
 

 

 

 

 

 

 اطالعیه

 کارشناسان گرامی،

 احترام با سالم و

به منظور تنویر اذهان شما عزیزان و در راستای شفاف سازی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت پیشبرد 

 0به اطالعات و همچنین بر اساس مواد از قانون انتشار و دسترسی آزاد  00 و 01واد کانون و بر اساس ماهداف متعالی 

از شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، قبالً فعالیت ها و اقدامات زیر به منظور افزایش سطح اطالعات  2 و

 کارشناسان اجرا گردیده و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

 

و همچنین ریز امتیازات و  فکارشناسان در رشته های مختل ایجاد سازوکار برای  رویت درآمد

 کلیه کارشناسان از طریق واحد فناوری اطالعات، توسط موقعیت ایشان برای ارجاع کار،

در این خصوص کلیه کارشناسان می توانند با مراجعه به واحد فناوری اطالعات )آقای علیپور( نسبت به رویت درآمد 

اقدام نمایند. واحد فناوری اطالعات از زمان انتشار این  ارجاع کار، ریز امتیازات و نوبت های مختلفکارشناسان در رشته

 باشد.( آماده ارائه خدمات در این زمینه به کارشناسان گرامی می10/10/0931موضوع )

 انتشار صورت جلسات کارگروه ارتقاء کیفیت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی

دادگستری و کانون جهت اطالع کارشناسان در سایت کانون بخش کلیه صورت جلسات مربوط به کارگروه مشترک 

قسمت صورت جلسات کارگروه منتشر شده و کلیه کارشناسان می توانند نسبت به  ،اخبار و اطالعیه های ویژه اعضاء

 اقدام نمایند. از قبل رویت آن و صورت جلسات آرشیو شده

 انتشار بخشنامه ها، شیوه نامه ها و نظام نامه ها

در بخش اخبار و اطالعیه های ویژه اعضاء قسمتی تحت عنوان بخشنامه ها، شیوه نامه ها و نظامنامه ها وجود دارد 

 در آن موجود و آرشیو شده است. 0931بردای کارشناسان از حدود سال که کلیه موارد مذکور جهت اطالع و بهره
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طریق سایت کانون و در بخش اخبار و  انتشار مصوبات هیئت مدیره کانون به صورت ماهانه از

 اطالعیه های ویژه اعضاء

 بخش ،ویژه اعضاءاخبار و اطالعیه های مصوبات مربوط به جلسات هیئت مدیره هر ماهه در سایت کانون قسمت 

 انجام شده و کلیه سوابق آن به صورت آرشیو در 0931مصوبات هیئت مدیره قرار گرفته است. این مهم از مهرماه سال 

 سایت رسمی کانون وجود دارد.

 اعالم مبلغ درآمد ارکان کانون بابت ارجاعات انجام شده از طرف کانون  به صورت ساالنه

متوسط درآمد ارکان کانون و مقایسه آن با متوسط درآمد هر کارشناس به تفکیک از ارجاعات کانون و ارجاعات 

گردد و سوابق مربوط به سال های گذشته آن در اعالم می مستقیم دادگستری همه ساله در گزارش رئیس هیئت مدیره

آرشیو شده است و کلیه کارشناسان امکان رویت اخبار و اطالعیه های ویژه اعضاء، گزارشات مجمع  سایت کانون بخش

 آن را دارند.

 اعالم متوسط درآمد هر کارشناس در هر رشته به صورت ساالنه

هر رشته به تفکیک برای ارجاعات کانون و ارجاعات مستقیم دادگستری  متوسط درآمد هر کارشناس درهمه ساله 

گردد. این اعالم میمنتشر شده در سایت کانون، قسمت اخبار و اطالعیه های ویژه اعضاء  ،در گزارشات ساالنه مجمع

مقایسه این  ده وکارشناس با متوسط درآمد هر کارشناس در هر رشته را فراهم نمو فردی هرآمار امکان مقایسه درآمد 

 کند.تالش کانون برای رسیدن به سیستم ارجاعات عادالنه را نمایان می آمار در سال های گذشته

 روابط عمومی                           

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

 

 

 


