك جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران سال -امیر محمد -طباییکامبیز طبا -(بهنیا2

همایش ملی مدیریت بحران « اصالح خاك به روش پیش بارگذاری»( همایون، سید رحمان، 3

 1388سال-آب.دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

و چاپ دانشگاه  موسسه انتشارات"كشی و بهسازی خاك زه اصول مهندسی "محمد -بای بوردی(4

 تهران

 1380اسفند -تهران-"نخستین کنفرانس بهسازی زمین "(5

[6)] GEO-ODYSSEY ASCE/VIRGINIA TECH BLACKSBURG. VA   

USA ((A REVIEW OF 12 YEARS  OF  SUCCESSFUL  

DEVELOPMENT)) JUNE9-13. 2001 

[7)] KENGO SAWAI AND HIROCHIKA HAYASHI ((IMPROVEMENT 

EFFECT  OF  VACUUM   CONSOLIDATION   AND  

PREFABRICATED VERTICAL DRAIN IN PEAT GROUND)) 

HOKKAIDO- JAPAN 
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 1317بهمن ماه  22قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب 

 

 

کارشناسی الزم باشد  کند هر وقت رجوع بهوزارت دادگستری اعالم میهایی که در حوزه –مادة اول 

ها و هر مقام رسمی دیگر باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی انتخاب ها و پارکه]دادسرا[ دادگاه

 کنند. 

تبصره: در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است طرفین در صورت تراضی 

 از غیر کارشناسان دعوی انتخاب نمایند. توانند می

 شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است:  -مادة دوم

 داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناس در آن هستند.  .1

 سال.  25داشتن بیش از  .2

 استعمال مسكر و افیون .  فساد اخالق و تجاهر به عدم شهرت به .3

 نبودن تحت والیت و قیمومیت .  .4

عدم محكومیت به جنایت و محكومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده  .5

و یا  مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محكومیت 

های مذکور در این تقلب و جنحه در امانت و سرقت و ورشكستگی به کالهبرداری و خیانتبه

 قانون . 

 انفصال ابد از خدمات دولتی.  هعدم محكومیت ب .6

 . شودنامة وزارت دادگستری معین میترتیب دعوت و انتخاب کارشناسان رسمی در آیین –مادة سوم 

قرار بگیرند  2از ماده  5کارشناسانی که تحت تعقیب جزایی برای جرایم مذکور در شق  –مادة چهارم 

 ادعانامه است .  ب جزایی صدورشوند. مقصود از تعقیاز شغل کارشناسی رسمی معلق می

العموم کارشناسان رسمی باید در مرکز در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس و مدعی -مادة پنجم

که برای استیناف و رئیس ادارة فنی و در خارج از مرکز در حضور کمیسیونی که در کلیه اموری

 استی و درستی عقیدة خود را اظهار رشود خدا را حاضر و ناظر دانسته بهکارشناسی به آنان رجوع می
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ایشان مراجعه اموری که به نمایند و نظریات خصوصی را در آن دخالت نداده تمام نظر خود را نسبت به

 چیزی را مكتوم ننموده، برخالف واقع چیزی نگویند. شده اظهار کرده و هیچ

پس از اجرای مراسم سوگند، از طرف ادارة فنی وزارت دادگستری به کارشناس پروانه  -مادة ششم

 شود. داده خواهد شد. این پروانه در اول هرسال تجدید می

اند برای تجدید پروانه در سنوات بعد، از یاد کردن که سوگند یادکرده کارشناسانی –مادة هفتم 

 سوگند معاف خواهند بود. 

هیچ وسیله و شناس رسمی باید وظایف مرجوعه را در اسرع اوقات انجام داده و بیکار –مادة هشتم 

 تأخیر نیندازد.  عنوان اظهار عقیدة خود را به

که کارشناس در عقیدة خود اشتباه نموده و این اشتباه در اثر مسامحه درصورتی –مادة نهم 

رشناسی رسمی محكوم خواهد شد. این آمده باشد متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از کاعملبه

 محكومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود. 

کند در جلسة دار معین میکارشناس رسمی مكلف است در موقعی که مقام صالحیت –مادة دهم 

که عذر موجهی داشته باشد از قبیل فوت یكی از دادرسی محلی که مقررشده حاضر شود مگر این

رفع یا سببی تا درجة دوم از طبقه سوم و همچنین در موقعی که موانع خارجی غیر قابل  اقربای نسبی

ها مدخلیت نداشته مانع از حرکت او باشد و در صورت امكان باید عذر خود را قبالً آن که ارادة او در

 دار دیگر برساند. اطالع دادگاه یا مقام صالحیت به

دار احضار شده و جمع بین اوقات ر دو یا چند مقام صالحیتکه کارشناس ددرصورتی -مادة یازدهم

دارد و در مورد سایر مقامات نزد  ممكن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنایی را مقدم به

صورت کارشناس مكلف است نسخة ثانی اخطار  شده حاضر شود. در اینکه وقت آن زودتر ابالغ مقامی

 غایب فرستد ضمیمه نماید و االمقام بعدی می ای که برای اعتذار بهالیحه یا گواهینامة دفتر را به

 متخلف محسوب خواهد شد. 

کارشناس مكلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ  –مادة دوازدهم 

م خواهد نماید. در صورت تخلف، عالوه بر مجازات انتظامی، به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محكو

 شد . 

دار اگر جهت ردّی موجود باشد مكلف است کارشناس هنگام مراجعة مقام صالحیت –مادة سیزدهم 

کننده است. مقام ارجاع جهت ردّ به کفایت بهمقام اظهار دارد و تشخیص کفایت یا عدم آن را به آن

 جهات ردّ کارشناس همان جهات ردّ حاکم است . 
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کند و یا دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر ازآنچه دادگاه معین می –مادة چهاردهم 

 مجازات مرتشی محكوم خواهد شد. نماید ممنوع است و متخلف بهنامة وزارت دادگستری مقرر میآئین

 او رجوع شده خودداری نماید. که به تواند از قبول کاریکارشناس نمی –مادة پانزدهم 

 دهد نزاکت را مراعات نماید. هایی که میکارشناس باید در گزارش -مادة شانزدهم

کارشناسی  هایی را که راجع بهکارشناس رسمی باید دارای دفتر منظمی بوده و نامه –مادة هفدهم 

 است در آنجا بایگانی نماید. 

 راست کارشناسعهده معسدر کلیة مواردی که تأدیة دستمزد کارشناس کالً یا بعضاً به -مادة هیجدهم

دعاوی که  معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و نیز نسبت به رسمی باید نسبت به

 که دادگاه یا مقامی که تعیین کارشناس نموده بههزار ریال است درصورتیآن کمتر از یک بهمدعی

ونه گاند اینعلت اهمیت موضوع رسیدگی مجانی را مقتضی بداند هر یک از کارشناسان رسمی مكلف 

تجاوز  3دار دیگر را که تعدد آن نسبت به هر یک نباید در سال از ارجاعات دادگاه یا مقام صالحیت

 الزحمه رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایند. نماید بدون مطالبة حق

نامة وزارت تعقیب کارشناس ادارة فنی وزارت دادگستری است و مطابق آیین مرجع -مادة نوزدهم

 شد .  دادگستری دادرسی خواهد

قدر که از سوء رفتار و اخالق کارشناس رسمی مطلع تواند همینوزیر دادگستری می -مادة بیستم

ان با حیثیت کارشناسکارشناسی او منافی  تعقیب انتظامی او داده و در موردی که اشتغال به شد امر به

 رسمی باشد او را از شغل کارشناس رسمی معلق نماید. 

 قرار زیر است:های انتظامی کارشناسان رسمی بهمجازات –مادة بیست و یکم 

 توبیخ شفاهی . .1

 توبیخ کتبی با درج در پرونده.  .2

 ریال .  1000تا  100جریمة نقدی از  .3

 توبیخ با درج در مجلة رسمی .  .4

 سال.  2ماه تا  3از  ممنوعیت موقت .5

 محرومیت دائم از شغل کارشناسی.  .6

سال از تاریخ وقوع و یا  2مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناسان  –مادة بیست و دوم 

 آخرین تعقیب انتظامی است. 
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کارشناسی که بعد از قبول کارشناسی در انجام کارشناسی مسامحه کرده و  -مادة بیست و سوم

مقامی که کارشناسی را به او رجوع نموده رعایت نكرده یا دعوت آن مقام را برای اداء توضیحات دستور 

شده نداده یا نقص کارشناس را رفع ننموده، یا از اظهار اجابت ننموده، یا توضیحاتی را که خواسته

قیدة خود را عقیده یا از امضای نظری که اظهار کرده امتناع نموده، یا در مهلت بدوی یا تمدیدی ع

نرسانده، یا بدون عذر موجه استعفاء نموده، یا در مجلس کارشناسان برای رسیدگی و اظهار عقیده 

خواهد در مقام  الزحمه نیست و دادگاه پس از اخطار به او که اگر بهحاضر نشده است مستحق حق

ماید نصد ریال محكوم میصد الی پاناهمیت تخلف او را تأدیة جریمة نقدی از یک مدافعه برآید نظر به

مورد عنوان صندوق جرائم را خواهد داشت  گونه جرایم در صندوق دادگستری که در این و این

رسد. مفاد این ماده شود میمصرفی که معین می تصویب وزارت دادگستری بهشده و بهآوریجمع

 شود. های غیررسمی نیز اجرا میکارشناس نسبت به

واسطة تخلف یكی از صاحبان هرگاه کارشناسی در وقت مقرر حاضر شود و به -مادة بیست و چهارم

تعویق افتد جبران تضییع وقت  کار از حضور در وقت مقرر یا عدم تهیة وسایل کار اجرای کارشناسی به

عهده طرف متخلف است و دادگاه حقی را که در مقابل تضییع  ای که کرده باشد بهکارشناس و هزینه

نماید و نیز در مواردی که درخواست او معین و وصول و ایصال می باید داده شود به وقت کارشناس

 شود. واسطة صلح و غیره اجرای کارشناسی مقتضی نباشد حق مزبور رعایت میبه

کند دادگاه و پارکه]دادسرا[ و هر مقام رسمی دیگری که کارشناس معین می -مادة بیست و پنجم

ادارة فنی گزارش  ها را مراقبت نموده و هرگونه تخلف که مشاهده نمودند بهآنباید طرز رفتار و اخالق 

 دهند. عدم رعایت مقررات این ماده برای مأمورین دولت مستلزم تعقیب انتظامی است . 

سالة کارشناسان رسمی در تجدید انتخاب آنان برای طرز رفتار و اعمال یک –مادة بیست و ششم 

 د. سال بعد مؤثر خواهد بو

در صورت فوت و حجر کارشناس، رئیس ادارة فنی وزارت دادگستری در مرکز  -مادة بیست و هفتم

امور کارشناسی را جمع کرده و بایگانی  ها و اسناد راجع بهها، برگالعمومِ بدایت در سایر حوزهمدعی

 نماید. می

خود چیزی بنویسد هرگاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخالف مشهودات  -مادة بیست و هشتم

شود. هرگاه کارشناس در اظهار عقیدة کتبی یا زبانی خود راجع به جاعل در اسناد رسمی محسوب می

سال و اگر برخالف واقع حبس تأدیبی از سه ماه تا یک امرجنحه و یا حقوقی تمام واقع را ذکر نكند به

 شود. میماه تا دو سال محكوم  حبس تأدیبی از شش چیزی ذکر کرده باشد به
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بس ح امر جنایی تمام واقع را ذکر نكند به هرگاه کارشناس در اظهار عقیدة کتبی یا زبانی راجع به    

حبس باکار از سه سال تا  سال تا سه سال و اگر برخالف واقع چیزی ذکر کرده باشد بهتأدیبی از یک

 شد.  پنج سال محكوم خواهد

شده با سوءنیت تغییر بدهد اگر هرگاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته   

سال تا سه سال و اگر برای امر جنایی حبس تأدیبی یک کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به

 شد.  سال محكوم خواهدحبس مجرد از سه سال تا پنج  باشد به

شود که عمل مشمول مقررات شدیدتری این قانون در صورتی اعمال می های مذکور درمجازات    

نباشد و اگرنه مجازات اخیر اعمال خواهد شد، و اگر گزارش در خالف واقع در حكم مقررات شدیدتری 

نباشد و اگرنه مجازات اخیر اعمال خواهد شد؛ و اگر گزارش برخالف واقع در حكم دادگاه مؤثر شده 

 شد.  ک درجه مجازات باالتر از مجازات مذکور در فوق محكوم خواهدی باشد کارشناس به

 شد.  مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیررسمی نیز رعایت خواهد

ها و ها و پارکه]دادسرا[هرگاه در فن معینی کارشناس رسمی نباشد دادگاه –مادة بیست و نهم 

انتخاب کارشناس در آن فن داشته باشند از بین  توانند هر موقع که احتیاج بهدار میمقامات صالحیت

سمت  ها مربوط به آن فن باشد یک یا چند نفر معتمد را بهکسانی که شغل و حرفه و معلومات آن

شوند باید در پیشگاه دادگاه یا ترتیب انتخاب میاینکارشناس انتخاب کنند. کارشناسانی که به

سوگند یاد کنند و از حیث تخلف  5 مادةدار مطابق صالحیتکننده یا مقامات پارکة]دادسرای[ انتخاب

صورت استنكاف از قبول کارشناسی بدون عذر  تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی هستند و در

شغل یا حرفة مربوطه محكوم  یک الی سه سال محرومیت از اشتغال به شده بهقانونی مورد تعقیب واقع

 خواهند شد. 

ها الزم اعمال است در مورد آنمترجمین رسمی قابل ای که راجع بهقانون تا اندازهاین  -اممادة سی

 بود.  الرعایه خواهد
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  م،یو پرکار کن دیرا مف مانیهاجلسه

 ییرزایم یعل /یاستفان اراکسل
 

 

 ها می شوند:عواملی که سبب بی حاصلی جلسه
 ها می شوند : بسیاری از مدیران اعتقاد دارند که این عوامل مانع سودمندی جلسه

جلسه هایی که بدون برنامة کار و بدون دستورجلسه تشكیل می شوند، اغلب به نداشتن برنامة کار. 

آیند. این جلسه ها با هر موضوع جدیدی که به ذهن کسی می آید صورت کشتیِ بدون سكّان در می

تواند توجه حاضرانِ در جلسه را جلب کند ، بی اراده به پیش می روند. کسانی و با هر چیزی که می

  «چرا ما اینجا جمع شده بودیم؟» کنند اغلب با تعجب می پرسند: جلسه ها را ترك میگونه که این

ها در غیاب برخی از افراد مهمِ مؤثری تشكیل با کمال تعجب، بسیاری از جلسهغیبت افراد اصلی . 

ضرورت کامل دارد و این موجب  –با توجه به مقصود از تشكیل جلسه  –می شوند که حضورشان 

شود شود؛ یا اغلب باعث میپایان میثمر و بیناموجه در شروع جلسه و گفت و گوهای بی تأخیرهای

 های دیگری تشكیل شود. که جلسه 

 هاییهایی که وصل می شود، یا آوردن یادداشتپاسخ به تلفنایجاد وقفه از خارج جلسه؛ تداخل. 

از جلسه می شود، و این ، برای شرکت کنندگان در جلسه ، سبب غفلتِ شرکت کنندگانِ اصلی 

 پیشرفت کار جلسه را در درجة دومِ اهمیت قرار می دهد یا دچار وقفة کامل می سازد . 

مند هستند از اینكه جلسه هایی که بسیاری از مدیران گلهتصمیم نگرفتن و به نتیجه نرسیدن. 

ها و نتایجی نرسیده است ، و اینكه تشكیل می دهند، در مورد مسائلی که مطرح بوده است، به تصمیم

 در بسیاری از جلسه ها فقط به این تصمیم می رسند که جلسة دیگری تشكیل دهند. 

اً به علت نداشتنِ اطالعِ ها غالبکنندگان در جلسهشرکتکنندگان درجلسه. آماده نبودن شرکت

کافی ِ قبلی دربارة دستورجلسه ، یا ناآگاهی در مورد ضرورت آماده شدن برای حضور در جلسه ، چون 

های پیش بینی کسی به آنها اطالع نداده و تأکید نكرده است، آمادکی بحث کردن در مورد موضوع

 شده را ندارند . 

کنندگان در جلسه را از و خودرأی ، غالباً شرکت رئیس جلسة برتری طلبجو. رئیس جلسة سلطه

، کنندگاندارد. به ویژه اگر رئیس جلسه ، نسبت به شرکتپرداختنِ تمام و کمال به موضوع باز می

 کنندگان ، با آنچه دلخواه اوست، دارای تفاوت اساسی باشد . ارشدّیت داشته باشد و طرز فكر شرکت
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که غالباً گردانندة رسمی –توسط یكی از حاضران لسه ها هستند که بهبسیاری از جانحصار طلبی. 

گیرد، تقریباً، به معنای واقعیِ کلمه، به رکود ها را در انحصار خود میو پیوسته بحث –جلسه هم نیست

 کشیده می شود. 

جالب توجه آنكه همان کسانی که برای داشتنِ حقِ گفتن حرف اول و آخر در مورد یک موضوع 

 کنند، پافشاری می

ود به نیاز آشكار خ کنند، زیرا توجه جمع را نه به آنچه برای گفتن دارند، بلكهغالباً جلسه را مختل می

 کنند. دربارة آن موضوع جلب می "چیزهای زیادی  "برای گفتنِ 

کنندگان و محل تاختن آنان به یكدیگر هایی که عرصة رقابت شرکتجلسهخورد شخصی؛ رقابت. بر

 آورند. شوند، نتایج الزم را به بار نمیمی

ت كانابسیاری از جلسه ها، با دو اشكال و گرفتاری عمده در زمینة تسهیالت و امامکانات فقیرانه. 

 می شوند: آغاز

ه است، یا خیلی کوچک است ، یا خیلی گرم است ، یا خیلی اتاقی که جلسه در آن تشكیل شد (1

 سرد است، یا مجاور سر و صداست ، یا در منطقة پر رفت و آمدِ سازمان قرار دارد. 

 ها، یا نحوة چیدن آنها، نیز برای بحث گروهی مناسب نیست . نوع اثاثه و مبلمان این اتاق (2

د به مقدار قابل توجهی بر آنچه قرار است در زمان بندی یک جلسه می توانزمان بندی نامطلوب. 

کنندگان در آن حضور خود را باعث به هدر ای که شرکتای انجام شود اثر بگذرد. مثالً، جلسهجلسه

رفتن وقت خودشان بدانند، از همان ابتدا، با حالت منفی آغاز می شود. همچنین زمان بندی نامطلوب 

 که خود را برای شرکت در یک جلسة مهم آماده کنند. دهد کنندکان نمیفرصت کافی به شرکت

 کنند:عواملی که به پُربارشدن جلسه کمک می

بسیاری از مدیران باور دارند که عوامل زیر به آنها کمک کرده است، یا تسهیالتی فراهم کرده است، تا 

 جلسه هایی که تشكیل می دهند، با حاصل و بارور باشد: 

جلسه عبارت است از عنوان چند موضوع قابل طرح در زمانِ تعیین شده که در  برنامة کارِبرنامة کار. 

کنندگان قرار گرفته است تا بتوانند خود را برای جلسه آماده فاصلة زمانی مناسب در اختیار شرکت

کنند. جلسه باید کامالً مطابق این برنامه پیش برود، مگر در موارد استثنایی که تغییر آن ضرورت پیدا 

 ی کند. م

کنندگان ببینند که جلسه هایی خوب و روان به پیش می روند که همة شرکترئیس جلسة آماده. 

رئیس جلسه آمادگی ادارة جلسه را دارد . و این بدان معناست که مراحل بحث، سازماندهی شده و 

 جلب می هاییکنندگان را به موضوعکنترل می شود و رئیس جلسه ، پیوسته توجه و دقت شرکت

  کند که در دستور کار است.
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 کنندگانِدر اینجا، مشارکت حداقل به دو معناست: از یک طرف بدین معناست که شرکتمشارکت . 

ها را دارند و به این کار تشویق می شوند و و گو دربارة موضوع در جلسه فرصتِ شرکتِ فعّال در گفت

 نظریات آنان مورد 

های جلسه را کنندگان موضوعگیرد. از طرف دیگر ، مشارکت بدین معناست که شرکتتوجه قرار می

 مورد بررسی قرار داده اند و، عقاید و آرایی که ابراز می دارند ، باد هوا نیست . 

کنندگان در آنها به سخنان جلسه هایی بارورتر هستند که شرکتکنندگان. بگوش بودن شرکت

 کنند. های مورد بحث ، متمرکز میقت گوش می دهند و حواس خود را بر روی موضوعیكدیگر با د

کارگیریِ وسایل کمكی ، مانند وسایل ها را می توان با بهمحتوا و سیر جلسهکننده . وسایل کمک

بصری و لوازم نوشتن، با ارائة اطالعات مكتوب و مانند اینها تقویت کرد. اینها باعث مستند شدن 

 . نندکلسه انجام شده است مستند میایی می شوند که قرار است انجام شود، یا کارهایی را که در جکاره

شروع و پایان جلسه های پُربار رأسِ ساعتی است که از شروع بموقع، پایان بموقع، حضور بموقع. 

 میکنندگان در این جلسه ها، سرِ وقتِ تعیین شده در جلسه حاضر قبل مشخص شده است. شرکت

 شوند . 

کنندگان جلسه ها هنگامی پُربار هستند که تمامی شرکتعدم دخالت عوامل خارج از جلسه . 

عوامل خارج از جلسه را که سبب منفک شدن آنها از جلسه می شوند به حداقل ممكن برسانند. یعنی 

به داخل جلسه دهند که یادداشت کنند و اجازه نمی، از ورود افراد ناخوانده به جلسه جلوگیری می

 شوند[ .بیاورند یا تلفن را وصل کنند ] وخود نیز دَم به ساعت از جلسه خارج نمی

شود، به راه حل هایی هایی گرفته میجلسه های پربار ، نتایج جدّی به دنبال دارند. تصمیمخاتمه . 

ی پاسخ راض کنندگان نتوانندکنند. اگر در پایان یک جلسه شرکتمی رسند، و مشكالتی را حل می

تر از بدان معناست که جلسه کم بهره« چه نتیجه ای گرفتیم ؟» کننده ای به این پرسش بدهند که 

 تر از آن که باید می بود. آن بوده است که می توانست باشد و کم بهره
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 کتاب یهادهیگز

 

روابط عمومی و  ، تدوین: کمیسیون«مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری» -

 1397انتشارات چهارمین دورة شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، 

برداری کارشناسان رسمی دادگستری تدوین گردیده مجموعة فوق که به صورت یک راهنما جهت بهره

نامة اجرایی آن و تعرفه دستمزد مصوب است، حاوی متون قانون کارشناسان رسمی دادگستری، آئین

 باشد.و نیز برنامة چهارسالة دورة چهارم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری می 1392سال 

 

، تدوین: آقایان دکتر حسین یادآور و مهندس پرویز «یكصد سال مستندات قانونی آب در ایران» -

 1397پرور، گل

ب آ مجموعة فوق از بابت خأل محسوس در تأمین یک بستة مدون برای کلیة کنشگران عرصة حساس

گذار گرفته تا کارشناسان و حتی کشاورزان مورد توجه است. با عنایت به اینكه شیوع و از سیاست

تسری بحران آب احتمال بروز دعاوی مرتبط با آن را در جامعه افزون خواهد کرد، فرض بر این است 

عان ممكن نفرسانی درخصوص کم و کیف قوانین مربوط به آب و آگاهی قبل از اقدام ذیکه اطالع

های مورد و غیرمنطقی بكاهد و باری از دوش نظام قضایی خسته از پروندهاست از طرح دعاوی بی

نامه، مصوبه و رأی مورد قانون، آئین 70متعدد و گاه بی سرانجام بردارد. مجموعة حاضر که شامل 

 نفعان باشد.رسان ذیتواند یاریباشد، مسلماً میوحدت رویه می

 

، تدوین «کوبی خاكهای بهسازی خاك، راهنمای جامع طراحی و اجرای سیستم میخمجموعه روش» -

 1395آقایان محمدرضا عطرچیان، مجید محققی و غالمرضا نیازی، چاپ دوم بهار 

کوبی و مطالعات ژئوتكنیكی های اجرای سیستم میخدر این کتاب، مباحث مختلف ازجمله انواع روش

کوبی، های تحلیل و طراحی سیستم میخمالحظات اجرایی، روش های صحرایی، مصالح وو آزمایش

است. با توجه به نحوة مالحظات قراردادی و امر مهم بازرسی و نظارت بر ساخت مورد بررسی قرارگرفته

تدوین مطالب و شرح جزئیات طراحی و اجرایی که ناشی از توجه ویژة مترجمین است، این مجموعة 

های د استفادة جامعة مهندسی کشور قرارگیرد و با بكارگیری دستورالعملتواند مورمفید و علمی می

های اجرایی خارج آن، مسألة مهم تأمین ایمنی در گودبردری از حالت چالش و نگرانی موجود در طرح

 باشند.های بزرگ و زیربنایی داشتههای بیشتری در اجرای طرحشده و مهندسان کشور بتوانند موفقیت
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