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 مقدمه -7
اصفهان در این خطه از کشور با حضور و فعالیت  استان دادگستریکانون کارشناسان رسمی 

همکاری و  با انهتا توانمندهمت آن دارد رشته تخصّصی  61در نفر کارشناس رسمی  0333حدود 

 سایر و  کارگشای مشکالت دستگاه قضا بطور اخص ،خدمات کارشناسانه این خیل عظیم فرهیخته

 .گردد اعم بطور استان این شهروندان آحاد و خصوصی و دولتی هایسازمان و هاارگان

اصفهان پس از تهران بزرگترین کانون کشور است  استان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 .و بزرگترین تجمع نخبگان کشور را تشکیل داده و اداره میکند

 تهانستو که ت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان مفتخر است ئهی

 و میصمی کارکنان صادقانه خدمات و گرانقدر کارشناسان فنی و علمی هایظرفیت تمامی  است

امر خطیر کارشناسی بسیج و هماهنگ نموده تا وظیفه انسانی و قانونی خود را  در را خود ارزشمند

 .برای تحقق و بسط عدالت ادا کرده باشد

جدید کانون که در چهار سال منتهی به در این گزارش تنها عملیات و فعالیت های مهم و 

 ها و آمار روزمره خودداری شده است.اجرایی شده، بیان گردیده است و از ذکر فعالیت 0530شهریور 
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 هیئت مدیره، بازرسان و دادستان  -2

علی البدل(، بازرسان )دو عضو( و  عضو ارکان کانون شامل هیئت مدیره )پنج عضو اصلی و دو

 .شوندیم تعیینهر چهار سال یکبار از طریق انتخابات،  باشد کهمیدادستان انتظامی )یک عضو(، 

در حال حاضر اعضای هیئت مدیره آقایان مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی )رئیس(، شکراله 

(، مهندس ناصر آرمان پناه ی(، مهندس سید عبداله جعفری )مسئول امور مالخوروش )نائب رئیس

)دبیر(، مهندس حسن صلواتی )عضو اصلی(، مهندس سید جمال الدین صمصام شریعت )عضو علی 

البدل(، مهندس منصور معمارفر )عضو علی البدل(؛ بازرسان خانم زهرا جمالی پور و آقای فریدون 

 .نکیسا و دادستان آقای مهندس عبدالحسین میرمیران ورزنه هستند

جلسه رسمی  051بالغ بر  0530مدیره کانون در دوره چهار ساله منتهی به شهریور سال هیئت 

مصوبه بوده است. رئیس هیئت مدیره  2336با حضور تمام اعضا برگزار نموده است که حاصل آن 

نیز به منظور اطالع از مسائل مبتالبه عموم مردم و همچنین کارشناسان عضو کانون و رفع این 

جلسه مالقات عمومی با کارشناسان و مردم را  0214جه به شیوع ویروس کرونا بالغ بر مسائل با تو

 با وقت قبلی برگزار و سایر موارد را با ارتباط تلفنی مستقیم حل و فصل نموده است.
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 های تهیه شده در هیئت مدیرهها و دستورالعملشیوه نامه -9
هایی که با توجه به نیاز کانون در هیئت مدیره ها و دستورالعملنظامنامهها، در ادامه شیوه نامه

تهیه، تدوین و تصویب شده است به همراه توضیح مختصری درخصوص موضوع آن بیان شده 

 است.

شیوه نامه خدمات مشاورین کانون کانون کارشناسان رسمی تهیه  9-7

  دادگستری

مصوب  یدادگستر یانون کارشناسان رسمقانون ک 02از ماده  یبخش یدر مورد اجرا

با توجه به سوابق و خدمات ارائه شده  یمشورت یهادر خصوص اظهار نظر 30/31/0010

 و یدگیجهت رس زیو ن استان اصفهان یدادگستر یتوسط کانون کارشناسان رسم

 یاستفاده از خدمات کارشناس یمحترم برا نیها و سواالت مراجعبه درخواست ییپاسخگو

و  ییدر مراجع قضا یفریو ک یحقوق اتیرفع مشکالت حل معضالت و کاهش شکا یبرا

 و ییکه از خدمات اجرا یو حقوق یقیانجام مشاوره به افراد حقو  یمقدمات یدگیرس زین

 نامهوهیون شکان رهیمد ئتیداشتند ه ینداشته و اعتراضات یکاف تیکارشناسان رضا اتیعمل

و  هیته 01/30/0011در تاریخ را  یدادگستر یکانون کارشناسان رسم نیخدمات مشاور

بند با هدف حمایت از کارشناسان و جلوگیری از اطاله  1. این شیوه نامه در نمود بیتصو

 دادرسی عملیاتی گردید.
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دسههتورالعمل و رور رسههیدگی بههه شههکایات از تهیههه  9-2

 کارشناسان رسمی دادگستری 

با توجه به وظایف خدمات کارشناسان رسمی دادگستری که احتمال دارد در اجرای 

اینگونه وظایف قانونی و اجرای، مواردی پیش آمده باشد که منجر به تخلف و یا خطا 

کارشناس گردد، و این موارد در چهار چوب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

آن، باید مورد بررسی و رسیدگی گردد؛ به همین و آیین نامه اجرایی  30/31/0010مصوب 

دلیل دستورالعمل و روش رسیدگی به شکایات از کارشناسان رسمی دادگستری با هدف 

رسیدگی به شکایات،  فرآیند حمایت حداکثری و جلوگیری از اعمال سالیق شخصی در 

 تهیه و تصویب شد. 01/30/0011در تاریخ توسط هیئت مدیره 

 

دسههتورالعمل ورههور و  یههاا و رعایههت مههوازین تهیههه  9-9

 اداری کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری

رئیس هیئت مدیره کانون با هدف تنظیم و تعیین ساعات کاری کارکنان و با هدف ارائه 

تبصره در تاریخ  1ماده و  03هر چه بهتر خدمات به مخاطبان کانون دستورالعمل فوق را در 

 ، تصویب و ابالغ نمود. تهیه 26/30/0011
 

 وه نامه اجرای خدمات هیئتی کارشناسانشیتهیه  9-0

ها و یوه نامه اجرای خدمات هیئتی کارشناسان با هدف جلوگیری از اطاله دادرسیش

های کارشناسی در ارجاعات قضایی و سایر مراجع توسط سرعت بخشیدن به عملکرد هیئت

تهیه و تصویب شد. این شیوه نامه ضمن نحوه  26/30/0011هیئت مدیره کانون در تاریخ 

انتخاب کارشناس هماهنگ کننده، اختیارات و وظایف ایشان را مشخص کرده است. بر 

اساس این شیوه نامه ارزیابی عملکرد کارشناس هماهنگ کننده با توجه به فرم های تکمیل 

 شود.شده توسط اعضای هیئت انجام می
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و اجرایههی کههانون  اسههتادامیدسههتورالعمل تهیههه  9-5

 کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

قانون کانون کارشناسان  05و  02کانون و در چهارچوب مواد  ییبه منظور انجام امور اجرا

 یکارکنان کانون کارشناسان رسم ییو اجرا یدستورالعمل استخدام ،یدادگستر یرسم

سط ایشان تونان و نحوه استفاده از خدمات استخدام کارک یاستان اصفهان برا یدادگستر

 تهیه و تصویب شد. 21/30/0011هیئت مدیره در تاریخ 

یات، کل در این دستورالعمل که در پنج فصل تهیه شده است، ضمن تعریف عناوین و

نحوه ورود به خدمت، نحوه محاسبه و تعیین حق السعی، مدت قرارداد و سایر مقررات به 

 است. صورت مبسوط بیان شده

 

 شیوه نامه صندوق ومایت از کارشناسانتهیه  9-6

شیوه نامه صندوق حمایت از کارشناسان بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و با توجه به کلیات طرح  00/34/0011

هیئت مدیره  05/00/0011تشکیل صندوق حمایت از کارشناسان، مصوب جلسه مورخ 

کانون و به منظور تحقق اهداف تشکیل صندوق )الف، حمایت های معنوی از کارشناسان؛ 

ب، حمایت های مادی از کارشناسان( در هشت ماده، ببیست و دو بند و هفت تبصره در 

به تصویب هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان  26/31/0011تاریخ 

 اصفهان رسید.

 به شرح زیر می باشد. 0530سال  چهار رد و فعالیت های این صندوق درشرح عملک
 برگزاری جلسات متعدد به منظور انجام هماهنگی های الزم 

  نفر جمعاً به  00پرداخت کمک بالعوض جهت بیماری های صعب العالج به
 ریال 0،053،333،333مبلغ 

  نفر جمعاً به مبلغ  03به  کمک هزینه بالعوض ازدواج فرزندپرداخت
 ریال 0،203،333،333

  نفر جمعاً  1به  کمک هزینه برگزاری مراسم به وراث قانونی کارشناسپرداخت
 ریال 0،363،333،333به مبلغ 
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 شیوه نامه اطالع رسانی معذوریت های کارشناسیتهیه  9-1

یماری، بنظر به اینکه بعضی کارشناسان رسمی دادگستری به دالئلی از قبیل محرومیت، 

مرخصی، کهولت سن، محدودیت و... امکان انجام و ارائه خدمات کارشناسی را ندارند، کانون 

کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم درج 

امه اطالع نآخرین اطالعات اعضا کانون در سیستم مشخصات کارشناسان اقدام به تهیه شیوه

 31/35/0011معذوریت های کارشناسی نمود. این شیوه نامه در پانزده بند و در تاریخ رسانی 

 به تصویب هیئت مدیره رسید.

 

 داور یو معرف نیینامه تع وهیشتهیه  9-8

با توجه به درخواست متقاضیان در خصوص تعیین داور توسط کانون کارشناسان رسمی 

رفی داور در هیئت مدیره کانون تصویب و دادگستری بر این اساس شیوه نامه تعیین و مع

 جهت اجرا به واحدهای مربوطه ابالغ گردید.

در این شیوه نامه فرآیند  تعیین و معرفی داور، نحوه جذب و امتیاز دهی به داور، دوره 

تبصره در جلسه مورخ  4ماده و  02های آموزشی و کلیه امور مربوطه در این خصوص طی 

 تهیه و تصویب شده است.هیئت مدیره  30/03/0011

این شیوه نامه، یک شیوه نامه داخلی است و صرفاً جهت رفع نیاز متقاضیان برای معرفی 

داور تهیه شده و منظور از ابالغ آن تشکیل مرکز داوری در کانون نیست و رأی داوری نیز 

 مستقیماً از طریق فرد معرفی شده به متقاضی صادر می شود.

 

 نظام پیشنهاداتشیوه نامه تهیه  9-3

اصل کرامت انسانی و احترام به اندیشه ها و خرد جمعی و استفاده از نظرات دیگران از 

اصول اساسی مدیریت اسالمی است، چنانچه در کالم خداوند متعال آمده است: ای رسول 

ما در امور )اداره جامعه( با مردم مشورت کن، پس چون تصمیم گرفتی به خداوند توکل کن. 

 (010آل عمران آیه  )سوره
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در هر سازمان، برای انجام امور می توان به راه حل هایی بهتر و موثرتر از آنچه معمول 

 است نیز دست یافت، که نقطه آغازین برای رسیدن به این مهم عبارت است از:

 تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف 

 شناخت امکانات بالقوه و بالفعل 

  موجودشناخت فرصت ها و تهدیدهای 

 توجه به شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد تشکیالت 
 توجه به موارد فوق دستاوردهای ذیل را به ارمغان خواهد آورد:

 بهبود کیفیت خدمات 

 کاهش هزینه ها 

  اجرای کارها فرآیند حذف یا ادغام 

 آزادسازی تفکر نیروی انسانی از کارهای یکنواخت 

انون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان برای دستیابی به چنین اهدافی، ک

تصمیم به ایجاد بستر مناسب برای اجرای نظام مدیریت مشارکتی گرفته است از اینرو شیوه 

در هیئت  21/00/0011نامه نظام پیشنهادات را در پانزده ماده و هشت تبصره در تاریخ 

جاد م مدیریت مشارکتی و ایمدیره کانون مصوب شد. هدف اصلی این شیوه نامه استقرار نظا

فضای مناسب برای مشارکت کلیه کارشناسان و کارکنان عضو کانون در تحقق اهداف 

 کانون است که مهمترین دستاوردهای آن به این شرح است:

  عنایت به اصل کرامت انسانی و ایجاد زمینه های الزم برای پویایی، تفکر و
الی سانی به عنوان مهمترین منبع رشد و تعتعقل به منظور دستیابی به توسعه نیروی ان

 کانون

 ایجاد زمینه و بستر مناسب برای بهبود مستمر امور 

  فراهم نمودن زمینه های دستیابی آسان تر به اهداف و سیاست های تعیین شده
 برای کانون

 تقویت حس مسئولیت و افزایش انگیزه در کلیه کار کارشناسان و کارکنان کانون 

 اری پویا و سازنده با هدف سرعت بخشیدن به روند رشد و ایجاد شرایط ک
 پیشرفت کانون
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 ارتقاء سطح کارایی کارشناسان و همسوسازی اهداف اعضاء با اهداف کانون 

 افزایش سالمت و نشاط روحی در کارشناسان و کارکنان کانون 

طریق  ازکارشناسان محترم، می توانند پیشنهادات خود را بر اساس مفاد این شیوه نامه 

 تکمیل فرم مربوطه در سایت کانون ارائه نمایند.
 

کهانون کارشناسهان  شکسهوتانینامهه انتاهاا پ وهیشتهیه  9-74

 استان اصفهان یدادگستر یرسم

 ئتیه بیبا تصو یصادقانه کارشناسان رسم یهانهادن به خدمات و تالش ارجبه منظور 

در  مندرج طیشرا یکه دارا یمقرر شد از کارشناسان یکانون در فواصل مختلف زمان رهیمد

 ،ان هستنداستان اصفه یدادگستر یکانون کارشناسان رسم شکسوتانینامه انتخاب پ وهیش

بند توسط هیئت  6شرایط کارشناسان پیشکسوت طی  این شیوه نامه در .دیبه عمل آ ریتقد

 تصویب و ابالغ گردید. 34/34/0533در  مدیره کانون مشخص
 

 نامشهود یها ییدارا یابینامه ارز وهیش تهیه 9-77

و  رانیا یاسالم یدولت و سازمان برنامه و بودجه جمهور ئتیبر اساس مصوبات ه

 ارینامشهود را در اخت یها ییدارا یابیکه ارز یدادگستر یکارشناسان رسم یعال یشورا

 یناسکارش یاز اختالف نظرها یریجلوگ یقرار داده است و برا یدادگستر یکارشناسان رسم

 یابینامه ارز وهینامشهود ش یها ییارزش دارا نییمراحل تع یط یدگیو صحت روند رس

نامشهود بر اساس نرخ روز و ارزش  یها ییدارا یابیارز با هدف نامشهود یها ییدارا

 بیبه تصو یثبت شده رسم یتجار یشرکتها یمال یجهت درج در حساب ها یمعامالت

ن نسبت تا بر اساس آ دیاستان اصفهان رس یدادگستر یکانون کارشناسان رسم رهیمد ئتیه

 . نامشهود اقدام گردد یها ییدارا یابیبه ارز

در این شیوه نامه ضمن تعریف اهداف و عناوین؛ عوامل اصلی دارایی های نامشهود 

 ربرای بررسی در نگرش کارشناسی، عوامل منفی گرائی و کاهش ارزش دارایی های د

تهیه  04/36/0533بند، در تاریخ  00نگرش کارشناسی مطرح شده است. این شیوه نامه در 

 و تصویب شده است.
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را ینامه نحوه انتااا و معرف وهیشتهیه  9-72  یاه ونیسیکم یاع

 ی و فن یعلم یها تیصالو یاعطا

وب مص یو فن یعلم تیصالح صیتشخ یمشورت یهاونیسیبر اساس نظام نامه کم

کارشناسان  نیاز ب ستیبا یکانون م رهیمد ئتیه نکهیکارشناسان با توجه به ا یعال یشورا

وص در خص یریگمیجهت تصم یعال یبه شوراکارشناس را به تعداد دو برابر  طیشرا واجد

وع در موض دینما شنهادیپعضویت ایشان در کمیسیون های اعطای صالحیت علمی و فنی 

و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون آن شیوه مطرح  رهیمد ئتیه 22/36/0533ه مورخ جلس

نامه ای با عنوان شیوه نامه نحوه انتخاب و معرفی اعضای کمیسیون های اعطای صالحیت 

های علمی و فنی مصوب گردید. در این شیوه نامه صفات و مشخصات کارشناسان واجد 

 ص شده است.شرایط و همچنین روش انتخاب و روش سنجش و ارزشیابی ایشان مشخ

 

 یکارشناس ینامه نحوه کنترل گزارر ها وهیش تهیه 9-79

نامه  نییآ 51مفاد ماده  ،کارشناسان نونقانون کا 5از ماده  دبند  یاجرا یدر راستا

و با عنایت به سند تحول قضایی و همچنین دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش  آن ییاجرا

ه از گرو کیدر هر  یکارشناس یهاکنترل کننده گزارش یگروه ها و نظریه کارشناسی،

استان  یدادگستر یمرتبط در کانون کارشناسان رسم یرشته ها یگانه تخصص ازدهی یها

اهداف  .آغاز به کار نمودند یکارشناس یها زارشنامه نحوه کنترل گ وهیاصفهان بر اساس ش

 .دباش یم ریبه شرح ز ئت مدیرهمصوب هی نامه وهیش یمورد انتظار در اجرا یو دستاوردها
 یکارشناس یگزارش ها یفیارتقا ک 
 کانون و کارشناسان عضو آن گاهیحفظ و ارتقاء اعتبار و جا 
 یزشآمو یها یزیبه نقاط ضعف و قوت کارشناسان منظور برنامه ر یآمار یابیدست 
 یامور کارشناس انیاز حسن جر نانیصول اطمح 
 یکارشناس انیحفظ حقوق متقاض 
 یاز اطاله دادرس یریجلوگ 
 کارشناسان و کانون هیبر عل اتیکاهش شکا 
 یکارشناس یها هیفاحش در نظر یاز اختالف نظرها یریجلوگ 
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به همراه  03/31/0533بند و دو تبصره در تاریخ  01این شیوه نامه در یازده ماده و 

 فلوچارت گردش کار و فرم های مربوطه توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب شد.

 

 گروه های مطالعاتی و وودت رویهنامه  وهیش تهیه 9-70

علم و توسعه  یمند در جهت گسترش مرزها منسجم و نظام یمطالعه و پژوهش تالش

 افتنی یبرا یپژوهش کوشش .است دیاطالعات و دانش جد دیتول یو منبع اصل یدانش بشر

 یممکن در جهت حل مشکالت موجود در عرصه ها یهاحلراه نیو آسان تر نیبهتر

 لیاست با توجه به لزوم امر پژوهش و مطالعه کانون اصفهان در ن ییو اجرا یمختلف علم

 یارشناسک یهاتیفعال شتریب اتقانانتظام و  ،انسجام جادیبه منظور امتعالی خود و به اهداف 

 بیو تصو هیته 25/34/0530 خیرا در تار هیو وحدت رو یمطالعات یهاگروه ینامهوهیش

 .نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 11     .نگاه تحلیلی بر عملکرد کانون                                                               –در مسیر پیشرفت 
 

 

 

 

 

 شفاف سازی در خصوص اقدامات انجام شده در کانون -0
به معنای ارائه حق اطالعاتی مردم به مردم است، به شرطی که اطالعات  در حالت کلی شفافیت

د مخاطب مورو به  در محل مناسب، با کیفیت مناسب، در قالب مناسب، ،مناسبداده شده در زمان 

 .ارائه شوند نظر،

 شفافیت حاصل شده است و در صورت بطور همزمان بوقوع بپیوندد، شروطزمانی که تمامی این 

ها معنای شفافیت در طول سال .شفافیت مد نظر حاصل نشده است نبود هر یک از این شروط،

این تغییرات عمدتاً ناشی از تحوالت مهم در  .)بویژه در دهه گذشته( تغییرات جدی یافته است

شود تحقق شفافیت از طریق ابزارهای مختلفی حاصل می .های فناوری و اجتماعی بوده استعرصه

 .شوندتر میکه در طول زمان این ابزارها کامل

به تنهایی موجب حل مسائل و مشکالت جامعه نظیر فسادها و عدم کارآمدی  ،شفافیتِ صِرف

اما شفافیت با ایجاد زیرساخت و بستری مناسب برای رسیدن اطالعات درست و به  هد شد،ها نخوا

 .موجب خواهد شد تا مسائل با کیفیت باال و کم ترین هزینه حل شوند موقع به مخاطبین آن،

کانون نیز در راستای ارائه شفاف اطالعات اقدام به انتشار اطالعات در خصوص اقدامات صورت 

انون نموده است. در ادامه عناوین اطالعات ارائه شده و اهم فعالیت ها در این خصوص گرفته در ک

 برای عموم کارشناسان بیان شده است.
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 افزایش راه های ارتباطی رسمی .7

 تالش در جهت پاسخگویی سریع و شفاف به سواالت دریافتی از روش های رسمی .2

 جاعات کانونامکان مشاهده درآمدهای سایر کارشناسان مربوط به ار .9

انتشار مصوبات هیئت مدیره کانون به صورت ماهانه از طریق سایت کانون و در بخش اخبار  .0
 و اطالعیه های ویژه اعضاء

انجام مصاحبه های موضوعی با مسئوالن مربوطه در خصوص پاسخ به سواالت و مسائل  .5
 دریافتی پر تکرار

 نوبت کارشناس در سیستم ارجاعات ایجاد سازوکار در خصوص اطالع از ریز امتیاز و وضعیت .6

 اطالع رسانی در خصوص نحوه انتخاب کارشناس در سیستم ارجاعات .1

 اعالم مبلغ درآمد ارکان کانون بابت ارجاعات انجام شده از طرف کانون  به صورت ساالنه .8

 اعالم متوسط درآمد هر کارشناس در هر رشته به صورت ساالنه .3

 

 روزنگار طراوی و اجرای فرآیند  0-7

در راستای افزایش شفافیت در خصوص اقدامات هر یک از کارکنان کانون فرآیند روزنگار 

حسب نظر رئیس کانون، توسط واحد فناوری اطالعات طراحی و اجرا شد. در این فرآیند هر 

های روزانه خود را با ذکر ساعت شروع و پایان، تعداد و یک از کارکنان اقدامات و فعالیت

 نمایند.بت نموده و برای مسئول مربوطه ارسال میموضوع ث
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 یهازده گانهه ههایهیئت رئیسه گهروهبرنامه ریزی جلسات  -5

 کارشناسی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در حال حاضر دارای یازده گروه تخصصی 

 ئتیمربوط به انتخابات هنظامنامه اعضای هیئت رئیسه بر اساس  .باشدرشته می 61مشتمل بر 

ه ها با همکاری در تدوین نظامنامهیئت رئیسه گروه .شوندی انتخاب میکارشناس یهاگروه سهیرئ

های اجرای و اظهار نظر نسبت به پرونده های ارسالی از طرف هیئت مدیره و همچنین ارائه مشاوره 

 .کنندون ایفا مینقش مهمی در پیشبرد اهداف کان ،فنی و علمی به کارشناسان گروه

 جلسات لبه منظور تشکی ،برنامه مدون و ابالغ تنظیم با تهیه، رئیس محترم هیئت مدیره کانون

، نقش بسزایی در برگزاری منظم و منسجم جلساتو همچنین شرکت اعضای هیئت مدیره در 

ندی بجلسات هیئت رئیسه گروه تخصصی ایفا نمودند به نحوی که در ابتدای سال برنامه زمان 

شده برای برگزاری جلسات تهیه و بر اساس آن جلسات هیئت رئیسه گروه های تخصصی برگزار 

 گردید.
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)ارتقاء کیفیت صدور و کارگروه مشترک کانون و دادگستری  -6

 اجرای قرارهای کارشناسی(
 اسانو کانون کارشن استان هماهنگی بین دادگستری کلکارگروه مشترک دادگستری با هدف 

دور و به منظور ارتقاء کیفیت ص در امور ارجاعی به کارشناسان عضو کانون رسمی دادگستری استان

و اجرای قرارهای کارشناسی در دوره هیئت مدیره قبل تشکیل شده و در این دوره با پیشنهاد رئیس 

  شکیل گردید.کانون و با ترکیب جدید و موافقت رئیس کل دادگستری استان اصفهان ت

 

جلسات این کارگروه با حضور معاونین دادگستری، هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی 

دادگستری و هیئت مدیره مرکز کارشناسان قوه قضائیه با دعوت نماینده رئیس کل دادگستری 

 گردد.استان حسب نیاز برگزار می

 

تفکر م مجموعه ای هوشمند و مغزاینکه کانون اهداف و وظایف اصلی این کارگروه با عنایت به 

ی کاهش ضریب خطا و هم پوشانمی باشد و مسائل فنی و تخصصی برای دستگاه قضائی  حل در

مراجع قضایی و کانون در جهت احقاق حق و بسط عدالت بسیار با اهمیت است، به شرح زیر 

 باشد.می
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  ا از کارشناسان انتظار داردهقوانین و مقررات و بخشنامه مطابقآنچه دادگستری 

 آنچه کارشناسان و کانون کارشناسان از مراجع قضایی انتظار دارند 

 )روند اجرای کار ) بررسی اطاله دادرسی، تقیلی زمان صدور اظهار نظر و غیرو 

  کاربردی و شفاف نمودن مسائل مبتال به کارشناسی و آسیب شناسی موارد به
 نحوی که حق الناس حفظ شود.

  حل مسائل و مشکالتی که توسط برخی از قضات و کارشناسان صاحب نظر
 مطرح می گردد 

  مأموریت ها و وظایف این کارگروه با توجه به جلسات برگزار شده؛ نتایج و
مصوبات آن و نظر به آسیب شناسی های انجام شده توسط اعضاء تعیین و توسط ایشان 

 گردد.جهت حل و فصل پیگیری می

 

جلسه برگزار نموده و خروجی آن بالغ  00بیش از  0530وه در چهار سال منتهی به این کارگر

مصوبه بوده، که مشروح آن در سایت کانون بخش اخبار و اطالعیه های ویژه اعضاء منتشر  14بر 

 شده است.

 

 و نتایج واصل از آن افزایش تعامالت با دادگستری 6-7

کانون و دادگستری جلسات متعددی در با توجه به مصوبات جلسات کارگروه مشترک 

خصوص رفع مسائل و مشکالت دستگاه قضا و همچنین نقش کارشناسان در این خصوص 

برگزار شد. در این راستا جلسات تخصصی به میزبانی هیئت مدیره کانون و با حضور معاونین 

 ،رئیس کل دادگستری و کارشناسان رشته های مختلف از جمله رشته تشخیص اصالت خط

امضاء و اثر انگشت، رشته امور ثبتی و همچنین سایر رشته ها برگزار گردید و پیرامون مسائل 

 مبتال به هر رشته بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

 مذاکرات شفاهی،

 مذاکرات تلفنی و رایزنی ها انجام شده در موضوعات خاص

 نانجام مکاتبات در جهت پیگیری حل مسائل دستگاه قضا و کارشناسا
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 نتایج حاصل از این اقدامات و افزایش تعامالت به شرح زیر حاصل شد.

 حفظ شأن و منزلت کارشناسان و ارتقاء جایگاه ایشان در مراجع قضایی 

 رعایت هر چه بیشتر تعرفه دستمزد کارشناسی توسط قضات محترم 

 برخورد هر چه مناسب تر مراجع قضایی با کارشناسان 

  تبیین اهمیت امر کارشناسی برای قضات 

 پاسخگویی هر چه بهتر مراجع قضایی نسبت به کارشناسان و کانون 
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 اقدامات انجام شده در ووزه ساختمان کانون -1

 کانونفعلی پیگیری اخذ پایان کار ساختمان  1-7

پایان کار ساختمان فعلی کانون با موانع و مشکالت زیادی روبرو بود. این  گواهیاخذ 

موارد  و ایرادات با پیگیری های انجام شده توسط هیئت مدیره رفع و پس از اخذ تأییده 

 ناظران سازمان، شهرداری و طی ادامه مراحل، گواهی پایان کار صادر گردید.
 

کانون و بازسازی طبقه زیرزمین در  فعلی ایمن سازی ساختمان 1-2

 قالب سالن اجتماعات

ساختمان کانون، که به عنوان سالن جلسات از آن  زیرزمینیکی از مشکالت طبقه 

شد، عدم وجود راه خروج اضطراری بود. این مساله باعث ایجاد نگرانی در زمان استفاده می

مشکل راهکارها و طرح های برگزاری جلسات پر جمعیت در این محل بود. برای حل این 

زیادی مطرح شد که در نتیجه آن با اضافه کردن دستگاه پله در ضلع جنوبی ساختمان، راه 

 خروج اضطراری برای طبقه زیرزمین تعبیه گردید.

از مشکالت دیگر ساختمان فعلی کانون تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن بود که با 

 فع عیب به صورت کامل انجام شد.بررسی های انجام شده مشکل آن حل و ر
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 پروژه ساختمان جدید کانون در مجموعه اداری شهید کشوری 1-9

مترمربع با قیمت کارشناسی روز به مبلغ  2220به مساحت  زمین 0011در ابتدای سال 

 حدود یک میلیارد و سیصد میلیون تومان خریداری شد.

پیامک و بصورت کتبی و با  با مشارکت و نظرخواهی از کارشناسان محترم از طریق

های مورد نیاز کانون تعریف شده و کاربری و هم اندیشی تخصصی پیشنهاد اتاق فکر

های درخصوص مشارکت مالی همکاران کانون در ساخت پروژه موضوع توسط کارگروه

مختلف حقوقی متشکل از کارشناسان کانون و حقوقدانان برجسته از کانون وکال و خارج از 

شکیل و سپس در کارگروه اتاق فکر مطرح و هیئت مدیره با پشنهاد اتاق فکر مبنی کانون ت

بر احداث ساختمان با امکانات و نقدینگی کانون و در صورت نیاز با مشارکت کارشناسان با 

 نظر مجمع عمومی موافقت نمود.

 
 طرح ساختمان جدید کانون در سایت اداری شهید کشوری
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 کانون در سایت اداری شهید کشوریطرح ساختمان جدید 

 0011اقدامات انجام شده برای اخذ پروانه ساختمان و طراحی معماری آن از دی ماه 

آغاز گردید، ابتدا محدوده زمین پیاده و نقشه توپوگرافی تهیه و دستور تهیه نقشه از شهرداری 

ی نموده و به موازات های تعریف شده اقدام به عقد قرارداد طراحاخذ و با توجه به کاربری

 04آن طرح اولیه جهت ارائه به شهرداری و اخذ پروانه به سرعت انجام گردید. پس از ارائه 

طرح اولیه توسط مشاور طرح نهایتاً ایده جدیدی به مشاور پیشنهاد و پس از تهیه چند طرح 

 و کانسپت حجمی توسط مشاور پروژه، طرح مورد نظر به تصویب کمیته طراحی کانون

رسیده و پس از تصویب هیئت مدیره و اعالم نظرات اصالحی، به طراح ابالغ شد. در ادامه 

نقشه های فاز یک تصویب و مشاورین پروژه در حال تهیه نقشه های فاز دو و نقشه های 

سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی می باشند. به موازات این فعالیت ها، اقدامات الزم برای 

ریالی  05،333،333،333صورت گرفت. شهرداری عالوه بر مبلغ دریافتی اخذ پروانه ساخت

ریال دیگر توسط کانون بود که با پیگیری های  02،333،333،333خواهان پرداخت مبلغ 

ریال پرداخت و شهرداری دستور صدور  133،333،333مجدانه و مستمر، کانون نهایتاً مبلغ 

 پیش نویس پروانه را صادر نمود.

دید پیگیری های الزم جهت اخذ الشه پروانه ساخت انجام و جهت تایید نقشه در سال ج

ها به معاونت شهرسازی مراجعه شد. معاونت شهرسازی نیز اعالم کرد: تا زمانی که اداره 
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راه و شهرسازی معابر سایت را به شهرداری منتقل نکند پروانه صادر نمی شود. کانون در 

خود توافق مدیر کل راه و شهرسازی را اخذ و شهرداری  اقدامی خارج از چار چوب وظایف

اقدامات مورد نیاز جهت انتقال معابر را آغاز نمود. کانون هم اکنون به دنبال اخذ مجوز شروع 

 عملیات اجرایی است، البته به شرطی که از طرف ارتش مانعی ایجاد نشود.

تمان پیش نویس پروانه ساخبا پیگیری های فراوان انجام شده توسط هیئت مدیره کانون 

جدید کانون تهیه گردید اما به دلیل اختالف بین شهرداری منطقه و اداره کل راه و شهرسازی 

در خصوص سهم شهرداری از تفکیک سایت کشوری صدور پروانه به تعویق افتاده است. 

عوارض تفکیک سایت کشوری را به طور جداگانه  0016الزم به ذکر است کانون در سال 

به اداره کل راه و شهرسازی پرداخت نموده است. هیئت مدیره در این راستا جلسات متعددی 

با شهردار محترم منطقه و مسئولین محترم اداره راه و شهرسازی برگزار نمود ولی با توجه 

به عدم پرداخت مبلغ مربوطه به شهرداری  توسط اداره کل راه و شهرسازی، پروانه ساختمان 

 انون همچنان در حال رایزنی و پیگیری جهت صدور پروانه است.صادر نشد. ک

برای عوارض آتش نشانی و پیش پرداخت طراحان و ناظران حدود  0533کانون در سال 

ریال پرداخت نموده است. طرح معماری تقریباَ آماده و سازه، تاسیسات  0،033،333،333

 باشد.برقی و تاسیسات مکانیکی در جریان طراحی می
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 تشکیالتی کانون نمودارتهیه و طراوی  -8
ظایف، هایی از قبیل تقسیم وکند که چگونه فعالیتهر سازمان، تعیین می تشکیالتینمودار 

و  شونداندازهای سازمان به کار گرفته میهماهنگی و نظارت، در جهت دستیابی به اهداف و چشم

ح و اصولی، به شکل واض نمودار تشکیالتی. است ساختار، نمایشی بصری از این نمودار تشکیالتی

ثل یک م این نمودارکشد. به عبارتی، تر سازمان را به تصویر میهای باال و پایینروابط بین رده

 شود.کند و یک سند اداری بسیار مهم نیز محسوب می کتاب راهنما عمل می

ها ودن فعالیتآمیز بال شده، در موفقیتاعم کانوندر  مسئولیتترتیبی که برای تفویض اعتبار و 

 توان گفتمی چنیندستیابی به اهداف، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. بنابراین، این فرآیند و 

، سئولیتم، نمایش هندسی مفهومی به نام سلسله مراتب است و جریان نمودار تشکیالتی کانون که

از اینرو کانون با کسب نظر از افراد  کشد.صویر میرا به ت کانونپذیری و ارتباطات مسئولیت

متخصص در این زمینه و تالش و کوشش فراوان نمودار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی 

دادگستری استان اصفهان را ارائه و نمودار تشکیالتی پیشنهادی پس از اعمال نظرات اصالحی در 

 رسید.در جلسه هیئت مدیره به تصویب  04/03/0011تاریخ 
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 تشکیالتی کانون ساختارتهیه و تألیف  -3
یک سازمان نوعی از یک واحد اجتماعی متشکل از افراد است که برای دستیابی به اهداف 

های بازی هستند که به شدت تحت تاثیر محیط قرار سیستم ،جمعی مدیریت می شود. سازمان ها

روابط بین  ،که برای انجام وظایف مختلف بودهدارند. هر سازمان دارای ساختار مدیریتی خاص 

دهند و نقش ها و مسئولیت های ارائه شده را تعریف می کند. کارمندان، وظایفی که آنها انجام می

 به عنوان ساختار، کانال .سازمانی که به خوبی سازماندهی شده، هماهنگی موثر را به دست می آورد

وه فعالیت های جداگانه افراد را با هم مرتبط می های ارتباطی رسمی را مشخص می کند و نح

 سازد.

تقسیم، سازماندهی و  سازمانی هایای است که به وسیله آن فعالیتشیوه ،ساختار سازمانی

های عوامل انجام کار را آورند تا فعالیتاختارهایی را به وجود میها، سشوند. سازمانهماهنگ می

ونه کند که وظایف، چگهماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می

تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی، 

کننده روابط کدامند. ساختار سازمانی تعیین ،ید رعایت شوندهمچنین الگوهای تعاملی سازمانی که با

رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران 

ا ها همه واحدههایی است که به وسیله آنکند. همچنین دربرگیرنده طرح سیستمرا مشخص می

تأثیر  تحت د. این ساختارط در سازمان تضمین خواهد شارتباصحت شوند و در نتیجه یکپارچه می

گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه سازمان قرار می

 کنند. های اعضای سازمان آن را ایجاد میاست که مدیران برای تقسیم و هماهنگی فعالیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
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استان اصفهان نیز در این راستا و در ادامه طرح جامع کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

تحول و حرکت کانون به سمت کانون الکترونیک؛ تهیه ساختار تشکیالتی خود را برنامه ریزی 

به  04/03/0011نموده و نمودار تشکیالتی آن که نمایش بصری از ساختار سازمانی است در تاریخ 

ها ا، کارگروههها، کمیسیونکیالتی در خصوص کمیتهتصویب هیئت مدیره محترم رسید. ساختار تش

 باشد و برای اولینو واحدها و زیر مجموعه ایشان، حاصل تالش قریب به دو سال، تیم تألیف می

 22/35/0530های کارشناسان رسمی دادگستری کشور تهیه شده و در جلسه مورخ بار در کانون

 هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفته است.
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  انتاابات برگزاری -74

  انتاابات شورایعالی کارشناسان  74-7

نفر کارشناس منتخب کارشناسان سراسر کشور تشکیل شده  01شورایعالی کارشناسان از 

نفر  06است. انتخابات شورایعالی به صورت دو مرحله ای انجام می شود به نحوی که 

کارشناسان کشور به مرحله دوم انتخابات راه خواهند کارشناس منتخب با رأی مستقیم 

نفر به عنوان  01نفر منتخب با رأی گیری داخلی  06یافت. در جلسه اول شورایعالی از میان 

 عضای شورایعالی انتخاب خواهند شدا

 
 انتخابات شورایعالی کارشناسان
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حضوری و با رعایت را به صورت  0530هیئت مدیره کانون انتخابات شورایعالی در سال 

های بهداشتی در محل سالن اجتماعات کانون برگزار نمود. این انتخابات از کامل پروتکل

 پایان یافت.  22صبح آغاز و فرآیند آن حدود ساعت  1ساعت 

 

 گانه یازده هایگروه رئیسه هیئتانتاابات   74-2

ز گیری ااری و بهرهگانه جلب همکهیئت رئیسه ها در گروه های یازده تشکیلهدف از 

های موجود در هر گروه و استفاده از خرد جمعی کارشناسان در تمامی تخصص های رشته

باشد که هیئت مدیره بتواند با امور کانون در رشته های مختلف می فرآیند جهت ارتقاء 

گیری نماید. از این رو هیئت مدیره ها، در انجام وظایف خود بهرهبازوی اجرایی تخصص

/ش 020کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در اجرای بخشنامه شماره 

شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، دستور العمل نحوه انتخابات  00/35/0015مورخ 

های گروه هیئت رئیسه گانه را تهیه و تصویب نمودند و انتخاباتهای یازدههیئت رئیسه گروه

 ته به صورت منظم و فشرده برگزار نمود.را در یک هف گانهیازده
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 اقدامات انجام شده در ووزه مالی -77
با  بدو تاسیس تاکنون هموارهاز  کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان کانونواحد مالی 

 گیری از نیروهای متخصص و توانمند در عرصه مالی، بمنظور تهیه و ارائه اطالعات بموقع وبهره

دقیق به کارشناسان در تالش بوده تا کیفیت و شفافیت گزارشات همواره در باالترین سطح از نظر 

با تهیه و ارائه بموقع اطالعات، و همچنین  مطابقت با استانداردهای حسابداری قرار داشته باشد

 .رئیس هیئت مدیره را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب یاری رساند

 

 بازنگری تعرفه دستمزد کارشناسان رسمیپیگیری موضوع   77-7

بایست هر دو سال مورد الزحمه کارشناسان بر اساس قانون می حقتعرفه دستمزد و 

( 0012بازبینی قرار گیرد و به روزرسانی گردد، اما از آخرین تعرفه تعیین و ابالغ شده )سال 

این امر باعث بیش از شش سال گذشته بود و هیچگونه بازنگری در آن انجام نشده و 

نارضایتی بسیاری از کارشناسان شده بود. هیئت مدیره کانون نیز همراستا با شورایعالی تمام 

تالش خود را جهت به روزرسانی و بازنگری در تعرفه دستمزد و حق الزحمه کارشناسان به 

 توسط رئیس وقت قوه قضائیه 0011کار بست تا نهایتاً تعرفه دستمزد جدید در اسفند ماه 

 ابالغ گردید.
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پیگیری مهوردی در خصهوص عهدم رعایهت تعرفهه وه   77-2

 الزومه کارشناسی

باشد، عدم رعایت تعرفه دستمزد یکی از مواری که بسیار مورد اعتراض کارشناسان می

توسط مراجع قضایی است. این موضوع از طریق کارگروه مشترک دادگستری )ارتقاء کیفیت 

کارشناسی( پیگیری شد. رئیس کانون با انتشار اطالعیه از صدور و اجرای قرارهای 

کارشناسان خواست مواردی که مراجع قضایی حق الزحمه کارشناسی را بر اساس تعرفه حق 

کنند به همراه مدارک و مستندات به کانون اطالع دهند. ایشان با توجه الزحمه تعیین نمی

د را شمه بدون توجه به تعرفه تعیین میبه مدارک و مستندات دریافتی مواردی که حق الزح

به صورت تک به تک با نامه نگاری های جداگانه به اطالع معاون قضایی رئیس کل 

دادگستری رسانده و پیگیری های الزم را تا حصول نتیجه ادامه می دادند. عدم رعایت حق 

 الزحمه با انجام این پیگیری های موردی به مرور زمان کاهش یافته است.
 

 های کارشناسیواریز روزانه و  الزومه 77-9

اقدام به واریز حق الزحمه کانون با هدف افزایش رضایتمندی کارشناسان  0530ر سال د

های کارشناسان به صورت روزانه نمود به نحوی که حق الزحمه کلیه کارشناسانی که فیش 

تا ظهر  ون اداریهای دستمزد خود را به صورت غیر حضوری و از طریق سیستم اتوماسی

اقدام برای اولین بار در  این به حساب ایشان واریز می گردد. همان روزدر ثبت نمایند، وجه 

 سطح کشور عملیاتی شد و مورد استقبال همکاران نیز قرار گرفت.
 

ارائهه خههدمات بانهه  قهرن الحسههنه رسههالت در محههل  77-0

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

انجام شده با بانک قرض الحسنه رسالت و طرح بانکداری اجتماعی  توافقبا توجه به 

الحسنه رسالت برای کارشناسان  در ادامه روند افتتاح حساب نزد بانک قرضبانک مذکور و 

 اترتیبی اتخاذ شد ت الحسنه رسالت،کاهش مراجعات کارشناسان به بانک قرض و با هدف

 گیرد.در محل کانون انجام می رشناساناکثر خدمات بانکی برای کا
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 ارسال فیش های و  الزومه کارشناسی به صورت الکترونیکی 77-5

پیرو درخواست تعداد کثیری از کارشناسان در خصوص عدم امکان مراجعه به مراجع 

قضایی خارج از شهر اصفهان به منظور اخذ فیش حق الزحمه کارشناسی و با توجه به حجم 

واحد مالی کانون، پیشنهاد ارسال فیش های حق الزحمه کارشناسی به صورت زیاد اقدامات 

الکترونیکی در جلسه کارگروه ارتقاء کیفیت صدور و اجرای قرار کارشناسی ارائه شد و مسائل 

و پیش نیازهای این طرح مورد بررسی قرار گرفت. واحد فناوری اطالعات و واحد مالی 

العات دادگستری کل استان اصفهان اقدام به رفع مسائل کانون با همکاری واحد فناوری اط

و مشکالت نمودند و سرانجام طرح مذکور وارد فاز اجرایی شد. بدیهی است این طرح در 

ابتدا با کاستی هایی از قبیل عدم ارسال به موقع اطالعات فیش ها روبرو شود که البته این 

کانون، مرکز و دادگستری مورد بررسی موارد با برگزاری جلسات فنی با حضور نمایندگان 

جود آمده مطرح شده که در قرار گرفته و پیشنهادات اصالحی در جهت رفع مشکالت بو

 نزدیک پس از تأیید دادگستری به اجرا در خواهد آمد. آینده ی

 

 تعیین وسابرس رسمی و نعقاد اقرارداد با ایشان 77-6

از حسابرس رسمی مطرح و پیگیری شد. برای اولین در کانون اصفهان موضوع استفاده 

هیئت مدیره کانون نسبت به تعیین حسابرس رسمی و انعقاد قرارداد با  در این خصوص

های مالی همه ساله مورد رسیدگی و تأیید این ایشان اقدام نمود. در این راستا کلیه صورت

 گردد. یموسسه قرار گرفته و گزارش آن به بازرسان و هیئت مدیره کانون ارائه م
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 در جهت توزیع عادالنه کارانجام شده اقدامات  -72
با توجه به اینکه یکی از انتظارات کارشناسان از کانون توزیع عادالنه کار بین ایشان است، هیئت 

خود مدیره کانون بازنگری نحوه ارجاع عادالنه کار را در بازه های زمانی مشخص در دستور کار 

 قرار داد و از اینرو اقدامات زیر را در جهت توزیع عادالنه کار عملیاتی نمود
 

 ارشناسانیه شیوه نامه اجرای خدمات هیئتی کته 

  توزیع کار بر اساس سیستم ارجاع کانون در قبال ارجاع کار به آورندگان آن وعدم تعهد 

  ین ان بیشتر است به ابیست میلیون تومافزایش ضریب کارهایی که حق الزحمه آن  از
نحو که چنانچه حق الزحمه کارشناس از بیست میلیون بیشتر شد، مقدار مازاد بر بیست میلیون 

 در ظرفیت کاری کارشناس منظور می شود. 0با ضریب 

 لزومی به ارجاع کار به کارشناسان قبلی نیست و حتی االمکان  ،در مورد ارزیابی های مجدد
 میگردد.از سیستم ارجاع استفاده  

 و مطالعه در خصوص نواقص آن و پیگیری جهت رفع آن بازنگری در سیستم ارجاع کار 
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 دهو اقدامات انجام ش اتاق فکر و هم اندیشی تاصصی تشکیل -79

ی اگیری در سطوح مختلف به سازماندهی ویژهسیاستگذاری و تصمیمفرآیند در دنیای امروز، 

تحوالت سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت تدوین سریع  نیاز دارد.

ای هکنند؛ امری که بدون استفاده وسیع از ایدهها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص میسیاست

رو از این نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خالق، میسر نمی باشد.

 های موجود، اقدام بهشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با استفاده از ظرفیتکانون کار

 و وظایف زیر نمود.فکر و هم اندیشی تخصصی با اهداف  تشکیل اتاق

 

 ف و وظایف:اهدا

 جمع اندیشی 

 و انتقال آن به هیئت مدیره یهای فکرتولید فرآورده 

 ها به مسائل روزمعطوف بودن کوشش 

  استانداردهای ارائه خدمات کارشناسیتوسعه و بهبود 

  های د فرآینآسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل
 سازمان

 های تخصصی به منظور بررسی و ارائه راه حل در زمینه مسائل تشکیل کارگروه
 هامبتالبه کانون، کارشناسان و ارباب رجوع
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به شرح زیر در  گروه در زمینه های مختلف موضوعکار 1، بیش از 0530در سه سال منتهی به  

کر و هم ها در اتاق فاتاق فکر و هم اندیشی تخصصی تشکیل گردید. نتایج حاصل از این کارگروه

اندیشی تخصصی مطرح گردیده و پس از بررسی مجدد و رفع ایرادات احتمالی به رئیس محترم 

رائه شده است. اتاق فکر و هم اندیشی هیئت مدیره، آقای مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی ا

ه ب نفر ساعت جلسات تخصصی با موضوعات مبتال به کانون 104تخصصی در این مدت بالغ بر 

 برگزار نموده است. شرح

 ساماندهی ارجاعات دادگستری 

 ساماندهی ارجاعات کانون 

 طرح رتبه بندی کارشناسان 

  کشوری(طرح سرمایه گذاری در ساختمان جدید کانون )شهید 

 شیوه نامه رسیدگی به شکایات 

 بررسی و تعیین مالک های انتخاب اعضای کمیسیون اعطای صالحیت های علمی و فنی 

  51شیوه نامه کمیسیون ماده  پیشنهادبررسی و  

 روز رسانی شیوه ارجاع عادالنه کار بررسی و به 
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 اقدامات انجام شده در ووزه انتشارات -70

 کتاا مجموعه قوانین و مقررات سوم چاپ 70-7

ن و القلم و  "آغاز می شود و با  "اقرا"در آیین حنیفی که آیات کتاب وحی آن با 

استمرار می یابد و جمله احکام آن بر عدل و عدالت و قسط استوار است و حق  "مایسطرون

سر سودای و حق جویی را مد نظر قرار دارد، در شریعت نابی که موالی متقیانش جان بر 

بسط عدالت می دهد و در قلمرو خالفتش حق جویی و عدالت طلبی سرلوحه کارگزاران 

اوست؛ پرداخت به ریشه های عدالت و ارکان وجودی آن از مهمترین وظایف و تکالیف آحاد 

 جامعه و سازمان ها و ارگان های ذیربط محسوب می شود.

تان اصفهان از زمان تشکیل تا در این راستا کانون کارشناسان رسمی دادگستری اس

کنون پیوسته سعی در رشد و تعالی این تکلیف واال داشته و عالوه بر سازماندهی تشکیالت 

کارشناسی به تحقیق و تفحص در امور علمی و تحقیقاتی همت گماشته است. بدیهی است 

ای در چنین امر خطیری از دیرباز قوانین و مقررات و مصوبات و آیین نامه های عدیده 

مراجع قانونی مختلف تدوین گردیده است، که دسترسی نسبی به مجموعه آنها ضروری می 

 166در "مجموعه کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری"باشد. از اینرو کتاب 

به چاپ رسید و در اختیار عالقمندان قرار  0011نسخه در مردادماه  4333صفحه و در تیراژ 

 گرفت.
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مشاصات کارشناسان رسمی دادگستری استان  جدید تااک 70-2

 اصفهان

چاپ کتاب مشخصات کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان به صورت هر چهار 

-. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با پیگیریشودیکبار عملیاتی میسال 

ی مناسب و در خور کانون های فراوان، نهایت تالش و کوشش خود را به کار بست تا کتاب

ال ساصفهان، با اطالعاتی به روز و دارای کمترین ایرادات ممکن تهیه و چاپ نماید. کتاب 

ها برای جامعه هدف )مراجع قضایی، ادارات، سازمانپس از چاپ و آماده چاپ بوده  0530

 .خواهد شدها( ارسال و ارگان

 5ر کانون و نظر به گذشت بیش از هم اکنون نیز با توجه به جذب کارشناسان جدید د

روز شده در حال صفحه آرایی است و سال از چاپ کتاب مشخصات کارشناسان، نسخه به

 گردد.انشااهلل در آینده نزدیک چاپ و منتشر می
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 فرهنگی اجتماعیاقدامات انجام شده در ووزه  -75

در راستای تحقق رشد فرهنگی و اعتقادی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان 

 اقدام به تشکیل کمیته ،و ایجاد تحول اساسی در پیاده کردن الگوها و هنجارهای ارزشی پیرامون

نفر  513. همچنین کمیته فرهنگی اجتماعی بالغ بر فرهنگی اجتماعی با اهداف و وظایف زیر نمود

زار و های مصوب برگتخصصی و اجرای برنامهریزی ساعت جلسه و فعالیت میدانی به منظور برنامه

توجه به شرایط جامعه از لحاظ شیوع ویروس کرونا و محدودیت های اعمالی  اب اجرا نموده است.

در خصوص عدم امکان برگزاری مراسم به صورت حضوری، کمیته فرهنگی اجتماعی کانون بر آن 

 ی غیر حضوری نیز برگزار و اجرا نماید.شد تا برنامه های خود را در قالب مسابقات و جشنواره ها

 

 :اهداف

 گسترش فضای اخالقی، معنوی و تربیتی 

 اعتماد سازی و جلب مشارکت کارشناسان 

 های مورد نیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعیبرنامه ریزی به منظور آموزش 

  ایجاد زمینه های مناسب جهت انسجام و هماهنگی و ترغیب کارشناسان و
 فعالیتهای فرهنگی اجتماعی کانونکارکنان در 

 رشد و نهادینه کردن فضایل اخالقی در کانون 
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 :وظایف

 برنامه ریزی برای ابداع روش های نوین در عرصه آزاد اندیشی و خرد ورزی 

 ایجاد فضای شاد و با نشاط ، وحدت و همدلی و مشارکت در امور فرهنگی و اجتماعی 

 قیت های فرهنگیتالش در جهت شکوفائی استعدادها و خال 

  شناسایی ، برنامه ریزی در حوزه فعالیتهای فرهنگی فرآیند تدوین شاخص های تکریم و 

 

 تاریخ شفاهی کانونتهیه  75-7

کانون کارشناسان با بیش از نیم قرن سابقه به عنوان یکی از نهادهای مرجع در زمینه 

اثربخشی در جامعه ایران اجرای عدالت و تعامل در بفرجام رسانی دعاوی گوناگون نقش 

با استقالل از نهاد قضائی رفته رفته گسترش یافته و  0041به مرور از سال  .داشته است

امور کانون به واقع امور  .کشور به مرحله تاسیس رسیده است هایاستان تمامیدر اکنون 

ای هبه بیان دیگر از آنجا که دستگاه .درخواستی و بنا بر تشخیص سیستم قضایی است

های خصوصی و حتی ها و نهادهای رسمی و غیر رسمی، موسسهقضایی، ادارات، سازمان

امور فردی جهت کسب نظر کارشناسی محل ارجاع است، به عنوان نهاد مرجع تلقی شده و 

 .مستندات تولیدی آن، مبنایی بر حل و فصل دعاوی و احقاق حقوق افراد و سازمان هاست

آنگونه  .تنوع و رنگارنگی مراجعات بیشتر خود نمایی میکندبدین صورت میزان گستردگی، 

که در برنامه راهبردی کانون آمده تالش بر آن است که سیر امور کارشناسی و نتایج آن 

بدیهی  .پیوسته در ایجاد رضایتمندی و ارتقای دقت و مستخرجات کارشناسانه حرکت کند

افزون بر اسناد آرشیوی، همانا تاریخ  های بازانگاری کارکردهای کانوناست یکی از مولفه

بی شک مستندات شفاهی، حاصل تجاربی است که فرصت ثبت و ضبط نیافته  .شفاهی است

و اکنون به کمک مورخ شفاهی زمینه بازخوانی حافظه تاریخی کارشناسان پیشکسوت و 

خ ح تاریاز اینرو کانون نسبت به تهیه و اجرای طر .گردددست اندرکاران کانون فراهم می

شفاهی کانون اقدام نموده است و در این راستا اهم فعالیت های انجام شده پیرو اقدامات 

 صورت گرفته در سال گذشته به شرح زیر می باشد.
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 نفر از پیشکسوتان 13با  در حوزه تاریخ شفاهی کانون انجام مصاحبه .7

 مراجعه به تهران برای انجام تحقیقات میدانی .2

 از مصاحبه ها و تدوین و تنظیم آناستخراج اطالعات  .9

 نگارش متن اولیه کتاب تاریخ شفاهی کانون .0

ماده آ "روایت عدالت خواهی"شایان ذکر است که کتاب تاریخ شفاهی کانون با عنوان 

 برای چاپ است.

 

مراسههم وفههات پیههامبر اعظههم )ص(، والدت برگههزاری  75-2

 وررت زهرا )س( و جشن اعیاد شعبانیه

ور اشاعه فرهنگ اسالمی، مراسمی به مناسبت وفات حضرت محمد هر ساله به منظ

گردد. مراسم رحلت حضرت )ص( و والدت  حضرت زهرا )س( به همت کانون برگزار می

نفر در محل  033محمد )ص( همراه با سخنرانی، مداحی و صرف ناهار با جمعیت حدود 

 کانونس( در دستور کار کانون برگزار گردید. برگزاری مراسم جشن والدت حضرت زهرا )

نتر های سیتی سقرار گرفت و با حدود یک ماه فعالیت میدانی، جشن در محل سالن همایش

برگزاری جشن والدت حضرت  فرآیند نفر برگزار گردید.  0333اصفهان، برای تعداد بیش از 

زهرا )س( نتیجه تالش بی دریغ اعضای کمیته فرهنگی اجتماعی و با حمایت هیئت مدیره 

محترم کانون بود که اهم فعالیت صورت گرفته به منظور برگزاری آن از این قرار است. 

لف هنری تهای مخبازدید از محل سالن؛ انعقاد قرارداد با سیتی سنتر اصفهان؛ رایزنی با گروه

از جمله آکروبات، خواننده پاپ، استند آپ کمدین و ...؛ تهیه پک پذیرایی از حضار؛ ساماندهی 

نیروهای انتظامات و خدمات؛ تهیه و توزیع کتب مسابقه کتاب خوانی؛ انعقاد قرارداد با 

رستوران های فود کورت طبقه چهارم سیتی سنتر؛ تهیه جوایز به منظور برگزاری مسابقه 

 نگی در طول مراسم جشن؛ و ...فره
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 مراسم جشن عید  دیربرگزاری  75-9

با فرا رسیدن عید غدیر، این واقعه بزرگ تاریخی در اسالم، دل ها متوجه یک امر مهم 

اعتقادی و اجتماعی و سرنوشت ساز در زندگی می شود که آن، والیت و رهبری جامعه دینی 

اهمیت است: یکی به سبب اصل ضرورت وجود امام و ولیّ در  است. این امر از دو جهت با

در سال جامعه اسالمی و دیگری به سبب ویژگی های یک امام و رهبر در جامعه دینی. 

برگزار گردید و همگی این مراسم  کانونچندین مراسم جشن و بزرگداشت توسط  0011

ه یری از کارشناسان قادر بمورد استقبال قرار گرفت و با توجه به محدودیت فضا تعداد کث

در حرکتی بی سابقه، اقدام به برگزاری جشن بزرگ  کانونشرکت در این مراسمات نبودند. 

های ایشان نمود. برگزاری و اجرایی نفر از کارشناسان و خانواده 0333برای حدود  والیت

ین امر ود که اریزی دقیق و بیش از چند ماه فعالیت میدانی بنمودن این مهم نیازمند برنامه

های صورت گرفته در خصوص برگزاری جشن به بهترین نحو صورت پذیرفت. اهم فعالیت

 باشد.عید بزرگ غدیر به شرح ذیل می

 های مختلف برای برگزاری مراسم از جمله باغ فردوس خ آتشگاه، بررسی محل
 اردوگاه باغ ابریشم، شهربازی شهر رویاها

  شرکت مسئول شهر رویاهامذاکره و انعقاد قرارداد با 

 و درنهایت انعقاد قرارداد جهت تهیه غذا و های شهر اصفهان بررسی رستوران
 ارسال و توزیع بین میهمانان

 نقطه از شهر  4ریزی و اجرای مراسم پرده خوانی با موضوع واقعه غدیر در برنامه
 رویاها

 ن و مساکینریزی و اجرای طرح همیان موال با هدف کمک به نیازمندابرنامه 

 ریزی و اجرای مراسم و مسابقات فرهنگی بعد از اقامه نماز جماعت مغرب برنامه
 و عشا

 ریزی و تشکیل غرفه سالمت برنامه 

 برنام ریزی و اجرای طرح موکب والیت 

 برنامه ریزی و اجرای طرح غرفه بازی های کودکانه غدیر 

 برنامه نورافشانی در محل شهررویاها 
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با توجه به بهبود وضعیت شیوع ویروس کرونا، جشن بزرگ والیت به نیز  0530در سال 

 برای کارشناسان برگزار شد. 0011مشابه جشن برگزار شده در سال 

 

 مایش پیاده روی خانوادگیبرگزاری ه 75-0

 ها وو همدلی خانواده تندرستی ،همایش پیاده روی خانوادگی با هدف ورزشبرگزاری 

 انونکدر دستور کار به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه و ترویج ورزش همگانی 

 های ایشان به صورتها با ثبت نام از متقاضیان و خانوادهقرار گرفت. برگزاری این همایش

غیر حضوری در واحد روابط عمومی کانون آغاز شد. اولین همایش پیاده روی از مبداء خیابان 

گی های فرهنها و فعالیتم به مقصد باغ گلها واقع در میدان بزرگمهر و با برنامهمشتاق دو

خانوادگی متنوع به پایان رسید. پیرو درخواست مکرر کارشناسان و استقبال قابل توجه ایشان 

های نظیر باغ غدیر و ...  برگزار روی دیگر در محلتاکنون چندین برنامه همایش پیاده

 گردید.

 
 یاده روی خانوادگیهمایش پ
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برگزاری همایش دوچرخه سهواری پهدر و پسهرا سهان   75-5

 اختصاصی والیبال ویژه کارشناسان

ابی به توسعه، الزمه پیشرفت در همه شئون اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یدست

یک جامعه است اگر چه توسعه در همه این امور الزم و ملزوم یکدیگرند لیکن تحول 

ها به عنوان عامالن محوری توسعه باید به چرا که انسان .زمینه ساز توسعه استفرهنگی 

ت در تمایال .دهند تمایل داشته باشند این تمایل با قدرت انتخاب همراه استانچه انجام می

فرهنگ عادت فردی و شخصی نیست  .ها و باورهایشان ایجاد می شود افراد از طریق ارزش

است فرهنگ عمومی مصداق رفتارها، کردارها و گفتاری است بلکه رسم و عادت عمومی 

که اکثر مردم درباره دولت، سیاست، مشارکت، اقتصاد، کار، سازندگی، قانون گرایی، حفظ 

 .سازدشکار میآ ...محیط زیست عبادت، تعلیم و تربیت، رفتار اجتماعی و 

 جایگزینی باورهایتوسعه فرهنگی باید در جهت زدایش و پاالیش باورهای ناصحیح و 

صحیح صورت پذیرد زیرا این فرهنگ است که مبنای اصلی هویت جوامع انسانی است و 

پویایی و شکوفایی هر جامعه ای در سایه تحرک و سازندگی فرهنگی همان جامعه شکل 

 .می گیرد

 
 همایش دوچرخه سواری پدر و پسر
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نیز کانون برگزاری همایش های فرهنگی ورزشی را در دستور کار قرار داد  در این راستا

و همایش دوچرخه سواری پدر و پسر را با هدف ارج نهادن به مقام خانواده و به مناسبت 

روز کارشناس برگزار نمود. این همایش مورد استقبال کارشناسان قرار گرفت و جمع کثیری 

همایش از محل کانون آغاز و به مقصد گلستان شهدا به  از ایشان در مراسم شرکت نمودند.

 منظور تجدید میثاق با ایشان ادامه یافت.

 

 امور فرهنگی و هنری 75-6

ابی به توسعه، الزمه پیشرفت در همه شئون اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یدست

یکن تحول یک جامعه است اگر چه توسعه در همه این امور الزم و ملزوم یکدیگرند ل

ها به عنوان عامالن محوری توسعه باید به فرهنگی زمینه ساز توسعه است. چرا که انسان

دهند تمایل داشته باشند این تمایل با قدرت انتخاب همراه است. تمایالت در انچه انجام می

ها و باورهایشان ایجاد می شود. فرهنگ عادت فردی و شخصی نیست افراد از طریق ارزش

سم و عادت عمومی است فرهنگ عمومی مصداق رفتارها، کردارها و گفتاری است بلکه ر

که اکثر مردم درباره دولت، سیاست، مشارکت، اقتصاد، کار، سازندگی، قانون گرایی، حفظ 

 .سازدشکار میآ محیط زیست عبادت، تعلیم و تربیت، رفتار اجتماعی و ...

اورهای ناصحیح و جایگزینی باورهای توسعه فرهنگی باید در جهت زدایش و پاالیش ب

صحیح صورت پذیرد زیرا این فرهنگ است که مبنای اصلی هویت جوامع انسانی است و 

پویایی و شکوفایی هر جامعه ای در سایه تحرک و سازندگی فرهنگی همان جامعه شکل 

 .می گیرد

ای همراسمدر این راستا کانون اقدام به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در حاشیه 

خود نمود. مسابقه کاریکاتور با موضوع کارشناسی؛ مسابقه خانوادگی پدر و فرزند؛ مصاحبه 

های این واحد در این حوزه بوده است با کارشناسان با موضوع شب یلدا و ... از جمله فعالیت

 های ایشان نیز قرار گرفت.که مورد استقبال کارشناسان و خانواده 
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اعی کانون طرح موزه کارشناسی را ارائه نمود تا پس از تأیید هیئت کمیته فرهنگی اجتم

هدف موزه عبارت است از: گردآوری، نگهداری، مدیره اقدامات اجرایی بعدی انجام گیرد. 

مطالعه و بررسی کردن و نیز به نمایش گذاشتن نعمات فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش، 

 این طرح هدف اصلی و و لذت بردن از آنهاستها پژوهش و ارزش دادن به این مجموعه

زند حفظ آنها از گ ای از آثار، اسناد، اشیاء مرتبط با موضوع کارشناسی وگردآوری گنجینه 

 حوادث و اتفاقات معمول و نگهداری آنها است، تا این میراث به نسل های بعدی انتقال یابد.

های کانون در حوزه فرهنگی و مجموعه مسابقات قربان تا غدیر نیز از دیگر فعالیت 

اجتماعی بود. در این برنامه چندین کلیپ با موضوع وقایع قربان تا غدیر تولید و منتشر شد. 

در انتهای هر کلیپ سوالی در قالب مسابقه از بینندگان پرسش شده و به کسانی که پاسخ 

 ردید.گنمودند به قید قرعه جوایزی اهدا میصحیح را در مهلت مقرر ارسال می
 

 کتاا خوانی برگزاری مسابقات 75-1

کتاب وسیله ای است که دانش بشری به مدد آن از تباه شدن مصون می ماند و به 

 های ذهنی و آموختههای بشری و خالقیت آیندگان منتقل می شود. کتاب محصول تجربه

بیشتر و  ها، گاهی به مراتبهای دراز مدت انسان ها است. سهم کتاب در انتقال دانش 

فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. پدید آوردن آثار علمی و فرهنگ مکتوب از توصیه های 

مهم اولیای دین بوده است و به گسترش دانش کمک می کند و به عنوان یک میراث 

د. دراین راستا کمیته فرهنگی اجتماعی کانون فرهنگی برای نسل های آینده ماندگار می شو

مسابقه کتاب خوانی با عناوین زیر نمود که مورد استقبال جمع  چندینی اقدام به برگزار

نفر از ایشان  163کثیری از کارشناسان، کارآموزان و خانواده های ایشان قرار گرفت و بالغ بر 

 در این مسابقات شرکت نمودند.

 کارشناسی در قوانین 

 کتاب کوری اثر ژوزه ساراماگو 

  محمد حسین راجی و سید محمدرضا خاتمیکتاب صعود چهل ساله نوشته سید 

 گل روی علی، اخالق علوی 

 سقای آب و ادب 
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 پوسترهای مربوط به مسابقه کتاب خوانی

 جشنواره کارشناس و کارشناسیبرگزاری  75-8

به مناسبت روز کارشناس اقدام به برگزاری جشنواره با عنوان کارشناس و  کانون

کارشناسی در چهار بخش شعر، داستان، عکس و دل نوشته به صورت غیر حضوری نمود 

 که موضوعات آن به شرح زیر می باشد.
 شأن و منزلت کارشناس 
 معضالت و سختی های کارشناسی 
 کارشناس و جامعه 
 وضعیت موجود 
  کارشناسیاخالق 
 زیبایی های کارشناسی 

 بیمه مسئولیت ورفه ای کارشناسانپیگیری  75-3

در جهت حمایت هر چه بیشتر از کارشناسان در خصوص بیمه مسئولیت حرفه کانون 

ای کارشناسان اقدام به رایزنی با شرکت های بیمه ای نمود. با توجه به اینکه شرکت های 

میزان ریسک موضوع بیمه نامه نداشته اند، قیمت بیمه ای سابقه ای در این خصوص و 

بیمه نامه برای کارشناسان مقرون به صرفه نبود. کانون ضمن پیگیری این موضوع جهت 

رفاه حال کارشناسان امکان خرید بیمه نامه مسئولیت حرفه ای را با اخذ حداکثر تخفیف 

 برای کارشناسان رشته های مختلف فراهم نمود.
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 روابط عمومیاقدامات انجام شده در ووزه  -76

است که هر سازمان  ایبرنامه ریزی شدههای ای از اقدامات و کوششمجموعه روابط عمومی

ثابهِ به مو  دهدانجام می ،هایی که با آن در ارتباطندبرای برقراریِ ارتباطاتِ مؤثر و هدفمند با گروه

 .مخاطبان آنپُلی است میان یک سازمان و 

ه ب کانونتجزیه و تحلیل اطالعات و نظرات مدیریت ، انتقالبه منظور  روابط عمومی کانون

اد ایج ؛ با هدفها به مدیریتتجزیه و تحلیل اطالعات این گروهی نتیجهن و انتقال آمخاطبان 

ود توان خ؛ تمام تالش خود را به کار بسته و تمام سعی و همسویی و هماهنگی در عالیق و منافع

 .را در راستای تعالی هر چه بیشتر کانون و نیل به اهداف متعالی آن به کار گرفته است

 

 کسب رتبه برتر واود روابط عمومی  76-7

روابط عمومی کانون برای اولین بار در دو جشنواره ملی ایده های خالق 0533در سال 

بط عمومی شرکت نمود. روابط عمومی و همچنین هفدهمین جشنواره انجمن فرهنگی روا

 0530تیرماه  26که اختتامیه دومین جشنواره ملی ایده های خالق روابط عمومی ایران در

 در سالن ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، بر اساس رای هیات داوران،

نامه ثبت ایده خالق روابط عمومی برای برگزاری جشنواره کارشناس و کارشناسی و گواهی

شیوه نامه نظام پیشنهادات به روابط عمومی کانون به نمایندگی از کانون کارشناسان رسمی 
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دادگستری استان اصفهان اهدا شد. همچنین روابط عمومی کانون در هفدهمین جشنواره 

به برتر در سه حوزه رویدادپردازی، روابط عمومی دیجیتال و محتوا روابط عمومی حایز رت

 سازی شد.

 
 تندیس هفدهمین جشنواره روابط عمومی

 

 

 مع عمومی عادی سالیانهابرگزاری مج 76-2

یکی از مهمترین مراسم هر سال کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، 

برگزاری مجمع عمومی نیازمند بیش از دو ماه فعالیت میدانی  .مجمع عمومی سالیانه است

این مهم از زمان تصویب تاریخ برگزاری مجمع در هیئت مدیره محترم کانون آغاز و  .است

توجه به شیوه ویروس  الزم به ذکر است که با .تا چند روز پس از برگزاری مجمع ادامه دارد

مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت غیر  کرونا و عدم امکان برگزاری مراسم حضوری،

مجمع به صورت حضوری و در سال  0011حضوری و الکترونیکی برگزار گردید. در سال 

هم امجامع به صورت الکترونیکی و غیر حضوری برگزار گردید.  0530و  0533، 0011های 

یل ذ مع عمومی عادی سالیانه به شرحاهای صورت گرفته در خصوص برگزاری مجفعالیت

 .باشدمی



 
 

 

 11     .نگاه تحلیلی بر عملکرد کانون                                                               –در مسیر پیشرفت 
 

 تصویب تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه )نوبت اول( در هیئت مدیره محترم .7

 پیش بینی و آماده سازی محل برگزاری مجمع عمومی سالیانه )نوبت اول( .2

 اطالع رسانی به کلیه کارشناسان در خصوص نحوه برگزاری جلسه مجمع .9

 جلسه الکترونیکی مجمعآموزش کارشناسان در خصوص نحوه ورود و شرکت در  .0

انتشار گزارش جامع رئیس هیئت مدیره، مسئول امورمالی هیئت مدیره و بازرسان از  .5
 طریق سایت برای کلیه کارشناسان

تهیه زیرساخت های ارتباطی و بررسی جوانب امنیتی برگزاری جلسه به صورت  .6
 الکترونیکی توسط واحد فناوری اطالعات

عکاسی به منظور مستند سازی هر چه بهتر مراسم و  رایزنی با گروه فیلم برداری و .1
 امکان تهیه و انتقال تصاویر برای

 طراحی و اجرای دکور جایگاه .8

ارسال دعوت نامه به صورت پیامک به کارشناسان جهت حضور در محل برگزاری  .3
 مجمع عمومی

هماهنگی با شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و دعوت از نمایندگان آن  .74
 الی به منظور حضور در مجمع عمومی سالیانهشورایع

هماهنگی با فرمانداری، اداره اماکن، اداره اطالعات، سازمان آتش نشانی، اورژانس و  .77
 های مربوطه در خصوص برگزاری مراسمسایر ارگان

 طراحی، تهیه و تدوین کلیپ و تیزر جهت پخش در مراسم .72

 های جاری مراسم مجمع مدیریت پخش برنامه .79
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 به صورت الکترونیکی 0533مراسم مجمع عمومی سال سالن برگزاری 

مراسم مجمع عمومی کانون برای سومین سال متوالی در سطح کشور به صورت 

نفر از کارشناسان واجد شرایط در نوبت اول به حد  0333الکترونیکی و با حضور بیش از 

رده انعکاس بسیار خوب و گستنصاب قانونی رسید و با موفقیت برگزار گردید. این مراسم 

ای در سطح کانون های کشور داشته و بسیاری از ایشان با اخذ مشاوره و ارائه طریق از 

 طرف کانون اصفهان، اقدام به برگزاری جلسات مشابه نمودند.
 

سالیانه به صورت حضوری و در محل  یوع ویروس کرونا، مجمع عمومی عادیقبل از ش

گردید. اهم اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری مراسم سالن شهدای ارتش برگزار 

 باشد.مجمع به صورت حضوری به شرح زیر می

 تصویب تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه )نوبت اول( در هیئت مدیره محترم .7

 پیش بینی و آماده سازی محل برگزاری مجمع عمومی سالیانه )نوبت اول( .2

 اطالع رسانی به کلیه کارشناسان .9

 تصویب تاریخ برگزاری مجمع عمومی سالیانه )نوبت دوم( در هیئت مدیره محترم .0

بازدید از سالن محل برگزاری مراسم )کوثر( و انعقاد قرارداد با آن واقع در مجموعه  .5
 ارتش در محل بلوار دانشگاه
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بازدید از امکانات سالن و تهیه ملزومات مورد نیاز که در سالن موجود نیست؛ شامل  .6
 ، میز پذیرایی از میهمانان و ...تریبون

رایزنی با گروه فیلم برداری و عکاسی به منظور مستند سازی هر چه بهتر مراسم با  .1
 شش دوربین فیلمبرداری همراه با کرین و دو دوربین عکاسی

ای هتهیه ویژه نامه مجمع با عنوان پیام کارشناس؛ این ویژه نامه شامل اهم فعالیت .8
های صورت توسط کلیه واحدها، آمار و نمودار مراجعات و فعالیتانجام شده در کانون 

باشد که به همت واحد روابط عمومی کانون تهیه، تدوین و گرفته در این خصوص می
 ویراستاری شد و با تیراژ هزار جلد به چاپ رسید.

 طراحی بنر و استند خوش آمدگویی و راهنمایی میهمانان .3

به کارشناسان جهت حضور در محل برگزاری  ارسال دعوت نامه به صورت پیامک .74
 مجمع عمومی

هماهنگی با شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و دعوت از نمایندگان آن  .77
 شورایعالی به منظور حضور در مجمع عمومی سالیانه

هماهنگی با فرمانداری، اداره اماکن، اداره اطالعات، سازمان آتش نشانی، اورژانس و  .72
 مربوطه در خصوص برگزاری مراسمهای سایر ارگان

 طراحی، تهیه و تدوین کلیپ و تیزر جهت پخش در مراسم .79

پیش بینی محل ورود کارشناسان و آماده سازی سیستم ثبت حضور الکترونیکی  .70
 با همکاری واحد انفورماتیک کانون

های مالی، ترازنامه مالی و سین برنامه به تعداد حضار و توزیع بین چاپ صورت .75
 ه منظور اطالع از عملکرد مالی کانونایشان ب

 تهیه فرم پیشنهادات و انتقادات و توزیع بین کارشناسان حاضر .76

 ساماندهی پذیرایی از کارشناسان .71

 ه پخش کلیپ یادی از گذشتگان های جاری مراسم مجمع از جملمدیریت برنامه .78
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 0011مراسم مجمع عمومی سال 

 

 مراسم تحلیف کارشناسانبرگزاری  76-9

در موضوع بایستگی و ارزش کار و وظیفه کارشناسان رسمی دادگستری کافیست متذکر 

شویم که کار قضاوت به چه میزان مهم و حیاتی است و با جان و مال و ناموس مردم سر 

به  .نظرات کارشناسی از منظر تأثیر مستقیم در صدور آرای قضایی حیاتی است .و کار دارد

قاضیان کارشناسی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است و قطعاً پذیرش مت فرآیند همین جهت 

انجام مراسم سوگند توسط کارشناسان رسمی بیانگر گیرد. جذب این افراد باید با دقت انجام 

اهمیت این حرفه بوده و تنها تعداد محدودی از مشاغل که با حقوق مردم سر و کار دارند 

غیره موظف به انجام مراسم سوگند هستند و نظیر پزشکی، قضاوت، نمایندگان مجلس و 

 .این امر نشان دهنده مسئولیت و وظیفه خطیر این اقشار در قبال حقوق مردم است
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 مراسم تحلیف کارشناسان

 

اتیان سوگند برای ورود به جرگه کارشناسی، نشان دهنده اهمیت و جایگاه کارشناس و 

 برگزاری مراسم تحلیف برای کارشناسان. بر این اساس کانون اقدام به کارشناسی است

 جدید الورود در چندین نوبت نمود.

  این مراسم در سالن اجتماعات کانون و با رعایت کامل دستورالعمل ؛ 0533سال

رشته  25نفر از کارآموزان در   13های بهداشتی برگزار گردید. در این مراسم مجموعاً 

 کارشناسی به جرگه کارشناسان پیوستند.

  این مراسم با توجه به شیوع ویروس کرونا با اخذ مجوز از ستاد ؛ 0011سال

کرونای استان در سالن اجتماعات شهدای ارتش در دو نوبت و هر نوبت با یک چهارم 

ظرفیت سالن و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید. در این مراسم 

 ناسی به جرگه کارشناسان پیوستند.رشته کارش 52نفر از کارآموزان در  511مجموعاً 
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 مراسم تحلیف کارشناسان

 مستند سازی 76-0

 ها وچنانچه در زمینهباشد و های کانون میمستندسازی یکی دیگر از مهمترین فعالیت

مبتنی ، هافعالیت مطلوب فعالیتی و عملکردی، ثبت دقیق و مستندسازی مختلف هایعرصه

 توان در جهت انتقال، میصورت گیردهای نوین فناوری ظرفیت استانداردهای علمی و بر

مراجع قضایی  سایر و حتی بهکانون های زیرمجموعه سایر در موفق هایتجربه

کانون با استفاده از تمام امکانات خود نسبت  .صورت داد موثر اقدامی های دولتیدستگاه و

به مستندسازی و ثبت وقایع و رویدادها نموده است و توانسته تا حد امکان آرشیو کاملی از 

توان به موارد ذیل اشاره از وقایع و رویدادهای مهم ثبت شده می .این مستندات فراهم آورد

 .نمود

 گانههای یازدهوهها آموزشی عمومی و تخصصی مربوط به گرنشست .7

 عمومی و تخصصی مربوط به کارآموزان ها آموزشینشست .2

 عمومی سالیانهمع امج .9

 ها و جلساتمراسم .0

 باشدبه شرح زیر می 0530گزارش آماری از مستندسازی های انجام شده در چهار سال منتهی به 
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  عدد عکس از  4233ساعت فیلم و صوت و حدود  023بیش از  ؛0533سال

 رویدادهای کانون مستندسازی شد. 

  عدد عکس از  5433ساعت فیلم و صوت و حدود  013بیش از  ؛0011سال

 جلسه آموزشی به صورت صوتی مستندسازی شد. 41رویدادهای کانون و بالغ بر 

  عدد عکس از رویدادهای  4333ساعت فیلم و حدود  243بیش از  ؛0011سال

 جلسه آموزشی به صورت صوتی مستندسازی شد.  014کانون و بالغ بر 

 

 دیدار نوروزی کارشناسان 76-5

، جشن آغاز سال ماهیکم فروردین  برابر با سال خورشیدی ایرانی نخستین روز نوروز

تدای در ابهای به جا مانده از دوران ایران باستان است. ترین جشننوی ایرانی و یکی از کهن

گردد در مراسمی که با این مضمون در محل سالن هر سال ازکلیه کارشناسان دعوت می

اسم راین مقبل از شیوع ویروس کرونا گردد، حضور بهمرسانند. اجتماعات کانون برگزار می

 توسط کانون برگزار گردید. 0011نفر از کارشناسان در سال  043با حضور حدود 

 

 مراسم بزرگداشت روز کارشناسبرگزاری  76-6

ساله در روز اول آبان ماه، همزمان با سالروز اعالم استقالل کانون کارشناسان  همه

رسمی دادگستری )روز کارشناس( مراسم بزرگداشتی جهت ارج نهادن به مقام شامخ 

این مراسم در سال قبل از شیوه ویروس کرونا گردد. کارشناس در محل کانون برگزار می

 سان برگزار گردید.نفر از کارشنا 053با حضور حدود  11

 

 کم  های همدالنه 76-1

های نشان دادن پاسخ مناسب بدون توجه به تفاوت های فردی، منافع و خط کشی

ها را نسبت ها، انساندر این میان آنچه ورای تمام تفاوت .است همدلی مصادیق از اجتماعی

 کرمانشاهنماید همنوع بودن آنهاست. به عنوان مثال، در زلزله به هم متعهد و مسئول می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86
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های گوناگون بواسطه ها از طبقات اجتماعی مختلف، ادیان و ملیتشاهد بودیم که انسان

 .همدلی با همنوعان خود به کمک زلزله زدگان شتافتند

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نیز در راستای این مهم و حسب

های نقدی و غیر نقدی کارشناسان نظر رئیس محترم هیئت مدیره، اقدام به جمع آوری کمک

زار ها برگبرای یاری اقشار آسیب دیده جامعه در این بالیا نمود. این امر را در حاشیه مراسم

 بالغ های اخیردر سال . عالوه بر آنها به سازمان هالل احمر ارسال شدگردید و کلیه کمک

 های به حساب ، تهیه جهیزیه و ... ریال برای کمک به آزادی زندانیان استان میلیاردبر سه 

عمده این کمک ها متعلق به کارشناسان خیر الزم به ذکر است سهم  مربوطه واریز گردید.

 و محترم کانون بوده است.

 

 نشست خبری به مناسبت روز کارشناسبرگزاری  76-8

همزمان با سالروز اعالم استقالل کانون کارشناسان رسمی هر ساله در روز اول آبان ماه، 

دادگستری )روز کارشناس( مراسم بزرگداشتی جهت ارج نهادن به مقام شامخ کارشناس در 

با توجه به شرایط ویروس کرونا امکان  های اخیرگردید ولی در سالمحل کانون برگزار می

عوت از اصحاب رسانه اقدام به برگزاری برگزاری چنین مراسمی نبود. از این رو کانون با د

 21/31/0011نشست خبری به مناسب گرامیداشت روز کارشناس در روز سه شنبه مورخ 

ضمن نفر از خبرنگاران برگزار شد،  24نمود. رئیس کانون در این جلسه که با حضور حدود 

رائه ارا اخیر گرامیداشت روز کارشناس، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در کانون در سال 

 نموده و پس از آن به سواالت خبرنگاران پاسخ دادند. 

 

 سایت جدید کانونطراوی و مدیریت  76-3

باشد. تعداد بازدید روزانه در سایت ، سایت میکانونهای ارتباطی رسمی از درگاهیکی 

نجام اکانون به نسبت تعداد مخاطبان رقم قابل توجهی نبود. در این خصوص آسیب شناسی 

بندی نشده بود. از اینرو شد. یکی از دالیل عدم مراجعه مخاطبان به سایت محتوای طبقه

طراحی سایت کانون در دستور کار کانون قرار گرفت. سایت جدید کانون با طبقه بندی 
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بازدید دارد. اطالعات  2033اطالعات و انتشار اطالعات مفید و همچنین به روز روزانه بالغ بر 

گیرد که عموم مردم امکان دسترسی به برخی اطالعات ویژه در سایت قرار می به نحوی

کارشناسان را نداشته باشند. از طرفی قسمت های در سایت پیش بینی شده است که آرشیو 

کاملی از مصوبات هیئت مدیره، بخشنامه ها، نظامنامه ها، دستورالعمل، صورت جلسات 

قرارهای کارشناسی قابل دسترسی برای کلیه  کارگروه ارتقاء کیفیت صدور و اجرای

ای هها، گالری تصاویر، امکان جستجو مشخصات کارشناس، فایلکارشناسان باشد. سامانه

بال باشد که مورد استقهای نظرسنجی از دیگر امکانات سایت جدید کانون میآموزشی و فرم

 مخاطبان قرار گرفته است.
 

 ز افکار سنجی ایسپااجرای طرح نظرسنجی توسط مرک 76-74

کسب » داده، شاخص ها را تحت الشعاع خود قرار ریکه سا ،یاصل یاز شاخص ها یکی

 یصلا یاز شاخص ها یکیبه عنوان  نفعانیذ تیرضااست. در هر سازمان  «نفعانیذ تیرضا

ر د یهر سازمان تیرمز موفق .گردد یم یتلقو رشد و توسعه آن سازمان  یکارآمد سنجش

ند، چه هست یچه کسان نفعانشیو اگر سازمان نداند ذ است نفعانشیذ یبرآوردن خواسته ها

 سازمان در قبال یعملکرد تیبرند و وضع یقضاوت درباره سازمان به کار م یبرا یاریمع

 رآوردهب یبرا دیرا که با ییها تینخواهد توانست فعال ادیبه احتمال ز ست،یچ ارهایمع نیا

 د.کن ییخود انجام دهد، شناسا نفعانیذ یازهایانتظارات و ن ساختن

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نیز در همین راستا اقدام به اجرای 

طرح نظرسنجی از مخاطبان خود به صورت تخصصی و علمی نمود. این طرح در دو فاز، 

خاطب عموم مردم توسط یکی برای جامعه مخاطب کارشناسان و دیگری برای جامعه م

مرکز افکارسنجی ایسپا انجام گردید که گزارش نهایی آن توسط مجری طرح به کانون ارائه 

 شده است.
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ایجههاد صههفحه رسههمی کههانون در شههبکه اجتمههاعی  76-77

 اینستاگرام )کارشناس مدیا(

مانند کانال کانون در عدم مراجعه کارشناسان محترم به درگاه های ارتباطاتی کانون 

بکه ش. یکی از معضالت فعالیت های ارتباطی کانون بوده استواتس آپ و سایت کانون 

درگاه ارتباطاتی مقبول تر و پر در مقایسه با سایت اینترنتی، اجتماعی اینستاگرام 

چرا که امروزه استفاده از این شبکه اجتماعی در کشور ما بسیار قابل توجه  طرفدارتریست.

اده های ارتباطاتی خود متوجه استفباشد و به همین منظور کانون در راستای ارتقاء فعالیتیم

 باشد.از این ظرفیت می

اط یک برقراری ارتبدر فعالیت های ارتباطاتی و تبلیغاتی،  کانونیکی از نگرانی های 

 ،تاگرامینسشبکه اجتماعی ابا توجه به قابلیت ها و ظرفیت های موجود در  سویه بوده است.

فعالیت  ارتباط دو سویه را برای فعالیت ارتباطاتی و تبلیغاتی در بستر این شبکه اجتماعی،

 های ارتباطاتی کانون مقدور خواهد ساخت.

یجاد اکانون از تاسیس حساب کاربری در این شبکه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف 

بوده است، تا به راحتی نظرات و م ارتباط دو سویه و تعامل دو طرفه با کارشناسان محتر

سواالت کارشناسان را پیرامون اقدامات و فعالیت ها به صورت جداگانه دریافت و پس از 

 تحلیل نظرات با تولیدات رسانه پاسخگوی سواالت ایشان باشد.

یکی از مهم ترین اصول ارتقا و اعتالی کانون، ارتباط ارکان کانون با اعضای کانون به 

رسمی دادگستری استان اعضای کانون کارشناسان صورت مستمر، شفاف و آسان است. 

الهای نیازمند کاارتباط با جامعه نخبگانی  متخصصان و نخبگان جامعه ما هستند.اصفهان 

 ای، جذاب و خالقانه می باشد. ارتباطاتی و تبلیغاتی حرفه

رویکردهای ارتباطاتی کانون در کارشناس مدیا؛ اطالع رسانی، آموزشی، اقناعی، تبیینی، 

صورات بر خالف تدر شبکه اجتماعی اینستاگرام  کانونحضور تربیتی و تفریحی است و 

های راه هچرا که تولیدات رسانه ای از طریق کلیهزینه چندانی در بر نداشته است دوستان 

 تولیدات مختص انتشار در کارشناس مدیا نبوده است.شود و ارتباطی منتشر می
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تولیههد محتههوا ویههدئویی و گرافیکههی ) برنامههه درنهه ،  76-72

 خط قانون، کارشناس محترم(

کانون در راستای اهداف متعالی خود تولید محتوای فاخر، مفید و موثر را در دستور کار 

ینرو با توجه به آسیب شناسی های انجام شده در حوزه اطالعات حقوقی خود قرار داد و از ا

 مورد نیاز کارشناسان ورود نمود.

برنامه درنگ فرصتی برای افزایش دانش تخصصی کارشناسان ایران است. در این برنامه 

سواالت  دریافتی از مخاطبان از میهمانان برنامه پرسش شده و موضوع مورد بحث و تبادل 

 گیرد.ار مینظر قر

مجموعه برنامه گرافیک ثابت با عنوان خط قانون از دیگر تولیدات کانون در زمینه 

 اطالعات حقوقی مورد نیاز کارشناسان است که در حال طی مراحل نهایی تولید است.

 

 تولید موشن گرافی  )پویانمایی( 76-79

کاری هنری باشد که  تواند راهکاری برای خلقِ مفاهیمِ آموزشی و یامیموشن گرافیک 

برای  این نوع محتوا امروزه های هنرمند را از طریق حرکت به مخاطب انتقال دهد.ایده

 و همچنین جلب نظر مخاطب بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.بهینه کردن و جذاب کردن 

کانون نیز با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان در قالبی جذاب مجموعه موشن گرافیک 

دقیقه ای تهیه و تولید نمود. شایان ذکر است  0قسمت حدوداً  6ناس محترم را در کارش

 نفر ساعت زمان و نیرو صرف می شود. 063دقیقه موشن گرافیک حدود  2برای تولید هر 
 

 )هشت راه ارتباطی( افزایش راه های ارتباطی رسمی کانون 76-70

ای ارتباطی خود با کارشناسان را کانون با هدف پاسخگویی هر چه بهتر و سریعتر راه ه

 منتشر نمود. در ادامه پوستر تهیه به شرح زیر افزایش داده در قالب هشت راه ارتباطی رسمی

 شده در این خصوص نشان داده شده است.
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 مالقات با رئیس کانون در روزهای سه شنبه هر هفته با تعیین وقت قبلی .7

 اتوماسیون اداری کانونارسال نامه به رئیس کانون در بستر  .2

 033334633ارسال پیامک به سر شماره  .9

 پیام رسان واتساپ .0

 پیام رسان ایتا .5

 صفحه رسمی کانون در شبکه اجتماعی اینستاگرام .6

 مراجعه به قسمت تماس با ما در سایت .1

 قسمت نظام پیشنهادات در سایت کانون .8

 

 
 پوستر راه های ارتباطی هشتگانه
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تاصصی پیرامهون مسهائل مبهتال بهه انجام مصاوبه های  76-75

 کارشناسان

کانون در راستای پاسخگویی به کارشناسان و با هدف تبیین مواضع و شفاف سازی 

اقدامات انجام شده نسبت به انجام مصاحبه های تخصصی و موضوعی اقدام نمود. به عنوان 

ردی بود های کارشناسی و ساختمان جدید کانون از موامثال موضوع طرح کنترل گزارش

که بسیار مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت. انتقادات دریافتی در خصوص این موضوعات با 

انتشار مصاحبه تا حد قابل توجهی پاسخ داده شد و بسیاری از کارشناسان اهمیت موضوعات 

 را متوجه و بیش از پیش با کانون همراه شدند.
 

 ایجاد استودیو )استودیو عدالت( 76-76

های قبل تولیدات ویدئویی کانون بسیار ناچیز بود و از اینرو ایجاد استودیو در  در سال

های انجام شده در واحد محل کانون امری غیرضروری و بی فایده بود. پس از برنامه ریزی

سنجی و برآورد هزینه و روابط عمومی کانون در خصوص تولید محتوا و با توجه به امکان

ه ها همچون اجاره استودیو و نظر به میزان کارکرد این محل همچنین بررسی سایر گزین

 پیشنهاد ایجاد و تجهیز استودیو در محل کانون مطرح و عملیات اجرایی آن انجام شد.

 در ادامه چند مورد از موارد استفاده شده از استودیو بیان شده است.

  قسمت از برنامه درنگ 63ساخت بیش از 

  پیرامون مسائل مبتال به کارشناسانانجام مصاحبه های تخصصی 

 جلسه 004بالغ بر  انجام مصاحبه های طرح تاریخ شفاهی کانون 

 برگزاری نشست های آموزشی آفالین 
 تهیه کلیپ های مناسبتی 
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کنفران  خبری در خصوص طرح تسهیل صدور شرکت در  76-71

 مجوزهای کسب و کار

استان اصفهان، کانون  نشست مشترک خبری کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مهرماه  5وکالی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در روز سه شنبه 

در این نشست مسئوالن هر کانون ضمن  .به میزبانی کانون وکالی دادگستری برگزار شد

پاسخ به سواالت خبرنگاران در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عالوه 

 د این طرح و آثار آن، آمار دقیقی از اقدامات و ظرفیت خود را ارائه نمودند.بر نق

 

 راه اندازی نشریه داخلی کانون  76-78

د. تهیه شدر سال های گذشته نشریه کانون با عنوان پیام کارشناس تهیه و منتشر می

یس رئ این نشریه چندین سال مسکوت ماند. در دوره اخیر، بر اساس مصوبه هیئت مدیره،

کانون شورای سیسات گذاری نشریه را تشکیل داد. این شورا با حدود شش ماه مطالعات 

گی، )نشریه فرهن اولیه، مقدمات و بستر تهیه و انتشار نشریه کانون را با عنوان رهیافت

، با تهیه سند راهبردی نشریه آماده نمود. شماره اول این نشریه تحلیلی، آموزشی کانون(

 ده و به زودی به چاپ خواهد رسید.آماده چاپ بو

 

 مراسم تجلیل از پیشکسوتانبرگزاری  76-73

به منظور تجلیل از مقام شامخ پیشکسوتان کانون و در راستای اجرای شیوه نامه تجلیل 

از پیشکسوتان برگزاری مراسم تجلیل از ایشان در دستور کار روابط عمومی کانون قرار 

مدیره مقرر شد به عنوان یادبود تندیسی به پیشکسوتان اهدا گرفت. بر اساس مصوبه هیئت 

گردد. در این راستا با چند تن از هنرمندان این حوزه رایزنی صورت گرفته و سرانجام طرح 

 تندیس اختصاصی زیر مورد قبول مسئوالن مربوطه قرار گرفت.

هتل کوثر  نفر از پیشکسوتان و در سالن چشم انداز 63این مراسم با دعوت از حدود 

 اصفهان برگزار شد.
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 جلسه تجلیل از پیشکسوتان عرصه عدالت
 

 

 

 تندیس یادبود تجلیل از پیشکسوتان
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 آموزر و پژوهش اقدامات انجام شده در ووزه -71

و نهادها به دالیل فراوان به   هادر دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پژوهش در سازمان 

عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است که 

های جدیدی وارد عرصه زندگی شوند لذا برای ادامه ها و روشهر از چند گاهی نظریات، تکنیک

ی قدیمی را که کارآیی ندارند، هاها و سیستمحیات به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش

های کارکنان با نیازهای جامعه ، پیشرفت های علمی و تغییرات کنار نهاد. هر چه دانش و مهارت

 فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان باالتر

توسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده های دیگری چون اساس بهسازی سازمانی که به نام .رودمی

ها انجام می های ضمن خدمت در سازمانشده، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت آموزش

خود را برای سه گروه کارشناسان، کارآموزان و کارکنان آموزشی های از اینرو کانون فعالیت .شود

 .برنامه ریزی نمود

، نظرات افراد را در خصوص نیازهای آموزشی اخذ مختلف هایابتدا با استفاده از روش کانون

های خود نمود که در ریزی دقیق جهت اجرای فعالیتکرد و پس از پاالیش نظرات، اقدام به برنامه

 .های ایشان بیان شده استای از فعالیتادامه عناوین گوشه

 نیازسنجی از کارشناسان، کارآموزان و کارکنان .7

 ی نیازهای آموزشیاولویت بندی جهت اجرا .2

 ها و جلسات آموزشیهای دورهتهیه سرفصل .9
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های علمی و فنی جهت تدوین هماهنگی با مسئولین کمیسیون اعطای صالحیت .0

 های آموزشی مورد نیاز هر صالحیتسرفصل

رایزنی با استاد و کارشناسان با سابقه و متخصص در هر صالحیت به منظور برگزاری  .5

 یهای آموزشها و نشستدوره

 تهیه و انتشار جزوات آموزشی .6

 بندی شدههای اعطای صالحیت بصورت مدون و طبقهبرگزاری آزمون .1
 

 ی متنوع آموزشیهادورهبرگزاری  71-7

ی زآمومهارتدر امر کارشناسی و نیاز آنان به  کارشناسانیی افزادانش لزوم بهباتوجه

 باً یقرتدر تاریخ کانون  بارنیاولبرای  گرفتهانجامی هایهماهنگپیش از اخذ صالحیت، با 

ی هادورهی گوناگون کارشناسی هارشتهدر  پرمخاطبی مهم و هاتیصالحبرای همه 

در کشور برگزار شد و به همین  بارنیاولبرای  هادورهآموزشی برگزار شد. بسیاری از این 

کشور  رسسرای هاکانوندلیل با استقبال کارشناسان کانون اصفهان و کارشناسان عضو 

نفر ساعت نشست آموزشی   13،333بالغ بر  0530ه شهریور در چهار سال منتهی ب روبرو شد.

 برای اعضای کانون به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
 

بررسی تاصصهی در موضهوع انتاهاا و خریهد سهامانه  71-2

 آموزر مجازی

ویروس کرونا بیش ران شیوع با توجه به بح مجازی آموزشسامانه تهیه  0011در سال 

سامانه های آموزش مجازی زیادی توسط مدیران مربوطه مورد تحلیل  از پیش اهمیت یافت.

و بررسی قرار گرفت. پس از نیازسنجی های صورت گرفته سرانجام سامانه آموزش مجازی 

 سامانه این ی مجازی از طریقهاکالسخریداری و فعلی کانون پس از طی مراحل قانونی 

با افزایش تعداد شرکت کنندگان در جلسات آموزشی، احتمال قطعی صدا و تصویر  .شدبرگزار 

استاد و کاهش کیفیت کالس وجود داشت، لذا با پیگیری های انجام شده، سرور اختصاصی 

ی مجازی با سهولت بیشتر از طریق لینک مستقیم هاکالس اجاره شد و امکان ورود به

  فراهم شد.
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 ازرشناسههان از سراسههر کشههور کا امکههان اسههتفاده 71-9

 ی آموزشیهادوره

ت امکان شرک ی آنالین از طریق لینک اختصاصی،هاکالسدیگر محاسن برگزاری  از

به پیشنهاد روابط  0533بود. در سال  مجازیی هاکالسکارشناسان از سراسر کشور در 

 مناسب توسطایجاد سازوکار و با عمومی و با موافقت رئیس کانون و همکاری واحد آموزش 

کشوری برگزار شد و  صورتبهی مجازی آنالین هاکالس ،در کشور بارنیاولبرای  کانون

 ازین ردموی هاکالسبرای کارشناسان عضو غیر کانون استان اصفهان نیز امکان شرکت در 

 فراهم گردید. 

 

 امور مربوط به کتاباانه 71-0

کارشناسان رسمی  ژهیوبهی در میان آحاد جامعه و خوانکتاب فرهنگلزوم گسترش 

فرهیختگان جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تعدادی از  عنوانبهدادگستری 

از  ی درخواستی پسهاکتابمراجعه کرده و  کانونکارشناسان برای امانت گرفتن کتاب به 

ای ساختمان کانون فض در کهییآنجا از. شدیمتکمیل فرم عضویت به ایشان تحویل داده 

ی هاتابکو سالن مطالعه وجود ندارد، خرید  تربزرگفیزیکی مناسبی برای ایجاد کتابخانه 

ی آن با هماهنگی انجام شده امکان استفاده جابهو  درآمدهبه حالت تعلیق  فعالًجدید 

ه و سالن مطالع کتابخانه 46کارشناسان از کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و مجموع 

 اصفهان فراهم شد. شهرکالنشهرداری در 

 یهارساختیزاستاندارد نیازمند ایجاد  صورتبهدیجیتال  کتابخانههمچنین ایجاد 

 ترمهمی است که در کانون وجود نداشت و ایجاد آن هم هزینه بر بود و افزارنرمپیشرفته 

ی دیجیتال متعددی در فضای مجازی وجود دارد که هاکتابخانهاز همه اینکه هم اکنون 

دارای امکانات بسیار خوب هستند. لذا ایجاد کتابخانه دیجیتال از دستور کار خارج شد و 

 ی آن دو اقدام انجام شد:جابه
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برای استفاده  اصفهان یشهردار یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگهماهنگی با  .7

 داری اصفهان.کارشناسان از کتابخانه دیجیتال شهر

ی دیجیتال برتر داخلی و خارجی و معرفی آن به هاکتابخانهی هانکیلتهیه فهرست  .2

 کارشناسان از طریق سایت کانون

 

 ی آموزشیهاکالسی برای رساناطالعگسترر  71-5

در  کنندگانشرکتی متنوع، تعداد هاکالس برگزاری رغمیعلی گذشته هاسالدر 

یی در این زمینه انجام گرفت و هایشناسبیآسجلسات آموزشی کمتر از حد انتظار بود. 

سال  از ؛ لذاکردندیمرسانی را از دالیل عدم شرکت عنوان کارشناسان، ناکافی بودن اطالع

بیشتری ادامه یافت بدین صورت که در  باقوتها رسانی برگزاری کالساطالع 0533

. یک روز دیگردیممنتشر  اپواتستقویم آموزشی هفته آینده در کانال هر هفته،  شنبهپنج

دای و در ابت شدیماپ منتشر پیش از برگزاری هر کالس نیز پیام یادآوری در کانال واتس

برای مخاطبان اصلی کالس، پیامک شروع کالس ارسال  مجدداًشروع هر کالس نیز 

 مشاهده شد. کنندگانشرکتیش تعداد که اثرات محسوس این اقدام در افزا دیگردیم

 

ی مربوطه در هالیفاو  آموزشی یهالمیبارگذاری ف تدوین و 71-6

 سامانه آموزر مجازی

تا پیش از افتتاح سامانه آموزش مجازی، کارشناسان و کارآموزان ناچار بودند برای 

اخت و پس از پردتکثیر مراجعه  قسمت تایپ وبه واحد آموزش یا  های آموزشیفیلمدریافت 

لت منظور سهوبه ،سامانه یاندازکنند. پس از راهدسترسی پیدا  هالیفاهزینه سی دی به 

ها مدنظر قرار بارگذاری آن ،آموزشی یهالیکارشناسان و کارآموزان برای دسترسی به فا

عنوان  053ساعت فیلم آموزشی در  013تاکنون بیش از  0533سال  از گرفت؛ بدین منظور

در اختیار کارشناسان قرار گرفت. الزم به  گانیرابهپس از تدوین در سامانه بارگذاری شد و 

 با کسب مجوز از اساتید محترم انجام شده است. هالیفاذکر است بارگذاری همه 



 
 

 

 11     .نگاه تحلیلی بر عملکرد کانون                                                               –در مسیر پیشرفت 
 

 تولید محتوای آموزشی 71-1

کارآموزان و کارشناسان با  ازیمی موردندرسی و منابع عل جزوات یسازتدوین و آماده

 هماهنگی اساتید در دروس گوناگونی انجام شده و همچنان ادامه دارد.

 

ی آموزشههی بههر اسههاس نیههاز و هههادورهبرگههزاری  71-8

 درخواست کارشناسان 

آموزشی متناسب با نیاز کارآموزان و کارشناسان،  هایدورهمنظور برگزاری هب

 اپ، و سایتدر کانال واتس« درخواست دوره آموزشی»ایجاد لینک ی الزم برای هایریگیپ

های آموزشی مجازی را بر حسب عالقه و درخواست دوره بتوان کانون انجام شد تا

 ی آموزشی از سویهابرنامهنمود. همچنین درخواست اعالم ریزی و برگزار برنامه کارشناسان

لمی ع ی اعطای صالحیتهاونیسیکمن ی کارشناسی و مسئوالهاگروه سهیرئئتیهی رؤسا

 انجام شد.  و فنی

 

ی دوره آمههوزر داوری و اعههالم هامصههاوبهبرگههزاری  71-3

 نتایج نهایی

نفر در این دوره  546برگزار شد و تعداد  در کانون داوری آموزشدوره  0011در سال 

 ابحدنصدر آزمون کتبی موفق به کسب  کنندگانشرکتنفر از  211شرکت کردند. تعداد 

تا پاییز  دگانشرفتهیپذی حضوری هامصاحبهقبولی شدند. به دلیل شرایط کرونایی برگزاری 

 31/31/0533از تاریخ   ساعت 13به تعویق افتاد. جلسات مصاحبه داوری به مدت  0533

 عنوانبهبا حضور جناب آقای علیرضا شمس و جناب آقای مهدی رحیمی   35/00/0533تا 

در مصاحبه حضوری موفق به کسب  کنندگانشرکتنفر از  202نهایتاً  داور برگزار شد.

 کانون و دادگستری اعالم قبولی شدند و فهرست مشخصات آنان به واحد حقوقی حدنصاب

 گردید.
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 ی آموزشی ضمن خدمت کارکنانهادوره 71-74

 یهاسامانه آموزشمجازی و از طریق  صورتبهکارکنان  خدمتی ضمن هاکالس

برگزار  برای هر یک از کارکنان ساعت 25ی به مدت ت دولتیریمرکز آموزش مد یکیالکترون

 شد.

 

 ی مطالعاتی و وودت رویههاگروهفراخوان جذا اعرای  71-77

ی امور ارجاع نیهمچنبسزا در آراء قضایی و فصل خصومت و  سهمییه کارشناسی، نظر

های مستدل و نظریهارائه ها و نهادهای عمومی و دولتی دارد و این مهم جز با سازمان

، ی کارشناسان در یک مسئلهها. از سوی دیگر گاهی، تفاوت دیدگاهشودینممستند میسر 

کارشناسی خلل وارد کند.  هینظرتواند به اعتبار که می انجامدیمبه ارائه نظرات مختلف 

کاهش اختالفات فاحش و متعارض در نظرات کارشناسی )با وجود حفظ  منظوربه، رونیازا

در  ی کارشناسیهارشتهی مطالعاتی و وحدت رویه در هاگروهها( تشکیل استقالل در نظریه

 ی مطالعاتی انجام شد و هم اکنونهاگروهدستور کار قرار گرفت و فراخوان جذب اعضای 

شته های مختلف بر اساس شیوه نامه مربوطه در حال تشکیل گروه های مطالعاتی در ر

، مسئولیت برگزاری و شرکت در جلسات وحدت رویه، هاگروهکارشناسان عضو این هستند. 

داوری مقاالت علمی رسیده و سایر موارد مربوط به پژوهش در رشته کارشناسی مربوطه را 

 بر عهده خواهند داشت.
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 صالویت های علمی و فنی کمیسیون اعطای -78

و فنی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جهت ارتقاء  علمیهای اعطای صالحیت کمیسیون

سطح کیفی انجام خدمات کارشناسان برابر نظامنامه ابالغی از سوی شورایعالی کارشناسان رسمی 

 باشد.دادگستری تشکیل اهداف و وظایف این کمیسیون به شرح زیر می

 اهداف:

 ارتقاء سطح علمی و فنی کارشناسان 

 تبادل تجربیات کارشناسان 

 بررسی و به روز نمودن صالحیت ها 

 خدمات برگزاری جلسات هم اندیشی در راستای افزایش سطح کمی و کیفی 
 کارشناسی

 ف:وظای

 هامطالعه شرح صالحیت های موجود رشته 

  شرائط و نحوه تعیین و آنتهیه و تدوین شرح صالحیت های اولیه و افزایش 
 عالییاعطاء صالحیت جهت تصویب شورا

 اهیشف و  بررسی صالحیت های علمی و فنی متقاضیانی که در آزمون کتبی 
 .باشند دارا را الزم نصاب و شده موفق

 لأتهیه سواالت آزمون و تشکیل بانک سو 

 دعوت از متخصصین و کارشناسان رسمی دادگستری برای تهیه سوال 
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 نتایج اعالم و تشریحی های ونآزم اوراق  تصحیح 

 همکاری با کمیسیون آزمون برای تعیین حد نصاب 

 تشکیل جلسات کمیسیون مشورتی 

 گزارش فعالیت ساالنه کمیسیون 

 تشکیل جلسات کمیسیون 

 انجام آزمون شفاهی و مصاحبه حضوری با داوطلبان 

 

 ای صالویت های علمی و فنیاعط فرآیند اجرای  78-7

 های دیگر کانون به صورت الکترونیکیفرآیند اکثر  همچوناعطای صالحیت نیز  فرآیند 

گردد. برای تشکیل جلسات کانون توسط کارشناسان درخواست می اتوماسیونو از طریق 

رفته ها تماس گکمیسیون های رشته ها و نظم دهی به آنها، با تک تک مسئولین کمیسیون

پس به صورت مرتب و بدون تداخل، زمان بندی الزم شود. سو زمان های پیشنهادی اخذ می

قویم گردد. تبرای تشکیل هر کمیسیون در سال مشخص و توسط رئیس کانون نهایی می

های صالحیت برای اطالع کارشناسان و تنظیم زمان درخواست هر نفر در تشکیل کمیسیون

 ردد.گهای کانون از طریق واحد روابط عمومی اطالع رسانی میپیام رسان

 های علمی و فنی از چهار طریق امکان پذیر است؛اعطای صالحیت

  برگزاری آزمون 

  مصاحبه شفاهی 

  و مدارک مرتبط ارائه سوابق 

 شرکت در دوره کارآموزی صالحیت مربوطه 
کانون با هدف ارتقاء سطح کیفیت خدمات کارشناسی، در یک بازه زمانی مشخص و به 

های آموزشی ها را تا حد امکان از طریق شرکت در دورهاعطای صالحیت فرآیند مرور زمان 

اجرا نموده و آثار بسیار قابل توجهی از روند  06و قبولی در آزمون مربوطه با حد نصاب نمره 

حاصل گردید و از اینرو برآن شد که به صورت تدریجی حد نصاب قبولی را افزایش داده تا 

 سبت به انجام امور کارشناسی بپردازند.کارشناسان با تسلط بیشتری ن
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 اطالعات فناوریاقدامات انجام شده در ووزه  -73

ازی س مسئولیت سیاستگذاری، هدایت، هماهنگی، نظارت و یکپارچهبا  اطالعاتواحد فناوری 

باشد. اهداف این واحد به شرح مسئولیت امور این حوزه را عهده دار می های حوزه فناوری برنامه

 گردد. بیان می

 :اهداف

  پشتیبانی فنی نرم افزارهای موجود 

  های کانون و تالش برای بهینه سازی آنها فرآیند امکان سنجی و مهندسی مجدد 

 راه اندازی سیستم های نرم افزاری جدید 

  اتاق سرور، شبکه و سخت افزارپشتیبانی فنی در زمینه های 

  ایجاد راهکارهای الکترونیک به منظور کاهش رفت و آمد های به کانون 

های خود برای شرکت در جلسات واحد فناوری اطالعات کانون با توجه به اقدامات و فعالیت

شورایعالی و دادگستری به صورت جداگانه و به منظور تبادل نظر و انتقال تجربیات دعوت شده و 

 جهت حل مشکالت این حوزه ارائه نموده است.راه حل های ارزشمندی در 

همانطور که ذکر شد، کانون الکترونیک، یکی از اهداف کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

 فناوری اطالعات در زمینهاستان اصفهان است و اجرای این مهم نیازمند تالش و کوشش فراوان  

است که به شرح زیر انجام داده ات فراوانی اقدام فناوری اطالعات کانون در حوزه از اینرو .باشدمی

 .باشدمی

 



 
 
 

 

 12 ا                                                                 در مسیر پیشرفت – نگاه تحلیلی بر عملکرد کانون
 
مطالعات در خصوص سیستم یکپارچه فرآیند های کانون انجام  73-7

  و ورکت به سمت کانون الکترونی 

  مطالعه و بررسی وضع موجود و نقاط ضعف و قوت سیستم مکانیزه دبیرخانه و
و   BPMSسیون اداری و ارجاع در حال کار در کانون و بررسی سامانه های اتوما

انتخاب گزینه های متناسب با نیازهای کانون و با قابلیت توسعه در واحد فن آوری 
 اطالعات کانون

  بررسی سامانه های نرم افزاری آموزش و ویدئو کنفرانس و انتخاب گزینه های
 مناسب مطابق با نیازهای کانون

  و نیز بررسی نقاط ضعف و بررسی سامانه های نرم افزاری مالی موجود در بازار
قوت سیستم مالی موجود در کانون و انتخاب گزینه های بهینه متناسب با نیازهای کانون 

 در حوزه مالی

 

های کانون و تالر ی و مهندسی مجدد فرآیند امکان سنج 73-2

 برای بهینه سازی آن

  در راستای تحقق این امر جلساتی با واحدهای مختلف برگزار می گردد و بر
 روی تعدادی از آنها مهندسی مجدد انجام گردیده است.

  های کانون طراحی مجدد فرآیند 

 

انتااا پیمانکار و نصب و راه انداری و پیاده سازی سامانه های  73-9

سایت و مالی( و  نرم افزاری )آموزر مجازی، اتوماسیون اداری،

 شبکه کانون

 عقد قرارداد فروش و نصب  برگزاری مناقصه محدود و انتخاب شرکت پیمانکار و
 و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
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  برگزاری جلسات ارائه سیستم آموزش مجازی با حضور مدیران و مسئوالن
مربوطه و انتخاب شرکت پیمانکار و عقد قرارداد فروش و نصب و راه اندازی سامانه 

 آموزش مجازی

 خب و کمیته فنی منتهای پیمانکار توسط برگزاری جلسات بررسی فنی شرکت
 برگزاری مناقصه محدود و انتخاب شرکت پیمانکار

 انعقاد قرارداد ارتقاء سایت کانون با شرکت پیمانکار 

 عقد قرارداد نگهداری شبکه و امنیت با شرکت پیمانکار 

 

 پشتیبانی فنی نرم افزارهای موجود  73-0

 های نرمبر آن بوده است که کلیه سیستم کانون تالش این دوره چهارسالهدر طول 

، سیستم اتوماسیون اداری، و کارآموزان افزاری شامل سیستم دبیرخانه و امور کارشناسان

سیستم آموزش مجازی، سایت و سیستم مالی بدون توقف مشغول به کار باشد و در صورت 

 اقدام به رفع آن در اسرع وقت صورت گرفته است. بروز مشکل سریعاً 

 

 مکانیزه دبیرخانه و ارجاع سیستم 73-0-7

  پشتیبانی از سیستم مکانیزه کانون جهت ارائه خدمات مستمر به کارشناسان 

  ًتغییر ورژن بر روی سیستم مکانیزه و ارجاع صورت گرفته است که  01مجموعا

به دلیل تغییرات درخواستی قسمت محترم ارجاعات این تغییرات با هر تغییر ورژن انجام 

 گردیده است.

  پیاده سازی امکان پرداخت روزانه فیش های دستمزد کارشناسان 

  ایجاد تغییرات الزم در قسمت انتخاب کارشناس 

  تغییر در نحوه محاسبه پیش بینی درآمد کارشناس 
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  برقراری ارتباط سیستم مکانیزه و فرآیند  ثبت فیش به منظور حذف ثبت دستی

و حذف کلیه عملیات دستی و الکترونیک شدن  ها در سیستم مکانیزهمشخصات فیش

 کامل آن )جایگزین یک نیرو در واحد مالی(

 

 اتوماسیون اداری سیستم 73-0-2

  پشتیبانی سیستم اتوماسیون اداری در سطح سیستمی از طریق عقد قرارداد

 پشتیبانی سالیانه با شرکت پیمانکار

 طالعات کانونخدمات پشتیبانی در سطح کاربری توسط واحد فن آوری ا 

  برقرررراری ارتبررراط برررین سیسرررتم مکرررانیزه)بخش دبیرخانررره( و دبیرخانررره

 سیستم اتوماسیون اداری

  برقراری ارتباط بین بخش ابالغ های کارشناسی و فیش های دستمزد سیستم

 مکانیزه با سیستم اتوماسیون اداری

 

 آموزر مجازی و ویدئو کنفران  سیستم 73-0-9

 جازی از طریق عقد قرارداد پشتیبانیپشتیبانی  سیستم آموزش م 

 و جلسات آنالین  اجاره سرور به منظور افزایش کیفیت برگزاری کالسها 

 

 جامع مالی سیستم 3-0-0

   های حسابداری، خزانه جامع مالی شامل زیر سیستم سیستمنصب و راه اندازی

 داری، حقوق و دستمزد، اموال و انبار

  پشتیبانی سیستم جامع مالی از طریق عقد قرارداد پشتیبانی 

 برقراری ارتباط بین سیستم مکانیزه و سیستم مالی 
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 پشتیبانی وروری و پاساگویی به کارشناسان 73-0-5

با توجه به دوره تحول الکترونیکی و اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطالعات 

وص نحوه استفاده از سیستم ها و سامانه های کانون بسیاری از کارشناسان سواالتی در خص

داشته اند. از این رو قسمت خدمات فناوری اطالعات کانون با حضور دائمی یک نفر از 

کارکنان واحد فناوری اطالعات فعال شده و ایشان همه روزه نسبت به پاسخگویی و رفع 

ای کانون اقدام می مسائل و حل مشکالت کارشناسان در خصوص سیستم ها و سامانه ه

 نمایند.

 

 سیستم اتوماسیون اداری 73-5

اتوماسیون اداری با هدف الکترونیک نمودن کلیه مکاتبات بیرونی و  سیستم   

درونی کانون و همچنین رهگیری کلیه مکاتبات و ارجاعات و همچنین فراهم نمودن 

اندازی گردیده های کانون نصب و راه اخت الزم به منظور پیاده سازی فرآیند زیرس

 است.

  فعال نمودن امکان مشاهده ابالغ های کارشناسی و فیش های دستمزد

 کارشناسان از طریق سیستم اتوماسیون اداری

  برقراری ارتباط پنل کانون با سیستم اتوماسیون اداری 

 تعریف قالب نامه های داخلی استاندارد کانون در سیستم اتوماسیون اداری 

 دو عامله برای کارشناسان در سیستم اتوماسیون اداری فعالسازی امکان ورود 

 اخذ نمونه امضا کارشناسان و درج آن در سیستم اتوماسیون اداری 

 ثبت فیش فرآیند اخذ صالحیت و  فرآیند ، فعال کردن فرآیند  های مرخصی 

 برای کارشناسان

 یکارشناسی تک نفره و هیئت هایزی امکان ارسال الکترونیک گزارشپیاده سا 

 از طریق اتوماسیون اداری
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  کارشناس  2333تعریف چارت سازمانی کانون در سیستم و ورود اطالعات بیش از

 در سیستم اتوماسیون اداری

  ارائه راهکارهای گردش مکاتبات کانون و تالش برای اجرایی شدن آنها 

  الکترونیکی شدن گردش مکاتبات داخلی کانون و همچنین مکاتبات کارشناسان

 کانونبا 

  راه اندازی زیر ساخت ارتباط با شبکه دولت و ارسال و دریافت کلیه مکاتبات و

 درخواستهای کارشناسی از طریق این زیرساخت

 انجام کلیه تنظیمات مربوط به سطوح دسترسی و تنظیمات امنیتی سیستم 

 

 سایت کانون 73-6

  فعال سازی بخش نظرسنجی در سایت کانون 

 های امنیتی استاندارد در سایتپروتکل  تنظیم و کنترل 

 پشتیبانی روزانه سایت  شامل کنترل حجم هاست، بروزرسانی افزونه ها 

  بروزرسانی داده های مربوط به کارشناسان در سایت از طریق سرویس ارتباطی

 ساعت یکبار 1با سامانه مکانیزه کانون هر 

  ارتباط آن با طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت شکایات در سایت و برقراری

 سیستم اتوماسیون اداری

 اخذ گواهی نماد اعتماد الکترونیکی برای سایت کانون 

 اخذ مجوز درگاه پرداخت الکترونیک و افزودن آن به سایت کانون 
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 های داخلیفرآیند طراوی و پیاده سازی  73-1

  روزنگار ویژه کارکنان به منظور ثبت کلیه فعالیتهای  فرآیند طراحی و پیاده سازی

واحد های مختلف کانون و کنترل عملکرد آنها از طریق گزارشات مدیریتی پیاده سازی 

 است. شده

  مرخصی/ ماموریت کارکنان کانونفرآیند طراحی و پیاده سازی 

  مرخصی کارشناسان  فرآیند طراحی و پیاده سازی 

  درخواست افزایش صالحیت ویژه کارشناسان یندفرآطراحی و پیاده سازی 

 ثبت فیش های دستمزد کارشناسان طراحی و پیاده سازی فرآیند 

 

 طراوی و پیاده سازی سامانه دفتر وقوقی و شکایات  73-8

این سامانه با هدف ثبت و نگهداری کلیه اطالعات مربوط به پرونده های شکایات 

ارش گیری های هوشمند و پیشرفته طراحی ثبت شده در کانون همراه با قابلیت گز

 و پیاده سازی شده است.

 فرم ثبت اطالعات شکایت در سایت کانون 

  فرم اطالعات پایه 

 )ثبت اطالعات پروده دردفتر حقوقی)شکایات 

  دادسراثبت اطالعات پرونده در 

 ثبت اطالعات پرونده در دادگاه 

 

 طراوی و پیاده سازی سامانه امور کارشناسان  73-3

این سامانه با هدف ثبت و نگهداری اطالعات بروز کارشناسان از شروع دوره   

کارآموزی و پس از آن در دوران کارشناسی آنها طراحی و پیاده سازی شده است و 
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تاریخچه کلیه فعالیتها و تخصص ها و همچنین سایر اطالعات از جمله درخواستهای 

 اریخچه کلی   مرخصی های اخذ شده توسط کارشناسان و نیز ت

 فرم های ثبت اطالعات شخصی مربوط به کارشناسان 

  فرم های ثبت اطالعات کارشناسی هر کارشناس از جمله صالحیتها، مرخصی

 ها، معذوریتها، محدودیتها با امکان حفظ سوابق آنها

 متقاضیان کارشناسی و کارآموزان فرم های ثبت اطالعات 

 

 جاع کارشناسیطراوی و پیاده سازی سامانه ار 73-74

با هدف رفع مشکالت سامانه ارجاع فعلی کانون و با هدف افزایش  سامانهاین      

قابلیتهای سیستم فعلی و نیز کنترل بیشتر بر روی انتخاب کارشناس بر اساس 

عدالت و نیز افزایش کیفیت انجام خدمات کارشناسی طراحی و پیاده سازی گردیده 

 است. 

  دبیرخانه متصل به دبیرخانه اتوماسیون اداریفرم ورود اطالعات 

 فرم های اطالعات پایه از جمله سازمان ها 

  فرم ثبت پرونده ارجاع کارشناسی 

 فرم حسابداری و تقسیم دستمزد 

  فرم ثبت نامه های مختلف از جمله نظریه تکمیلی،  ابالغ تسررریع، حضررور در

 دادگاه 

  منظور حفظ سوابق پرونده به صورتقابلیت اتصال نامه های مرتبط به پرونده به 

 مجتمع

 فرم انتخاب کارشناس بر اساس امتیاز و فاکتورهای موثر 

 امکان ثبت و مدیریت پرونده های معاضدتی 

 فرم ثبت اطالعات کارشناسان شیفت وثیقه 
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  ارتباط با سیستم مالی و اتوماسیون اداری و اپلیکیشن 

 لیکیشن فرم ثبت اخبار و اطالعیه ها جهت نمایش در اپ 

 امکان تعریف و ثبت دالیل انتخاب کارشناس خارج از نوبت توسط مدیر ارجاعات 

 امکان تعریف فرمولهای امتیاز بندی کارشناسان در سطح ادمین 

 امکان تعریف سطوح دسترسی و مدیریت کاربران و تعریف نقش برای کاربران 

  جازی و وب سایت، اتوماسیون اداری، سامانه آموزش مامکان دسترسی به

 اپلیکیشن از داخل برنامه

 

 طراوی و پیاده سازی اپلیکیشن کانون 73-77

و در دو نسخه ویژه کارشناسان  PWAکانون با استفاده از تکنولوژی  اپلیکیشن

 و ویژه عموم طراحی و پیاده سازی گردیده است.

 امکان مشاهده ابالغ های کارشناسی 

 امکان مشاهده دستمزد های کارشناسان 

 مشاهده فیش های ثبت شده در اتوماسیون توسط کارشناس امکان 

 امکان جستجوی فیش های های دستمزد بر اساس شماره سریال فیش 

  امکان مشاهده صالحیتهای اخذ شده و اخذ نشده کارشناسان با امکان مشاهده

 درخواستهای افزایش صالحیت در جریان و پایان یافته 

 ناسان و درخواستهای مرخصی ثبت شدهامکان مشاهده سوابق مرخصی های کارش 

 امکان مشاهده پیامک های ارسال شده به کارشناسان از سامانه ارجاع و اتوماسیون 

 امکان جستجوی کارشناس 

  امکان مشاهده اخبار و اطالعیه ها 

 امکان دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری و آموزش مجازی و سایت کانون 

 ناسانکارش امکان مشاهده پروفایل شخصی 
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اقدامات سات افزاری و سایبری در خصوص افزایش امنیت  73-72

 شبکه کانون

  تغییر متودولوژی ساختار شبکه کانون 

 تغییر الیه بندی شبکه به منظور افزایش سطح امنیت شبکه کانون 

 به روز رسانی نرم افزارهای مانیتورینگ و ثبت کننده دقیق رویدادها 

 امنیتی خاص سخت افزاریهای ماژول به روزرسانی 

  تهیه شده ازمنابع معتبرشبکه و سیستم عامل، نرم افزارهای به روزرسانی 

 صب و پیکر بندی کامل نرم افزارهای مورد نیازن 

 شده ازمنابع معتبر استفاده از نرم افزارهای اصلی تهیه 

 

 سات افزاریپشتیبانی فنی در زمینه های  73-79

  سیستم های کانون و پاسخگویی به پرسنل توسطانجام پشتیبانی سخت افزاری 

 واحد خدمات فن آوری اطالعات

  تهیه لیست بروز از سخت افزارهای و تجهیزات تحویل شده به واحدهای مختلف 

 )کنترل صورت وضعیتهای ارائه شده توسط شرکت پیمانکار )الکترومیزان 

  تنظیم برنامه هفتگی نیروی مقیم شرکت پیمانکار 

 رکتهای تامین کننده اینترنت پرسرعت کانون)عرش رایان و رسپینا(ارتباط با ش 

  تجهیز اتاق سرور 

 بک آپ آنالین و آفالین روزانه از سرورها 

 بروزرسانی سرویس آنتی ویروس تحت شبکه 

 بررسی هفتگی سرورها و شبکه 

 اکتیو کردن ویندوزهای سرور 
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 تغییرالیه بندی شبکه و باال بردن ضریب امنیت شبکه 

  آپ آنالین و آفالین روزانه از سرورهابک 

 

 شبکه و اتاق سرور  73-70

  ،پشتیبانی و نگهداری سرورهاStorage ،NAS سوییچ های شبکه و خدمت ،

 رسانی به کاربران مجموعه در خصوص ایرادات شبکه و ویندوز

  نگهداری و حفظ شبکه و فایروال مجموعه در برابر آسیب های بیرونی و حمله

 های سایبری

  پیشنهاد و تعویض سرورG1  و تعویض هاردهایStorage 

  نصب سرورG1 

  ایجادAccess List در سوییچ هایCisco   برای محدود کردن دیتابیس

 ها در خصوص سطوح دسترسی کاربران

  نگهداری بکاپ هایSQL ،Veeam  هایNAS  و هاردهایMy book 

 نصب نرم افزار کنترل شبکه 

 

 اینترنتتقویت و پشتیبانی از اتصال شبکه کانون به  73-75

  نصب دو دکل  برای راه اندازی سرویس اینترنت پرسرعت 

 )عقد قرارداد پشتیبانی با دو شرکت رسپینا)رزرو( و عرش رایان)اصلی 

 اینترنت  کنترل روزانه سرعت 

 

 واود فن آوری اطالعاتطرح های آتی  73-76

  ارتقاء سیستم های نرم افزاری کانون و یکپارچه سازی کلیه فرآیند های کانون

 و حرکت به سمت کانون الکترونیک 
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 الکترونیکی کردن درخواستهای کارشناسی از طریق سایت کانون 

  امکرران رهگیررری الکترونیررک پرونررده هررای کارشناسرری برررای متقاضرریان

 خدمات کارشناسی

 ی در جهت کاهش رفت و آمد کارشناسان و ارتقاء سامانه ارجاع کارشناس

 متقاضیان خدمات کارشناسی

 ارتقاء سامانه ارجاع کارشناسی در جهت بهبود مستمر عملکرد این سامانه 

 اضافه کردن الگوریتم های هوشمند سازی در انتخاب کارشناس 

  اضررافه کررردن بانررک اطالعرراتی گزارشررات کارشناسرری )دانشررنامه گزارشررات

 کارشناسی(
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 واود اداریتشکیل  -24
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان واحد اداری خود را با هدف تسهیل امور 

باشند، در جهت جلوگیری از اطاله وقت مخاطبان کانون که شامل مراجعه کنندگان و کارشناسان می

وظیفه  تشکیل نمود. و تسریع در پاسخگویی به ایشان و با هدف پیگیری امور تا حصول نتیجه

اصلی این واحد هماهنگی و ایجاد یکپارچگی در امور قسمت های دبیرخانه مرکزی، امور ارجاعات، 

امور کارشناسان و کارآموزان و امور داخلی و کارکنان به منظور افزایش رضایتمندی مخاطبان و 

 باشد.افزایش دقت و کارایی عملکرد قسمت های مذکور می

 

نون در راستای چابک سازی سیستم و افزایش پویایی و جوانگرایی بدنه کانون واحد اداری کا

نسبت به تسویه حساب با سه نفر از کارمندان قدیمی و مسن اقدام کرده و سه نفر نیروی جوان را 

 جایگزین ایشان نمود.

ند مبا توجه به افزایش تعداد کارشناسان و کارآموزان نیاز اعضاءخدمات مطلوب و شایسته به 

جذب نیرو با توجه شود، ای که اکنون مطرح میجذب نیرو در واحدهای مختلف کانون است. مسأله

امر  شود اینو غیر حضوری است و گمان می خدمات الکترونیکیهای کانون در حوزه پیشرفت به

 و کانون در حال انتقال از حالت سنتی به حالت الکترونیکی استغیر ضروری و بیهوده بوده است. 

کانون الکترونیکی هنوز به صورت کامل محقق نشده و امکان تعدیل نیرو وجود ندارد عالوه بر این 

چون کانون در حال انجام این انتقال از حالت سنتی به الکترونیک است، قطعاً نیازمند جذب نیرو در 

همچون  باشد. از طرفی واحدهای جدید بنا بر نیاز و تشخیص هیئت مدیرهواحدهای مختلف می
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واحد اداری، واحد آموزش و پژوهش، واحد روابط عمومی، واحد حقوقی و واحد فناوری اطالعات 

و  گیریها و ارائه خدمات جدیدی در این واحدها در حال شکلتشکیل و تقویت شده اند و فعالیت

انجام است. از اینرو تقویت ساختار تشکیالتی و کادرسازی برای کانون امری بسیار مهم و ضروری 

 است. مناسب هاینیازمند پشتیبانی ها و تهیه زیرساختدر بستر الکترونیک نیز  ارائه خدماتاست. 

های ئولیتهمزمان مساز طرفی با توجه به ساختار و نمودار تشکیالتی بسیاری از کارکنان کانون 

پیش بینی شده در نمودار عهده دار هستند. الزم به ذکر است تصویب نمودار تشکیالتی هرگز دلیلی 

بر این امر که هر قسمت را باید یک نفر بر عهده بگیرد نیست و جذب نیرو با توجه به حجم کار و 

 برنامه ها انجام شده است.

 

 ی آزمایشگاه خط و امراءتجهیز و به روز رسانی دستگاه ها 24-7

کارشناسان رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت و نظر به  پیرو درخواست

 های جدید و به روزرسانیهای این رشته، کانون نسبت به خرید دستگاهحساسیت پرونده

 های موجود برای آزمایشگاه خط و امضاء اقدام نمود.دستگاه

 

های کارشناسان و ایجاد بایگانی ساماندهی و اسکن پرونده  24-2

 دیجیتال

، رک و پرونده های کارشناسانبه اینکه وظیفه حفظ و حراست از اسناد، مدا توجهبا 

به برگزاری  و نظرکانون می باشد ساماندهی فیزیکی و بایگانی الکترونیک پرونده ها بر عهده 

و مهر و تشکیل پرونده پروانه، کارت  633سه جلسه مراسم تحلیف گذشته و صدور قریب به 

روند تشکیل،  0533پرسنلی کارشناسی برای نفرات مذکور، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 

 های کارشناسان مذکور آغاز گردید. مرتب سازی و اسکن پرونده

به صورت کامل بایگانی  پرونده از کارشناسان 0253الزم به ذکر است تاکنون در حدود 

  دیجیتال گردیده است.
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 امور داخلی وکارکناناقدامات انجام شده در ووزه  24-9

اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده در قسمت امورداخلی و کارکنان به شرح زیر می 

 باشد.

 ساماندهی پرونده پرسنلی کارکنان و رفع نواقص آن .7

نظارت بر تشکیل جلسات در کانون شامل جلسات وحدت رویه، کمیسیون ها و  .2

 کمیته ها

 پیگیری معاینات طب کار پرسنل کانون و تهیه جعبه کمک های اولیه  .9

  زیر زمین و رسیدگی به انبار ها وضعیت اموال اسقاطی ساماندهی .0

 جانمایی محل جدید برای کارشناسان خط و امضاء .5

 

 گروه کنترل گزارر های کارشناسیتشکیل  24-0

-تصویب طرح کنترل گزارش، پس از 0533کنترل گزارش های کارشناسی از اواسط سال 

های کارشناسی در هیئت مدیره و با ابالغ رئیس کانون عملیاتی شد. اجرای این طرح سهم 

بسزایی در حمایت از کارشناسان و حفظ شأن و منزلت ایشان داشته است. در شش ماه دوم 

عث گزارش مورد بررسی قرار گرفته و این امر در بسیاری از موارد با 133حدود  0533سال 

 کاهش اطاله دادرسی شده است.
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 واود وقوقی تشکیل  -27
تمام تالش خود را در جهت نیل به اهداف متعالی کانون و خدمت رسانی به ارباب  حقوقیواحد 

 .اصلی این واحد به شرح زیر می باشدو اقدامات اهداف  .رجوع به کار گرفته است

  مشاوره به کارشناسان در حوزه های حقوقی کارشناسی 

 برخورد مناسب با مراجعه کنندگان  و تکریم ارباب رجوع و کارشناسان 

 رسیدگی به شکایات مردمی در کوتاهترین زمان ممکن 

  برگزاری منظم جلسات کمیسیون رسیدگی به شکایات 

  منظم کردن مراحل رسیدگی به شکایت 

 تعالمات شکایات از کارشناسان در اتوماسیون کانون و پیگیری های مکرر در اس

 به صورت تلفنی جهت تسریع در رسیدگی به شکایات 

 گانه درخصوص اعالم نظر درمورد های یازدهپیگیری از هیئت رئیسه گروه

 شکایات  

  رسیدگی به شکایات فرآیند پیگیری الکترونیکی نمودن 
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 شکایات رسیدگی فرآیند  27-7

له از است، شکایات واص به شکایات به دو دسته قابل تقسیم بندی رسیدگیفرآیند 

 اشخاص حقیقی و تخلفات اعالمی از طرف مراجع قضایی.

 .تخلفات اعالمی از طرف مراجع قضایی 

 مشاهده نمایند که قابل تعقیب در که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفیدر صورتی

هرگاه کانون  .دهندبه کانون مربوط اطالع میدادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً 

موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی 

نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطالع کانون ارجاع می

أساً جهت که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد ردر صورتی .دهدمی

 .دنمایرسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می

 شکایات واصله از اشخاص حقیقی 

قانون کانون کارشناسان  26افرادی که به هر دلیل شکایتی مطابق با بند الف ماده 

رسمی دادگستری داشته باشند، می توانند نسبت به ثبت شکایات خود از طریق سامانه 

یت کانون اقدام نمایند. پس از ثبت شکایت، دادخواست به ثبت شکایت موجود در سا

همراه کلیه ضمائم توسط دفتر حقوقی برای کارشناس مربوطه ارسال تا ایشان نسبت 

به ارائه دفاعیات در خصوص شکایت مطروحه اقدام نماید. بعد از این مرحله پرونده 

نی به صورت فعنداالقتضاء به هیئت رئیسه تخصصی گروه ارسال شده تا موضوع 

تخصصی نیز بررسی؛ و در نهایت پرونده تکمیل شده به کمیسیون اعضای منتخب 

 هیئت مدیره جهت اعالم نظر، ارجاع می گردد.

 

 بررسی و ارجاعات امور داوری 27-2

نگاهی بر سیستم قضایی ایران و تعداد پرونده های در جریان رسیدگی و تجمّع بیش از 

می باشد.  اهمیت داوری در حقوق ایران های قضایی بیانگر حد مردم در سالن های مجتمع

چرا که حجم زیاد ورودی پرونده های قضایی به محاکم دادگستری و نیز محدودیت در 
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استخدام قضات باعث شده است که رسیدگی به اختالفات مراجعین به محاکم قضایی با 

 سرعت بسیار پایینی انجام پذیرد.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نیز در جهت نیل به اهداف متعالی 

خود و خدمت رسانی هر چه بهتر به مراجعین، اقدام به راه اندازی قسمت امور داوری در 

کانون نموده است. این قسمت ابتدا با تهیه پیش نویسی با عنوان شیوه نامه تعیین و معرفی 

ن داور،  تعیی فرآیند غاز و اقداماتی اساسی را از جمله تهیه پیش نویس داور فعالیت خود را آ

نفر از کارشناسان، به منظور  543پیگیری برگزاری دوره آموزش داوری برای بیش از 

 ساماندهی امور داوری اجرا نموده است.

درخواست داوری را بررسی و اقدام به تعیین داور با توجه به  00تعداد  0533در سال 

 وضوع پرونده نمود.م
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 کمیسیون منتاب هیئت مدیره -22

 سه نفر از اعضای هیئت مدیره و مدیر حقوقی اعضای منتخب هیئت مدیره متشکل ازکمیسیون 

است. رئوس وظایف این کمیسیون به شرح زیر می باشد. این کمیسیون با بررسی پرونده  کانون

نظر خود را در خصوص پرونده های دریافتی در قالب رد شکایت های ارجاعی از طرف واحد حقوقی 

روزه(، عدم وقوع تخلف، ارجاع به دادسرای انتظامی و عودت به واحد حقوقی  23)مهلت اعتراض 

 . یشتر اعالم می داردجهت بررسی ب

 2133جلسه بالغ بر   13بیش از با تشکیل  0530این کمیسیون در چهار سال منتهی به شهریور 

 رسیدگی و تعیین تکلیف نموده است.  را پرونده انتظامی

  بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه

 مراجعه کنندگان نهائی به منظور پاسخگوئی به

 سیونیدعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف کم 

 سیونیبرنامه ریزی و اداره فعالیت های کم 

 ارجاع پرونده های انتظامی کارشناسان به دادسرای انتظامی کانون جهت بررسی 

 در صورت تآیید تخلف توسط کمیسیون
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