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 اطالعیه
 کارشناسان گرامی،

 باسالم و احترام

آوری اطالعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان و همچنین فعالیتهای انجام شده در حوزه فن در خصوص

 را به نکاتی به شرح زیر جلب می نماید.سواالت دریافتی در این موضوع توجه شما عزیزان 

 ای شما هسیستم اتوماسیون اداری کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان با هدف الکترونیکی نمودن فعالیت

در راستای این  تهیه و راه اندازی گردیده است.ها و نهادهای مرتبط با کانون، و نیز سازمان کارشناسان عزیز

های اتوماسیون اداری معمول، انتخاب این سیستم، عالوه بر امکانات جامع و عمومی سیستمهدف، در تهیه و 

 مواردی دیگر همچون موارد زیر نیز مد نظر بوده است.

  ،قابلیت طراحی و پیاده سازی فرآیندهای داخلی کانون ) ازجمله فرآیند ارجاعات، ارسال گزارش، مرخصی

 تولید نرم افزار کانون بدون وابستگی به شرکت های پیمانکارتمدید پروانه و ...( توسط تیم 

 ها و نهادها به صورت الکترونیکیامکان برقراری ارتباط با سایر سازمان 

 امکان برقراری ارتباط با سایر سیستمهای نرم افزاری کانون 

 دارا بودن استانداردهای امنیتی و گواهینامه های امنیتی معتبر 

 بانک ملی های بزرگی از جمله ها و ارگاندر حال حاضر در سازمان ری موجود در کانونسیستم اتوماسیون ادا

، اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، ایران، دیوان عدالت اداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

و ... نیز راه اندازی شده و در حال  جمعیت هالل احمر، جهاد کشاورزی استان قم، سازمان نظام مهندسی استان البرز

 کار می باشد.

  7022در اسفند ماه سال  همراه(نرم افزار جامع کارشناس )ویژه تلفن به منظور رفاه حال شما همکاران گرامی 

بارگذاری گردید و فیلم آموزشی آن نیز بر روی سایت کانون قرار ها تالش تیم تولید نرم افزار کانون پس از ماه

های پرتکرار شما عزیزان درخواست امکانات زیادی از جملههمانگونه که قبالً اطالع رسانی شد  گرفته است.

 همچون
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 واریزیشاهده فیش های م 

 های کارشناسی اخذ شده، اخذ نشده و یا در جریانتاریخچه صالحیت 

 مشاهده ابالغ های کارشناسی صادره از کانون 

 مشاهده سوابق مرخصی ها 

 مشاهده پیامک های ارسال شده برای شما از طرف کانون 

 مشاهده اخبار و اطالعیه های مهم 

 توانید به راحتی و بدون نیاز به ورود به سیستمسان محترم میدر این نرم افزار فراهم گردیده است و شما کارشنا

 اتوماسیون اداری وارد نرم افزار شده و از امکانات آن استفاده نمایید.

 و نیز حضوری و تلفنی پاسخگوی شما عزیزان بوده استکه به صورت  آوری اطالعاتراه اندازی واحد خدمات فن 

برای آموزش نحوه استفاده از سامانه های کانون که با همکاری  ضوریهای آموزشی آنالین و حبرگزاری کالس

راستای استفاده های آموزشی از دیگر اقدامات انجام شده در واحد آموزش و پژوهش انجام شد و نیز تهیه فیلم

 بوده است. بهینه شما عزیزان از امکانات الکترونیکی کانون

 کلیه دارد که تالش مستمر برای حل آن در حال انجام است.  قطعاً نواقص و کمبودهایی در حال حاضر وجود

مورد اعالم شده برای ما ارسال گردد  های ارتباطیانتقادات، پیشنهادات، سواالت و نظرات شما عزیزان که از راه

ر د و مواردی که مفید بوده و قابلیت اجرا داشته باشد حتما در سامانه های نرم افزاری کانون بررسی قرار گرفته

 اسرع وقت لحاظ می گردد.

 :در خصوص بعضی از سواالت پرتکرار و مکرر همکاران گرامی موارد زیر را به عرض می رساند 

 ،این امکان برای افزایش سطح امنیتی سامانه اتوماسیون اداری فعال شده  در خصوص رمز دو عامله

است؛ اما به هنگام ورود باید پیش فرض آن را به صورت دستی بر روی گزینه دوعاملی تنظیم گردد، 

ده درخواست شدر خواست تغییر پیش فرض این گزینه به شرکت طراح نرم افزار ارسال شده است و 

پیگیری توسط واحد فنآوری اطالعات در  حالت پیش فرض، ورود دو عاملی باشد.به نحوی عمل شود که 

 حال انجام است و انشااهلل در اسرع وقت انجام خواهد گردید.

 امکان ثبت گروهی فیش ها، باعث ایجاد پیچیدگی  های حق الزحمه،در خصوص فرآیند ثبت گروهی فیش

 عیب یابی را مختلگردد و با توجه به تعداد زیاد مواردی که باید ثبت شود در صورت وجود اشکال می

 ها به صورت گروهی وجود ندارد.و لذا امکان ثبت فیش می کند
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 های مورد نیاز شما از جمله ابالغ ها، فیش های واریزی )به همراه امکان جستجو بسیاری از گزارش

افزار جامع کارشناس )ویژه تلفن همراه( در دسترس  ها به راحتی از طریق نرمها( و مرخصیدر فیش

توانید گزارش های مورد نیاز خود را از این طریق براحتی می باشد و شما عزیزان با استفاده از آن می

 دریافت نمایید.

 ،در فرآیند ثبت فیش باید تعهدنامه برای هر فیش به صورت  طی استعالم اخذ شده از واحد حقوقی کانون

امکان دریافت یک تعهدنامه برای تمام فیش های ثبت شده کارشناسان محترم دریافت گردد و مجزا از 

شود و از طرفی تعهدنامه تنها با انتخاب یک گزینه انجام می در یک روز از لحاظ حقوقی وجود ندارد،

 ترین نوع دریافت تعهدنامه الکترونیکی است.این راحت

شنهادات، سواالت و نظرات خود ما را در جهت اعتالی کانون و کارشناسان یاری و همراهی در پایان از اینکه با انتقادات، پی

 می نمایید از شما سپاسگزاریم.

 

 

 

 

 واحد روابط عمومی 

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

 


