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 پیش گفتار
اوالد آدم  یدر فطرت ازل یو حق خواه ییچون عالم همه بر منهج عدل است و حق جو

دالت ع شیخو نهیرید نهیشیو هم به پ ینیآیهم به ضرورت  یاسالم رانیسرشته شده و ا
 ا وکاران امر قضخواستگاه است و دست اندر نیا یا دستگاه قضا را عزم جزم بر تعالجوست لذ
بستر  یازس نهیتعامل روز افزون بر به فیرا تکل یدادگستر یکارشناسان رسم کانون از جمله

 ت.خواستگاه اس نیحصول ا دراعضا  یتوان علم ییو هم افزا یعدالت و همراه
 

درخور  یاستان اصفهان با بضاعت علم یدادگستر یسمکانون کارشناسان ر انیم نیا در
 ریامر خط نیآنجا که تحقق چن از. در راه گذارده و بخدمت آمده است ده مناسب قدمده و ع  و ع  

المانه و ع یبستر ساز شیپ ینبود از چند سوریم یساختار علم یریبدون بکار گ یو سترگ
ه ب تیر و صاحب صالحظصاحب ن فرادادر جهت حصول آن مد نظر قرار گرفت و  یامانهیحک

 نیچن حصلکشور بکار گمارده شدند و ما یساختار سزاوار و درخور قضا نیفراهم نمودن ا
 کانون یالتیتشک ساختار جامعتهیه و تألیف طرح و عالمانه  مجدّانه قیپژوهش و تحق
 .دیاستان اصفهان گرد یدادگستر یکارشناسان رسم

 

 ستریرسمی دادگ کشور به کانون کارشناسان یرصه کارشناسرخ داد بزرگ در ع نیا نکیا
آن  میتعم تا با بسط و شودمی میکشور تقد یدادگستررسمی کارشناسان  یعالیاصفهان و شورا

 .در خدمت به خلق خدا فراهم گردد یمناسب تر یبستر سازمان یکشور اسالم یجا یدر جا
 یافض میو تعم لیهد تا عالوه بر تسهرخ د ریفراگ یهاخدمات در جنبه نگونهیاست ا دیام
 .ابدیکشور به نحو مطلوب  تحقق  یقضا هیاهداف عال یکارشناس یکار

 فرهاد طاهریون اصفهانی

 رئیس هیئت مدیره 
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 مقدمه

یک سازمان نوعی از یک واحد اجتماعی متشکل از افراد است که برای دستیابی به اهداف 
 شدت تحت تاثیر محیطهای بازی هستند که به سیستم ،جمعی مدیریت می شود. سازمان ها

ط رواب ،که برای انجام وظایف مختلف بودهقرار دارند. هر سازمان دارای ساختار مدیریتی خاص 
دهند و نقش ها و مسئولیت های ارائه شده را تعریف بین کارمندان، وظایفی که آنها انجام می

وان به عن .آورد می کند. سازمانی که به خوبی سازماندهی شده، هماهنگی موثر را به دست می
ساختار، کانال های ارتباطی رسمی را مشخص می کند و نحوه فعالیت های جداگانه افراد را با 

 .سازدهم مرتبط می 

تقسیم، سازماندهی  سازمانی هایای است که به وسیله آن فعالیتشیوه ،ساختار سازمانی
های عوامل انجام آورند تا فعالیتها، ساختارهایی را به وجود میشوند. سازمانو هماهنگ می

ه کند ککار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند. ساختار سازمانی تصریح می
دهد و سازوکارهای وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش 

ر کدامند. ساختا ،هماهنگی رسمی، همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند
کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری سازمانی تعیین

هایی کند. همچنین دربرگیرنده طرح سیستموجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می
ارتباط در سازمان صحت شوند و در نتیجه ها همه واحدها یکپارچه میکه به وسیله آن است

تحت تأثیر اهداف، استراتژی، محیط سازمان، فن آوری و اندازه  د. این ساختارتضمین خواهد ش
گیرد. ساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران برای تقسیم و هماهنگی سازمان قرار می

 کنند. ای سازمان آن را ایجاد میهای اعضفعالیت

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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کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان نیز در این راستا و در ادامه طرح جامع 
تحول و حرکت کانون به سمت کانون الکترونیک؛ تهیه ساختار تشکیالتی خود را برنامه ریزی 

 04/03/0022در تاریخ  نمودار تشکیالتی آن که نمایش بصری از ساختار سازمانی است ونموده 
ها، تهکمی پیش رو در خصوصصویب هیئت مدیره محترم رسید. ساختار تشکیالتی به ت

 ، تیمدو سالو زیر مجموعه ایشان، حاصل تالش قریب به و واحدها  هاگروه، کارهاکمیسیون
 ههای کارشناسان رسمی دادگستری کشور تهیه شدباشد و برای اولین بار در کانونتألیف می

 است.هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفته  22/35/0530و در جلسه مورخ 

قانون کانون کارشناسان رسمی  05با توجه به اختیارات قانونی و نص صریح ماده 
دادگستری، رئیس هیئت مدیره کانون، باالترین مقام اداری و اجرایی کانون بوده و نظارت 

بر عهده دارد. واحد ستادی به عنوان دبیر شورای عالیه بر اجرای شرح وظایف تهیه شده را 
و تبیین دقیق شرح وظایف  اجرا مدیران و هماهنگ کننده امور بین واحدها، وظیفه پیگیری

ها تهیه شده و فرآیندهای طراحی شده را با هدف جلوگیری از تداخل وظایف و مسئولیت
 باشد.دار میعهده
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 نمودار تشکیالتی کانون

یم وظایف، هایی از قبیل تقسکند که چگونه فعالیتهر سازمان، تعیین می تشکیالتینمودار 
وند شاندازهای سازمان به کار گرفته میهماهنگی و نظارت، در جهت دستیابی به اهداف و چشم

ل واضح و به شک نمودار تشکیالتی. است ختار، نمایشی بصری از این سانمودار تشکیالتیو 
 ین نموداراکشد. به عبارتی، تر سازمان را به تصویر میهای باال و پاییناصولی، روابط بین رده

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

آمیز بودن شده، در موفقیت اعمال کانوندر  مسئولیتترتیبی که برای تفویض اعتبار و 
چنین ها و فرآیند دستیابی به اهداف، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. بنابراین، اینفعالیت

 ، نمایش هندسی مفهومی به نام سلسله مراتب استنمودار تشکیالتی کانون که توان گفتمی
رو کانون با از این کشد.ر میرا به تصوی کانونپذیری و ارتباطات ، مسئولیتمسئولیتو جریان 

کسب نظر از افراد 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 

 .ددر جلسه هیئت مدیره به تصویب رسی 04/03/0022اعمال نظرات اصالحی در تاریخ 
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 تاریخچه کانون

 و ناحق  با حق بین ناپذیر پایان جدالی بشریت تاریخ طول در و تاکنون خلقت ازابتدای
 .است بوده جریان در ظلمت با نور

در کشاکش این جدال همیشگی، دسته ای از مردم حق جو و حق طلب با اتکال به موهبت 
لت و عدالت خواهی که در نهاد آنان به ودیعت گزارده شده با استعانت از پروردگار متعال و عدا

آراستن خود به زیور علم و اخالق حسنه، قضاوت این جدال را عهده دار شده وکمر همت به 
 کشف حقیقت و رساندن حق به حق دار بسته اند.

ئی با حضور عالمان امر قضا در آئین حنیف اسالم و در شریعت مهین علوی منصه حق جو
)مقامات قضائی( به مدد کارشناسان و خبرگانی که ایشان را در کشف حقیقت و اجرای عدالت 

 معاضدت می نمایند، متجلّی گردیده است.

 زا ها دادخواهی انبوه و در وضعیت کنونی جامعه ما و کثرت و تنوع اختالفات و منازعات 
 های خصصت با دانشمندانی و فرهیختگان از متشکّل ریساختا ایجاد لزوم قضائی، تشکیالت
 .است بوده ناپذیر اجتناب گوناگون

امور کارشناسی از طریق اداره فنی  0043تا  قبل از انقالب اسالمیدر فاصله سال های 
رشته را به عضویت  0کارشناس در  0تنها  0054دادگستری انجام می شد. این اداره در سال 

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان به صورت مستقل  0043داشت. در سال 
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به یاری دستگاه قضا پرداخت. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در الیحه شماره 
دولت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی  26/03/0013مورخ  01060/46442

مجلس شورای اسالمی  03/30/0030جمهوری اسالمی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 
-0222به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره  30/0030/ 23تصویب شد و در تاریخ 

 به وزارت دادگستری ارسال شد. 30/32/0030ق مورخ 

 به شرح زیر قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 5بر اساس ماده اهداف هر کانون 
 ت:اس

زم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه ایجاد زمینه ال -الف
 هخدمات کارشناسی و تالش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوط

 عضو کارشناسان تجربی و علمی تعالی موجبات آوردن فراهم -ب
 .تکارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررا تنظیم و اداره امور -ج
نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن  -د

 یجریان امور کارشناس
بـین کارشناسان عضو از طریق  ایجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی و فنی -هـ

 هشورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوع

 
کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در این خطه از کشور با حضور و هم اکنون کانون 

 دست تا آمده بوجود تخصّصی رشته 61 در رسمی، کارشناس از نفر 0333 قریب بهفعالیت 
به ضا ق دستگاه مشکالت کارگشای فرهیخته عظیم خیل این کارشناسانه خدمات و توانمند

به  استان این شهروندان آحاد و خصوصی و دولتی های سازمان و ارگانها سایر و  اخص طور
 .گردد اعم طور

کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان پس از تهران بزرگترین کانون کشور است 
 د.کنو بزرگترین تجمع نخبگان کشور را تشکیل داده و اداره می

 تهتوانس هک مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان مفتخر است  هیئت

 و یمیصم کارکنان صادقانه خدمات و گرانقدر کارشناسان فنی و علمی ظرفیت تمامی  است
 خود یقانون و انسانی وظیفه تا نموده هماهنگ و بسیج کارشناسی خطیر امر در را خود ارزشمند

 د.باش کرده ادا عدالت بسط و تحقق برای را
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 ارکان کانون

 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیر قانون  4ارکان کانون بر اساس ماده 

 .باشندمی

 عمومی؛ مجمع –الف 

 مدیره؛ هیئت –ب 

 بازرسان؛ –ج 

 ؛انتظامی دادگاه و دادسرا –د 

که در ادامه با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه اجرایی آن 
صورت مجزا، با هدف تبیین اختیارات، به تفضیل مواد قانونی مرتبط با هر یک از ارکان به 

 ها بیان شده است.وظایف و مسئولیت
در حال حاضر اعضای هیئت مدیره آقایان مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی )رئیس(، 

(، رههیئت مدی شکراله خوروش )نائب رئیس(، مهندس سید عبداله جعفری )مسئول امور مالی
ن صلواتی )عضو اصلی(، مهندس سید جمال مهندس ناصر آرمان پناه )دبیر(، مهندس حس

الدین صمصام شریعت )عضو علی البدل(، مهندس منصور معمارفر )عضو علی البدل(؛ بازرسان 
آقای مهندس عبدالحسین  انتظامی خانم زهرا جمالی پور و آقای فریدون نکیسا و دادستان

 .باشندمیمیرمیران ورزنه 
ناسان رسمی دادگستری ق.ک.ک و آیین نامه از این پس به اختصار قانون کانون کارش

 شود.اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آ.ق.ک.ک نوشته می
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 مجمع عمومی
هر کانون از کارشناسان  -عادی و فوق العاده -مجامع عمومی ق.ک.ک  6اساس ماده  بر

 اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای

 :دشونتشکیل می شرح ذیل

 تشکیل مدیره هیئت دعوت به سال هر اول ماه درسه ساالنه عادی عمومی مجمع –الف 
ورتی در ص .عالوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت نصف به حضور با و

وت هیئت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور که در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دع
مجمـع با اکثـریت آرای اعضـای  حداقل یک سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات

 .حاضر در جلسه معتبر خواهد بود

 رئیس و ای مرکـب از یک نفررئیسهالعاده دارای هیئتقیا فو عادیمجمع عمومی  - ب
ضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده بود که از بین اع نفر منشی خواهد دو

شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیئت نظارت از تعیین می
 حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد. بیـن اعضای

ـ در صورت عدم دعوت هیئت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در 0 تبصره
العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم فوق مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی موعد

دیگر  هایکارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون
 تشکیل خواهد شد.
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العاده، چگونگی نظارت ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق2تبصره 
نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان و  توسط هیئت بر انتخابات

 .ه استدادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص شد

 اختیارات مجمع عمومی  شرح وظایف و
 :باشدمیزیر  وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ق.ک.ک  3ماده بر اساس 

 ماعاست از پس آن درباره تصمیم اتخاذ و کانون عملکرد سالیانه گزارش بررسی –الف 
 .بازرسان گزارش

 استماع گزارش بازرسان. الیانه کانون پس ازس مالی هایصورت تصویب و بررسی –ب 

 یئته پیشنهاد به کانون آینده سال بودجه و برنامه و مشی خط تصویب و بررسی –ج 
 .مدیره

 کانون وظایف محدوده در که پیشنهادی موارد سایر به بتنس تصمیم اتخاذ و رسیدگی –د 
 .گیرد قرار جلسه دستور در مدیره هیئت توسط

 ام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیئت مدیره.و اخذ تصویب –هـ 

 توسط عمومی، مجامع تصویب از پس ساالنه مالی های صورت و عملکرد گزارش –و 
 .شد خواهد ارسال کارشناسان عالی شورای برای کانون هر مدیره هیئت

 .کانون انتظامی دادستان و بازرسان و مدیره هیئت اعضای انتخاب –ز 

دامه العالج که اهای صعبتبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماری
 اسازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیئت مدیره یفعالیت را به مـدت متنـابهی غیرممکن می

دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیئت مدیره به حد نصاب الزم نرسد و یا 
العاده انتخابات به عمل خواهد انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق

آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیئت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای 
 گردد.یره و یا بازرسان تشکیل میمدهیئت 

العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق
 تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
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اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن  ق.ک.ک 20ماده بر اساس 
زدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون کانون و همچنین کارشناسان رسمی ن

مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند 
 گردد.تشکیل می

.ک.ک ق 6چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند )الف( ماده  ق.ک.ک 25ماده بر اساس 
د، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب در دومین جلسه نیز نصاب الزم را نداشته باشن

 شود.الزم قانونی تجدید می

 باشد.نمی مع، وکالت از اعضاء دارای اعتباردر هیچ یک از مجا ق.ک.ک 24ماده بر اساس 

در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و  ق.ک.ک 26ماده بر اساس 
لسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در ج

 گردد.نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می

ای باشد و همچنین در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره ق.ک.ک 21ماده بر اساس 
ا به قانون بن در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات

تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع 
 گردد.عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می

نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات  ق.ک.ک 23ماده بر اساس 
 العاده نیز الزم الرعایه است.مجامع عمومی فوق
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 مدیرههیئت 
عضای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین ا ق.ک.ک 2ماده بر اساس 

کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال 
 ایط مذکور در مادهگردند. اشخاص یاد شده عالوه بر دارا بودن شرمیتعلیق نباشند انتخاب

 :دباید دارای شرایط زیر نیز باشن ق.ک.ک( 04)

 .رسمی کارشناسی سابقه سال سه حداقل –الف 

 .باالتر یا لیسانس تحصیلی مدرک –ب 

ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت 0تبصره 
 داشته باشند.

رر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مق2تبصره 
 باشد.صالحیت اولویتهای اخالقی می

 و اصلی عضو نفر یازده دارای تهران کانون در مدیره هیئت ق.ک.ک 03ماده بر اساس 
 عضو نفر دو و اصلی نفرعضو پنج دارای هاکانون سایر در و البدلعلی عضو نفر سه

شوند. جلسات هیئت مدیره در می انتخاب سال رچها مدت برای که بود خواهد  البدلعلی
ها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانون

تهران با حداقل شش رأی و هیئت مدیره  رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیئت مدیره کانون
 های دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.کانون
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البدل در جلسات هیئت مدیره به جای اعضای اصلی ـ موارد شرکت اعضای علی 0ه تبصر
 گردد.نامه اجرایی این قانون مقرر می در آئین

مدیره، در صورتی که انتخاب  ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیئت 2تبصره 
ل هیئت ه سابق تا تشکینشود و به تأخیر افتد، هیئت مدیر هیئت مدیره جدید به هر علت انجام

 مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز  انتخاب هیئت در هر صورت مدت زمان تأخیر در
 العادهعمومی فوقنماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع

 پذیر است.امکان

یئت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر ه ق.ک.ک 00ماده بر اساس 
ل امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به ئوب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسنای

نماید. هیئت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک رئیسه انتخاب میعنوان هیئت 
انتخاب  باشد که بترتیب باالمور مالی مینفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول ا

خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بالمانع است. تا زمانی که هیئت رئیسه جدید تعیین 
 نشده است، هیئت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

 ـ رئیس هیئت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود. 0تبصره 

نامه اجرائی این قانون نحوه دعوت و زمان انتخاب هیئت رئیسه جدید در آیین ـ 2تبصره 
 .مشخص خواهد شد

در مواردی که هیئت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در  ق.ک.ک 02ماده بر اساس 
صالحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دالیل مربوط به 

ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون  شورای عالی کارشناسان
تشخیص صالحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ 

نماید هیئت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با می
ه گذارد. اعادا به مورد اجرا میمحدودکردن صالحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده ر
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ای هصالحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کالسهای بازآموزی یا کالس
 مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه  ق.ک.ک 50ماده بر اساس 
 ق.ک.ک( 03ز بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده )ا

 البدل خواهند بود.عضو علی

اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس  ق.ک.ک 55ماده بر اساس 
ـئت هیاز صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس 

مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت 
 گیری خواهند نمود.به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم

ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته  0تبصره 
تشکیل یافته و مسئوالن یاد شده، انتخاب  ق.ک.ک( 03ر ماده )با رعایت نصاب مندرج د

 گردند.می

ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خالصه  2تبصره 
مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه 

 برسد.

ی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت از اعضای اصل ق.ک.ک 54ماده بر اساس 
 البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به آید و اعضای علیمدیره دعوت به عمل می

علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول 
لسه اً در همان جنصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرف

 حق رأی خواهند داشت.

در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـالحیت و یـا  ق.ک.ک 56ماده بر اساس 
غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو 
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 عضو اصلیالبـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان اصـلی شود، عـضو عـلی 
 شود.گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر میجایگزین می

هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را  ق.ک.ک 51ماده بر اساس 
های بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه ق.ک.ک( 03که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده )

 تدریج بهو مه سـاله در بـودجه خـود مـنظور نماید هـعالی تعیین و ابالغ می جاری شورای
 الی بپردازد.ع شورای به مالی سال پایان تا حداکثر مربوط مالی سال طی

 مدیره  هیئت و اختیارات شرح وظایف
 :باشدمیوظایف هیئت مدیره هر کانون به قرار زیر  ق.ک.ک 02ماده بر اساس 

 .ق.ک.ک( 5) ماده در مقرر موارد تحقق جهت کانون رامو اداره –الف 

 ابالغ نیز و کارشناسی پروانه تمدید و صدور اجازه خصوص در تصمیم اتخاذ –ب 
 شرایط. ای افراد واجدبر کارآموزی

 .آنها تصمیمات اجرای و عمومی مجامع تشکیل برای دعوت –ج 

 ارشناسک تعقیب برای کانون میانتظا دادسرای به ارجاع عنداالقتضاء و شکایات قبول –د 
 .رسمی

تبصره ـ تصمیمات هیئت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
 دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود. به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در

 .رسمی کارشناس تخلف وقوع از اطالع صورت در انتظامی دادسرای به تخلف اعالم –هـ 

 دستگاهها کلیه طرف از ارجاعی موضوعات و مسایل به نسبت مشورتی نظر اظهار –و 
 عمومی غیردولتی.هادهاین و موسسات و دولتی شرکتهای و مؤسسات و هاوزارتخانه از اعم

 .کارکناننصب و عزل و استخدام جاری، معامالت تصویب –ز 

 .است شده بینیپیش دیرهم هیئت برای قانون این در که وظایفی سایر اجرای –ح 

هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از  ق.ک.کآ. 53ماده بر اساس 
های انجام ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشارتقای کیفیت خدمات حرفه

ای و کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه
های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات رت گذراندن دورهضرو
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 های تدوینی و تصویبیها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامهنامهقانونی، آئین
انون نظارت ک رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید. ای کارشناسانعالی، بر کار حرفه شورای

 گیرد.ربط انجام میی تخصصی ذیهاگروهای اعضاء با جلب نظر های حرفهبر فعالیت
ها، اطــالعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده

اسناد طبقه بندی  ی مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزوهاگروهدر اختیار کانون و 
 باشدای آن در غیر مورد ممنوع میکارگیری و یا افششده محسوب و ب

 پروانه تمدید از است مکلف کانون هر مدیره ق.ک.ک هیئت 26ماده  0بر اساس تبصره 
شوند که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می کسانی رسمی کارشناسی

روانه لغو پتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می
ت اینکه به مجازات انتظامی محرومی مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگر

 .دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند

هیئت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط  ق.ک.ک 21ماده بر اساس 
در مورد کارشناس رسمی، به طور  ق.ک.ک( 04ج، د، هـ( ماده )مذکور در بندهای )الف، ب، 

کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه موقت از تمدید پروانه خودداری می
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به  نماید.اعالم می

هیئت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعالم موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به 
 .نماید

 

 

 

 



 
 

 

     ا                                 ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان 11

 / نائب رئیس هیئت مدیره رئیسشرح وظایف و اختیارات 
رئیس هر کانون باالترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده  ق.ک.ک 05ماده بر اساس 

 :و دارای وظایف ذیل است

 .مورد ببرحس آنها اجرای و کانون مدیره هیئت مصوبات ابالغ –الف 

 .یه امور اجرایی و اداریکل جریان حسن بر نظارت –ب 

 .کانون اموال و منافع و حقوق حفظ –ج 

 کانون مدیره هیئت تصویب از بعد آن صدور و رسمی کارشناسان پروانه امضای –د 
 .مربوطه

 .حقیقیاشخاص و قانونی مراجع نزد در کانون نمایندگی –هـ 

 .کانون مدیره هیئت تصویب از پس ازشس و صلح و داوری به ارجاع –و 

 .مدیرههیئت به پیشنهاد و ساالنه بودجه تنظیم و تهیه –ز 

 .عمومی مجمع تصویب و کانون مدیره هیئت پیشنهاد از پس اعتبار و وام اخذ –ح 

 با کانون کارکنان نصب و عزل و استخدامی و معامالتی و مالی و اداری امور انجام –ط 
 .وطمرب مقررات رعایت

عهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت ت اسناد و قراردادها امضای –ی 
 رمدیره کانون مذکو مدیره با انتخاب هیئت

قطعی ل اجرای احکامئومدیره هر کانون مس رئیس هیئت ق.ک.ک 23ماده بر اساس 
 باشد.لف میدادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخ
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 مسئول امور مالی هیئت مدیره

یکی از مسائل مهم در هر سازمان، سازماندهی امور مالی و برنامه ریزی در جهت ارتقاء 
از  باشد. خزانه داری یکیسطح شفافیت و به روزنگهداشتن سیستم های مالی آن سازمان می
و سازماندهی می شود.  فعالیت هایی است که در آن سرمایه نقدی یک سازمان نگهداری

مسئول امور مالی هیئت مدیره به دلیل ارتباط با بخش های مختلف یک سازمان وظایف 
 .باشددار میرا عهدهمتعددی 

مسئول امور مالی هیئت مدیره )خزانه دار( از اعضای اصلی هیئت مدیره بوده که از طریق 
نتخاب می گردد. مهمترین وظایف انتخابات داخلی هیئت مدیره به عنوان خزانه دار کانون ا

مسئول امور مالی هیئت مدیره نظارت بر حساب های کانون، انجام امورمالی هیئت مدیره، 
تهیه و تدوین بودجه سالیانه، نظارت بر ریز منابع و مصارف و سایر امور مالی کالن همکاری در 

 گردد.یکانون بوده که با هماهنگی رئیس کانون از طریق واحد مالی انجام م
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 بازرسان

  بازرسان اختیاراتشرح وظایف و 
ها بشرح ف و اختیارات بازرسان در هیئت مدیره کانونیوظا ق.ک.کآ. 43ماده بر اساس 

 :باشدمیزیر 

 .توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایندالف ـ بازرسان می

یار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و ب ـ بازرسان اخت
ای در فعالیتهای اجرایی دفاتر و اسناد و مدارک و اطالعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه

 کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.
ه حداقل دو هفته مالی مصوب هیئت مدیره کانون را ک هایصورتج ـ بازرسان موظفند 

ی گیرد، مورد رسیدگقبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می
قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار 
هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس 

 به مجمع عمومی ارائه نمایند. ق.ک.ک( 23ماده )

بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر  ق.ک.ک 23ماده بر اساس 
 سال انتخاب خواهند شد تا بر امور 5البدل خواهد بود که برابر قانون برای مدت بازرس علی

 .ه نمایندگزارش الزم را به مجمع عمومی ارائ، اجرایی کانون مربوط نظارت داشته
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 حسابرس 
ون کان رهیمد ئتیبا ه ،یحسابدار یطبق استانداردها یمال هایصورت هیته تیمسئول

 هایتصور هیمربوط به ته یداخل یاعمال و حفظ کنترل ها ،یطراح شامل تیمسئول نیاست. ا
باه اشت ایاز تقلب  یبا اهمیت ناش فیاز تحر ی، عارهاصورت نیکه ا یاست به گونه ا یمال
 شد.با

انجام  یحسابرس بر اساس یمال هایصورتاظهارنظر نسبت به  حسابرس مستقل تیمسئول
لزامات ا حسابرسکند  یم جابیمزبور ا یاست. استانداردها یحسابرس یشده طبق استانداردها

 و اجرا کند که از نبود یزیبرنامه ر یرا به گونه ا یو حسابرس تیرا رعا یرفتار حرفه ا نییآ
 یشامل اجرا یمعقول کسب شود. حسابرس نانیاطم ،یمال هایصورتدر  تیمتحریف با اه

اطالعات افشا شده در  گریدرباره مبالغ و د یکسب شواهد حسابرس یبرا ییروش ها
 یابیبه قضاوت حسابرس، از جمله ارز ،یحسابرس یاست. انتخاب روش ها یمال هایصورت
 یرادارد. ب یبستگ ،یمال هایصورتدر  اشتباه ایاز تقلب  یبا اهمیت ناش فیتحر یخطرها

به منظور  یمال هایصورتو ارائه  هیمربوط به ته یداخل یخطرها، کنترل ها نیا یابیارز
 یموجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخش طیمناسب شرا یحسابرس یهاروش یطراح
دن مناسب بو یابیشامل ارز نیهمچن یشود. حسابرس یم یبررس ،کانون یداخل یهاکنترل

 ئتیانجام شده توسط ه یحسابدار یوردهااستفاده شده و معقول بودن برآ یحسابدار یهاهیرو
 است.  یمال هایصورتارائه  تیکل یابیارز زیو ن رهیمد
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 نمایندگان کانون در شورایعالی
سان اامور کارشن یبه منظور نظارت و سازمانده یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیشورا

 یضاد. اعنشو یکارشناسان کل کشور انتخاب م بیناز  یعالیشورا یشده است، اعضا جادیا
 یشورا حداقل برا نیاعضو  افراد باشد.میو مرکز آن در شهر تهران  بودهنفر  03شورا  نیا

. اشندداشته ب حضور یعالیتوانند در شورا یم زین گریدوره د کیساله و حداکثر در  5دوره  یک
اشد. بعالی مییشورا یا چند نماینده در کی یدارا با توجه به تعداد اعضاء خود هر استان کانون
نند تا کیم میتقس ءاعضا انیخود م یأرا با ریعالی درون شورا یها تیمسئول ،منتخب یاعضا

ر در سطح کالن و کانون استان د یعال یشورا نی. بنابرانماید دایشکل پ یعالیساختار شورا
ه لساختار و سلس کیپردازند و هر  یم انه نظارت و سازماندهی به امور کارشناسسطح خرد ب

 مراتب خاص خود را دارند.

آنها در آزمون  رشیپذ نهیکه زم یو کل یعموم طیشرا یدارا دیبا یعال یشورا یاعضا
و عالوه بر آن حداقل سه سال سابقه  تهکماکان داش ه،را فراهم کرده بود یکارشناسان دادگستر

ون با توجه به قانون کان یعالیشورانمایندگان  را دارا باشند. یدر زمره کارشناسان رسم یکار
 یل هاو دستورالعم اتیکه دربردارنده جزئکارشناسان رسمی دادگستری و آیین نامه اجرایی آن 

 نمایند. باشد در جهت ارتقاء سطح ارائه خدمات کانون ها انجام وظیفه میمی آن ییاجرا

ده یا نمایندگان کانون در شورایعالی ضمن انجام هماهنگی های الزم با هیئت مدیره نماین
کانون نسبت به ارائه پیشنهادات، نظرات و مسائل و مشکالت کانون اصفهان به شورایعالی و 

 نمایند.پیگیری آنها اقدام می
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 دادسرای انتظامی 
عقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی ها مرجع تهریک از کانون انتظامیدادسرای 

با توجه به اینکه وظایف و مسئولیت های مربوط به دادسرای  .متخلف حوزه آن کانون می باشد
انتظامی )شامل دادستان، معاون دادستان، دادیاران( در قانون کانون کارشناسان رسمی 

مت شده است در این قسدادگستری و آیین نامه اجرایی آن به صورت پیوسته و متوالی بیان 
 گردد.نیز مفاد قانون عیناً ذکر می

در ادامه نمودار مربوط به فرآیندهای قسمت دادسرا و دادگاه انتظامی جهت تبیین وظایف 
 به صورت دقیق نشان داده شده است. 
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 شرح وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی )دادستان، معاون دادستان

 و دادیاران انتظامی(

ها، مرجع تعقیب تخلفات دادسرای انتظامی هر یک از کانون ق.ک.ک 20ماده اساس بر 
باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می

نتخاب اکانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال
سرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد خواهند شد و دادیاران داد

س شوند. دادسرای انتظامی پدادستان و تأیید هیئت مدیره آن کانون به تعداد الزم تعیین می
از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر 

واهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابالغ و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خ
از طرف شاکی یا رئیس هیئت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه 

باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی می
 کند.و حکم مقتضی صادر می

تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیئت مدیره و دادستان و بازرسان کانون  تبصره ـ مرجع
 باشد.استانها، دادسرای انتظامی قضات می

تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در  هرگاه ق.ک.ک 22ماده بر اساس 
ی به گقوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسید

م جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائ
گی ی آن به تخلف انتظامی رسیدنامهو آیین ق.ک.ک، مطابق مزبور تخلف انتظامی داشته باشد

های انتظامی دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازات و اقدام الزم معمول
 .سان رسمی نخواهد بودکارشنا

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه  ق.ک.ک 24ماده بر اساس 
ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی 

 و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
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یت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شکا ق.ک.کآ. 42ماده بر اساس 
 شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

 الف ـ نام و نشانی شاکی.
 ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شود و هیئت مدیره کانون عنداالقتضاء شکایت را شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می
 د.نمایو اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می جهت رسیدگی

در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و  ق.ک.کآ. 63ماده بر اساس 
بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به 

ی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسم
تواند اس مینماید. کارشنکانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابالغ می

ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابالغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر 
 دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ی انتظامی کانون حضور هادادگاهدرصورتی که دادسرا یا  ق.ک.کآ. 60ه مادبر اساس 
را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت الزم بدانند حسب مورد احضاریه  شاکی یا کارشناس

نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم صادر می
 نخواهد بود.

عذر موجه برای کارشناس عالوه بر مقررات مندرج در ماده  کق.ک.آ. 62ماده بر اساس 
و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار  هادادگاه( قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت 50)

 باشد.کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می

 هدهدر صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشا ق.ک.کآ. 64ماده بر اساس 
دهند. نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطالع می

کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای  هرگاه
نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور انتظامی کانون ارجـاع می
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دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت ع میاطال
 نماید.رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می

مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان  ق.ک.کآ. 66ماده بر اساس 
در  با یکی از تخلفات مندرجرسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق 

تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای  ق.ک.ک( 26ماده )
 انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران  ق.ک.کآ. 63ماده بر اساس 
کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون  مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن

مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی 
 کند.می

تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه 
ومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابالغ الزم آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عم

 .صادر نماید
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 شرح وظایف مسئول دفتر دادسرای انتظامی

 ثبت و رسیدگی به شکایات در دادسرای  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (51در صفحه )شرح فرآیند  انتظامی کانون در اتوماسیون اداری

 و ارجاع  آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری 42با ماده  شکایت تطابق
 به دادستان انتظامی

  اجرای ادامه فرآیند رسیدگی به شکایت در اتوماسیون اداری از قبیل استعالم از کارشناس
 ...رئیسه ها و قرار منع تعقیب و کیفرخواست  و هیئتمربوطه و 

 و آماده سازی پرونده جهت ارائه به دادستان انتظامی تهیه خالصه پرونده و گردش کار آن 

  هماهنگی جهت  برگزاری جلسات دادیاران انتظامی برای رسیدگی به شکایات و انجام
 پیگیری امور مربوطه بعدی تا حصول نتیجه 

  آسیب شناسی از شکایات وارده و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش مربوطه
 تظامیبه دادستان ان

  ارائه گزارش های آماری فصلی از روند شکایات مطروحه و مختومه در کانون به دادستان
 انتظامی

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 ماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتو 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف دادستان انتظامی و تهیه پاسخ نامه 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تان انتظامیدادسوقت مالقات درخواست کنندگان با  تعیین 

 پیگیری نامه های ارجاعی از طرف مقام مافوق 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 دادستان انتظامیپیشنهادات اصالحی به  به همراههای اجرائی، ضعف در روش
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 جهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های دادستان انتظامی  هماهنگی با
 هتعیین شد

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از دادستان انتظامیجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 دادستان انتظامی گزارش و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 دادستان انتظامی

 دادسرا یها تیدر خصوص فعال دادستان انتظامیبه  یارائه گزارش های فصل 

 جو بصورت نرم افزاری با امکان جست الیت های دادسراایجاد سیستم بایگانی مناسب از فع
 و همچنین بایگانی فیزیکیآن در 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 به دادسرای انتظامی کانون مربوطفرآیند 
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 دادگاه انتظامی
مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان،  ق.ک.ک 20ماده بر اساس 

زیر برای مدت چهار سال انتخاب  اعضای دادگاه به شرح .باشدادگاه انتظامی مربوطه مید
 :گردندمی

 .قضائیهیک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه  -0

 .ونمدیره به انتخاب رئیس کان هیئتمدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای  هیئترئیس  -2

 .یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه -0

 .ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود 0تبصره 

ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و  2تبصره 
ده رئیس عب به عهتصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا ش

 شعبه اول خواهد بود.

ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیئت مدیره کانون مربوطه و از طرف  0تبصره 
 .محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است

ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به  4تبصره 
اه شود و هرگفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابالغ میس وسیله پست
رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعالم ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده کارشناس

 معتبر خواهد بود.
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باشد، در صورت ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می 6تبصره 
 رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد. وجود جهات
رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی  هرگاهـ  1تبصره 

مجدد توسط سایراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق 
 باشد.تعرفه قانونی به عهده شاکی می
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 دادگاه انتظامیشرح وظایف و اختیارات 

رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از  هرگاه ق.ک.ک 24ماده بر اساس 
اعضای هیئت مدیره هر کانون استان )در مورد کارشناسان کانون مربوطه( از سوء رفتار و یا 

توانند با می اطالع حاصل کنند، میاعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رس
ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت 

درخواست را رسیدگی و مستند به دالیل ابرازی، رأی  دادگاه مزبور خارج از نوبت این
 کند.صادر میمقتضی

رف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظ
تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور 

 رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

( 25مرجع معین شده در ماده ) تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان
 .باشدبرای تجدیدنظر میق.ک.ک 

برتخلف  عالوه چنانچه کارشناس، ارتکابی اعمال ق.ک.ک 26ماده  2صره تببر اساس 
انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع 

 .قضائی صالحیتدار ارسال نماید

ی انتظامی کانون حضور هادادگاهدرصورتی که دادسرا یا  ق.ک.کآ. 60ماده بر اساس 
را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت الزم بدانند حسب مورد احضاریه  ا کارشناسشاکی ی

نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم صادر می
 نخواهد بود.

عذر موجه برای کارشناس عالوه بر مقررات مندرج در ماده  ق.ک.کآ. 62ماده بر اساس 
و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار  هادادگاهدادرسی مدنی شامل دعوت ( قانون آئین 50)

 باشد.کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می
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 یانقضا ایوصول پاسخ کارشناس  پس از یانتظام یهادادگاهآ.ق.ک.ک  60بر اساس ماده 
اه دفتر دادگ قیاز طرو  کنندیم نییتع یدگی( آ.ق.ک.ک وقت رس42مذکور در ماده ) یهامهلت

 ردنظیتجد یکانون مربوط و در مورد دعاو استیو کارشناس و ر یانتظام یبه اطالع دادسرا
 اعضاء دادگاه خواهند رساند. گرید یمعرفجهت  یعالیبه شورا
واهند نخ ضیقابل تعو یو صدور رأ یدگیرس انیشده در هر پرونده تا پا یمعرف یاعضا -
 بود.

و صدور حکم نخواهد  یدگیمانع رسـ یانتظام یمعاون دادسرا ای حضور کارشناس عدم -
 بود.

در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده  ق.ک.کآ. 64ماده بر اساس 
دهند. نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطالع می

ب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای کانون موضوع را قابل تعقی هرگاه
نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور انتظامی کانون ارجـاع می

دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت اطالع می
 نماید.رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می
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 شرح وظایف مدیر دفتر دادگاه انتظامی

 ثبت و تعیین وقت رسیدگی به شکایات انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (46در صفحه )شرح فرآیند  در دادگاه انتظامی در اتوماسیون اداری

 ات یبرگزاری جلسه رسیدگی به شکا انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (41در صفحه )شرح فرآیند  در اتوماسیون اداری در دادگاه انتظامی

  دادگاه انتظامیبررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

 تنده و ارائه پاسخ به فرس دادگاه انتظامیمه های وارده به بررسی و پیگیری امور مربوط به نا
 نامه

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 مورد نیاز حسب دستور مافوق هایبررسی و ارائه گزارش 

 های تهیه  مهتهیه پیش نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نا
 دادگاه انتظامیارجاع آن به رئیس و شده 

  تسلط بر تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دادگاه انتظامیدستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات 

   ی ومرخصد تأییپاداش، تنبیه و و پیشنهاد  دادگاه انتظامی منشینظارت بر عملکرد... 

 برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مافوقدات اصالحی، به پیشنها به همراه، دادگاه انتظامی های اجرائیضعف در روش

 تقال در صورت لزوم ان و دادگاه انتظامیمنشی رفع سؤاالت و مشکالت فنی  پاسخگویی و
 جهت تعیین تکلیف مافوقموارد به 

 و ارسال آن برای دادگاه انتظامیاموال  مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 رئیس کانون

  وب قوانینکلیه دستورات مقام مافوق در چهار چاجرا 
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 شرح وظایف منشی دادگاه انتظامی

 ثبت و تعیین وقت رسیدگی به شکایات انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (46در صفحه )شرح فرآیند  در دادگاه انتظامی در اتوماسیون اداری

 تبرگزاری جلسه رسیدگی به شکایا انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (41در صفحه )شرح فرآیند  در دادگاه انتظامی در اتوماسیون اداری

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 های اساس اصول بایگانی و دستورالعمل تشکیل پرونده برای کلیه مدارک دریافتی بر
 ابالغی

 و  بر اساس اصول بایگانی دفتر دادگاه انتظامیدیر بایگانی کلیه مدارک دریافتی از م
 پس از دستور رئیس دادگاه انتظامی دستورالعمل های ابالغی

  مرتب و منظم کردن پرونده های موجود در بایگانی بر اساس اصول بایگانی و
 های ابالغیتورالعملـدس

 ی س اصول بایگانبرگ شماری کلیه پرونده ها و بررسی آن در زمان ارائه و تحویل بر اسا
 های ابالغیو دستورالعمل

 تهیه لیست پروند های مشمول قانون امحا به صورت سالیانه 

  ر دفتمدیر بررسی شرایط فیزیکی محل نگهداری پرونده ها و ارائه گزارش ادواری به
  دادگاه انتظامی

 ثبت و نگهداری کلیه دفاتر مربوط به دادگاه انتظامی 

 دفتر دادگاه انتظامیمدیر اری فیزیکی از پرونده ها به اعالم عیوب سیستم در نگهد 

 تعویض پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریان 

  ثبت ورود و خروج پرونده های بایگانی در دفتر مربوطه بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

 ان مختومه ها در زم بررسی و تطابق نسخه الکترونیکی و نسخه فیزیکی مربوط به پرونده
 شدن پرونده و تکمیل آن در صورت نیاز

  دفتر دادگاه انتظامیتهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز 



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 11

 دن امکان انجام ها و در صورت لزوم فراهم آورپاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آن
 درخواست متقاضیان

  انتظامی دفتر دادگاهمورد نیاز برای مدیر  هاگزارشتهیه 

  دفتر دادگاه انتظامیتایپ پیش نویس نامه ها دریافتی از مدیر 

 و مسئولین سازمان ها و اداره ها پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان 

  دفتر دادگاه انتظامیپیگیری نامه های ارجاعی از طرف مدیر 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 دادگاه انتظامیه ها و نامه های مربوط به بایگانی مدارک پروند 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرا 
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 فرآیند مربوط به دادگاه انتظامی کانون
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 سومفصل 
 

و  هاکمیسیونها، کمیته

 هاگروهکار
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  کمیته نظام پیشنهادات
قسمتی از  ،تواند با توجه به شرایطکانون می از کانون و نظر به اینکه رئیسبه نی توجهبا 

اختیارات خود را به کمیسیون ها و کمیته های وابسته تفویض نماید لذا کمیته نظام پیشنهادات 
کانون  تشکیل و شیوه نامه آن که شامل اهداف، دستاوردها، شرح وظایف مسئول  رئیسبا نظر 

به تصویب هیئت مدیره  21/00/0022تبصره در تاریخ  3ماده و  04اشد در بو دبیر کمیته می
اً به شرح شیوه نامه عین این مفادمی دادگستری استان اصفهان رسید که رسکانون کارشناسان 

 گردد.زیر بیان می
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 نظام پیشنهادات شیوه نامه

از نظرات دیگران از  اصل کرامت انسانی و احترام به اندیشه ها و خرد جمعی و استفاده
اصول اساسی مدیریت اسالمی است، چنانکه در کالم خداوند بزرگ آمده است: ای رسول ما 
در امور )اداره جامعه( با مردم مشورت کن، پس چون تصمیم گرفتی به خداوند توکل کن. 

 (010)سوره آل عمران آیه 
د . هیچ پشتیبانی مانن"ه الظهیر کالمشاور " :حضرت علی )ع( فرموده اند ،موالی موحدین

 (45مشورت نیست. )نهج البالغه، حکمت 
به راه حل هایی بهتر و مؤثرتر از آنچه معمول است  سازمان،  برای انجام اموردر هر      

 نقطه آغازین برای رسیدن به آن عبارت است از: ،نیز دست یافت
 تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف -0   
 بالقوه و بالفعلشناخت امکانات  -2   
 شناخت فرصت ها و تهدیدهای موجود  -0   
 توجه به شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد تشکیالت -5   

 توجه به موارد فوق دستاوردهای ذیل را به ارمغان خواهد آورد:
 بهبود کیفیت خدمات -0   
 کاهش هزینه ها-2   
 حذف یا ادغام فرآیند اجرای کارها -0   
آزاد شدن تفکر نیروی انسانی از کارهای یکنواخت روزمره و امکان پرداختن به -5   

    .اهداف واالتر که مورد اخیر از اهمیت واالیی برخوردار است

شرط الزم برای ایجاد حرکتی که به استقرار راه حل های بهتر و مؤثرتر بینجامد آن است 
 نظام یافته ارزیابی شده و به طور ،ر گرفتهکه اندیشه های افراد دست اندرکار مورد اعتنا قرا

 آنچه عملی است اجرا شود.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان  ،برای دست یافتن به چنین اهدافی   
ان ذکر است شای .تصمیم به ایجاد بسترمناسب برای اجرای نظام مدیریت مشارکتی گرفته است

عنوان یکی از اصلی ترین راهبردهای مدیریت مطرح  در جهان امروز ایجاد چنین بستری به
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ک مشارکت فکری افراد  ی ،معرفی می گردد نظام پیشنهاداتسیستمی که تحت عنوان  .است
 .سازمان با مدیریت بوده  و به عنوان زیر مجموعه ای از مدیریت مشارکتی مطرح است

ه عنوان اصلی ترین و ب  Suggestion  systemنظام پیشنهادات در جهان، تحت عنوان 
پایه نظام کایزن )بهبود مستمر( شناخته می شود این نظام با پیشنهادهای فردی آغاز شده و 
در ادامه  به صورت پیشنهادهای گروهی درآمده و در نهایت با تشکیل گروه های بهبود کیفیت 

 و تیم های حل مسئله تکامل می یابد. 

 :  اهداف و دست آوردها1ماده 
احی و استقرار نظام مدیریت مشارکتی ایجاد فضای مناسب برای مشارکت هدف از طر

کلیه کارکنان و کارشناسان عضو کانون در تحقق اهداف کانون است و مهمترین دست 
 :آوردهای آن به شرح ذیل می باشد

عقل  تفکر و ت ،عنایت به اصل کرامت انسانی و ایجاد زمینه های الزم برای پویایی-0-0
 ستیابی به توسعه نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع رشد و تعالی کانونبه منظور د

 از قبیل باال بردن کیفیت ،ایجاد زمینه و بستر مناسب برای بهبود مستمر امور- 0-2
  ...بهبود روند عملیاتی و ،کاهش هزینه ها ،خدمات

 تعیین شده فراهم نمودن زمینه های دستیابی آسانتر به اهداف و سیاست های- 0- 0
 .برای کانون در چهارچوب قوانین و آئین نامه ها

 تقویت حس مسئولیت و افزایش انگیزه درکلیه کارشناسان و کارکنان کانون. -5- 0

ایجاد شرایط کاری پویا و سازنده با هدف سرعت بخشیدن به روند رشد و پیشرفت - 0-4
 کانون

اهداف اعضاء با اهداف کانون از  ارتقاء سطح کارآیی کارشناسان و همسو سازی - 0-6
 طریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی  

 افزایش سالمت و نشاط روحی درکارشناسان و کارکنان کانون  -1-0
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 : دامنه کاربرد2ماده 
 ،دامنه کاربرد  این شیوه نامه کلیه پیشنهادهای فردی و جمعی ارائه شده توسط کارشناسان

 اجعان و مرتبطان با کانون است.کارکنان و کلیه مر

 : مفاهیم3ماده 
منظور از پیشنهاد،  ارائه روش و راهکار جدیدی است که توسط پیشنهاد  :پیشنهاد- 0-0

 دهنده ارائه می شود.
ن را براساس ای "ارائه و ارزیابی پیشنهاد"فرد یا افرادی که فرم  :پیشنهاد دهنده -2-0

 د.شیوه نامه تکمیل و ارسال می نماین

 : ساختار نظام پیشنهادات0ماده 

کمیته ای است  که تحت نظارت عالیه ی ریاست کانون  ،دست اندرکار نظام پیشنهادات
 فعالیت می کند  و اعضای اصلی آن عبارتند از:

  واحد آموزش و پژوهش کانون  ( مدیر0
 ( مدیر واحد اداری کانون2
 کانون   رئیس( یکی از کارشناسان عضو کانون به انتخاب 0

: مسئولیت کمیته به عهده مدیر واحد آموزش و پژوهش است و دبیر کمیته از 0تبصره 
 توسط مسئول کمیته انتخاب می شود. بین اعضای کمیته و یا اعضای واحد آموزش و پژوهش

 دبیرخانه نظام  پیشنهادات در واحد آموزش و پژوهش مستقر می باشد.
دا ـمیت پیـنفر رس 0نفر از  2یکبار و با حضور   جلسات کمیته هر ماه حداقل :2تبصره 

چنانچه دبیر از غیر  .نفر به تصویب می رسد 0نفر از  2پیشنهادات نیز با رای موافق  .کندمی
 ی نمی باشد.أاعضای کمیته انتخاب شود دارای حق ر

به تشخیص مسئول کمیته از شخص  ،با توجه به نوع پیشنهاد و بر حسب نیاز :0تبصره 
روه یا رؤسای ـنهاد مربوط به آن است و مدیر گـدی که پیشـنماینده واح ،نهاد دهندهـپیش
 ته های تخصصی مربوطه و یا مسئول اتاق فکر برای حضور در جلسه دعوت خواهد شد. ـرش

توسط هیئت مدیره ی کانون و با توجه به  ،عملکرد کمیته نظام پیشنهادات :5تبصره 
ت سالیانه بررسی شده  و مورد  تجزیه و تحلیل  و ارزیابی قرار گزارش های ارائه شده به صور

  .می گیرد
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 وظایف کمیته نظام پیشنهادات: 1ماده 
بررسی پیشنهادهای رسیده به دبیرخانه نظام و ارزیابی و برآورد میزان اثر بخشی  -0-4

 پیشنهاد ارائه شده 
 ادهای مصوب برآورد و پیشنهاد بودجه مورد نیاز برای اجرای پیشنه -2-4
ارائه طرح های پذیرفته شده به رئیس کانون  جهت تائید نهایی و صدور دستور  -0-4

 اجرا به واحدهای مربوطه 
برای آن دسته از طرح هایی که طبق نظام نامه مالی معامالتی شورای عالی  :تبصره

پس از  ادیبه بررسی در هیئت مدیره  نیاز دارد، طرح پیشنه  ،کارشناسان  رسمی دادگستری
 تصویب هیئت مدیره اجرا خواهد شد.

 پیشنهاد به رئیس هیئت مدیره درباره چگونگی  قدردانی از پیشنهاد دهندگان -5-4

 ظایف مسئول کمیته نظام پیشنهاداتو :6ماده 
 ادارة جلسات کمیته -0-6
 نظارت بر عملکرد اعضای کمیته -2-6
 کانون  یسرئارائه گزارش عملکرد سه ماهه کمیته به  -0-6
 کانون رئیسارسال مصوبات کمیته برای  -5-6
 انتخاب دبیر کمیته  -4-6
  ارجاع پیشنهادات رسیده به کارشناسان ارزیاب )در صورت نیاز(  -6- 6

 : وظایف دبیر نظام پیشنهادات1ه ماد
 طبق نوبت   ،ثبت، دسته بندی و ارجاع آنها به کمیته ،دریافت پیشنهاد ها-0-1
 سانی و اعالم نتیجه به پیشنهاد دهندگان.اطالع ر 2-1
راهنمایی پیشنهاد دهندگان در جهت اصالح یا تکمیل پیشنهادهای آنها )در صورت -0-1
 نیاز(.
یئت یا ه رئیسارجاع پیشنهادهای مصوب کمیته به واحد های مربوطه پس از تائید  -5-1

 مدیره کانون  
تنظیم گزارش های مورد نیاز و ارائه  ،پیگیری و نظارت بر اجرای طرح های مصوب  -4-1

 عملکرد ماهیانه و سالیانه 
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 حفظ و اعالم ثمرات و فوائد پیشنهادهای اجرا شده به کمیته   ،تنظیم ،گردآوری– 6-1
پیگیری قدردانی از پیشنهاد دهندگان و پرداخت حق الزحمه بررسی کنندگان حسب  -1-1
 مورد 
راحی ط ،تبلیغاتی و فرهنگی مانند ساخت تیزر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های -3-1

 ..  با همکاری روابط عمومی کانون .و گرافیکموشنساخت  ،ایفوگرافی
برقراری ارتباط الزم با شرکت ها و سازمان های دارای نظام پیشنهادات و استفاده - 2-1

 هااز تجربیات آن
نظیم لیست حضور تهیه و ت ،انجام هماهنگی های الزم جهت تشکیل جلسات -03-1

 اعضای کمیته و تنظیم صورت جلسات مربوط 

 وظایف کارشناسان ارزیاب پیشنهادات:   :8ماده 
ضوع  مو ،به تشخیص کمیته ،بررسی کارشناسانۀ پیشنهادهای رسیده در صورت نیاز به

ه یا  ب ،ی تخصصی مربوطهاگروهو هیئت رئیسه  هاکمیسیون ،حسب مورد به کمیته ها
 کارشناسان مربوط ارجاع می شود. کارشناس یا

های ارجاع شده را مطابق ضوابط این شیوه نامه و ؛ پیشنهادکارشناسان مربوطه موظفند
میته گزارش را به دبیر ک مصوبات کمیته و با در نظر گرفتن نکات زیر کارشناسی نموده و نتایج

 نمایند.
 ضوع پیشنهاد حسب ضرورتانجام مذاکره با پیشنهاد دهنده برای درک صحیح از مو -0-3
بررسی تطبیق آن با امکانات و اهداف  ،قابل اجرا بودن یا نبودن پیشنهاد تعیین -2-3

 اجرای طرح پیشنهادی انون و مشخص نمودن مزایا و معایبک

میزان صرفه جوئی حاصل از  ،محاسبه هزینه ها ،تجزیه و تحلیل فنی و اجرایی -0-3
 ر در صورت نیازاجرای طرح و پیشنهاد سرمایه گذا

اطالعات فرم و سایر مدارک به منظور تهیه  ،نمودار ،تهیه نقشه ،بازدید از محل -5-3
 فنی و اجرائی حسب ضرورت

رای یرکمیته بو ارائه آن به دب به همراه کلیه مستندات ،تهیه گزارش کارشناسی -4-3
 طرح در جلسات کمیته
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 : شرایط ارائه پیشنهادات1ماده 
و سایر افرادی که به نحوی  مراجعان ،خانواده های ایشان ،کارکنان ،ناسانکلیه کارش-0-2

ی نامه حاضر به صورت فردبا کانون ارتباط دارند می توانند پیشنهادهای خود را  مطابق شیوه 
 .ارائه کنند یا گروهی

ه صورت اما ب ،پیشنهاداتی که به طور مستقیم با فعالیت های کانون مرتبط نبوده  -2-2
 مستقیم برعملکرد کانون تاثیر محسوس داشته باشد نیز قابل بررسی می باشد. غیر

پیشنهاد  به عنوان ،اگر پیشنهادی تکمیل کننده پیشنهادهای ارائه شده قبلی باشد -0-2
 جدید پذیرفته می شود.

رفته مدتی مورد تصویب قرار گاما بعد از  ،اگر پیشنهاد بنا به دالیلی تصویب نشود -5-2
 یشنهاد دهنده محفوظ خواهند ماند.حق آن برای پ ،اجرا در آیدو به 

 : پیشنهاد های غیر قابل پذیرش14 ماده
به پیشنهادهایی گفته می شود که موضوع آن پیشتر ارائه  :پیشنهاد های تکراری -0-03

 و در دبیرخانه نظام ثبت شده باشد.
  .رار گرفته استپیش از ارائه در دستورکار کانون قپیشنهادهایی که  -2-03
  .حلی  ارائه نمی نمایدداشته و راه یشنهادهای که صرفاً جنبه انتقادیپ -0-03
 .پیشنهادهای مربوط به حذف شاغل بدون پیشنهاد شغل جدید متناسب برای شاغل 5-03
پیشنهاداتی که بار مالی غیر متعارف یا مشکالت فنی داشته یا امکان اجرا نداشته  -4-03
  .باشند

 :  زمینه های پیشنهاد11ه ماد
ارتقاء اخالق  ،ها و فرآیندها به منظور استقرار فرهنگ کاری مناسببهبود روش -0-00

اضیان فزایش رضایت متقکارشناسی و رشد کیفی در جهت استانداردسازی فعالیت ها و با هدف ا
 کارشناسی

نون تلف در کاایجاد ساختارهای مناسب برای افزایش سطح کیفی فرآیند های مخ -2-00
 و رشد فرهنگ کیفیت به صورت مستمر

نرم افزاری و  ،بهره مندی هرچه بیشتر از فن آوری های نوین سخت افزاری -0-00
 انسانیاستفاده از شیوه نامه های نوین مدیریت منابع 
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ارائه راه کارهای بهره گیری مطلوب از ظرفیت های بالقوه کانون با هدف افزایش  -5-00
 بهره وری

 اداری و خدماتی در کانون   ،رفع تنگناهای عملیاتی -4-00
 کاهش هزینه ها در زمینه های مختلف  -6-00
 افزایش درآمدهای کانون -1-00
ارتقاء و بخش نامه ها در جهت  شیوه نامه ها ،دستورالعمل ها ،رویه ها اصالح -3-00

 سطح کمی و کیفی فعالیت ها
بویژه با دستگاه قضایی و ارائه  دارات و ارگانهاا ،با نهادهاتوسعه ارتباطات  -2-00

 .پیشنهادات تصویب شده به آنان
 تقاء امکانات رفاهی اعضای کانونار -03-00
ی متناسب با فعالیت های پیشنهاد برگزاری دوره های مفید و موثر آموزش -03-02

 کارشناسی
بردی به منظور توسعه پیشنهاد انجام  پژوهش های مورد نیاز اعم از بنیادی وکار -03-00

 ابزارها و الگوهای مورد استفاده ،مرزهای دانش و به کمال رساندن روش ها
 اهداف کانون و ارتقاء جایگاه آن هرگونه پیشنهاد در جهت پیشبرد -05-00

 : شیوه  ارزیابی پیشنهادات12ده ما
ی در کمیته بررس پیشنهادهای ثبت شده در دبیر خانه را با رعایت اولویت برای ،دبیر کمیته 

اگر وضعیت پیشنهاد به گونه ای  باشد که اعضای  .دسته بندی نموده و در نوبت قرار می دهد
جلسه بتوانند درباره تصویب یا عدم تصویب آن اظهار نظر کنند،  تصمیم گیری در همان جلسه 
د نانجام خواهد شد ولی چنانچه اعضای کمیته، ارجاع به کارشناسی را ضروری تشخیص ده

پس از آماده شدن نظر کارشناسی اصل  .کارشناس یا گروه کارشناسی را تعیین  می نمایند
 توسط دبیرکمیته مجدداً به کمیته ارجاع داده خواهد شد. ،طرح به همراه نظر کارشناسی

 دردانی و تشویق پیشنهاد های مصوب: نحوة ق13ماده 
نهایی قرار گرفته شود از طرف  از پیشنهاد دهندگانی که طرح آنها مورد تصویب -0-00

ه همراه هندگان بد هیئت مدیره کانون به صورت کتبی تقدیر به عمل خواهد و اسامی پیشنهاد
 .های کانون منتشر خواهد شدطرح پیشنهادی در پیام رسان
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پیشنهادهای مصوب به تشخیص کمیته نظام پیشنهادات و برحسب اهمیت و  -2-00
ندی  خواهد شد و پس از پیشنهاد از سوی کمیته و تصویب هیئت میزان تاثیرگذاری امتیاز ب

 مدیره کانون مورد تشویق مالی قرار خواهد گرفت.

 شرح عملیات  بررسی پیشنهادات :10ماده 
دهنده/  در سایت کانون توسط پیشنهاد "ارائه و ارزیابی پیشنهاد"تکمیل فرم  -0-05
 گاندهند
 سئول سایت  به دبیرخانه کمیتهتحویل فرمهای مربوطه توسط م -2-05
بررسی  پیشنهاد از جهت  تکراری نبودن و مغایرت نداشتن با شرایط ارائه پیشنهاد  -0-05

 این شیوه نامه توسط دبیر کمیته 2موضوع مادة 
درصورتی که پیشنهاد تکراری بوده  یا با شرائط ارائه پیشنهاد مغایرت داشته باشد   :تبصره

کمیته با ذکر دلیل به پیشنهاد دهنده اعالم می شود. درغیر این صورت مراتب از طریق دبیر 
پیشنهاد دریافتی در دفتر ثبت پیشنهادات  در دبیرخانه نظام ثبت شده  و به اطالع پیشنهاد 

 دهنده می رسد.
  .پیشنهادهای ثبت شده طبق نوبت به کمیته نظام پیشنهادات ارسال می گردد -5-05
بررسی در کمیته نظام پیشنهادات مشمول یکی از موارد ذیل می پیشنهاد پس از  -4-05
  :گردد

  :پیشنهاد قابل پذیرش  و قابل اجرا تشخیص داده شده است  -الف
ط کانون ارسال شده و پس از تائید توس رئیسبه   ،پیشنهاد پس از تصویب در کمیته -0

طه ابالغ شده و رئیس کانون) یا هیئت مدیره حسب مورد ( برای اجراء به واحد مربو
مراتب  توسط دفتر ستادی به دبیرخانه کمیته برای پی گیری های بعدی ارجاع می 

 شود.

 تصویب طرح  پیشنهادی  به پیشنهاد دهنده اعالم می گردد.   -2

واحد مربوطه  موظف است  امکانات مورد نیاز برای اجرای طرح را اعالم نموده و  :تبصره
در صورت توقف اجرای طرح پیشنهادی در  ،ه  پیگیری نمایداجرای طرح را تا رسیدن به نتیج

موانع موجود توسط مجری به دبیر کمیته  منعکس گردیده تا با  ،هر مرحله و به هر علت
 .هماهنگی های الزم موانع برطرف شود
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ه ساس برنامتوسط دبیر کمیته  بر ا ،اجرای پیشنهاد، روند اجرای طرحپس از شروع  -0
 و چگونگی مراحل اجراء به کمیته منعکس شود. ی شده بندی پیگیرزمان

 دست آوردهای حاصل از اجرای پیشنهاد پس از اتمام مراحل اجراء توسط دبیر کمیته -5

طرح در هیئت مدیره ارائه و گزارش آن به رئیس کانون جهت  شدهدر فواصل زمانی پیگیری 
 می شود.

 :ب( پیشنهاد نیاز به بررسی بیشتر دارد
نهادی برای طی مراحل کارشناسی به دبیرخانه ارجاع شده و پس از اعالم نتیجه طرح پیش

 ات آتی مورد بررسی قرار می گیرد.کارشناسی مجدداً در جلس
 :گرددج( پیشنهاد در کمیته تائید نمی

 تائید نشدن طرح را با ذکر دلیل به پیشنهاد دهنده اطالع رسانی می کند. ،دبیر کمیته -0
فت جواب عدم تایید پیشنهاد دهنده می تواند با تکمیل نیمه دوم فرم عدم پس از دریا -2

 .تایید و ارائه توضیحات الزم تقاضای تجدید نظر آن را به دبیر خانه نظام تحویل نماید
 هاد دهنده اطالع رسانی خواهد شد.به پیشن ،در صورت عدم تایید در مرحلۀ دوم بررسی-0
تائید می شود تنها یکبار قابل تجدید نظر خواهی می  پیشنهادی که مشمول عدم :تبصره 
 .باشد

 

هیئت  21/00/0022تبصره در جلسه مورخ  3ماده و  04این شیوه نامه در :11ماده 

 مدیره به تصویب رسید.
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 کمیته فرهنگی اجتماعی )اهداف، وظایف(
و  د فرهنگیدر راستای تحقق رشکانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان 

، اقدام به اعتقادی و ایجاد تحول اساسی در پیاده کردن الگوها و هنجارهای ارزشی پیرامون
اً اعضای این کمیته مستقیمتشکیل کمیته فرهنگی اجتماعی با اهداف و وظایف زیر نمود. 

 توسط رئیس کانون تعیین شده که شامل مسئول کمیته، دبیر کمیته و اعضای اصلی هستند.

 :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 کارکنان
 در فعالیتهای فرهنگی اجتماعی کانون

  کردن فضایل اخالقی در کانونرشد و نهادینه 
 وظایف:

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

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

 تالش در جهت شکوفائی استعدادها و خالقیت های فرهنگی 

 ــن ــاخص های تکریم و فرآیند ش ــاییتدوین ش برنامه ریزی در حوزه فعالیتهای  ،اس
 فرهنگی
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 امور مجامع و انتخابات و سایر
 تخاباتسازی قوانین مرتبط با ان ساز بهینه انتخاباتی، همواره زمینه نظامی تطبیقی مطالعه

های  ها و پیش شرط ترین الزامدر ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. انتخابات یکی از اساسی
هدف اصلی حفظ سالمت  .های نوین محسوب می شود مردم ساالری و مشروعیت نظام
برآورده  ود راـتواند این مقصگویی نمیـشرط و بدون پاسخ انتخابات است و نظارت بی قید و

. کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز از این امر مستثنی نیست و لذا تمام تالش خود سازد
انتخابات و مجامع به صورت دقیق، شفاف و منظم به کار بسته است. در  را در جهت برگزاری

ادامه ابتدا فرآیند و روند برگزاری مجامع و پس از آن نظامنامه انتخابات های مربوط به این 
 موارد زیر بیان گردیده است. کانون از جمله

 نمایندگان شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستریدستورالعمل انتخابات  .0

 و دادستان انتظامی کانون ها هیئت مدیره، بازرسانظامنامه انتخابات ن .2

 هیئت رئیسه گروه های کارشناسینظامنامه مربوط به انتخابات  .0
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 امور مجامع 

عادی و  - مع عمومیکانون کارشناسان رسمی دادگستری مجا قانون 6بر اساس ماده 
ن که پروانه کارشناسی آنان دارای کارشناسان رسمی عضو آن کانو کانون از هر -العادهفوق

ماه  درسه مجمع عمومی عادی ساالنه گردد.تشکیل می ،اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند
 عالوه یک کارشناسان رسمی ت مدیره تشکیل و با حضور نصف بهئاول هر سال به دعوت هی

 اصل نشود بهدر صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور ح عضو کانون رسمیت خواهد یافت.
ت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و ئهی دعوت

 د.مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بو تصمیمات

فر ن رئیس و دو ای مرکب از یک نفررئیسه هیئتالعاده دارای قمجمع عمومی عادی یا فو
ین اعضای حاضر در جلسـه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین بود که از ب منشی خواهد

 ایاز بین اعض نظارت هیئتعنوان شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر بهمی
 د.حاضر در مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند ش

مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر،  هیئتدر صورت عدم دعوت 
دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی  العاده بهفوقمجمـع عمومیجلسه 

 .دهای دیگر تشکیل خواهد شعضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانون

چگونگی نظارت بر  العاده،نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق
مدیره و بازرسان و  هیئتبرگزاری انتخابات اعضای شیوه  نظارت، هیئتتوسط  انتخابات

خص مش کانون کارشناسان رسمی دادگستری دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی قانون
 .گردیده است

ه همه سالبر این اساس رئیس هیئت مدیره کانون مبتنی بر وظایف و اختیارات خود، 
روه متشکل از مدیران کلیه واحدهای این کارگ کارگروه برگزاری مجامع را تشکیل می دهد.

هدایت اصلی این کارگروه بر عهده رئیس کانون  مسئولیت کانون یا نمایندگان ایشان بوده و
می باشد. امور اجرایی برگزاری مجمع از جمله بازدید و هماهنگی سالن مراسم )درصورت 

ها، امه ها و اطالعیهبرگزاری به روش حضوری(، تجهیزات مورد نیاز، هماهنگی  ارسال دعوت ن
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مه ها، چینش سین برنامه و میان برناستندسازی و آرشیو مراسم، هماهنگی هماهنگی م
... برعهده واحد روابط عمومی میباشد. امور فنی در برگزاری مراسم به نیروهای مورد نیاز و

و رمز  یصورت الکترونیکی )غیر حضوری( از جمله اجاره سرور و امنیت شبکه، ایجاد نام کاربر
عبور، استخراج اطالعات حاضرین در مجمع، تهیه نسخه پشتیبان از مستندات مجمع و ضبط 
تاالر مجازی و... و همچنین تهیه زیرساخت حضور غیاب در مجامع حضوری بر عهده واحد 

 باشدمیفناوری اطالعات می باشد. مجمع عمومی از جمله مهمترین و بزرگترین جلسات کانون 
امری اجتناب ناپذیر است، واحد ستادی در برگزاری چنین مراسمی  واحدها لیهکهمکاری که 

واحدها، بر اساس اعالم نیاز واحد روابط عمومی و  مدیرانکانون به عنوان هماهنگ کننده 
فناوری اطالعات، ساماندهی امور و هماهنگی فیمابین واحدها را بر عهده خواهد داشت. واحد 

مجمع را عهده دار می باشد. در کلیه مراحل برگزاری و آرامش نیت حراست نیز پاسداری از ام
 مسئول مستقیم تمام واحدها، رئیس کانون بوده و ایشان نظارت کامل را عهده دار خواهند بود.
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 امور انتخابات و سایر
 

 دستورالعمل انتخابات دوره پنجم شورایعالی

ور در سراسر کش یدادگستر یارشناسان رسمروز ک یعال یشورا انتخابات ی. روز برگزار0
 رکن نظام قانونمند و نیتر یعال یاعضا دنیبرگز یکامل برا یمردم ساالر یاست. روز تجل

تخابات ان نیاز همکاران محترم در ا یشتریکشور است. هر چه تعداد ب یس و اساس کارشناسا با 
 انه،گیپروردگار  یاریشد و به محکم تر خواهد  یمردم ساالر نیا یها هیپا ند،یشرکت بفرما
 یواالتر تیثیو کارشناسان ارجمند با ح افت،یراه خواهند  یعال یبه شورا یتر ستهیداوطلبان شا

 خواهند کرد. یاجتماع - یعرض اندام علم

 یاقدامات به عمل آمده به منظور برگزار یو همکارانم برا نجانبیکه ا ی. با تمام احترام2
شان  نیو تحس میگزاریبه آنها ارج م م،یکه به آن دار یاقیو اشت میهست قائل یانتخابات مجاز

صندوق  در یو انداختن برگه رأ یمختلف، انتخابات به صورت حضور لیبه علل و دال م،یکنیم
 برگزار خواهد شد.

ت دس نیو همچن ندیفرمایدادن مراجعه م یرا یهمکاران محترم که برا ی. حفظ تندرست0
ت اس ستهیشا ن،یار است. بنابراـسرش تیو اهم تیاولو یواجب و دارا ابات،انتخ اندرکاران

نشود، همه  یاخذ رأ یکه موجب ازدحام حاضران در محل ها شندیندیب یدانیون ها تمهـکان
ننده ک ی. وجود مواد ضدعفونندیالزم را حفظ نما یخودکار و ماسک داشته باشند، و فاصله ها

مر کنند، به طور مست یرا که مراجعان لمس م یسطوح دییرماف ینیب شیدر محل الزم است. پ
 کنند. یضدعفون

را  شانیو ا د،یدعوت به عمل آور یانتخابات یاز حوزه ها دارید یبرا ی. از مقامات محل5
 .دیکن یهمراه به نحو مناسب
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 یاز آن، هرگونه پرسش شیپ یانتخابات، و حت ی.کانون ها در تمام ساعات روز برگزار4
 رندیتماس بگ 320- 20342331، 20342305، 20342330شماره  یها تلفن قیاز طر دارند

 .ندیو پرسش خود را مطرح نما

ل آراء گذاشته شود ک اری. چنانچه صندوق سستیمجاز ن اریصندوق س لهی. اخذ آراء به وس6
 .شودیمحسوب م باطله آن صندوق

 انیمربوطه موظف است در جرکانون  رهیمد هیئت ندگانینظارت و دو نفر نما هیئت. 1
صورتجلسه، در محل  یو امضا میو قرائت آراء و تنظ یریگ یرأ خاتمه انتخابات، از ابتدا تا
 حضور داشته باشند. 

نظارت و دو نفر  هیئتدهندگان،  یو ثبت نام از رأ یریگ یرأ ی. قبل از شروع رسم3
وند و مطمئن ش یرأ یدوق هابودن صن یکانون مربوطه نسبت به خال رهیمد هیئت ندگانینما

. هر ندیرأى و ته برگها اقدام نما یو ممهور کردن برگه ها یرأ یبرگه ها ینسبت به امضا
 نظارت شود. ئتینظارت و ممهور به مهر ه ئتیه یاعضا یامضا سه یدارا دیبا یبرگه رأ

 ازیکه به آن ن دیباز کن یا. به اندازهدیباز نکن لیدل یرا ب یانتخابات یبرگه ها ی. بسته ها2
 .دیدار

هنگام ورود به محل شعبه  هیحوزه انتخاب یکانون ها ای. کارشناسان عضو در هر کانون 03
اعتبار پروانه و عدم تعلیق آن،  دییشده و با ارائه پروانه و تأ تیو احراز هو ییشناسا اخذ رأی

عضو  حضور یرگه رأب افتیدر ی. براندینمایبرگه رأی اقدام م افتینسبت به ثبت نام و در
نده ده یکه رأ ی. در صورتستین رشیمورد پذ ندهینما یاست و وکالت نامه یا معرف یالزام

و  یاسکارشن ییتواند با ارائه کارت شناسا یخود را همراه نداشته باشد، م یپروانه کارشناس
وانه پر که دست اندرکاران انتخابات، اعتبار و عدم تعلیق نیدهد مشروط بر ا یرأ یکارت مل
 سیدادن را آغاز کند، رئ یرأ ندیآفرکه کارشناس موردنظر  نیاز ا شیکنند و پ دییوی را تأ

اشکال و  و رادیهرگونه ا تیکند. مسئول نظارت گزارش ئتیو به ه دییتأ کانون مراتب را کتباً 
ت دس گریو د رهیمد ئتیه یاعضا ریکانون و سا سیمورد بر عهده رئ نیدر ا ییپاسخ گو

 کاران انتخابات است.اندر
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 انجام خواهد شد. انهیبه صورت مخف یریگ ی. رأ00

 داشتن عضو در یبا توجه به نصاب چند کانون مجتمع شده برا دیدهندگان با ی. رأ02
گر ا دهند. فرضاً یتر ارسال شده، به دو برابر نصاب رأ شیکه فهرست آنها پ ،یعال یشورا

دهندگان نام  یداشته باشند رأ یعال یضو در شورااز کانون ها قرار است دو ع یمجموعه ا
 یکسان ای یکه نام کس ی. در صورتندینما یم دیق یخود را در برگه رأ دییچهار داوطلب مورد تا

 ایقرائت و نام  0نوشته شود، به تعداد نصاب مذکور از شماره  یالزم در برگه رأ اداز تعد شیب
نظارت و  ئتیه یاست اعضا ستهیاهد شد. شاهنگام خواندن آراء حذف خو یاضاف ینام ها

ود ش یم شنهادیکنند. پ هیمورد توج نیدهندگان را در ا یدست اندرکاران انتخابات، رأ ریسا
 نصب گردد. یرأ یها برگه لیشود و در محل تکم نوشته یموضوع در پوستر نیا

موافقت شده با  دیشدن مدت تمد یبعد از سپر ایزمان انتخابات،  انی. پس از پا00
کانون که خود داوطلب  رهیمد ئتیه ندگانینظارت و دو نفر نما ئتیه یاعضا ،یعالیشورا

 ردیگیو شمارش آراء انجام م ندیگشا یرا م یرأ یصندوق ها ستند،ین یعال یانتخاب در شورا
 یاو به امض هیداده شده ته یکه به آنان رأ یتعداد آراء مأخوذه، فهرست داوطلبان بیبه ترت و
 حاً یامضاء شده را، ترج یمیاز صورت جلسه و فهرست تنظ نسخه کیرسد و یضران مذکور محا

ارسال و  یعالیشورا به 320 - 22342334با فکس شماره  ای ون،یاتوماس ستمیس قیاز طر
 یکنند، در محل ینظارت الک و مهر م ئتیه آراء شمارش شده را مجدداً یصندوق آراء حاو
 .دنینما یم یمطمئن نگهدار

دوره پنجم  یعال یدر شورا تیدوره چهارم که نامزد عضو یعالیشورا ی. حضور اعضا05
چه به  -سراسر کشور  یدر مجامع کانون ها گر،یو به هر عنوان د ناظر هستند، به عنوان
 یو جار یتیریمد فیممنوع است. انجام وظا - یو چه به صورت مجاز یصورت حضور

 شود. ینم تیممنوع نیل اها مشمومسئوالن و ارکان کانون

 نیو کانون ها اجازه دخالت در امور نامزدان انتخابات را ندارند. ا یعالی. همکاران شورا04
 است. بیتعق مستوجب عمل ممنوع و
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ود شیآغاز م یاز روز اخذ رأ شیهفت روز پ یعال یشورا ینامزدها یانتخابات غاتی. تبل06
 خواهد داشت. ادامه یاز روز اخذ رأ شیپ ساعت 25و تا 

ه و فقط جامع ستند،یعموم مردم ن داهایکاند غاتیکه مخاطبان تبل نی. با توجه به ا01
 یبرا ییاالمکان از ابزارها و امکانات و فضاها یاست حت ستهیشا هستند، مخاطب یکارشناس

 کارشناسان را مورد خطاب قرار دهند. ماًیمستق استفاده شود که غاتیتبل

 یرا که در محل ها یانتخابات ینامزدها یغاتیتبل یها یدارد آگهکس اجازه ن چی. ه03
حسوب م یون شغلئخدوش کند. عمل مرتکب از تخلفات شم ایمعدوم،  ای پاره، مجاز الصاق شده

 .شودیم

 چیحق تبلیغ له یا علیه ه یعالیبا نظارت بر انتخابات شورا ییاجرا یهائتیه ی. اعضا02
واهند را نخ م،یمستق ریو چه به صورت غ میه به صورت مستقچ ،یانتخابات داوطلبان از کی

 داشت.

ه طور ب یغاتیتبل یعکس، پوستر و بنر و پارچه ها ه،ی. الصاق و نصب هرگونه اعالم23
 یئته ندگانینظارت و دو نفر نما هیئتممنوع است، مگر توسط  یرأ اخذ در محل شعبه یکل
 ؛یحقوق مساو تیدهندگان با رعا یزدها به رأنام ییو شناسا یکانون، به منظور معرف رهیمد

ان عکس آن لینامزدها در ذ یو رشته کارشناس یخانوادگ نام مثال چاپ عکس و نوشتن نام و
 باشد. کسانیدر فرمت هم اندازه و با حروف 

از محل شعبه  یساعت قبل از شروع اخذ رأ 25 دیبا یغاتیو آثار تبل ی. هرگونه آگه20
جمع  کانون مربوطه رهیمد هیئت ندگانیدو نفر نما اینظارت  هیئت توسط یثبت نام و اخذ رأ

 و امحا شود. یآور

خود، نکات مثبت و نقاط قوت و برنامه  غاتیدر تبل ،یعال یدر شورا تی. داوطلبان عضو25
در شورا انجام دهند مطرح کنند و از  تیرا که در نظر دارند بعد از عضو خود یها دهیها و ا
 کنند. یخوددار به جداً  گریداوطلبان د هیاتهام عل ای رادیرد کردن اوا ای بیتخر
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 در تیاز منابع کانون ها به نامزدان عضو یرمالیو غ یمال التی. پرداخت وام و تسه24
 یهادهان ریگرفتن وام از بانکها و سا یبرا زین شانی. ضمانت کردن ااست ممنوع یعال یشورا
 .است ممنوع بیترت نیبه هم یمال

همان روز ادامه خواهد  03و تا ساعت  آغاز 00/30/0530 روز 3. انتخابات از ساعت 26
همچنان در محل  یدهندگان یرأ یبرسد ول انیبه پا یکه ساعات اخذ رأ یداشت. در صورت

 یتقاضا و ردیگیم یتماس تلفن یعال ینظارت با شورا ئتیه یاز اعضا یکیباشند،  یاخذ رأ
 ی، رأزمان دیدرخواست تمد بانظر موافق شورا  افتیکند. پس از دریم زمان انتخابات را دیتمد
 انجام شود. دیبا نیمواد باال، پس از ا مطابق اقدامات، ری. سادیآ یبه عمل م یریگ

دهندگان و دست اندرکاران انتخابات  یرأ یدر حد عرف و ساده برا ییرای. امکانات پذ21
 فراهم شود.

آمد و رفت به حوزه  ی( برادهندگان ینه رأاران انتخابات )که دست اندرک ی. در صورت23
 متعارف جبران کنند. زانیکنند، کانون ها به م یو ذهاب پرداخت م ابیا نهیهز یاخذ را

 شود. دهید ییرایدست اندرکاران تدارک پذ ی. برا22

 ینداررا از استا یاستاندارد و شفاف اخذ رأ یها، صندوق هاکانون استان رهیمد هیئت. 03
 .رندیبگ لیاجاره تحو ایو به صورت امانت  هیته هایفرماندار ایها 

 تیکانون ها )اگر خود نامزد عضو یو رؤسا ییاجرا ئتینظارت و ه ئتیه ی. جز اعضا00
 اجازه مداخله در امر انتخابات را ندارد. یمرجع چیو ه یمقام چی( هنباشند یعال یدر شورا

 تیلمسئو دیتوجه داشته باش یو اقدامات بعد یریگ یرأ ندیآفر یزمان اجرا ی. در تمام02
. کنمیآرزو م یتندرست تانیبرا نامه( نییآ 3است. )ماده  یعال یعهده شورا به انتخابات یاجرا
 دییکوشش خود را مبذول فرما یمنتها یعال یانتخابات دوره پنجم شورا یدر برگزار دوارمیام

د و سربلن دیرو سپ ،یتعال یحضرت بار شگاهیدر پ ها،نیتا در حضور همکاران و مهم تر از ا
 .میباش



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 10

 هاکانون دادستان و بازرسان مدیره، هیئت انتخابات نامه نظام
 

  هاتعریف: اول بخش
 نظامنامه این در خاص اسامی و ها واژه تعریف. 0 ماده

  دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون قانون: -
  دادگستری رسمی کارشناسان کانون ییاجرا نامه آیین: نامه آیین -
  دادگستری رسمی کارشناسان عالی شورای :شورایعالی -
  دادگستری رسمی کارشناسان کانون عمومی مجمع :عمومی مجمع -
 دادگستری رسمی کارشناسان کانون :کانون -
 انکارشناس کانون دادستان و بازرسان و مدیره هیئت: دادستان و بازرسان و مدیره هیئت -

  رسمی دادگستری
 دادستان و بازرسان و مدیره هیئت انتخابات: انتخابات -
 . شوندمی برگزیده کانون در که انتخابات اجرایی هیئت: اجرایی هیئت - 
 ( استان هر) کانون هر در دادگستری رسمی کارشناسان عالی شورای ناظران: ناظران -
  کانون هر مدیره هیئت: مدیره هیئت -
  کانون هر رئیسه هیئت: ئیسهر هیئت -
 . وندمیش برگزیده مجمع جلسه در که انتخابات برگزاری بر نظارت هیئت: نظارت هیئت -
 دادگستری رسمی کارشناس: کارشناس -

 کلیات: دوم بخش
 ماه شش اجرایی، هیئت طریق از یا رأسأ، است مکلف کانون هر مدیره هیئت - 2 ماده

 انونک انتخابات منظور به را عمومی مجمع تشکیل مقدمات ،مدیریت خود دوره پایان از پیش
 .آورد فراهم

 اعضای حکم صدور تاریخ مدیره، هیئت هر چهارساله مسئولیت دوره شروع - 0 تبصره
 .است شورایعالی توسط رئیس کانون آن رئیسه هیئت
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 انونک دادستان و بازرسان و مدیره هیئت در عضویت داوطلبان مشخصات و نام - 2 تبصره
 . شود اعالم 00 ماده کمیسیون به مدیره هیئت دوره اعتبار پایان از ماه پیش چهار حداقل باید

 زا پیش ماه دو تا یک کانون، هر انتخابات برای عمومی مجمع برگزاری تاریخ - 0 تبصره
 جمع،م این برگزاری روز دقیق تاریخ. است کانون آن مدیره اعتبار هیئت چهارساله دوره پایان

 . شد خواهد مشخص ساالنه های در تقویم مذکور مناسبتهای به توجه با

 تا ای مسئولیت ساله چهار دوره سررسید زمان تا انتخابات برگزاری فاصله در - 5 تبصره
 سابق سهرئی هیئت و مدیره هیئت باشد، دیرتر کدام هر کانون، رئیسه جدید هیئت حکم صدور
 . بدهد فعالیت ادامه باید یارات،اخت و هامسئولیت تمامی با کانون،

 به تأخیر، و شود برگزار ساله چهار مقرر زمان در انتخابات که صورتی در - 4 تبصره
 شؤون اب مغایر عمل و رفتار سوء مرتکبان یا مرتکب عمل نباشد، موجه عالی، تشخیص شورای

 . شود می محسوب شغلی

 برگزاری برای اجرایی هیئت یا مدیره هیئت به موقع اقدام عدم صورت در - 6 تبصره
 راتبم مستقیماً و وقت فوت بدون اند موظف کانون انتخابات، بازرسان انجام منظور به مجمع

 . کنند اعالم عالی شورای رئیس به را

 جمعم برگزاری در اجرایی هیئت یا مدیره هیئت تخلف بازرسان که صورتی در - 1 تبصره
 از همد یک حداقل نکنند، گزارش عالی شورای رئیس به قعمو به انجام انتخابات منظور به را

 عالی ایشور رئیس به را مراتب توانند می باشند، کمتر نفر سی از نباید که کانون، اعضای
 .بکنند انتخابات برگزاری منظور به را عادی مجمع عمومی برگزاری درخواست و اعالم

 کانون ناظران نکنند، اقدام ،مذکور شرح به کانون، اعضای که صورتی در - 3 تبصره
 تصمیم اتانتخاب برگزاری برای رأسا شورا. کنند گزارش رئیس شورایعالی به را مراتب اند مکلف
 . گیرد می
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 املش انتخابات برگزاری ریزی برنامه برای اجرایی هیئت یا مدیره هیئت اقدامات - 0 ماده
 :است زیر موارد

 اطالع ،(نامه آیین 22 ماده) مطبوعات در آگهی درج منظور به عالی شورای از درخواست
 یگرد های روش و پیامک ارسال کانون، رسانی اطالع پایگاه طریق از کانون اعضای به رسانی

 .شوند دادستان یا بازرس یا مدیره هیئت در عضویت نامزد تمایل صورت در تا

 را انونک اعضای حداکثری حضور زمینه اجرایی( موظفند هیئت یا) مدیره هیئت - تبصره
 . آورند فراهم مجمع در حضور و دیگر، های رکن و مدیره در هیئت نامزدی منظور به

 صالحیت تأیید داوطلبان اسامی ،00 ماده کمیسیون نظر اخذ از پس عالی، شورای - 5 ماده
 آن از خهنس یک و برساند داوطلبان اطالع به کانون تا نماید می ابالغ کانون ذیربط به را شده
 .نصب کنند کانون محل در را

 اشد،ب نصاب حد از کمتر ارکان از مورد هر در شده تایید داوطلبان تعداد چنانچه - تبصره
 برای را نام ثبت زمان مورد، آن به نسبت عالی، شورای با هماهنگی کانون مدیره هیئت

 ،00 ماده سیونکمی نظر اخذ از پس و تمدید( نامه این نظام مفاد رعایت با) جدید داوطلبان
 . کندمی اعالم را اسامی

 داوطلبان اسامی فهرست عمومی، مجمع برگزاری محل در ،گیری رأی روز در - 4 ماده
 تأیید 00 ماده کمیسیون در آنان صالحیت که دادستان، و و بازرسان مدیره هیئت در عضویت

 محل یا محل در اباتیانتخ کد و کارشناسی رشته درج با و الفباء حروف ترتیب به باید شده،
 .شود نصب باشد، دهندگان رأی دیدرس در کامال که هایی

 و شفاف و یکسان شکل و الگو با باید( رزومه) داوطلبان احوال شرح و کارنامه - 6 ماده
 محل در االمکان، حتی گیری، رأی روز در و شود، داده قرار ذیربط کانون سایت در گویا،

 .گردد نصب مجمع برگزاری
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  نظارت هیئت و اجرایی هیئت: سوم شبخ
 ،نظامنامه این 2 ماده موضوع کردن اجرایی منظور به تواند، می مدیره هیئت - 1 ماده 
 باید هک تفویض، این. کند تفویض اجرایی هیئت به را خود وظایف اجرایی تمام یا بخشی
 2 ادهم در که همدیر هیئت هایمسئولیت رافع است، چه مواردی شامل که شود نوشته صریحاً 
 . بود نخواهد است، مندرج

 نآنا رأی با و کارشناسی های گروه های رئیسه هیئت از دعوت با مدیره هیئت - 3 ماده
 به اشند،ب انتظامی محکومیت هرگونه فاقد که( البدل على نفر اصلی، دو نفر پنج) را نفر هفت
 نایب ،رئیس منتخب، اجرایی تهیئ اعضای میان از سپس ،کندمی انتخاب اجرائی هیئت عنوان
 یاجرای هیئت ایـاعض. کندمی صادر وراـش رئیس را آنان حکم و انتخاب را یـمنش رئیس،
 انتخابات فرآیند در را دیگری مسئولیت یا باشند کانون ارکان در عضویت داوطلب توانند نمی

 .بپذیرند

 ویتعض نامزد توانند نمی دادستان و بازرسان و مدیره هیئت انتخابات داوطلبان - 2 ماده
 . بپذیرند انتخابات فرآیند در را دیگری یا مسئولیت شوند اجرایی هیئت در

 مقدمات ناظران، با هماهنگی ضمن موظفند اجرایی هیئت یا مدیره هیئت - 03 ماده
 در منتخب)  انتخابات بر نظارت هیئت وظایف شروع از پیش نظامنامه را این 0 ماده در مندرج
 .کنند اعالم به ناظران مقتضی نحو به را مراتب و رسانده انجام به (مومیع مجمع

 داوطلبان شناسایی و آگاهی: چهارم بخش
 یهای تبلیغ و شان احوال شرح و آنان ای حرفه کارنامه ارائه و داوطلبان معرفی - 00 ماده

 زمان از پیش ساعت 25 و شود می آغاز مجمع تشکیل روز پیش از روز هفت کنند می که
 . رسد می پایان به مجمع تشکیل

 نظامنامه این 00 ماده در مذکور زمانی بازه از خارج داوطلبان تبلیغ و معرفی - 02 ماده
 یا مدیره هیئت. است شغلی شؤون خالف اعمال مصداق ،صورت وقوع در و ممنوعًً  اکیدا
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 به ناظران گزارش. دبرسانن ناظران اطالع بهمستند  را تخلف موارد اند مکلف اجرایی هیئت
 شود. می تسلیم عالی شورای رئیس

 یک هر تبلیغ و معرفی های آگهی بردن بین از و کردن، مخدوش کردن، پاره - 00 ماده
 و ،باشند شده مأمور ایشان طرف از که کسانی یا کارشناسان، یک از هر توسط داوطلبان از

 لهوسی به داوطلبان وجهه کردن شمخدو منظور به مجازی فضای امکانات از استفاده همچنین
 شغلی شوؤن خالف اعمال مصداق باشند مأمور شده ایشان طرف از که کسانی یا ایشان

 . شود می محسوب

 بر نظارت هیئت و اجرایی هیئت دادستان، و بازرسان و مدیره هیئت اعضای - 05 ماده
 داوطلبان از یک هیچ هعلی یا له اظهارنظر اجازه ناظران و رئیسه مجمع هیئت و انتخابات،
 الفخ اعمال مرتکب بزنند کارهایی چنین به دست که کسانی. داشت نخواهند را انتخاباتی
 .اند شده شغلی شوؤن

 جازم عالی شورای یا کانون به وابسته نشریات و مجازی، های شبکه ها،سایت - 04 ماده
 مگر یستند،ن آنان انصراف بر دال مطلبی، ذکر یا انتخاباتی علیه داوطلبان یا له مطالبی درج به

 .باشد داده انصراف رسماً داوطلب اینکه

 داً اکی ابزاری، هر از استفاده با و شکل هر به داوطلبان، حیثیت و حرمت هتک - 06 ماده
 الفخ عمل و رفتار سوء مرتکب شوند، اعمالی چنین مرتکب کارشناسانی که و است ممنوع
 .اند شده شغلی شؤون

 در یکل طور به تبلیغاتی های پارچه و پوستر عکس، اعالمیه، هرگونه لصاقا - 01 ماده
 ناساییش و معرفی منظور به انتخابات متصدیان اینکه مگر بوده گیری ممنوع رأی شعبه محل

 نام نوشتن و عکس چاپ مثالً مساوی، حقوق رعایت با مجمع در حاضر اعضای به داوطلبان
 نصب به نسبت یکسان شرایط و شکل در داوطلبی شماره و کارشناسی رشته و خانوادگی نام و

 .نمایند اقدام آگهی
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  آن مراحل و انتخابات برگزاری نحوه: پنجم بخش
 رب مجمع جلسه به کانون اعضای دعوت چگونگی و زمان تعیین رسانی اطالع - 03 ماده

 برای دیرهم هیئت که صورتی در) اجرایی هیئت هماهنگی با هیئت مدیره، تنظیمی برنامه پایه
 .است مدیره هیئت عهده به( باشد داده تشکیل اجرائی هیئت انتخابات

 طریق زا رسانی اطالع ،انتخابات در کارشناسان حداکثری مشارکت جلب منظور به: تبصره
 مجاز به،مشا های رسانه و مطبوعات ،(پوستر) کوب دیوار دورنگار، الکترونیکی، پیامک، پست
 . است

 مجمع جلسه به ورود رایندف - 02 ماده
 کارت دهکنن ارائه با آن انطباق و معتبر شناسایی کارت مشاهده با کارشناس هویت احراز. 0

 در ئولمس اشخاص وسیله به انتخابات سریال شماره دارای و قسمتی دو برگه تکمیل. 2 
 .به جلسه ورود هنگام

  .جلسه به ورود برای کارشناس به قسمتی دو برگه( سربرگ)  اول قسمت تحویل. 0

 . ودش نمی پذیرفته وکالت. است ممکن اصالتأ اعضاء حضور مجمع، جلسه در - 0 تبصره

 اباتانتخ اختصاصی مهرهای رأی، های برگه تحویل از پیش که مکلفند ناظران - 2 تبصره
 . کنند کنترل را اجرایی هیئت یا مدیره هیئت توسط شده ملزومات ارائه و ابزارها سایر و

 ذشتهگ دوره دو مشابه کم، دست باید، کانون سال هر انتخاباتی های برگه رنگ - 0 تبصره
 . نباشد کانون همان

 دهندگان رأی به جلسه یافتن رسمیت از پس قسمتی، دو برگه دوم بخش - 5 تبصره
 .شود می داده تحویل



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 11

 یئته در عضویت منتخبان نام نوشتن برای محل سه دارای رأی نوشتن برگه - 23 ماده 
 .بود خواهد دادستان و بازرسان مدیره،

 تفکیک بدون نامه، آئین 50 و 01 مواد مفاد کردن ملحوظ با رای، برگه در - 0 تبصره 
 البدل، یعل و اصلی اعضای تعداد مجموع تعداد به البدل، علی یا اعضای اصلی میان شدن قائل

 . شد خواهد نوشته منتخب اسامی

 قوقح رشته التحصیل فارغ دادستانی داوطلبان المقدور حتی ودش می توصیه - 2 تبصره
 .دنباش باالتر یا کارشناسی مقطع در

 دعوت به رسید، نصاب حد به حاضر، اعضای شمار نظر از مجمع، که این از پس - 20 ماده
 از کیی یا نباشد، شدن انتخاب نامزد اینکه بر مشروط کانون، هیئت مدیره اعضای از یکی

. ندگیر می قرار مجمع اداره درکرسی و تعیین منشی و سنی رئیس اجرایی، ئتهی اعضای
 شامل معمج رئیسه هیئت حاضرند، که مجمع اعضای رأی با و سنی رئیس مدیریت با بیدرنگ،
 رگهب امضای برای نظارت هیئت به عنوان نفر پنج و جلسه، اداره برای منشی تن دو و رئیس
 .شوند می انتخاب آراء شمارش و رأی های

 در که است همان عمومی مجامع نظارت هیئت و مجمع رئیسه هیئت وظایف - تبصره 
 . است اجرایی مذکور نامه آیین 06 ماده

 خابانت مقدمات عنوان به تر پیش آنچه و انتخابات بر که دارند وظیفه ناظران - 22 ماده
 آمد درخواهد عمل به خابات،انت با مرتبط انتخابات، از پس آنچه و مشهود است، و شده انجام
 .دهند ارائه عالی شورای به رئیس را خود گزارش و کنند نظارت

 ی،فیلمبردار دوربین بسته، مدار دوربین نصب با که است مجاز مدیره هیئت - 20 ماده
 .کند مستندسازی و رصد را مجمع انتهای تا ابتدا از دیگر، وسیله متعارف هر و عکاسی،
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 الکترونیکی ابزارهای وجود صورت در و دستی بصورت آراء قرائت و شمارش - 25 ماده
 اباتیانتخ کد از استفاده با و مجمع نظارت هیئت و رئیسه تأیید هیئت مورد مکانیکی یا

 . شود می انجام داوطلبان اختصاصی

 نظارت هیئت حضور در رأی اخذ صندوق بازگشایی و گیری رأی پایان از پس - 24 ماده
 بیش شده شمارش آرای تعداد چنانچه و شمارش، صندوق به واریز شده آرای بتداا ناظران، و
 عنوان هب و خارج تصادفی به صورت قرائت، بدون را، مازاد آرای باشد، شده توزیع تعرفه تعداد از

 ئتهی توسط آرا قرائت و شمارش کار سپس و صورتجلسه مصرف، تعرفه بر مازاد های برگه
 .شود می انجام ن،ناظرا حضور در نظارت،

 تشخیص، مالک خانوادگی نام بودن ناخوانا یا تشابه صورت در آرا، قرائت در - 26 ماده
 نام الکم باشد نشده نوشته کد که صورتی در. است داوطلب کداختصاصی رأی، اعتبار نظر از

 . است منتخب شخص خانوادگی

 شده یبین پیش تعداد از بیش رأی برگ روی شده نوشته اسامی که صورتی در - 21 ماده
 شود. می حذف نفرات آخر یا نفر نام باشد،

 ناظران، و نظارت هیئت مجمع، رئیسه هیئت حضور با آراء، تساوی صورت در - 23 ماده 
 .شد خواهد کشی قرعه

 اتانتخاب انجام جریان در موظفند ناظران و نظارت هیئت و مجمع رئیسه هیئت - 22 ماده 
 و ؤثرم حضور مربوطه صورتجلسه امضای و تنظیم و آراء قرائت و أی گیریر خاتمه تا ابتدا از

 .باشند داشته فعال

 عدادت کانون، اعضای تعداد ثبت شامل که مجمع صورتجلسه تنظیم و تهیه - 03 ماده 
 دنرسی نصاب به حاضر، اعضای تعداد ثبت و حضور چگونگی معتبر، پروانه دارای اعضای
 اعالم ابات،انتخ بر نظارت هیئت مجمع، رئیسه هیئت منشی، و سنی رئیس انتخاب ثبت مجمع،
 و همأخوذ آرای ترتیب به منتخبان فهرست تهیه گیری، رأی قرائت شمارش، نهایی نتایج

 .است نظارت هیئت و مجمع رئیسه هیئت عهده به مجمع صورتجلسه ذیل امضای
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 و بازرسان و مدیره هیئت دموار از یک هر در عضویت داوطلبان تعداد چنانچه - 00 ماده
 ایاعض و شد نخواهد انجام موارد آن انتخابات باشد، قانون در مقرر حد نصاب از کمتر دادستان
 خود وظایف انجام به قانون، 03 ماده 2 تبصره رعایت با ای، دوره میان انتخابات تا پیشین
 .داد خواهند ادامه

 را عمومی مجمع در کننده رکتش اعضای کامل فهرست مجمع رئیسه هیئت - 02 ماده
 ماده ادمف رعایت منظور به گیری، رأی نتیجه اعالم از پس. کند صورتجلسه می ضمیمه و اخذ
 عمومی عمجم جلسه در حاضر اعضای که شودمی اعتراضاتی پذیرفته فقط اجرایی نامه آئین 02
 . کنند ارائه

 ای عادی از اعم) عمومی معمجا تشکیل از پیش اند مکلف هااستان های کانون - تبصره
 رخواستد عالی شورای از (باشند، نداشته یا باشند داشته که انتخابات این از اعم و العاده فوق
 .بکنند را نظر مورد جلسه برای( ناظران) ناظر اعزام

 تخلفات: ششم بخش
 هدش اشاره آنها به نظامنامه این در که تخلفاتی دیگر و زیر مشروحه تخلفات - 00 مادة

 :شود می محسوب کارشناسان کانون قانون 26 ماده الف پنج بخش بند مصداق است،
 اعتبار؛ فاقد کارشناسی پروانه با دادن رأی. 0 
 دیگری؛ شناسی کارت یا پروانه با دادن رای. 2 
 انتخابات؛ یک در بار یک از بیش دادن رأی. 0 
 مانع ه،رئیس هیئت تشخیص هب که، کیفیتی به انتخابات، برگزاری روند در اخالل. 5 

 شود؛ انتخابات برگزاری
 هیئت یا نظارت هیئت اعضای از یک هر توسط آراء شمارش و گیری رای در تقلب. 4 
 رئیسه؛
 ها، صورتجلسه یا رأی برگ یا تعرفه اوراق در آوردن وارد خلل و کردن مخدوش .6 
 ؛ رئیسه هیئت یا نظارت اعضای هیئت از یک هر توسط
 نامه آیین 03 ماده ذیل تبصره رعایت بدون رای اخذ صندوق مهر و الک نشکست .1 

 اجرایی 
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 رسیدگی نحوه و شکایات: هفتم بخش
 اظرانن و رئیسه، هیئت نظارت، هیئت به انتخابات جریان در که هایی شکایت - 05 ماده
 .نیست انتخابات ادامه کار مانع شود می تسلیم

 ناظران متسلی نظارت، هیئت طرف از کار، پایان در مکتوب، هایی شکایت کلیه - تبصره
 .نمایند تسلیم عالی شورای رئیس به گزارش خود ضمن تا شد خواهد

 لواص( کاری روز سه) قانونی مقرر مهلت در انتخابات روند از شکایتی چنانچه - 04 ماده
اساس  بر ند،کن ئهارا عالی شورای رئیس به انتخابات فرایند نادرستی از گزارشی ناظران یا شود،
 اعتراضی چنانچه و شد، خواهد اقدام آنها خصوص در اجرایی نامه آیین 52 و 50 و 53 مواد

 رتجلسهصو و کامل مشخصات با را شدگان انتخاب اسامی بالفاصله کانون باشد، نشده واصل
 . کند می ارسال عالی به شورای احکام، صدور منظور به مربوطه، مدارک و مجمع

 رادهاای رفع از پس و عالی، شورای ناظران گزارش وصول از پس منتخبان احکام - هتبصر
 .شد خواهد صادر انتخابات، صحت به احتمالی نسبت های اشکال و

 موارد سایر: هشتم بخش
 تنظار با و نظارت هیئت رئیسه، هیئت توسط که انتخابات مدارک و اسناد - 06 ماده 
 و بازرسان و مدیره هیئت اعضای احکام صدور پایان تا ه،شد و امضاء مهر و الک شورا ناظران
 ئیسر نایب یا رئیس، حراست، مسئول نزد ترتیب اولویت به عالی، شورای توسط دادستان
 . میشود نگهداری امانت رسم به کانون

 منظا تدوین کمیسیون توسط تبصره 20 و ماده 01 و بخش 1 در نظامنامه این - 01 ماده
 ویبتص به و شد تنظیم و تهیه کارشناسی های روش و ها رشته مربوط به ضوابط و ها نامه

 یکن لم کن 20/30/0025 تاریخ به پیشین مصوبه نظامنامه این تصویب با .رسید عالی شورای
 .شود می تلقی
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 کارشناسی های گروه رئیسه هیئت انتخابات به مربوط نامه نظام

 (الف بند ی،رسم کارشناسان کانون قانون 1 ماده موضوع)

 تعاریف
 را یکارشناس رشته یک هم، با مرتبط یا مشابه های تخصص: کارشناسی رشته -0 ماده
 . میدهند تشکیل

 اسیکارشن گروه یک مشترک، وجوه دارای کارشناسی های رشته کارشناسی گروه -2 ماده
 .بود خواهد نفر 03 گروه هر تشکیل برای الزم تعداد حداقل و دهند تشکیل می را

 و عناوین تعیین آن، نامه آئین و دادگستری رسمی کارشناسان قانون طبق: 0 تبصره
 . است عالی شورای عهده به کارشناسی های گروه و ها رشته، هاتخصص تصویب

 این مشمول باشد، رسیده نفر 03 به آن کارشناسی های گروه که هایی کانون: 2 تبصره
 . هستند نظام نامه

 : گروه مجمع
 که گروه، مجموعه زیر های رشته عضو رسمی کارشناسان از گروه هر مجمع -0 ماده
  .شود می تشکیل نباشند تعلیق حال در و بوده اعتبار دارای کارشناسی آنان پروانه

 و کانون دعوت با دوم سال آخر ماهه سه در و یکبار سال دو هر گروه مجمع -5 ماده
 یک الوهع به نصف تعداد با و تشکیل بوطهمر مدیره هیئت منتخب یک نماینده حداقل حضور

 حد اول جلسه در که صورتی در. یافت خواهد رسمیت مربوطه گروه عضو رسمی کارشناسان از
 در رانحاض عده حضور با دوم جلسه و تجدید جلسه فوق، ترتیب به نشود حاصل مزبور نصاب
 با مصوبه این در مندرج اختیارات حدود در مجمع تصمیمات و یافت خواهد رسمیت جلسه،
 . بود خواهد معتبر و نافذ جلسه در حاضر آرای اعضای اکثریت
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 یمنش نفر یک و رییس نفر یک از مرکب ییاههرئیس هیئت دارای گروه مجمع -4 ماده
 هیئت نماینده نظارت با مجمع جلسه در حاضر اعضای بین از که بود ناظر خواهد نفر دو و

 . شوند می نتعیی شده یاد توسط اعضای مدیره

 رد عضویت برای توانند می زیر شرایط به توجه با گروه هر از رشته هر اعضای -6 ماده
 : کنند داوطلبی اعالم گروه رئیسه هیئت

 . باشند دارا را 0 ماده در مندرج شرایط -الف
 .باشند داشته کارشناسی سابقه سال 0 حداقل -ب
دادگاه  در داوطلبی، نام ثبت زمان از گذشته سال 0 در کارشناسی کار از محرومیت سابقه -ج 

 . باشند نداشته انتظامی
 عالما مدیره هیئت به را خود داوطلبی قبال باید گروه، رئیسه هیئت داوطلبان: 0 تبصره 
 . نمایند

 
امی اس فهرست گروه، مجمع جلسه در شرایط واجد کارشناسان حضور کنترل برای -1 ماده

 برای زمال شرایط دارای مجمع رسمی جلسه تشکیل تاریخ تا هک گروه عضو کارشناسان کلیه
 رار میق مدیره هیئت نماینده اختیار در و تهیه کانون دبیرخانه توسط باشند مجمع در شرکت
 . گیرد

 نظارت با گروه مجمع جلسه در شرکت شرایط واجد کارشناسان سامیا فهرست -3 ماده
 ارتک کنترل با یا رسد می کنندگان شرکت از یک هر امضای به مدیره نماینده هیئت کامل

 .شوند می ثبت و مشخص کننده افراد شرکت الکترونیکی

 53 الزم نصاب حد حصول برای اول جلسه در حاضر کارشناسان انتظار مدت -2 ماده
 که ومد جلسه و اعالم جلسه ختم نصاب، حد به نرسیدن صورت در و شده نظر گرفته در دقیقه
 دعوت قررم ترتیب به بود نخواهد ماه یک از بیشتر و روز پانزده از کمتر اول هجلس با آن فاصله

 . شود تشکیل می به
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 هیئت نماینده توسط مقرر نصاب حد به توجه با گروه مجمع جلسه رسمیت -03 ماده
 انتخاب عـمجم جلسه اداره برای هـرئیس هیئت ران،ـحاض رای اعالم با و سپس اعالم مدیره
 . شوند می

 رد را شده انجام اقدامات گزارش قبل دوره در رئیسه هیئت نماینده یا رییس -00 دهما
 . کند می گروه قرائت مجمع

 ئیسهر هیئت برای کارشناسان انتخابات به نسبت رسمی جلسه در گروه مجمع -02 ماده
 : نماید می اقدام زیر به ترتیب گروه

 البدل علی یکنفر و اصلی عضو رنف سه بر مشتمل حداقل گروه هر رئیسه هیئت - الف
 و دباشن داشته عضویت گروه اعضای از بیشتر گروه های رشته چنانچه. شوند انتخاب می

 افهاصلی اض عضو عنوان به نفر یک رشته هر ازاء به باشند، نفر 03 دارای مربوطه رشته حداقل
 . شود می

 بدلال علی یا اصلی اعضای انتخاب بیشتر، یا نفر دو بین آراء تساوی صورت در -ب
 .شد خواهد انجام مجمع رئیسه هیئت توسط قرعه قید به آراء شمارش بعد از بالفاصله
 مخفی رتصو به ورقه یک در رئیسه هیئت اعضاء کلیه برای و کتبی رأی با انتخابات -ج

 . شود انجام می
 و شده ضاءام الزم تعداد به ناظران و مدیره هیئت نماینده توسط رای اخذ اوراق پشت -د

 .شود می تسلیم جلسه در حاضر کنندگان شرکت به ناظران، مستقیم با نظارت
 . است شخص به قائم رای دادن و تصمیم اتخاذ و مجامع جلسات در شرکت -ه

 ئتهی نماینده کامل نظارت با دهندگان رأی وسیله به تکمیل از پس رأی اوراق -00 ماده
 در کنندگان شرکت تعداد از بیش چنانچه و شود می شمارش و آوری جمع و ناظران مدیره
 مایندهن و مجمع رئیسه هیئت توسط اضافی تعداد شده نوشته آراء رؤیت از قبل باشد جلسه
 ضورح با مأخوذه آراء صحیح تعداد سپس. گردد می اعالم باطل و شده گذارده کنار مدیره هیئت
 منض و شده یادداشت و قرائت انناظر و مدیره هیئت نماینده نظارت و مجمع رئیسه هیئت
 هر برگ در و گردد می منعکس مجمع صورتجلسه در مراتب منتخب، کارشناسان آراء اعالم
 .شد نخواهد قرائت نفر چهار بر زائد اسامی. شود می نوشته نفر چهار نام



 
 

 

     ا                                 ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان 11

 امضای به که ای صورتجلسه تنظیم ضمن گروه انتخابات نتیجه و مجمع گزارش -05 ماده
 یم تسلیم مدیره هیئت نماینده به و رأی اوراق همراه رسد می ناظران و مجمع یسهرئ هیئت
 . شود

 شرح طی را گروه مجمع به مربوط شده انجام اقدامات مدیره هیئت نماینده -0 تبصره
 تـپیوس را آن منضمات و عـمجم صورتجلسه و نموده زارشـگ ونـکان رهـمدی هیئت الزم به

 . کند می

 یک مدت ظرف مربوط مدارک و سوابق بررسی ضمن کانون مدیره تهیئ -2 تبصره 
 صورت در نهایتا و اعالم احتمالی اعتراضات و فوق مقررات به عنایت با را خود نظرات هفته

 . شود می صادر کانون رئیس توسط منتخبان احکام تائید انتخابات،

 : گروه رئیسه هیئت
 انآن از منتخبان، به انتخابات نتایج اعالم ضمن کانون مدیره هیئت رییس -04 ماده
 انجام برای هگرو رئیسه هیئت جلسه اولین تشکیل منظور به معین تاریخ تا در نماید می دعوت

 نایب فرن یک و رییس عنوان به مخفی رأی با را نفر یک حاضران. یابند حضور داخلی انتخابات
 .نمایند می انتخاب منشی نفر یک و رییس

 از یشب نتواند عللی به رئیسه هیئت اصلی اعضای از یک هر که ورتیص در - 0 تبصره 
 این در. مایدن مرخصی تقاضای کتبا بایستی نماید شرکت مربوطه جلسات در متوالی دو جلسه
 دمع مدت در جلسات در شرکت برای البدل علی عضو از کانون مدیره هیئت رییس صورت
 است( الزامی نفر سه حضور داقلح. )آورد خواهد عمل به دعوت اصلی عضو حضور

 توالیم جلسه سه از بیش رئیسه هیئت اصلی اعضاء از یک هر موجه غیر غیبت -2 تبصره
 ابالغ و یتلق استعفاء عنوان به تصویب، صورت در تا اعالم مدیره هیئت به تصمیم اتخاذ جهت
 .شد خواهد صادر اصلی عضو عنوان به البدل علی عضو

 هیئت رییس به را خود اقدامات گزارش یکبار ماه سه هر گروه رئیسه هیئت -0 تبصره
 . نماید می تسلیم کانون مدیره
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 خابانت تا قبلی منتخب اعضاء رئیسه، هیئت دوره سال دو مدت انقضاء از پس -06 ماده
 .هستند مربوطه امور دار عهده کماکان منتخبان جدید ابالغ و

 :گروه یسهرئ هیئت اختیارات و وظائف شرح - 01 ماده 
 هب پاسخ و ارجاعی مشورتی امور با رابطه در مربوط کانون مدیره هیئت با همکاری - الف

  استعالمات
 قانونی موازین رعایت جهت در آنان راهنمایی و اعضاء به علمی و فنی مشاوره دادن - ب

 . اعضاء تجربی و علمی سطح افزایش برای ریزی برنامه و
 صصمتخ رسمی کارشناسان معرفی برای کانون مدیره هیئت با الزم هماهنگی ایجاد - ج

 کارشناسی موارد در ذیصالح و
 رایب یکبار روز پانزده حداقل جلسات تشکیل منظور به مدون برنامه تنظیم و تهیه -د
 ارتقاء منظور به گروه مجموعه زیر های رشته در کارشناس همکاران مشورت و نظر تبادل
 کانون اهداف جهت در کیفی
 و ها دهـپرون به نسبت رـاظهارنظ و اجرایی های نامه نظام نـتدوی در همکاری -ـ ه 
 های درخواست مورد در نظر اظهار نیز و کانون مدیره هیئت جانب از ارجاعی های هـنام

 اجرای جهت در همکاری و مدیره هیئت به اعالم و گروه اعضای ماه یک از بیش مرخصی
 . اجرایی نامه آیین 53 ماده
 گزارش تهیه و گروه مجموعه زیر های رشته کارشناسی مشکالت و مسائل بررسی -و
 . مربوطه کانون به حل راه ارائه با همراه
 قرار جریان در و گردد می ابالغ کانون طرف از که مصوباتی و ها دستورالعمل اجرای -ز

 . گروه عضو دادن کارشناسان
  طهمربو قوانین و مقررات حدود در الزم پیگیری و کانون حقوق حفظ جهت در کوشش -ح
 انکارشناس معرفی و مختلف مقاطع در گروه های رشته آموزشی برنامه پیشنهاد ارائه -ط

 آموزش امر در تجربه با و متخصص
 کارشناسی نظرات خصوص در سؤاالت به پاسخ -ی
 تشرک یا افراد، طرف از شکایات به رسیدگی امر در کانون مدیره هیئت با همکاری -ک

 .رددگ می ارجاع مدیره هیئت طرف از که قضایی مراجع سوی از استعالم به پاسخ تهیه یا ها،
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 سیونیکم تصویب به 22/00/0023 مورخ جلسه در تبصره 3 و ماده 01 در نظامنامه این
 به رسمی کارشناسان عالی شورای 03/00/0023 مورخ جلسه در و رسید ها نظامنامه تدوین
 . االجراست الزم ابالغ تاریخ از و رسید کارشناسان لیعا شورای تصویب

 نامه و 23/02/0020 مورخ ش/2025 و 03/35/0032 مورخ ش/2665 هایدستورالعمل
 .شود می لغو شده انجام مکاتبات و ها

 مصوبات مورخشورایعالی کارشناسان  30/00/0533/ش مورخ 6231مطابق نامه شماره 
ان معتبر و نافذ است و با عنایت به وظایف و اختیارات کماک 20/30/0025و  05/32/0022

و آیین  0030هیئت مدیره کانون ها در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 
ون ی کارشناسی کانهاگروهنامه اجرایی آن، کماکان تأیید نامزدان عضویت در هیئت رئیسه 

 است. ی هیئت مدیره کانون استان مربوطههر استان بر عهده
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 مشاوران

توان گفت قدمت ، میاده معنای عام آن یعنی مشورت دادن را مد نظر قرار داگر مشاوره ب
از  ار های سیاسی و نظامیفعالیت توانگردد. احتماالً میمی مشاوره به هزاران سال قبل باز

 .تپیدا کرده اسکه مشاوره به شکل رسمی در آن معنا  دانستهایی جمله نخستین فعالیت
 شکل گرفته است و طبیعتاً مشاور انقالب صنعتی دانش مدیریت به شکل امروزی آن پس از

ی است که به مدیران مشاور مدیریت کس .مدیریت هم پیش از آن چندان معنا نداشته است
کند. قاعدتاً در این هایشان کمک میها و دغدغهدهد و به حل مسائل آنمشاوره می ارشد

و ارزیابی  کاستراتژی اساسی، بنیادی و شوند و موضوعاتکمتر مطرح میسطح، مسائل عملیاتی 
 گیرند.میمورد توجه قرار  مجموعهعملکرد کلی 

نیز با توجه به مسئولیت مهم و خطیری که بر عهده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
دارد از این امر مستثنی نیست. رئیس هیئت مدیره کانون با توجه به اختیارات و وظایف خود 

عند اللزوم مشاورانی را منصوب کرده و از نظرات مشورتی  ،در خصوص موارد پیش آمده و جاری
 ی نمایند.ایشان در پیشبرد اهداف متعالی کانون استفاده م

 

 

 

https://motamem.org/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/
https://motamem.org/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/
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 84کمیسیون ماده 
هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از آ.ق.ک.ک،  53ماده بر اساس 

های انجام ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشارتقای کیفیت خدمات حرفه
ای و حرفه گار با شئونهای کارشناسی، پیشگیری از رفتار ناسازکارشناسی، کیفیت گزارش

بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات  هایضرورت گذراندن دوره
های تدوینی و تصویبی نامههای اجرائی و ضوابط و نظامها و دستورالعملنامهقانونی، آئین

 .دای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نمایعالی، بر کار حرفهشورای

انجام  ربطی تخصصی ذیهاگروهای اعضاء با جلب نظر های حرفهت کانون بر فعالیتنظار
  .دگیرمی

نیاز را برای رسیدگی در  ها، اطـالعات، مدارک موردکارشناسان رسمی موظفند پرونده
بندی ها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقهگزارش .ی مذکور قراردهندهاگروهاختیار کانون و 
 .دباشبکارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می شده محسوب و

آ.ق.ک.ک نظامنامه کمیسیون  53شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده 
 00/36/0533 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را در تاریخ 53ماده 

نمود که مفاد نظامنامه مصوب عیناً به مصوب و جهت اجرا به کانون های سراسر کشور ابالغ 
 گردد.شرح زیر بیان می
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 دادگستری رسمی کارشناسان قانون اجرایی نامه آیین 84 ماده کمیسیون نظامنامه

 53 ماده بر ناظر دادگستری رسمی کارشناسان کانون قانون 5 مادة د و ب بند راستای در
 چهارم دوره ساله 5 برنامه ،1 هدف از ومد فعالیت اجرای در و قانون همان اجرایی نامه آیین

 امور رب نظارت و دادگستری رسمی کارشناسان عملکرد بهبود و ارتقاء منظور به عالی، شورای
 با نظامنامه این دادگستری، رسمی کارشناسان قانون 1 ماده ج بند به توجه با و کارشناسی

 مورخ جلسه در زیر مواد شرح با «نقانو اجرایی نامه آیین 53 ماده کمیسیون نظامنامه» عنوان
 .است شده تدوین و تهیه عالی شورای های نظامنامه تدوین کمیسیون 22/30/0533

 :است زیر موارد شامل کانون هر در اجرایی نامه آیین 53 ماده کمیسیون اهداف اهم

 کارشناسی های نظریه و ها گزارش ای، حرفه خدمات ارتقای( 0
 آیین ،قانونی مقررات رعایت در تالش و ای حرفه شئون با ازگارناس رفتار از پیشگیری( 2
 عالی شورای شده تصویب های نامه نظام و ضوابط و اجرایی های ها،دستورالعمل نامه

 کمیسیون اعضای( 1 ماده
 یسرئ دعوت و ضرورت حسب که متغیر اعضای و ثابت اعضای شامل کمیسیون اعضای 

 .گردد می تشکیل کمیسیون

  ثابت ایاعض( الف

 و ابانتخ با کمیسیون رییس نایب و رییس بعنوان مدیره هیئت اعضای از عضو دو -
 (رأی حق با) مدیره هیئت تصویب
 ( رأی حق با) کانون انتظامی دادستان -
 (رأی حق بدون) کمیسیون دبیر بعنوان کانون حراست مسئول -
  متغیر اعضای( ب

 ( رأی حق با) مورد حسب گروه یسهرئ هیئت معرفی با مربوطه رشته کارشناس -
 یسیونکم معرفی با رشته علمی و فنی صالحیت تشخیص کمیسیون اعضای از احدی -
 (رأی حق با) حسب مورد مذکور
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 الحیتص علمی و فنی صالحیت تشخیص کمیسیون کانونی در که صورتی در :0 تبصره
 را صالحیت بیشترین که کارشناسی یا رشته پیشکسوت کارشناس باشد، نداشته وجود رشته
 .کرد خواهد شرکت جلسه در مدیره هیئت رییس دعوت و انتخاب به است نموده اخذ

 یسیونکم دبیر توسط و قبلی دعوت با یکبار روز پانزده هر کمیسیون جلسات :2 تبصره 
 حسب جلسه کار دستور تنظیم از پس متغیر اعضای از دعوت .گردد می برگزار ثابت اعضای از

 .پذیرد می صورت کمیسیون رییس هماهنگی با مورد،

 اختیارات و وظایف حدود( 2 ماده
 دادرسی اطاله کاستن( الف

 تنظیم و مربوطه مقررات و عالی شورای های دستورالعمل دادن قرار توجه مورد -
 مودنن هنگام به و مدیریت منظور به کارشناسی های هیئت برای اجرایی داخلی دستورالعمل

 ا،ه کارشناسی انجام موقعیت به توجه با استان، هر در کارشناسی های تهیئ های نظریه
  مدیره هیئت به الزم پیشنهاد و ارائه استان هر بومی شرایط و کانون خاص وضعیت

 مدیره هیئت به الزم راهکار ارائه و استان در دادرسی اطاله شناسی آسیب بررسی، -

  سیکارشنا نظرات در فاحش اختالف از پیشگیری( ب
 مقررات مطابق کارشناسان کارشناسی نظرات ارائه در نویسی نظریه ارکان رعایت ترویج -

  عالی شورای های دستورالعمل و

 رائها و استان در کارشناسی نظرات و ارزیابی فاحش اختالف شناسی آسیب بررسی، -
 مدیره هیئت به پیشنهاد

  رسیده شکایات پایش و تخلفات شناسی آسیب( پ

 تخلفات بررسی و استان سطح در صادره احکام و رسیده شکایات بررسی و شناسی آسیب -
 استان کانون مدیره هیئت به الزم پیشنهاد ارائه و ایدوره و ای منطقه صورت به
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  آموزش( ت
 اریبرگز جهت در کانون کمیسیون( آموزش) کمیته با مشورتی های نشست و تعامل -
  نظامنامه این پ بند موضوع تخلفات شناسی آسیب از پس لزوم مورد آموزشی های دوره

 کارشناسان عملکرد پایش و ارزشیابی( ج

 راهکارهای ارائه و ها برنامه و ها سیاست تدوین راستای در نیاز مورد پیشنهادات ارائه -
  مدیره هیئت در تصویب برای ارزشیابی و نظارت در زمینه اجرایی مناسب

  ناسانکارش خصوص در پایش و ارزشیابی نظام برای کیفی و کمی پارامترهای تعیین -

 زارشگ و استانی کانون شناسی آسیب جهت در اطالعات و آمار تحلیل تجزیه، دریافت، -
 آن پیشگیری یا رفع موارد تهیه جهت مدیره در هیئت به

 هاستفاد اب مدیره هیئت به ساالنه نمونه و مؤثر کارشناسان معرفی و تشویق شناسایی، - 
  کمیسیون در شده های طراحی شاخص از

 قانون 32 ماده اعمال مقدمات انجام( ح

رسمی  کارشناسان عالی شورای تصویب به 00/36/0533 تاریخ در نظامنامه این
 .رسید دادگستری
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 84شرح وظایف مسئول کمیسیون ماده 
کمسیون ماده  به شرح مندرج در نظامنامه 53وظایف و اختیارات مسئول کمیسیون ماده 

 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری بیان شده است. 53

 84شرح وظایف دبیر کمیسیون ماده 

 کمیسیون یها تیدر خصوص فعال 53مسئول کمیسیون ماده  مورد نیاز های ارائه گزارش 

 و دعوت از مدعوین حسب نظر مسئول  هماهنگی جهت تشکیل جلسات کمیسیون
 یونکمیس

 تهیه و ثبت صورت جلسات کمیسیون و پیگیری اجرای مصوبات آن 

 انجام اقدامات مربوط به استعالم از کارشناسان و پیگیری آن 

  اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های دریافتی از طرف مسئول کمیسیون و تهیه پاسخ
 نامه

 بایگانی مدارک پرونده ها و نامه های مربوط به کمیسیون 

 مل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کا 

  ونمسئول کمیسی طرف ازو پیگیری نامه های ارجاعی دریافتی  هایتایپ پیش نویس 

  با امکان  یکمیسیون بصورت نرم افزارایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این
 جستجو در آن 

  ام مافوق در چهار چوب قوانینکلیه دستورات مقاجرا 
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یئت رئیسهه هها و هیئهت رئیسهه هماهنگ کننده امور ه

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

 ط بهنظامنامه مربواعضای هیئت رئیسه بر اساس  .باشدرشته می 61تخصصی مشتمل بر 
ا همکاری ب هاگروههیئت رئیسه  .شوندی انتخاب میکارشناس یهاگروه سهیرئ ئتیانتخابات ه

های اجرای و اظهار نظر نسبت به پرونده های ارسالی از طرف هیئت مدیره در تدوین نظامنامه
و همچنین ارائه مشاوره فنی و علمی به کارشناسان گروه، نقش مهمی در پیشبرد اهداف کانون 

 تیبا حضور حداقل دو سوم اعضاء رسم یکارشناس یگروه ها رئیسهجلسات هیئت  .کنندیفا میا
 .مطلق آراء موافق حاضران معتبر خواهد بود تیاکثر یبا رأ رئیسهو مصوبات هیئت  ابدی یم

رئیس کانون با تهیه، تنظیم و ابالغ برنامه مدون، به منظور تشکیل جلسات و همچنین 
برنامه الزم جهت ارتباط هر چه بیشتر  ،هیئت رئیسه مدیره در جلساتشرکت اعضای هیئت 

هیئت رئیسه ها را با کارشناسان و اعضای هیئت مدیره فراهم آورده و این برنامه را به صورت 
ا هها و همچنین مسئولین هیئت رئیسه سالیانه جهت اجرا به هماهنگ کننده امور هیئت رئیسه

فصل چهارم آیین نامه داخلی هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی  نماید. با توجه بهابالغ می
در  یکارشناس یگروه ها رئیسه هیئتاز  کیهر دادگستری مصوب شورایعالی کارشناسان 

نظامنامه مصوب  01ماده ) زیر به شرح یاراتیو اخت فیوظا یخود دارا یصخصت همحدود
 باشند.می (شورایعالی کارشناسان 03/00/0023
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 زارش و گ رهیمد تیئتوسط ه میمستق یارجاع قیتحق یو درخواست ها شنهادهایپ یبررس
 رهیمد تیئآن به ه

 و پاسخ به استعالمات یارجاع یکانون در رابطه با امور مشورت رهیمد تیئبا ه یهمکار 

 و  یقانون نیمواز تیآنان در جهت رعا ییبه اعضاء و راهنما یو علم یدادن مشاوره فن
 اعضاء یربو تج یسطح علم شیافزا یبرا یزیبرنامه ر

 و  متخصص یکارشناسان رسم یمعرف یکانون برا رهیمد تیئالزم با ه یهماهنگ جادیا
 یدر موارد کارشناس صالحیذ

 تبادل  یراب کباریجلسات حداقل پانزده روز  لیبرنامه مدون به منظور تشک میو تنظ هیته
 یفیموعه گروه به منظور ارتقاء کمج ریز ینظر و مشورت همکاران کارشناس در رشته ها

 در جهت اهداف کانون

 یو اظهار نظر نسبت به پرونده ها و نامه ها ییاجرا ینظامنامه ها نیدر تدو یهمکار 
 یمرخص یاظهار نظر در مورد درخواست ها زیکانون و ن رهیمد تیئاز جانب ه یارجاع

ماده  یدر جهت اجرا یو همکار رهیمد تیئگروه و اعالم به ه یماه اعضا کیاز  شیب
 یینامه اجرا نییآ 53

 اه گزارش همر هیمجموعه گروه و ته ریز یرشته ها یمسائل و مشکالت کارشناس یبررس
 با ارائه راه حل به کانون مربوطه

 قرار دادن انیگردد و در جر یکه از طرف کانون ابالغ م یدستورالعمل ها و مصوبات یاجرا 
 کارشناسان عضوگروه

  مربوطه نیالزم در حدود مقررات و قوان یریگیکانون و پ وقحفظ حقکوشش در جهت 

 کارشناسان  یگروه در مقاطع مختلف و معرف یرشته ها یبرنامه آموزش شنهادیارائه پ
 متخصص و با تجربه در امر آموزش

 یپاسخ به سؤاالت در خصوص نظرات کارشناس 

 با  شرکتها، ایطرف افراد،  از اتیکابه ش یدگیکانون در امر رس رهیمد تئیبا ه یهمکار
 ددگر یارجاع م رهیمد تئیکه از طرف ه ییمراجع قضا یپاسخ به استعالم از سو هیته
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 کمیسیون منتخب هیئت مدیره
کمیسیون منتخب هیئت مدیره متشکل از سه نفر با توجه به مصوبه هیئت مدیره کانون 

رسی این کمیسیون با بر شده است.تشکیل حقوقی کانون واحد از اعضای هیئت مدیره و مدیر 
د را نظر خو شکایات واصله به کانون که در امور حقوقی بررسی مقدماتی آن انجام شده است

روزه(، عدم وقوع  23در خصوص پرونده های دریافتی در قالب رد شکایت )مهلت اعتراض 
 .اردعالم می دتخلف، ارجاع به دادسرای انتظامی و عودت به واحد حقوقی جهت بررسی بیشتر ا

حسب مصوبه هیئت مدیره در جهت تسریع در امور و جلوگیری از اطاله وقت مراجعه 
کمیسیون منتخب مورد تأیید هیئت مدیره بوده و صورت  باالتفاق اعضای کنندگان تصمیم

کلیه اقدامات بعدی در  ،اعضا رسانده خواهد شد تصویبجلسه آن در هیئت مدیره مطرح و به 
شکایت یا ارجاع آن به دادسرا بالفاصله توسط واحد حقوقی انجام خواهد  خصوص پاسخ به

چنانچه بین اعضای این کمیسیون اتفاق نظر در خصوص موضوعی وجود نداشته باشد  پذیرفت.
بررسی و تصمیم گیری قرار موضوع مذکور در دستور کار هیئت مدیره قرار گرفته و مورد 

 گیرد.می
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 تر نمایندگی شهرستان هادف
بر اساس وظایف و اختیارات خود تصمیم به تشکیل  در ادوار گذشته هیئت مدیره کانون

دفتر نمایندگی کانون در شهرستان کاشان نموده و از این جهت نظامنامه مربوطه در این 
دهد یبه فعالیت خود ادامه ماین دفتر هم اکنون نیز  تدوین و تصویب نمود و خصوص را تهیه،

 گردد.مفاد نظامنامه مصوب عیناً به شرح زیر بیان می و
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نظامنامه تشکیل دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در 

 منطقه کاشان

ق.ک.ک. و بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون کارشناسان  5ماده  اجرایدر  مقدمه:

اب اجرای امور کارشناسی و نیز تکریم اربرسمی دادگستری استان اصفهان به منظور تسهیل در 
 رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی، در شهرستان کاشان دفتر نمایندگی دایر می گردد.

 :کاشان منطقه یگندیدفتر نما فیوظا -1ماده 

 یدر هنگام اجراء قرارها یدر جهت حفظ شئونات و اعتبارات کارشناسان رسم یزیبرنامه ر .0
 درخواست ها ریو سا یائاز طرف مراجع قض صادره

مشورت های الزم درانتخاب کارشناس و انجام  هادادگاهو  یبا مراجع قضائ یکارهم .2
 صاحب صالحیت

فعالیت در حوزه  (قانون 5ماده )کانون  رهیت مدئف هییوظا یدر اجرا یو همکار یهماهنگ .0
 مربوطه

 نشایمربوطه به ا های و کنترل گزارش منطقهنظارت بر امور کارشناسان  .5

مراجع در صورت درخواست خدمات با توجه  هیبه کل تیکارشناسان صاحب صالح یمعرف .4
 تیفعال حوزه به

 یقضائ یدر منطقه در ارتباط با حوزه ها یکارشناس یها صصرشته ها و تخ ازیرفع ن .6
 کانون مرکز استان یاجرائ ریمد یهماهنگ همجوار و با

 کانون استان  رهیمد تئیهکارشناسان به  یتخلفات احتمال های ارائه گزارش .1

 وطهمربو اعتراض ها به کانون مرکز استان پس از استعالم از کارشناس  اتیارسال شکا .3

ها و آزمون ها در  الحیتصامور  یها ونیسیکم ،خصصیت یگروه ها هیبا کل یهمکار .2
 کانون استان

 تیدر حوزه فعال رهیمد تئیو ه یعال یشورا ،یبخشنامه ها و مصوبات قانون یاجرا .03

 انهیدر قالب بودجه سال یمال ،یادار ،یاجرائ یارائه برنامه ها .00

 کانون سازنده در جهت اهداف یو برنامه ها شنهاداتیارائه پ .02

 فیوظا یکانون در جهت اجرا التیاعضاء موظف و ارکان و تشک هیبا کل یهمکار .00

 مکاتبات، داد و ستدها در دفاتر مخصوص ع،یثبت کلیه وقا .05
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 همجوار یا شهرهایدعوت شده از مرکز استان  ایو  یاعزام با کارشناسان یهمکار .04

 یمرخص ایپروانه و  دیو تمد یکارشناس یها تیحصال شیدرخواست افزا رشیپذ .06
 به امور کارشناسان استان به موقعکاشان و ارسال  منطقه کارشناسان

و  یو اعالم به مراجع قضائ کماهیکارشناسان عضو حداکثر بمدت  یصدور احکام مرخص .01
 کانون استان یبرا رونوشت ارسال

وصول حق  یالزم برا یریگیکارشناسان منطقه و پ یکوشش در جهت حفظ حقوق ماد .03
آئین نامه و  62ماده  حیصح یو مقررات و اجرا نیدر حدود قوان عیارجا یکارها الزحمه

 آن یهاره صتب

 یو راهنمائجلسات بحث و تبادل نظر حداقل هر پانزده روز در ماه با همکاران  لیتشک .02
 تیمربوطه در چارچوب صالح یگزارش ها نیو تدو یخدمات کارشناس یجهت اجرا آنان
جلسات مشورت کارشناسان هم رشته با  لیالمقدور تشک یکارشناسان و حت صصو تخ

 یکارشناس در امور گریکدی

بوطه و مر نیارتباط با مسئول قیدر منطقه از طر یمسائل و مشکالت کارشناس یبررس .23
 به کانون مربوطه یکاربرد یگزارش همراه با ارائه راه حل ها هیو ته کارشناس انهمکار

 گردد. یدستورالعمل ها و مصوبات که از طرف کانون ابالغ م یاجرا .20

 یو گردهمائ یالزم جهت شرکت همکاران کارشناس در مجامع عموم یهماهنگ جادیا  .22
 یآموزانتقال تجارب و باز یها سکال و

 یها حق الزحمه همکاران به حساب 4۵ زیالزم جهت کسر و وار داتیفراهم نمودن تمه .20
 مجاز

واهد کانون استان خ رهینظر هیئت مد ریز یندگیدفتر نما یف اجرائیوظا یهکلی -2ماده 

ا فرد ی بود خواهدکانون  رهیمد تیئه سیبا رئ ،دگینینما با رئیس دفتر طبود و نحوه ارتبا
 گردد. یم نییتع شانیکه از طرف ا لیوئمس

 دفتر: یاجرائهیئت  -3ماده 

 نیمسئولبعنوان ریق زیرطه ر بفن 0باشند  یمنطقه کاشان م میکه مقن اعضای کانون یاز ب
ملکرد ع دیشوند و در صورت تأئ یو منصوب م یفرعم کسالیمدت  یدفتر برا یاجرائ هیئت

عضاء از طریق أ توانند یم یاجرائ هیئتباشد.  یم یدقابل تمد تیبعد مسئول یهاسال یبرا
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انون که اعضاء ک نیمنطقه از ب یقضائ التیو تشک یندگیعضاء دفتر نماامدیره و یا  هیئت
ر را انتخاب و فن 0شدگان  یمعرف نیاز ب رهیمد هیئتشود و یمعتبر باشند معرف وانهپر یدارا
 وب خواهند نمود. صمن

 : یاجرائ هیئت عضاءا -6ماده 

 یانتخاب م رینفر بعنوان دب کیو  نینفر بعنوان جانش کیر بعنوان مسئول دفتر و نف کی
 یعرفم نیگزیاز نفرات جا رهیمد هیئتتوسط  ....ریو سا تیمعذور ،شوند و در صورت استعفاء

و  بدای یم تیبا حضور دو نفر عضو رسم یندگیدفتر نما یاجرائ هیئتخواهد شد. جلسات 
سخه ن کیش جلسات و مذاکرات ثبت و مثبت دو نفر نافذ خواهد بود، گزار یبا رأ ماتیتصم

 گردد. یکانون استان ارسال م رهیدم هیئت یپس از امضاء بالفاصله برا

 :دفتر ازرسب -1ماده  

باشند و در صورت لزوم بازرسان  یبازرسان کانون کارشناسان استان م ایهمان بازرس  
 ندهین نمارا بعنوا نفرکی یندگیدفتر نما اعضاء نیتوانند از ب یمنتخب مجمع کانون استان م

 هیئتلسات در ج لیتواند در صورت تما ینامبرده م و ندینما نییتع یندگینمادفتر یبرا یبازرس
 .دیشرکت نما ییاجرا

 :یامور مال -8 ماده 

 انون استانک یول مالمسئ لهیبوس یو مسئول امور مال ندهیاز اعضاء دفتر به عنوان نما یکی
 کانون و در یو حسابدار یامور مال یمدیره و هماهنگ هیئتو پس از تائید  گرددیم نییتع

 .دینما یو اقدام م فهیکانون انجام وظ یچارچوب ضوابط و دستورالعمل ها

کانون استان که براساس دستور  یدرآمدها ببحسا یندگیدفتر نما یدرآمدها -1 ماده

 (بایس یاز نوع مل) گرددیم زیوار باشدیمی و معامالت یالعمل مال

حساب تنخواه با امضاء ثابت  کی یندگیدفتر نما یها نهیامور هز یبرا -14ده ما 

هیئت  سیبنابر درخواست رئ نیجانشیا از دو امضاء مسئول دفتر  یکیدفتر و  یمسئول مال
 .گرددیکانون استان افتتاح م رهیمد
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سئول م یها و تراز سه ماهه برا نهیو هز مدهاهر سه ماه صورت درآ انیدر پا -11ماده 

 . گرددیارسال م یندگیدفتر نما یمال مسئولط کانون استان توس یمال

 د: گرد یم نیتام ریز یاز محل ها دفتر یها نهیهز -12ماده  
 منطقه و شهرستان یخدمات کارشناس درصد 03 یدرآمدها -0
 ی گندیدفتر نما اعطایی به یایکمک ها و هدا -2
 رهیبه صورت وام و غس کانون استان در مرحله تاسی یکمک ها -0
 صورت حصول در یعال یشورا یکمکها -5 
 باشد. دهیکانون استان رس رهیمد هیئت ییدکه به تا یمنابع درآمد ریسا -4

کانون همراه با  جمعدر م یندگیدفتر نما یها نهیبرنامه ها، درآمدها و هز کل -13 ماده

 .دبرس بیالزم است به تصو انهیسال مصوبات مجمع عمومی ریسا

 ی:ندگیمحل دفتر نما -10ماده  

 دیخر ایرهن، اجاره، تملک و  قیکه از طر باشدیم یاجرائ هیئتعهده ه محل دفتر ب نییتع
 . شودیم نیتأم یندگیماندفتر یها از محل درآمد

 دییأپس از ت یندگیدر دفتر نما یو پرسنل یاجرائ رویهر گونه ن یریبکارگ -11ماده 

 .ردیگیم صورت تانکانون اس رهیتوسط هیئت مد

 هیئتل در مقاب رداً منف ای بصورت مشترکاً یگندیدفتر نما یهیئت اجرائ یاعضا -16 ماده

 .محوله پاسخگو و مسئول خواهند بود فیوظای کانون در اجرا رهیمد

 انحالل دفتر -11ماده  

 ا وه و تعرفه و بخشنامه ینامه اجرائ نیکانون از چارچوب قانون آئ یندگیچنانچه دفتر نما
و  دیکانون استان با توجه به صالحدنماید، هیئت مدیره  یخطت یرائجهای ا دستورالعمل

 میصمیره تمد هیئتل دفتر اقدام نموده و در مورد لوازم و اموال کانون النحا به نسبت صیتشخ
 .ندینما یالزم اتخاذ م
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کانون استان  هریمد هیئتابهام بوده باشد  یدارا نظامنامه نیکه ایموارد در -18ماده 

 .خواهد نمود یو خط مش راتییکننده هرگونه تغ نییتع

هیئت مدیره به تصویب  30/02/33 بند در جلسه مورخ 20ماده و  03ظامنامه در ن نیا
 رسید.
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 اتاق فکر و هم اندیشی تخصصی
دهی انگیری در سطوح مختلف به سازمیند سیاستگذاری و تصمیمآدر دنیای امروز، فر

تحوالت سریع جهانی و ابعاد روزافزون توسعه از عواملی هستند که ضرورت  .ای نیاز داردویژه
اده کنند؛ امری که بدون استفها و الگوهای تصمیم گیری را مشخص میتدوین سریع سیاست

های نو و مستندسازی و جمع بندی تجارب و نظرات خبرگان و افراد خالق، میسر وسیع از ایده
 یدادگستر یکانون کارشناسان رسم ی تخصصیشیاندهم اق فکر و تا راستا نیدر ا .باشد نمی

 یفکر یاز کمک ها یاستفاده و بهره بردار یکانون برا رهیمد هیئت ازین بربنا استان اصفهان
حفظ  یاز تجارب برا یریو حداکثر بهره گ یفیو ک یو در جهت رشد و توسعه کم یو استراتژ

 د.یگرد لیضاء آن تشکحرمت کانون و اع

 :ف و وظایفاهدا

 جمع اندیشی 

 و انتقال آن به هیئت مدیره یهای فکرتولید فرآورده 

 ها به مسائل روزمعطوف بودن کوشش 

 توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات کارشناسی 

 آسیب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طریق تجزیه و تحلیل فرآیندهای سازمان 

 ی تخصصی به منظور بررسی و ارائه راه حل در زمینه مسائل هاگروهرتشکیل کا
 هامبتالبه کانون، کارشناسان و ارباب رجوع
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القمند بصورت عکانون  رئیسبنابر دعوت  کهکانون  یاز اعضا یاتاق فکر با حضور تعداد
گردهم  رانیدم و ، نخبگان، مشاوران، مبتکران، نوآورانشکسوتانیپ نیبا تجربه از ب و و مستقل

تشکیل می گردد. مسئول اتاق فکر و هم اندیشی وظیفه هدایت، ساماندهی و تشکیل  ،ندیآ یم
کارگروه های تخصصی و دبیر اتاق فکر، وظیفه برنامه ریزی و برگزاری جلسات را با هماهنگی 

زیر بر عهده  موارد انجاممسئول مربوطه بر اساس ابالغ صادره از طرف رئیس کانون در جهت 
 دارند.

 کانون در ارتباط و به منظور ارائه  یرو شیپ یدهایفرصتها و تهد صیو تشخ ییشناسا
 راهکارها

 در کانون یریگ میتصم یالگوها نیتدو 

 کانون التیساختار و تشک تیتقو یبرا شنهاداتیپ 

 حسب نظر هیئت مدیره مطلوب در کانون تیبه وضع دنیرس یارائه راه حل برا 

 و تبادل نظر در کانون  ی، همفکریهمکار هیو رشد روح تیتقو یابر ییبرنامه ها نیتدو
 نهفته کارشناسان یها تیظرف استفاده از نیو همچن

 کانون در سطح استان و کشور گاهیارتقاء جا یمناسب برا یارائه رهنمودها 

 جهت بررسی و  و انتقال آن به هیئت مدیره یهای فکرتولید فرآوردهو  جمع اندیشی
 تصویب
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 هیئت عامل صندوق حمایت
صندوق حمایت از کارشناسان رسمی دادگستری با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع 

با هدف حمایت مادی و معنوی از کارشناسان تشکیل گردید. هیئت عامل  0022عمومی سال 
 و دهما 3 درو شیوه نامه آن  شد تشکیل صندوق حمایت از کارشناسان  با نظر رئیس کانون

 رسمی کارشناسان کانون مدیره هیئت تصویب به 26/3/0022 تاریخ در تبصره 1 و بند 22
 گردد.مفاد شیوه نامه مصوب عیناً به شرح زیر بیان می ،رسید اصفهان دادگستری
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 اصفهان استان دادگستری رسمی کارشناسان از حمایت صندوق نامه شیوه

 رسمی کارشناسان کانون 00/4/22مورخ  عادی عمومی مجمع مصوبه اساس بر :مقدمه

 ناسانکارش از حمایت صندوق تشکیل طرح کلیات به با توجه و اصفهان استان دادگستری
 از حمایت صندوق شیوه نامه ،کانون مدیره هیئت 05/00/23 مورخ 40 جلسه مصوب

  .گردد می تدوین ذیل شرح به کارشناسان

 حمایت جهت و(  کلیات الف - 0 بند) صندوق تشکیل اهداف تحقق منظور به -1 ماده

 رهمدی هیئت به را خود پیشنهادات منتخب عامل هیئت( کلیات ب-0 بند) کارشناسان از معنوی
 . نمایند ارائه

 ( کلیات ب-2 بند) :کارشناسان از مادی حمایت -2 ماده
  :الحسنه قرض وام پرداخت -2-0

 دبیر به نماید می اعالم را نیاز مورد مبلغ و علت آن در که خود درخواست وام متقاضی
 . دنمای می تصمیم اتخاذ بازپرداخت نحوه و مبلغ مورد در عامل هیئت و تحویل عامل هیئت

 03 ثرحداک بازپرداخت با ریال میلیون سیصد کارشناس مبلغ هر جهت وام سقف: 0 تبصره
 . باشد می ماهه

 اب وام اخذ برای کارشناس مجدد قاضایت کارشناس وام حساب تسویه از پس: 2 تبصره
 می عیینت عامل هیئت که زمانی نهایتاً دیگر موثر عوامل و ضرورت بندی، الویت نوبت، رعایت
 .است انجام قابل کند

 ،دباش می انجام قابل گروهی بصورت که مختلف های بیمه از استفاده منظور به -2-2 
 و دش خواهد انجام ممکنه تخفیفات حداکثر ذاخ با عامل هیئت توسط الزم اقدامات و بررسی
 .گرددمی پرداخت کارشناس توسط مربوطه های هزینه
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 کارشناس اول درجه بستگان فوت و فرزندان ازدواج برای هزینه کمک پرداخت -2-0 
 از شده هارائ مثبته مدارک به استناد با که بوده یکصد میلیون ریال مبلغ حداکثر مورد هر در

 .باشد می انجام قابل کارشناس خانواده و کارشناس سوی

 صندوق در کارشناس عضویت مدت طول در مورد چندین شدن حادث صورت در: تبصره 
 .است پرداخت قابل( ریال میلیون سیصد حداکثر) مورد سه برای حداکثر

 غمبل پرداخت پیشکسوت کارشناسان خدمات به نهادن ارج و قدردانی منظور به -2-5
 یرغ بدالیلی و انصراف کارشناسی از و بوده باال به سال 14 دارای که ارشناسانیک به بالعوض

 مدتی) کارشناسی سابقه سال هر ازاء به. ندارند را کارشناسی ادامه امکان انتظامی محکومیت از
 یلیونم ده مبلغ(  مرخصی زمان مدت احتساب بدون و باشد شده تمدید و معتبر پروانه دارای که

 . شود می پرداخت ریال میلیون سیصد کثرحدا و ریال

 مدت قمطاب) کارشناسی سابقه سال هر ازاء به نمایند می فوت که کارشناسانی تبصره:
 .شود می پرداخت آنان قانونی وراث به فوق بند در مندرج مبلغ( فوق بند در شده تعریف زمان

 ریبیما به که آنان اول درجه بستگان یا کارشناسان به بالعوض کمک پرداخت -2-4
 مبلغ عیینت و بیماری بروز بر مبنی عامل هیئت تائید و بررسی با اند شده مبتال العالج صعب
 هر برای و مورد هر در ریال میلیون دویست مبلغ حداکثر بالعوض کمک سقف کمک،

 .است ریال میلیون صد چهار حداکثر صندوق در عضویت مدت طول در کارشناس

 در آنها کارشناسی دستمزد که فعالی کارشناسان پروانه تمدید غمبل کسری پرداخت -2-6
 تمبر قشامل ح تمدید مبلغ) نباشد. سال دو برای پروانه تمدید به میزان تمدید قبل از سال دو
 ( باشدمی کانون عضویت حق و

همه ساله  ،کارشناسان از مادی حمایت منظور به( 2) بند در شده تعیین مبالغ سقف: تبصره
به شرایط مالی صندوق و سایر عوامل موثر توسط هیئت عامل پیشنهاد و با تصویب  وجهبا ت

 کانون قابل اجرا خواهد بود. سالیانه بودجه چارچوب در مدیره هیئت
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 :صندوق منابع -3 ماده
 امن به و منظور بدین که ای جداگانه حساب در و تامین زیر قرار به صندوق مالی منابع

 مذکور حساب در بازپرداختها و ها پرداخت کلیه و نگهداری ،گرددافتتاح میبانک ملی  در کانون
 مالی معامالتی کانون انجام  میشود. نامه آیین طبق کانون مجاز امضاء با و

 : صندوق به کانون بالعوض کمک -0-0
 امبلغ مذکور هر سال ب ،گیرد می قرار صندوقی اختیار در کانون کمک عنوان به مبلغی

 مجمع هب و تعیین مدیره هیئت توسط موثر عوامل و تورم نرخ و کانون مالی وضعیت به توجه
 . شود می اجرایی عمومی مجمع سالیانه پیشنهاد و پس از تصویب عمومی

 :صندوق به کارشناسان بالعوض کمک -0-2
 غیرمنقول اموال منقول و از اعم کانون عضو کارشناسان اهدائی غیرنقدی هدایای و وجوه

 باشد. می ندوقص به

 بالعوض های کمک به مربوط اموال و موجودی صندوق انحالل صورت در: تبصره
 رفص مشابه مورد یا خیریه امور در کانون صالحدید هیئت مدیره به صندوق در کارشناسان

 . شود می

 : صندوق عضو کارشناسان الزحمه حق از درصدی کسر -0-0 
 توانند می صندوق مزایای از یکسان صورت کانون عضو کارشناسان کلیه اینکه به توجه با
ازدستمزد  درصدی کسر پیشنهاد با سالیانه عمومی مجمع تصویب صورت در لذا نمایند استفاده

 .آمد خواهد بعمل الزم اقدام کارشناسان

 :انکارشناس دستمزد از شده کسر صد در معادل صندوق به کانون ؤطرف از پرداخت -0-5 
 غیر منابع از نیز کانون گردید مصوب 0-0 بند مطابق عمومی معمج در که درصدی هر
 .کند می اهدا صندوق به قبلی پرداختهای احتساب با مبلغ  همان معادل خود عملیاتی
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 گذاری: سپرده از حاصل سود -0-4 
 صندوق عامل هیئت که زمان هر در جامعه اقتصادی وضعیت و شرایط به توجه با 

 نهادپیش باشد می کارشناسان و صندوق صالح اری به صرفه وگذ سپرده که دهد تشخیص
 . بود خواهد اجراء قابل مدیره هیئت تصویب از پس و ارائه مدیره هیئت به را خود

 :صندوق ساختار -0ماده 
 تائید و مدیره هیئت پیشنهاد اساس بر کارشناسان از حمایت صندوق اینکه به توجه با 
 رسمی کارشناسان( عملیاتی غیر و عملیاتی) لی کانونمنابع ما محل از و عمومی مجمع

 ونکان عضو کارشناسان به معنوی و مادی حمایتهای منظور به اصفهان استان دادگستری
 زیر افراد زا متشکل عامل هیئت توسط و محسوب کانون الینفک جز لذا است. گردیده تشکیل
 گردد:می اداره

 ،هیئت دبیر عنوان به کانون مالی مدیر
 مدیره هیئت اعضاء از نفر کی

 کانون هیئت انتخاب به دو هر کانون بازرسان از یکنفر

 در ولیتیمسئ که کانون دیگر بازرس عامل هیئت در بازرسین از یکی انتخاب با :تبصره

 .شود می تعیین بازرس صندوق بعنوان ندارد عامل هیئت

 :عامل هیئت فیوظا-1 ماده 
 وصول تاریخ با درخواستها ثبت -4-0 

 درخواستها بندی الویت و الزم شرایط تعیین -4-2 

 هنام شیوه این مفاد طبق واصله های خواست در مورد در تصمیم اتخاذ و بررسی -4-0 

 رهمدی هیئت به صندوق کمی و کیفی سطح ارتقاء جهت الزم پیشنهادات ارائه -4-5 

 هب تسلیم و صندوق هیکسال عملکرد و ماهه سه های دوره عملکرد گزارش تدوین -4-4 
 عمومی مجمع در کلیات ارائه جهت مدیره هیئت
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 اعضاء نظریات و انتقادات ،پیشنهادات به رسیدگی -4-6 

 صندوق صالح و صرفه جهت در ریزی برنامه و صندوق منابع از حراست و حفظ -4-1 
 کانون و

 اعضاء اطالعاتی بانک تشکیل-4-3 

 :اجرا نحوه -6 ماده 
 نام به حسابی در نامه شیوه این 0 بند صندوق طبق به شده داده تصاصاخ مبالغ -6-0 
 نتهیم صندوق عملکرد گزارش ساله همه و نگهداری. گرددمی افتتاح منظور بدین که کانون

 هیئت هب بعد سال ماه فروردین پایان تا حداکثر و تهیه عامل هیئت توسط اسفندماه پایان به
 .شد خواهد ارائه کانون مدیره

 به پرداختی وجوه کلیه ،نامه شیوه این( 2) بند در متخذه تصمیمات یؤراستا در -6-2
 .شد خواهد انجام کانون در متداول هایروش

 اب و مدیره هیئت تشخیص به و زمان هر مذکور، صندوق تشکیل به توجه با -6-0 
 ارتنظ با تصفیه هیئت بعنوان عامل هیئت و منحل صندوق کانون عمومی مجمع تصویب
 و بتصوی جهت را آن گزارش و اقدام حسابها تصفیه فرآیند انجام به نسبت صندوق بازرس
 .نماید می تقدیم مدیره هیئت به اجرا دستور

 و املع هیئت پیشنهاد با نامه شیوه این در نشده بینی پیش و خاص موارد در -1 ماده 

 .خواهد اقدام مدیره هیئت تصویب

 تصویب به 26/3/0022 تاریخ در تبصره 1 و بند 22 و ماده 3 در نامه شیوه این -8 ماده 

  رسید. اصفهان دادگستری رسمی کارشناسان کانون مدیره هیئت
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پس از تصویب این شیوه نامه با توجه به نظرات کارشناسان و نرخ تورم و سایر ضروریات 
لسات مه به شرح زیر در جمورد نیاز کارشناسان که باید در آن لحاظ می گردید، مفاد این شیوه نا

 هیئت مدیره به روز رسانی، تصویب و ابالغ گردید.

 هیئت مدیره؛ 25/32/0022مصوبه مورخ 
 یکارشناسان رسم تیعامل صندوق حما تئیخصوص موارد ارائه شده از طرف ه در
و اعالم  یدگی( درخواست رس)چهاربند در 01/32/0022 عضو کانون اصفهان مورخ یدادگستر
مک پرداخت ک ،اوالً: مقرر داشتند یبا مذاکرات الزم و بحث و بررس رهیمد تئیه ته اند.نظر داش

نامه  وهیش 5-2تبصره بند  اً،ثانید. تکفل کارشناسان پرداخت گرددرجه اول تحت  یبرا نهیهز
 گردندیوت مف که یکارشناسان -تبصره .گرددیاصالح م ریکارشناسان بصورت ز تیصندوق حما
بند  شده در نیی)مطابق مدت زمان تع یسال سابقه کارشناس به ازاء هر یسن تیبدون محدود

سود  افتیجهت در ،ثالثاً. گرددیآنها پرداخت م یمبلغ مندرج در بند فوق به وراث قانون (فوق
 کی 6-0و  0 یتوجه به بندها با 4-0مانده در حساب صندوق طبق بند  یباق وجوهحاصله از 

. صندوق یحساب جار به همراه. افتتاح گردد ریغد یدر بانک مل زین بانیحساب کوتاه مدت پشت
 بیتصو خیتار شودینامه انجام م وهیش نیکه طبق ا یاقدامات یدر خصوص مالک زمان رابعاً

 .به بعد خواهد بود 00/34/0022 مورخ یعنی یصندوق در مجمع عموم

 هیئت مدیره؛ 04/32/0533مصوبه مورخ 
و مذاکرات  یاز طرف کارشناسان پس از بحث و بررس دیزمان تمددر مورد مبالغ الزم در 

ع پروانه کارشناسان موضو دیو حق تمبر تمد تیحق عضو نهیالزم در خصوص مابه التفاوت هز
ه مورد شوند ک نیمشمول ا یکارشناسان دیاز کارشناس مقرر گرد تینامه صندوق حما وهیش

 صندوق( 2-6) موضوع بند . اشدپروانه آنها گذشته ب دیحداقل دو دوره از تمد

 هیئت مدیره؛ 03/00/0533مصوبه مورخ 
 شیافزا جهت کارشناس تیعامل صندوق حما تئیه 06/00/0533 مورد نامه مورخ در
و جهت  الیر 043،333،333 به مبلغ یدر موارد مراسم متوف 0530سال  ینامه برا وهیارقام ش

صعب العالج  یها یماریجهت ب و الیر043،333،333 ازدواج فرزندان مبلغ هیهد
و  شنهادیپ الیر03،333،333 هر سال مبلغ یسابقه کارشناس یو برا الیر 043،333،333مبلغ
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دام عامل اق تئیه دیقرار گرفت و مقرر گرد رهیمد تئیه بیمورد تصو یپس از بحث و برس
 .دینما

 هیئت مدیره؛ 06/30/0530مصوبه مورخ 
وام  شیکارشناسان در مورد افزا تیصندوق حما عامل ئتیه 32/30/0530 مورخ نامه
 رهیمد تئیه ،تومان ونیلیم یتومان به س ونیلیم ستیبه کارشناسان محترم از مبلغ ب یپرداخت

محترم کانون دستورات الزم را  استیر دیضمن موافقت مقرر گرد یپس از مطالعه و بررس
 .ندیصادر فرما

 هیئت مدیره؛ 00/35/0530مصوبه مورخ 
کارشناسان  تیعامل صندوق حما تئیه ریدب 36/35/0530 مورخ 2/033 شماره نامه

پس  تومان مطرح و ونیلیپرداخت وام به کارشناسان تا مبلغ پنجاه م شیافزا یموضوع تقاضا
ام تا و شیبا افزا یها و تحول اقتصاد نهیهز شیبا توجه به افزا رهیمد تئیاز مذاکرات الزم ه

 .نمودنامه مصوب موافقت  وهیبر طبق شتومان  ونیلیمبلغ پنجاه م
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 کارگروه دادگستری
و کانون  استان هماهنگی بین دادگستری کلکارگروه مشترک دادگستری با هدف 

ظور و به من در امور ارجاعی به کارشناسان عضو کانون رسمی دادگستری استان کارشناسان
ل با پیشنهاد رئیس کانون و موافقت رئیس کارتقاء کیفیت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی 

  دادگستری استان اصفهان تشکیل گردید.

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

 مجموعه ای هوشمند و مغزاینکه کانون اهداف و وظایف اصلی این کارگروه با عنایت به 
خطا و  کاهش ضریبمی باشد و مسائل فنی و تخصصی برای دستگاه قضائی  حل متفکر در

مراجع قضایی و کانون در جهت احقاق حق و بسط عدالت بسیار با اهمیت است، هم پوشانی 
 باشد.به شرح زیر می

 دارد از کارشناسان انتظار هامطابق قوانین و مقررات و بخشنامه آنچه دادگستری 

 و کارشناسان با آن مواجهند از جمله مسائل  که کانون کارشناسان مسائل و مشکالتی
 مالی، رفتاری، ارتباطی و ...

  (کار ) بررسی اطاله دادرسی، تقلیل زمان صدور اظهار نظر و ... روند اجرای 
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 و شفاف نمودن مسائل مبتال به کارشناسی و آسیب شناسی موارد به نحوی که  کاربردی
 .حق الناس حفظ شود

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

 نتایج و مصوبات آن و برگزار شده؛این کارگروه با توجه به جلسات مأموریت ها و وظایف 
تعیین و توسط ایشان جهت حل و فصل  توسط اعضاءسی های انجام شده نظر به آسیب شنا

 گردد.پیگیری می
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 چهارمفصل 
 شرح وظایف
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 واحد حراست

ه کسی است ک مسئول حراستت. در اصل به معنای پاسداری و مراقبت کردن اس حراست
بر عهده دارد. وظیفه اصلی حراست، حفاظت از وظیفه حراست از پرسنل، تاسیسات و اسناد را 

و پرسنل در برابر تهدیدات درونی و نفوذی است. حفظ سالمت نیروی انسانی و شناسایی  کانون
ی بینبا پیش واحد حراست مدیر .می باشدی واحد حراست هاعوامل مخرب از دیگر مسئولیت

د به وقوع بپیوند کانونکن است در ها و جرایمی را که ممرسانی به موقع، نوع تخلفو اطالع
 نماید.را نظارت و به رئیس کانون اعالم می

این  ردفت در ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد حراست و شرح وظایف مدیر و مسئول
 واحد به تفضیل بیان شده است.
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 حراست شرح وظایف مدیر واحد
 درخواست انتقال از سایر استان ها به  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند

 (204در صفحه )شرح فرآیند  در اتوماسیون اداری کانون اصفهان

 درخواست صدور المثنی پروانه  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (202در صفحه )شرح فرآیند  کارشناسی یا کارت شناسایی یا مهر

 آئین نامه اجرایی قانون کانون  43د ماده رعایت و اجرای وظایف محوله طبق مفا
  1/2/0032کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 

  اقدامات الزم به منظور ارائه آموزش های الزم به کارکنان کانون برای مقابله با حوادث
 غیرمترقبه 
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  استقرار  وبرنامه ریزی و تامین موجبات الزم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده
 تم مناسب جهت حراست و نگهداری از اسناد و مدارک محرمانه سیس

  بررسی مستمر به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول حراستی در امور مکاتباتی و
 بررسی و نظارت بر صحت کارکرد و امنیت سیستم مخابرات کانونو همچنین  مخابراتی

 ها و مؤسسات دولتی ذیربط، دریافت و ثبت اسناد و مدارک محرمانه واصله از وزارتخانه
 و محاکم و ... و حراست از آنها براساس مقررات مربوطه هادادگاه

  و تهیه  کانون درو کارشناسان کنترل و نظارت بر رفتار و رعایت شئونات کلیه کارکنان
 گزارش سوء رفتار یا عدم رعایت شئونات و ارائه به رئیس کانون

 موزش و پژوهش جهت مانه و ارائه آن به واحد آتهیه سازوکار طبقه بندی مدارک محر
 آموزش به کارکنان

  حفظ امنیت سیستم و سرور دوربین مداربسته کانون و نظارت و بررسی صحت عملکرد
 به صورت مستمر آنها

 تهیه و آرشیو نسخه پشتیبان از کلیه فیلم های ضبط شده توسط سیستم مدار بسته 

  به صورت مستمر دزدگیر کانونبررسی و نظارت بر صحت کارکرد سیستم 

 و اعـالم نقـاط ضـعف آن و  بـه صـورت مسـتمر بررسی و نظارت بر ایمنـی سـاختمان
 ارائه راهکار

 ــ ــارت ب ــزارشنظ ــت گ ــان و دریاف ــرد نگهب ــایر عملک ــروج  ه ــاختمان از ورود و خ س
 به صورت مستمر کانون

 ،یشینه، وء پعدم س انجام کلیه استعالمات مورد نیاز بدو استخدام از جمله پزشکی قانونی
برای کارمندان جدید الورود و همچنین انجام تحقیقات محلی عدم مصرف مواد مخدر 

 برای ایشان

 ی مطابق آیین نامه استخدام عضویت در هیئت منتخب رسیدگی به تخلفات اداری کانون
 کانون

  ــاده ــیون م ــویت در کمیس ــان  53عض ــانون کارشناس ــانون ک ــی ق ــه اجرای ــین نام آی
 مطابق نظامنامه شورایعالی ریرسمی دادگست

  درخواست رسمی وهمکاری الزم با بازرسان کانون پس از مکاتبات 

 ه پدافند غیر عامل در صورت تشکیلدبیر کمیت 
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  شرح وظایف کارکنان واحد و به روزرسانی تنظیمبررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص 
 به رئیس کانون حراست

 انونرئیس ک هآن ب ارائهو  کانوناموال  قودیمف و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت  

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیو رویه های اجرائی و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  نو همکاری در امور مشترک فیمابی

 بررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

  به نامه های وارده به واحد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبررسی و پیگیری امور مربوط 

 توماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر ا 

 مورد نیاز حسب دستور مافوق هایبررسی و ارائه گزارش 

  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانونشده توسط مسئولین ذیربط واحد 

 مام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و تسلط بر ت
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد

 نمودار تشـــکیالتی و ارائه  نظارت مســـتمر بر فعالیت قســـمت های مختلف واحد طبق
 فصلی به رئیس کانون هایگزارش

  ی و مرخصتأیید ترفیع، پاداش، تنبیه و هاد نظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشن... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 

 در خصوص  واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 ارائه بهتر خدمات و افزایش کمی و کیفی آن

 گهداری و استفاده بهینه از امکانات کانونبرنامه ریزی الزم در خصوص ن 

  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان
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 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 ارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به مسئول مافوق 

 فوقشرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر ما 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراههای اجرائی، ضعف در روش

 در صورت لزوم انتقال موارد به رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و 
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانینی اجرا 
 

 مسئول دفتر واحد حراستشرح وظایف 
 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله در طول محرمانه تلقی نمودن اطالعات 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  بایگانی کلیه مدارک دریافتی پس از تأیید مسئول مافوق بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

 اس اصـول بایگـانی و مرتب و منظم کـردن پرونـده هـای موجـود در بایگـانی بـر اسـ
 دستورالعمل های ابالغی

 تعویض پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریان 

  ان نرم افزاری با امکایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

  مورد نیاز برای مدیر واحد هایگزارشتهیه 
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  پاسخ نامهاقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنـی بـه اربـاب رجـوع، کارشناسـان و مسـئولین سـازمان هـا و اداره هـا 
 و مراجع قضایی

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

  پیگیری نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد 

  حسب نظر مافوقشرکت در دوره های آموزشی مرتبط 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 واحد فناوری اطالعات

بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع،  ،در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطالعات
 های شگرفی که در اینها و افراد اثرات قابل مالحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفتسازمان

ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این زمینه بوجود آمده است، سرنوشت جوامع، سازمان
شناخت تاثیرات فناوری  بدیهی است که در چنین موقعیتی،. فناوری مدرن گره می خورد

با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطالعات  .اطالعات اهمیت فزاینده ای یافته است
مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت، عملکرد و سرنوشت جوامع، یکی از عوامل 

 د.ها و افراد اثرات جدی می گذارنسازما

 ندر ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد فناوری اطالعات و شرح وظایف مدیر و مسئوال
 این واحد به تفضیل بیان شده است.
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 اطالعات فناوری مدیر واحدشرح وظایف 
 فرآیندهای سیستم اتوماسیون اداریهای زمانی اجرای پروژه پیاده سازی رنامهتهیه ب 

 ــرم افزارهــای پایــه ــه پیکربنــدی سیســتم انتخــاب ن ــا توجــه ب ای )سیســتم عامــل( ب
 اتوماسیون اداری 

 های سیستم به منظور حصول های آزمایشی و آزمایش کلیه برنامهنظارت بر تهیه داده
 ها با یکدیگر ارتباط منطقی برنامهاطمینان از صحت عملکرد در 

 های نرم افزاری با توجه به نیاز سازمان انتخاب بسته 

 هاتعیین اهداف سیستم های پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارآیی سیستم 
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 گران، کارشناسان شبکه و تامین کنندگان خدمات بیرونی به همکاری با طراحان، تحلیل
 های مورد نظر رگیری سیستممنظور ایجاد تسهیالت برای بکا

 های راهبـری و نگهـداری سیسـتم هـای نـرم افـزاری و اتوماسـیون تهیه دستورالعمل
 اداری کانون 

 هــای آموزشــی، بــرای کارکنـان مربــوط و پیگیــری و نظــارت بــر حســن تهیـه برنامــه
 ها اجرای برنامه

 ه نظرات رائمطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی و فنی فناوری اطالعات و ا
 کانون  مشورتی به رئیس

 های موجود و ارائه پیشنهادات طرحهای ها و روش، سیستممطالعه و ارزیابی فعالیتها
 اصالحی در جهت نیل به اهداف سازمانی در کانون 

  هماهنگ کردن برنامه ها با خط مشی هیئت مدیره کانون 

 ور ت افزاری و نرم افزاری به منظمطالعه و ارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخ
 ارتقای سطح کارآیی سیستم ها در کانون 

  بررسی تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط 

  اظهارنظر در مورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود 

 نـاوری اطالعـات بـه منظـور ارتقـای توانمنـدی اجرا و بکارگیری آخرین یافته هـای ف
 واحد مربوطه 

  نظارت بر کارکرد مناسب فن آوری اطالعات در واحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم
 های نرم افزاری

 مطالعه و اظهارنظر در خصوص طراحی و پیاده سازی سیستمهای کاربردی در کانون 

 فـن آوری اطالعـات و کـاربرد  هـای جدیـدهـا و طـرحاظهارنظر در خصوص نـوآوری
 آن در کانون 

  نصب و راه اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربوط 

 هایل اه های اصلی و پیرامونی و کنترنظارت بر جریان آماده سازی و راه اندازی دستگ 
 مربوطه و ایجاد هماهنگی کامل در کلیه امور عملیاتی واحد مربوط و در سطح کانون 

  تنظیم برنامه کار واحد خدمات رایانه ای و مشارکت تهیه برنامه زمانی همکاری در تهیه و 
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  وط به و فنی مربو مطالعه پیشرفتهای علمی  یسمینارهای تخصصبرگزاری مشارکت در
 ای شبکه های رایانه

  شناخت کافی از سیستمهای عامل مرکز به منظور نصب و راه اندازی ، عیب یابی و
 پشتیبانی سخت افزار

 ــاری ــ همک ــا ت ــبب ــه نص ــتم در زمین ــدگان سیس ــتیبانی امین کنن ــدازی و پش ، راه ان
 تجهیزات مورد نیاز کانون 

 تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای برآورد ،
 موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر 

 مینه بهره برداری و نگهداری سخت افزارها بمنظور تهیه و تدوین دستورالعملهای الزم در ز
 حصول بهترین بازدهی 

  ــان ــه کارکن ــه آموزشــهای الزم ب ــای آموزشــی و ارائ ــه ه ــدوین برنام ــاری در ت همک
 مربوط و ذیربط در کانون 

  مطالعه و تحقیق در زمینه پیشرفتهای علمی و فناوری اطالعات و ارائه نظرات مشورتی
  رئیس کانونبه 

 ــه و ــخص  تجزی ــود و مش ــتمهای موج ــده از سیس ــع آوری ش ــات جم ــل اطالع تحلی
 ها نمودن اهداف سیستم

 هتعیین اهداف سیستم پیشنهادی جدید در جهت ارتقای کارایی سیستمهای موجود با توج 
 ها، خروجیبه ارائه مشخصات کامل ورودی ها

  طراحی و تحلیل سیستم و تهیه گردش عملیاتی سیستم ها در کانون 

  ها و استانداردهای مناسب در کلیه مراحل کار ورودی ها ، خروجیطراحی 

  تهیه و تدوین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری ، پشتیبانی و حفاظت سیستم رایانه ای 

  جمع آوری اطالعات بمنظور دستیابی به بهترین شیوه جمع آوری اطالعات و همکاری در
 کانون  تهیه فرمهای اطالعاتی برای رفع نیازها در

  تعیین محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده 

  اطالعــات و ارائــه مطالعــه و تحقیــق در زمینــه پیشــرفتهای علمــی و فنــی فــن آوری
 نظرات مشورتی

  تشخیص و رفع اشکاالت موجود و اعالم شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله 
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 بندی و حفاظت از منابع ضبط اطالعات  طراحی انجام امور مربوط به نگهداری و طبقه
 براساس ضوابط تعیین شده 

  کنترل کمی و کیفی کارها در جهت انجام بهینه امور و ارتقای بهره وری کار 

 هـای انجـام شـده و اشـکاالت فنـی بـه همـراه پیشـنهادات ارائه گزارش میزان فعالیت
 به مقام مافوق 

 نظارت و پیگیری بر عملکرد پیمانکاران 

 شرح وظایف کارکنان واحد و به روزرسانی تنظیمی و ارائه پیشنهاد در خصوص بررس 
 رئیس کانونبه  فناوری اطالعات

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیرویه های اجرائی و و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  و همکاری در امور مشترک فیمابین

 بررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

  به نامه های وارده به واحد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبررسی و پیگیری امور مربوط 

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

  مورد نیاز حسب دستور مافوق هایگزارشبررسی و ارائه 

  ی تهیه انویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه هتهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانونشده توسط مسئولین ذیربط واحد 

  تسلط بر تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد

 گزارش  رائهنظارت مستمر بر فعالیت قسمت های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ا
 فصلی به رئیس کانون های

   ی و مرخصتأیید ترفیع، پاداش، تنبیه و نظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشنهاد... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 
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 صوصدر خ واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت 
 ارائه بهتر خدمات و افزایش کمی و کیفی آن

 برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون 

  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 حد و  ارائه آن به مسئول مافوقارزشیابی سالیانه کارکنان وا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراههای اجرائی، ضعف در روش

 در صورت لزوم انتقال موارد به نل واحد ورفع سؤاالت و مشکالت فنی پرس پاسخگویی و 
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 به اتفاق مدیر واحد  اموال واحد مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت
 رئیس کانون هآن ب ارائهو حراست 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 افزار نرم مسئول توسعهشرح وظایف 
  بررسی تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط 

  ــای ــور ارتق ــه منظ ــات ب ــن آوری اطالع ــای ف ــه ه ــرین یافت ــارگیری آخ ــرا و بک اج
 توانمندی واحد مربوطه 

  برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون 

 از پایگاه های اطالعاتی و نرم افزارهای مربوط با رایانه خادم  انجام عملیات پشتیبان گیری 

  عیب یابی و رفع خطا در بستر شبکه ارتباطی 

  مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمینه های فن آوری نرم افزاری و ارائه پیشنهادهای
 الزم به منظور ارتقای سطح کیفی نرم افزارها 
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 گردش ت قبلی سیستم ، فرمهای ورودی، خروجیالعاجمع آوری اطالعات در زمینه مط ،
 عملیات رایانه ای، پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی 

 اجرای محدودیت در دسترسی های کاربران به دستور مدیر واحد 

 پیش بینی توسعه سیستم های نرم افزاری در آینده 

 رد نیاز تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مو 

  ارائه گزارش میـزان فعالیتهـای انجـام شـده و اشـکاالت فنـی بـه همـراه پیشـنهادات
 به مقام مافوق 

 طراحی، پیاده سازی و نگهداری سیستم های نرم افزاری کانون 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 فراهم آوردن امکان انجام  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 ی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و اداراتپاسخگویی تلفن 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 گونه نقطه هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هر به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراههای اجرائی، ضعف در روش

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

 انجام امور محوله ل محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طو 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ها ارسال و تهیه 

 ــه و ت ــیمنتهی ــزارش در ظ ــرقت صــورت گ ــودی و س ــه مفق ــمت مربوط ــوال قس و  ام
 مدیر واحدارسال آن برای 
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  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

 امکان  ی بایت های این قسمت بصورت نرم افزاراسب از فعالایجاد سیستم بایگانی من
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 شبکه مسئول امورشرح وظایف 
  بررسی تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط 

 ری اطالعات به منظور ارتقای توانمندی واحد اجرا و بکارگیری آخرین یافته های فن آو
 مربوطه 

  برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری شبکه و استفاده بهینه از امکانات کانون 

  کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه های کاری 

 ادم های مربوط با رایانه خانجام عملیات پشتیبان گیری از پایگاه های اطالعاتی و نرم افزار 

  عیب یابی و رفع خطا در بستر شبکه ارتباطی 

  تنظیم گزارشهای ادواری از وضعیت شبکه و عملیات کاربران 

 مستندسازی مشخصات کلیه سرورها، سخت افزارها و کلیه تجهیزات شبکه 

 اجرای محدودیت در دسترسی های کاربران به دستور مدیر واحد 

 تم های نرم افزاری در آیندهپیش بینی توسعه سیس 

 گردش عات در زمینه مطالعات قبلی سیستم، فرمهای ورودی، خروجیجمع آوری اطال ،
 ، پایگاه داده ها و بررسی گردش عملیات دستی هاعملیات رایانه ای فایل

  اجرای محدودیت سیستم و پیش بینی توسعه آن در آینده 

 ازی دستگاههای اصلی و جانبی انجام امور مربوط به آماده سازی و راه اند 

  انجام امور مربوط به نگهداری و طبقه بندی و حفاظت از منابع ضبط اطالعات براساس
 ضوابط تعیین شده 

  تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز 

 ارائه گزارش میـزان فعالیتهـای انجـام شـده و اشـکاالت فنـی بـه همـراه پیشـنهادات 
 به مقام مافوق 
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 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه اقدامات مورد 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 یر واحدرجاعی از طرف مدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراههای اجرائی، ضعف در روش

 هنامه های تعیین شدجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ها ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای سمت مربوطهاموال ق مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 پشتیبانی خدمات مسئولشرح وظایف 
  آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها 

  اجرا و بکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطالعات به منظور ارتقای توانمندی واحد
 مربوطه 

  بررسی تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط 

  الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون برنامه ریزی 

 ی سـخت افـزاری رایانـه هـا و ، نگهـداری و پشـتیبانی و عیـب یـابنصب و راه اندازی
 های جانبی دستگاه

 های سخت افزاری و راه اندازی آنها قطعات جانبی جهت افزایش توانایی نصب لوازم و 

 ه های فن آوری سخت افزاری و ارائه پیشنهادهای مطالعه و تحقیق و تهیه گزارش در زمین
 الزم به منظور ارتقای سطح کیفی سخت افزارهای مرکزی 

 ده های تعریف شمستندسازی کلیه اقدامات انجام شده و تغییرات انجام شده در دسترسی
 و سایر نرم افزارها در سیستم اتوماسیون اداری، آموزش مجازی

  کاربران به دستور مدیر واحداجرای محدودیت در دسترسی های 

 پیش بینی توسعه سیستم های نرم افزاری در آینده 

  راهبری و نظارت بر اجرای برنامه ها 

 ها نصب و راه اندازی برنامه های پیش نیاز جهت راه اندازی سیستم 

 ط استقرار رایانه ها از قبیل برق، مراقبت بر عملکرد صحیح تاسیسات موجود در محی
 و ... براساس ضوابط تعیین شده  ، رطوبتحرارت

  تهیه نسخه پشتیبان از داده های وارد شده در مقاطع زمانی مورد نیاز 

 هـای انجـام شـده و اشـکاالت فنـی بـه همـراه پیشـنهادات ارائه گزارش میزان فعالیت
 به مقام مافوق 

 نصب نرم افزارهای پایه با توجه به اعالم نیاز سایر واحدها 

 در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه تهیه درخواست خرید 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان
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 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 رتبط حسب نظر مافوقشرکت در دوره های آموزشی م 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراههای اجرائی، ضعف در روش

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدادن جریان قرارد در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ها ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 احدمدیر و

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 واحد ستادی
روع به ش )مدیریت سلسله مراتبی( فقط صفیر ابتدا با مدیریت از نوع دها سازماناغلب 

ترش ها کنترل مستقیم دارد. با رشد و گس، به شکلی که مدیر بر همه فعالیتفعالیت می کنند
های بزرگ معموالً بسیاری در سازمانیجاد واحد ستادی در آن ضروری است چرا که ا سازمان،
 ی، واحد حقوقی یا واحد آموزش و پژوهشادارواحد ی مانند تخصص واحدهایها را از فعالیت
 هارائ به مدیران صفی سازمان و هماهنگی پشتیبانیستادی در نقش  واحددهند. انجام می
 . نمایدمیخدمات 

 ت.اسو تحلیل اطالعات  آوریجمع تولید، هماهنگی،توسعه،  اصلی واحد ستادیکارکرد 
بازوی اجرایی برای پیگیری دستورات رئیس کانون و به مثابه در کانون نیز این واحد به عنوان 

 ،کند و در نهایت با ایجاد وحدت رویهپشتیبان و هماهنگ کننده امور سایر واحدها عمل می
 واحدهای کانون را در جهت رفع موانع و نیل به اهداف متعالی هدایت خواهد نمود.

این  ردفت و شرح وظایف مدیر و مسئولدر ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد ستادی 
 واحد به تفضیل بیان شده است.
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 ستادی شرح وظایف مدیر واحد
  در فرآیندهای تعریف شده در اتوماسیون کانون آن دسته از وظایف مربوط به واحدانجام 

  پیگیری و تبیین دقیق شرح وظایف تهیه شده و فرآیندهای طراحی شده با هدف جلوگیری
 هاظایف و مسئولیتاز تداخل و

  وابالغ کلیه بخشنامه ها، نظامنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها مربوط به کانون 
 همچنین ابالغ احکام مربوط به کارکنان و کارشناسان

 ،ی و اجرای احکام قطع قرار منع تعقیب های دادسرای انتظامی کانون ابالغ کیفرخواست ها
 دادگاه انتظامی کانون در خصوص تخلفات کارشناساندادگاه تجدید نظر انتظامی یا 

  پیگیری امور محوله از طرف رئیس کانون به مدیران واحدهاثبت و 

  و ابالغ مصوباتتشکیل جلسات شورای مدیران با حضور رئیس کانون هماهنگی جهت 
 آن به مدیران واحدها

 تهیه و ثبت صورت جلسات شورای مدیران و پیگیری اجرای مصوبات آن 
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  همکاری با مدیر واحد ها در جهت رفع نیاز های کاری و در صورت نیاز انتقال آن به
 رئیس کانون

 ها به منظور حل و فصل امور مربوط به آن واحدداخلی با مدیران واحد پیگیری مسائل 

 ابالغ و پیگیری کلیه دستورات شفاهی رئیس کانون به مدیر واحدها 

 کانون در خصوص فعالیت های کانونبه رئیس  های دریافتیارائه پیشنهاد 

  ن جابجایی کارکنا مورددر هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص اجرای دستور رئیس کانون
 شاغل در واحدها

 در خصوص اجرای دستور رئیس کانون به منظور استقرار و  واحدها با مدیر هماهنگی
 معرفی کارمندان جدیدالورود در محل تعیین شده

 ـ  ) انتقال ـ اخراجات کمیته تخلفات اداری کارکنان بر حسب مورد ثبت و اجرای تصمیم
 جابجائی(

 سیستم مخابرات کانون، دوربین های مداربسته، سیستم کشف  نظارت موردی بر عملکرد
 و سیستم ورود و خروج کارکنان و اعالم حریق و دزدگیر کانون

  مستمر اقدامات صورت گرفته در خصوص دستورات رئیس کانونپایش  

  به رئیس کانونحدهای مختلف وا در خصوص عملکرد گزارشارائه 

 شرکت در جلسات و مراسم های کانون حسب نظر رئیس کانون 

  حسب نظر رئیس کانون  53انجام اقدامات الزم در خصوص مصوبات کمیسیون ماده 

 اتوماسیون سازمان بازرسی کل بررسی روزانه اتوماسیون اداری شورایعالی کارشناسان ،
انجام  وشور، سامانه ثنا مربوط به کانون، سامانه شبکه دولت و تلفن همراه حوزه ریاست ک

 این خصوصاقدامات الزم در 

  همکاری با اعضاء هیئت مدیره در خصوص امور ایشان و انجام هماهنگی در این خصوص
 با سایر واحدها

  ــورت ــالغ ص ــیم و اب ــوص تنظ ــدیره در خص ــت م ــات هیئ ــر جلس ــا دبی ــاری ب همک
 سات هیئت مدیرهجل

  ابالغ کلیه مصوبات هیئت مدیره کانون به مدیران واحد ها یا کارشناسانتهیه نامه و 

 تهیه خالصه مصوبات به صورت ماهیانه از جلسات هیئت مدیره و پیگیری امور مربوطه 
 تااطالع رسانی به کارشناسان
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 ن امکانات انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آورد
 درخواست متقاضیان 

  ،دریافت و تحویل کلیه پرونده های قسمت امور کارشناسان و کارآموزان، دادسرای انتظامی
حسب درخواست  دادگاه انتظامی و امور ارجاعات به اعضاء هیئت مدیره و مدیر واحدها

 و موافقت رئیس کانون ایشان

 واحد ها، کمیته ها، کمیسیون ها و هیئت  پیگیری امور مربوط به نامه های ارجاعی به
 رئیسه های تخصصی حسب دستور رئیس کانون، تا حصول نتیجه

  صوص شنهاد در خ سی و ارائه پی سانی تنظیمبرر   شرح وظایف کارکنان واحد و به روزر
 رئیس کانونبه ستادی 

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیو رویه های اجرائی و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  و همکاری در امور مشترک فیمابین

 بررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  احد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبه نامه های وارده به وبررسی و پیگیری امور مربوط 

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

  مورد نیاز حسب دستور مافوق گزارش هایبررسی و ارائه 

  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانونین ذیربط واحد شده توسط مسئول

  تسلط بر تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد

  زارش گنظارت مستمر بر فعالیت قسمت های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ارائه
 رئیس کانون فصلی به های

   ی و مرخصتأیید ترفیع، پاداش، تنبیه و نظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشنهاد... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 

 در خصوص  واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 افزایش کمی و کیفی آن ارائه بهتر خدمات و
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 برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون 

  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 ل مافوقارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به مسئو 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 د به انتقال مواردر صورت لزوم  رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 به اتفاق مدیر واحد  اموال واحد مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت
 رئیس کانون هآن ب ارائهو حراست 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 شرح وظایف مسئول دفتر واحد ستادی
 مدیره و همچنین جلسات رئیس کانونات هیئت هماهنگی در برگزاری جلس 

  همکاری با اعضاء هیئت مدیره در خصوص امور ایشان و انجام هماهنگی در این خصوص
 با سایر واحدها

  هماهنگی و برنامـه ریـزی بـه منظـور مالقـات کارشناسـان، کارکنـان و عمـوم مـردم
 با رئیس کانون

 ــی ــوص تنظ ــدیره در خص ــت م ــات هیئ ــر جلس ــا دبی ــاری ب ــورت همک ــالغ ص م و اب
 جلسات هیئت مدیره

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 
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 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  بایگانی کلیه مدارک دریافتی پس از تأیید مسئول مافوق بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  مرتب و منظم کـردن پرونـده هـای موجـود در بایگـانی بـر اسـاس اصـول بایگـانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریانتعویض 

  ان نرم افزاری با امکایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 احد مربوطهتهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز و 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

  مورد نیاز برای مدیر واحد گزارش هایتهیه 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 یر واحدتایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مد 

 و مسئولین سازمان ها و اداره ها پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

  نکلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیاجرای 
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 واحد روابط عمومی
است که هر  ایبرنامه ریزی شدههای ای از اقدامات و کوششمجموعه روابط عمومی

 دهدیانجام م ،یی که با آن در ارتباطندهاگروهسازمان برای برقراری  ارتباطات  مؤثر و هدفمند با 
 به مثابه  پ لی است میان یک سازمان و مخاطبان آن.و 

بان به مخاط کانونتجزیه و تحلیل اطالعات و نظرات مدیریت ، انتقالنظور این واحد به م
ویی ایجاد همس ؛ با هدفبه مدیریت هاگروهتجزیه و تحلیل اطالعات این ی نتیجهن و انتقال آ

؛ تمام تالش خود را به کار بسته و تمام سعی و توان خود را در و هماهنگی در عالیق و منافع
 بیشتر کانون و نیل به اهداف متعالی آن به کار گرفته است.راستای تعالی هر چه 

 و مسئوالن در ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد روابط عمومی و شرح وظایف مدیر
  یل بیان شده است.این واحد به تفص
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 عمومی روابط شرح وظایف مدیر واحد
 ین مناسب برای انعکاس و تبی سیاست گذاری، برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های

، خانواده های ایشان، ءچشم انداز، اهداف، سیاست ها، برنامه ها و مواضع کانون برای اعضا
 رسانه ها و جامعه

  پیشنهاد سیاست های ارتباطاتی و تبلیغاتی به رئیس کانون 
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 انهای ایشگردآوری، جمع بندی و تحلیل نظر ها و دیدگاه های اعضای کانون و خانواده ،
 رئیس کانونمردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه فعالیت های کانون و ارائه آن به 

  جمع آوری اطالعات و داده پردازی برای تهیه گزارش های الزم جهت اخذ تصمیمات
 راهبردی در راستای ارتقا کانون 

 ــه فعالیــت ــوط ب ــر جمــع آوری و تمرکــز آمــار و مــدارک و اســناد مرب هــا و نظــارت ب
 کانونهای پیشرفت

 کانون در رسانه ها و کلیه وسائل ارتباط جمعی و ارائه گزارش  هایفعالیت رصد بازتاب
رصد به رئیس کانون جهت آگاهی از مواضع و دیدگاه های موجود نسبت به کانون و 

 برنامه ریزی برای فعالیت های ارتباطاتی مورد نیاز

 ب منتشره در وسایل ارتباط جمعینظارت بر جمع آوری اطالعات و آمار در زمینه مطال 

  ،تالش برای تقویت هر چه بیشتر روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین اعضای کانون
انون ک مرکز کارشناسان قوه قضائیه، ،گاه های مربوطه همچون قوه قضاییهنهاد ها و دست

 و زمینه سازی برای برقراری ارتباطات بین آنان ها و نهادهاسایر ارگانوکال و 

  ،برنامه ریزی، تهیه مقدمات الزم جهت برگزاری رویدادهای مختلف ) کنفرانس، همایش
جشن و ...( و اجرای رویدادهای ارتباطاتی و تبلیغاتی مذهبی، ملی، صنفی و مناسبتی در 
جهت تقویت ارتباط اعضا با یکدیگر و استفاده از پتانسیل های کانون در تبلیغ و ترویج 

 هارزش ها در سطح جامع

 یزهانگ اب کانونعملکرد  درباره مردم به رسانیاطالعو  اعالن، اعالم و ابراز مواضع کانون 
 تنویر افکار عمومی

 ها،، سیاستاهداف انعکاس برای مناسب هایها و برنامهشیوهدر خصوص  ریزیبرنامه 
 امعهها و جرسانه ،مخاطبان به کانون ها و مواضعها، برنامهفعالیت

 رئیس کانونو ارائه آن به  انجام شده در کانونهای تهیه گزارش از اقدامات مهم و فعالیت  

 و اتفاقات کانون  هاجمع آوری و تولید خبر از کلیه اقدامات و فعالیت 

 غی، فنی تهیه نشریات تبلیی امور مطبوعاتی )د نشریه و برنامه ریزی برای اجرای کلیهتولی
 (و بولتن های داخلی

  تحقیق و بررسی در  خصوص شیوه ها و ترفندهای تبلیغاتی سوء و تهاجم فرهنگی علیه
کانون و دستگاه قضا و در مجموع عدالت در نظام اسالمی ایران و اتخاذ تدابیر الزم جهت 
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خنثی سازی و مقابله با آن ها در سطح اعضای کانون و خانواده های ایشان و محدوده 
 جغرافیایی هدف کانون 

 راحی و انجام کلیه فعالیت های سمعی و بصری ) کلیپ سازی، طراحی پوستر، ساخت ط
 مستند، تولید محتوا در شبکه ای اجتماعی ، ساخت برنامه های تلویزیونی و ... (

 تولید محصوالت تبلیغاتی در تمام قالب های موجود 

  ها تدوین برنامه ساالنه مصاحبه های مسئوالن کانون با مطبوعات و رسانه 

  برگزاری نشست های همفکری با دیگر گروه های فعال در حوزه روابط عمومی، ارتباطات
یشبرد در خصوص پ برقراری ارتباط با همکاران و سخنگویان کلیدیو همچنین  و تبلیغات

زی ، )روابط عمومی های برتر سازمان ها نهاد ها، تیم های مستند سا اهداف کانون
، گروه های فعال در شبکه های اجتماعی و فضای یمجموعه های رسانه ای و هنر

 مجازی ، روزنامه نگاران و خبرنگاران مطرح و حرفه ای(

  ارتباط منسجم و نظامند با شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه و کلیه
 نهاد ها و دستگاه های مربوط

 ضای کانون با شخصیت های برنامه ریزی ارتباطاتی در قالب مالقات ها و بازدید های اع
 و ... با هدف رشد و تعالی کانون فرهنگی، دینی، خانواده های شهدا

  حضوری جدی و موثر و مفید مبتنی بر چشم انداز و ماموریت ها و ارزش های کانون در
 ای مجازی و بستر های ارتباط جمعیشبکه های تلویزیونی و رادیویی و اجتماعی و فض

 ها، ها، سیاستکانون به منظور آگاهی از چشم انداز، ماموریت شرکت در جلسه های مهم
خط مشی ها، برنامه ها و روند فعالیت ها و نیز آگاهی از نتایج سایر نشست ها و گردهمایی 

 با هماهنگی رئیس کانونها و جلسه ها 

 تتبلیغا جامع طرح و اجرای تدویننظارت بر و  طراحی و انجام کلیه تبلیغات محیطی 
 کانون ا و محوطههدر ساختمان تبلیغی فرهنگی فضاسازی رایب

 برای اعضاء و کارکنان کانون انجام امور فرهنگی ، رفاهی ، اجتماعی و تبلیغاتی 

  کانوننظارت بر رعایت دقیق موازین و ضوابط تبلیغاتی در 

 زشی و های آموهتالش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دور
 و ...استفاده از مطالب اینترنت 

 تالش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین 
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 روابط عمومیواحد ها و عملیات مربوط به هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیت 

 کانونروزرسانی مطالب علمی در سایت ه نظارت بر غنی سازی و ب 

 ون موضوعات مرتبط با امور روابط عمومی و ارائه دستاورد ها مطالعات و تحقیقات پیرام
 در قالب پژوهشنامه و آرشیو مطالعات و تحقیقات برای استفاده در آینده

 روابط عمومی جدید در قلمرو وظایف فعالیتهای و طراحی ، خالقیتنوآوری 

  دکنان واحشرح وظایف کار و به روزرسانی تنظیمبررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص 
 رئیس کانونبه روابط عمومی 

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیو رویه های اجرائی و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  و همکاری در امور مشترک فیمابین

 ی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطهبررس 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان.

  به نامه های وارده به واحد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبررسی و پیگیری امور مربوط 

 ون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوماسی 

  مورد نیاز حسب دستور مافوق گزارش هایبررسی و ارائه 

  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانونشده توسط مسئولین ذیربط واحد 

 اد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و تسلط بر تمام مف
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد

  زارش گنظارت مستمر بر فعالیت قسمت های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ارائه
 فصلی به رئیس کانون های

   ی و مرخصتأیید فیع، پاداش، تنبیه و ترنظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشنهاد... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 
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 در خصوص واحد  برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 ارائه بهتر خدمات و افزایش کمی و کیفی آن

 و استفاده بهینه از امکانات کانون برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری 

  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 ارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به مسئول مافوق 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ائه گزارش وار
 رئیس کانونمراه پیشنهادات اصالحی، به ه ضعف در روشهای اجرائی، به

 در صورت لزوم انتقال موارد به رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و 
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 به اتفاق مدیر واحد  اموال واحد مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در مظینتهیه و ت
 رئیس کانون هآن ب ارائهو حراست 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 سنجی افکار و شرح وظایف مسئول ارتباطات
 در زمینه امور قسمت مربوطهولید محتوا از جمله نظرسنجی ت 

 از کلیه مراسم ها و جلسات حسب نظر مدیر واحد تهیه خبر و گزارش 

 جمع آوری اطالعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی 

 کانونهای ها و پیشرفتجمع آوری و تمرکز آمار و مدارک و اسناد مربوط به فعالیت 

 تحلیل اطالعات جمع آوری شده و تهیه نمودار از آن 

  مسائل مبتالبه کانون حسب نظر مدیر واحدارائه راه حل در زمینه 

  سایر سازمان هاو ها، شورایعالی کانون سایر جمع آوری اخبار و اطالعات از اقدامات 

 بررسی جراید و اخبار در خصوص اقدامات مرتبط با کانون 
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 گزارش در رسانه ها و مجالت و روزنامه های کثیراالنتشار و اخبار و رویدادها  بررسی
  مدیر واحدآگاه نمودن  جهت مرتبط ردامو

 صدور بیانیه ها و پیام ها از طرف کانون با هماهنگی و حسب نظر مدیر واحد 

 هماهنگی و اجرای برنامه مصاحبه مطبوعاتی، رادیویی، تلویزیونی، کنفرانس خبری 

  دریافت، تحلیل، ارائه راهکار در خصوص انتقادات و پیشنهادات کارشناسان و عموم مردم
  واحدبه مدیر 

  و بررسی مسائل مشترک فیمابین حسب برقراری تماس با موسسات و واحدهای ذیربط
 نظر مدیر واحد

 اهداف انعکاس برای مناسب هایها و برنامهکاربرد شیوه در خصوص ریزیبرنامه ،
 ها و جامعهرسانه ،مخاطبان به کانون ها و مواضعها، برنامهفعالیت ها،سیاست

 ها در زمینهو رسانه ، نخبگانمردم هاینظرها و دیدگاه و تحلیل بندی، جمعگردآوری 
 ایهفعالیت بازتاب نقد و بررسیو همچنین  واحد مدیر به آن و ارائه کانون هایفعالیت
 ارکنانو ک و مدیران ها از یکسوها و دستگاه، رسانهنخبگان بویژه در نظر اقشار مردم کانون

 مدیر واحد به آن گزارش دیگر و ارائه سوی از

 و  ازمانیس همیتاو  و مدیران کارکنان بین تفاهم بیشتر روحیه هرچه تقویت برای الشت
 آنان بین ارتباطات برقراری برای سازیزمینه

 انونک سئوالنم ها و بازدیدهایمالقات در قالب "سازمانی ارتباطات جامع تقویم" تدوین 
 سترشو گ تداوم با هدف مردم و اقشار مختلف ، کارکنانو حقوقی حقیقی هایشخصیت با

 افکار عمومی روابط و تنظیم تلطیف و اصولی

 اکز مر به دسترسی و تسهیل رجوع ارباب راهنمایی برای الزم و اقدامات تمهیدات تدارک
 کانون و مسئوالن

 کانون یهابا اولویت ، متناسببا مطبوعات ارکان کانون هایمصاحبه ساالنه برنامه تدوین 
 افکار عمومی نیازهای و

 کانون و میهمانان مراجعان به ارائه برای کانوناز  ایپایه اطالعات و تنظیم تهیه 

 از  بهینه برداریو بهرهها و خبرگزاری ، رادیو، تلویزیونبا مطبوعات ایجاد ارتباط احسن
 مردم به رسانیاطالعآنها برای
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 ز ا و خارج داخل ( از افکار عمومی/ساالنه/فصلی)ماهانه ادواری تحلیلی گزارشهای تهیه
 مدیر واحد به ارائه برای کانون

 بمناس هایکارراه و ارائه مسائل منظور بازیابی به سازمانی درون افکار عمومی سنجش 
 مدیر واحد به

 منظور ترغیب به و کارشناسان کارکنان پیشنهادهای گردآوری نظام و اجرای طراحی 
 کانونامور  مؤثرتر در بهبود جریان چه هر مشارکت به و کارشناسان کارکنان

 آتی ها و فعالیتهایدر برنامه حاصل نتایج ها و اعمالفعالیت و ارزیابی نظارت 

  ــع ــه آجم ــت ارائ ــدی آن جه ــع بن ــه و جم ــدهای تابع ــات از واح ــار و اطالع وری آم
 دیر واحدگزارش به م

 و رسـانه  کارشناسـانهـای مـورد توجـه مـردم، کارکنـان، انعکاس مشکالت و چـالش
 به مدیر واحدها 

  تهیه مطالـب بهداشـتی، درمـانی، آموزشـی، پژوهشـی و ... بـرای اسـتفاده در سـیما و
 ای تبلیغاتیهتلویزیون

  تحقیق و ارزیابی نظرات و مطالبی که توسط مردم، مسئولین و یا در وسایل ارتباط جمعی
 گرددمطرح می کانونو برنامه های اجرایی  هادر رابطه با خط مشی

  مدیر واحدانتخاب خالصه مطالب جراید و آماده نمودن آن جهت مطالعه 

 نترنت و بررسی آن ها و انعکاس شکوائیه دریافت روزنامه های رسمی و محلی از طریق ای
 های مردمی به مدیر واحد

 و برنامه های فرهنگی به منظور حل مسائل مبتال به کانون و در  تهیه کلیپ و فیلم کوتاه
 جهت افزایش آگاهی کارشناسان

 جمع آوری اطالعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسایل ارتباط جمعی 

  خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطهتهیه درخواست خرید در 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 
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 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 های ارجاعی از طرف مدیر واحد پیگیری نامه 

 حسب نظر مافوق شرکت در دوره های آموزشی مرتبط 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از دیر واحدمجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

 قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایه ارائ  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
 

 مجازی فضای و شرح وظایف مسئول سایت
 و ... در زمینه امور قسمت مربوطه تولید محتوا از جمله اخبار 

 صدور و انتشار بیانیه ها و پیام ها از طرف کانون حسب نظر مدیر واحد 

  انتشار خبر و گزارش تهیه شده توسط مسئول مربوطه در سایت و فضای مجازی حسب
 نظر مدیر واحد

 روزانه سایت و سایر کانال های ارتباطی رسمی کانون و به روز نمودن آنها بررسی 

 آگــاه  مــرتبط جهــت رداگــزارش مــودر فضــای مجــازی و اخبــار و رویــدادها  بررســی
 مدیر واحدنمودن 
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  درج بخشنامه ها، اطالعیه ها، دستورالعمل ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها و شیوه نامه ها
 در سایت و فضای مجازی حسب نظر مدیر واحد

 کانونهای الزم برداریمشارکت در نظر سنجی و انعکاس افکار عمومی جهت بهره 

 مختلف از طریق سایت و فضای مجازیاطالع رسانی موضوعات  مشارکت در 

  با هماهنگی مدیر واحد کارشناساناطالع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و 

 کانون تهیه، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی سایت 

 این خصوص مدیریت محتوای سایت کانون و همکاری با سایر قسمت ها در 

 کانون درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در سایت 

  کانونغنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در سایت توجه و تمرکز بر 

 کانون های اطالع رسانی الکترونیک ی پایگاهامدیریت محتو 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 فتی از مدیر واحدتایپ پیش نویس نامه های دریا 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 یت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه هرگونه محدود به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

 انجام امور محوله مانه تلقی نمودن اطالعات در طول محر 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 
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 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  متقس نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

 ا امکان بیت های این قسمت بصورت نرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعال
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 تبلیغات و شرح وظایف مسئول انتشارات
 تولید محتوا از جمله بروشور، پوستر، بنر و ... در زمینه امور قسمت مربوطه 

 نیه ها و پیام ها از طرف کانون حسب نظر مدیر واحدصدور بیا 

  انتشار خبر و گزارش تهیه شده توسط مسئول مربوطه در خبرنامه ها و بروشورهای تبلیغاتی
 حسب نظر مدیر واحد

  درج بخشنامه ها، اطالعیه ها، دستورالعمل ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها و شیوه نامه ها
 نظر مدیر واحد در سایت و فضای مجازی حسب

 فضاسازی و تولید محتوا در محیط کانون 

  و برنامه های فرهنگی به منظور حل مسائل مبتال  تهیه کلیپ و فیلم کوتاهمشارکت در
 به کانون و در جهت افزایش آگاهی کارشناسان

  مرتبط با موضوع کارشناسیفنی  اتی ونشریات تبلیغو در اختیار قرار دادن تهیه 

 نونکاو تبلیغاتی  و رعایت موازین الزم برای برنامه های انتشاراتی مطالعه و بررسی 

  برنامه ریزی و برگزاری جشن های مناسبتی و مراسم های فرهنگی و اجتماعی حسب
 نظر مدیر واحد

 هماهنگی و اخذ مجوز جهت نصب بنرهای شهری 

 نصب و بایگانی بنرها و استندها در محل مورد نظر حسب نظر مدیر واحد 

 اری تماس با موسسات و واحدهای ذیربط جهت هماهنگی و تنظیم برنامه های برقر
 و نظایر آنها و کنفرانس ها مالقات  ،تبلیغی، امور مسافرتی، پذیرایی

 برگزاری برای ارائه به مدیر واحد تهیه آمار و اطالعات از مدعوین و تهیه گزارش 
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 مربوطه  تهیه تقویم روزهای تشریفاتی در طول سال و انجام امور 

  کانونتهیه جزوات و نشریات داخلی جهت آگاهی پرسنل شاغل در 

 امور مربوط به تدوین و چاپ کلیه کتب از طرف کانون اجرای هماهنگی و پیگیری 

 هماهنگی و پیگیری ارسال کتب مربوطه کارشناسان به مراکز مختلف 

 نکانو و عمومی تخصصی سمینارها و گردهمایی در برگزاری مشارکت 

 ــی پوشــش ــاختمان تبلیغ ــاهایس ــا و فض ــومی ه ــانون عم ــت ک ــام در گرامیداش و  ای
 ویژه مناسبتهای

 و  در ساختمان تبلیغی - فرهنگی فضاسازی برای تبلیغات جامع طرح و اجرای تدوین
 کانون محوطه

 کانون و داخل و ...( در خارج ، دایمیها )ساالنهنمایشگاه مدیریت 

 و  بـا سـالیق )متناسـب مخاطبـان اهـدا بـه بـرای تبلیغـاتی و تولیـد هـدایای یطراح
 قشرها( عالیق

 کانون داخل مراسم تقویم و اجرای ، تدوینتهیه 

 کانون انتظارو سالن  و اتاق موزه و اداره اندازیراه 

 عملکرد و  تبلیغ برای مورد نیاز هایو فیلم تلویزیونی هایآگهی ساخت تولید و سفارش
 کانون مستندسازی

 کانون منظور معرفی به مواد انتشاراتی ها و تهیه، جزوهکتب کلیپ، تدوین 

 ها و ها، طرحها، فعالیتسیاست مربوط به هایو اخبار و گزارش و نشر اطالعات گردآوری
 مؤثر و مناسب ها و قالبهایباشیوه ؛هابرنامه

 افکار عمومی به ارائه برای کانون عملکرد ساالنه شار خالصهو انت تدوین 

 کانون خارجیو  داخلی انتشار نشریه 

 های علمی و اجرائیها و همایشها، برنامهها، کنگرهانجام امور مربوط به برگزاری جشن 

  با هماهنگی مدیر واحد کارشناساناطالع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و 

  برای ارسال پیامک کارشناسانلیستی از شماره تلفن همراه تهیه 

  و کارشناسان اطالع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان 
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 ،ست تهیه گزارش، نش کارشناسان واجد شرایط برای انجام مصاحبه، ارسال لیست مسئوالن
 واحد مطبوعاتی با هماهنگی مدیر

 ی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت هافضاسازی و بزرگداشت مراسم های اسالم 

 های دولتی بمنظور هماهنگی و تنظیم برقراری ارتباط با سایر ادارات، موسسات و ارگان
ها و سمینارها در چارچوب اهداف کنفرانس ها،برنامه های انتشاراتی، پذیرایی ها، مالقات

 کانون با نظارت مدیر واحد

 وزیع دعوتنامه مدعوینهماهنگی و همکاری در تنظیم و ت 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه اقدامات 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رف مدیر واحدرجاعی از طپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هو برنامه های تعیین شدجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف واحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای قسمت مربوطهاموال  مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  
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  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 آرشیو و ستندسازیشرح وظایف مسئول م
 کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری کانون مستند سازی 

 مستندسازی از کلیه اقدامات واحد روابط عمومی و سایر واحدها 

 کد گذاری و آرشیو کلیه مستندات 

 ی و تدوین کلیه مستندات صوت و فعالیت های کانون هااز مراسم خبر و تهیه عکس، فیلم
 ا و رویدادهای غیر آموزشیو تصویری از کلیه مراسم ه

 تهیه نسخه پشتیبان از کلیه آرشیو مستندات در بازه های سه ماهه 

 روابط عمومی از فعالیتهای ایعملکرد دوره گزارشهای تهیه 

 های خبری داخلیمشارکت در تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن 

 تشریفاتیای و ، انتشاراتی، رسانهمشارکت در انجام امور تبلیغاتی 

 نکانوهای مصوب مشارکت در انجام امور مطبوعاتی و سمعی و بصری مربوط به برنامه 

 به صورت بروشور، سی دی هامعرفی کامل و جامع واحد 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 رشناسان و مسئولین سازمان ها و اداراتپاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کا 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 
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 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهشهای اجرائی، ضعف در رو

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

 ا امکان بنرم افزاری سمت بصورت ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این ق
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 واحد حقوقی

در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی مراجع ذیصالح  کانونوظیفه دفاع از حقوق 
 طریق را از کانون ی حقوقیخط مش. این واحد باشدکانون میواحد حقوقی قانونی بر عهده 
در جهت کاهش  نموده و همچنین تعریف حسب نظر رئیس کانونو  در امور ایجاد وحدت رویه

ه و اقدام به ارائه مشاور ری از اطاله وقت مراجعه کنندگان؛های شکایات و جلوگیپرونده
 .نمایدمی راهنمایی به کارشناسان

قوقی و شرح وظایف مدیر و مسئوالن این در ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد ح
 واحد به تفضیل بیان شده است.

 حقوقی شرح وظایف مدیر واحد

 ت ارائه مشاوره حقوقی به بخش های مختلف کانون و پاسخگوئی به ابهامات و سئواال
 کارشناسان به روش مناسبحقوقی 

  ظامی، حقوقیدر خصوص شکایات انت کارشناسانارائه راهکار در جهت حمایت حقوقی از 
 و کیفری مربوط به کارشناسی

 جذب کارشناس برای امور داوری انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (011در صفحه )شرح فرآیند 

 در صفحه)شرح فرآیند  تعیین داور انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
013) 
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  ثبت و رسیدگی به شکایات در هیئت  واحد در فرآیندانجام آن دسته از وظایف مربوط به
 (030)شرح فرآیند در صفحه  مدیره

  اتخاذ تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و
ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان  کوشش در کانون وحفظ منافع و مصالح 

 کانونسطح  در
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 دفاع از حقوق ی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی وطرح و تعقیب دعاو 
 کانون با استفاده از وکالی مجرب دادگستریدعاوی مطروحه بر له یا علیه  کلیه در کانون

  در  ونکانبه عنوان نماینده حقوقی  امور حقوقیدرکلیه  کانونایفای وظایف نمایندگی
 ها و نهادهای دولتیسازمان ات،مراجع، ادار

 کانون هایهو مزاید هاهجلسات مناقصدر  کانونماینده رئیس ن 

 ن و ارائه طریق حقوقی به مسئولی کانونظهارنظر حقوقی درمورد کلیه تعهدات له یا علیه ا
یر و سا کانونذیربط به نحوی که تعهدات موردنظر، با آیین نامه ها و دستورالعمل های 

 باشدمقررات جاری کشور مغایرت و منافات نداشته 

  و کانوناظهارنظر، بررسی و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده بین 
 اشخاص حقیقی یا حقوقی

  همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آئین نامه
 کانوننیاز  های مورد

 مربوط به کانونقراردادهای  کلیه تنظیم بررسی و 

 ات به انجام تعهد کانوننجام اقدامات متناسب حقوقی درخصوص الزام متعهدین بررسی و ا
 رئیس کانون دستورخود، حسب 

 سپردن وثیقه ملکی، رهن امالک تنظیم پیش نویس متن تعهدنامه محضری و پیگیری 
ق اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از طریو  وثیقه، فک رهن، تبدیل وثیقه، نقل و انتقال اموال

 ثبتاجرای 

 مناقصه حسب دستور رئیس کانون با هماهنگی با واحد مربوطه در مزایده و  تنظیم آگهی
 کانون

 شناسایی مشاورین حقوقی جهت همکاری در موارد لزوم 

  ارائه مشاوره و اعالم نظر حقوقی درباره استعالم واحدهای مختلف در خصوص مسائل
 از مراجع ذیربطو حسب مورد انجام استعالم و پیگیری پاسخ آن  حقوقی

 ها و نامهآیین ها وآوری، بررسی و تنظیم اطالعات جهت تهیه و تدوین اساسنامهجمع
 نیاز های حقوقی مورددستورالعمل

  مکاتبات الزم با مراجع قضاییتهیه پیش نویس 
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 اقدامات الزم به منظور حصول اطمینان از اجرای تعهدات موسسات طرف قرارداد  اجرای
 یین شدهدر مهلت های تع

  در خصوص ادامه فرآیند امور شکایاتبررسی شکایات دریافتی و اعالم نظر به مسئول 
 رسیدگی به شکایات

  بررسی گزارش آسیب شناسی از شکایات وارده و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و
 ارجاع آن به واحدهای ذیربط به ویژه واحد آموزش و پژوهش

 اقدام در خصوص آن با توجه به ضوابط تعیین شده  دریافت درخواست داوری و بررسی و
 در شیوه نامه داخلی تعیین و معرفی داور

  دریافت لیست کارشناسان مستنکف در خصوص ارائه خدمات داوری و بررسی آن و ارائه
 آن به رئیس کانون

 شرکت در کمیسیون مربوط به تعیین و تأیید امتیاز داوران 

 شرح وظایف کارکنان واحد و به روزرسانی تنظیم بررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص 
 رئیس کانونبه  حقوقی

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیو رویه های اجرائی و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  در امور مشترک فیمابین و همکاری

 بررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن
 درخواست متقاضیان

  نامه هبه نامه های وارده به واحد و تهیه پاسخ برای فرستندبررسی و پیگیری امور مربوط 

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

  مورد نیاز حسب دستور مافوق گزارش هایبررسی و ارائه 

  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 رئیس کانون و ارجاع آن بهشده توسط مسئولین ذیربط واحد 

  تسلط بر تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد
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  زارش گنظارت مستمر بر فعالیت قسمت های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ارائه
 فصلی به رئیس کانون های

  ی و مرخصتأیید ترفیع، پاداش، تنبیه و د کارکنان واحد و پیشنهاد نظارت بر عملکر... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 

  در خصوص واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 ارائه بهتر خدمات و افزایش کمی و کیفی آن

 ه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانونبرنام 

  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 ارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به مسئول مافوق 

 وزشی مرتبط حسب نظر مافوقشرکت در دوره های آم 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 در صورت لزوم انتقال موارد به رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و 
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 به اتفاق مدیر واحد  اموال واحد مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت
 رئیس کانون هآن ب ارائهو حراست 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
 

 واحد حقوقی شرح وظایف مسئول دفتر
 یون منتخب هیئت مدیرهو انجام هماهنگی جهت برگزاری جلسه کمیس برنامه ریزی 

 بندی مصوباتطبقه همکاری و اقدام در تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و 

 تهیه دستور جلسات و تنظیم صورتجلسات حقوقی 

  ــه ــایتهی ــزارش ه ــالیانه( گ ــلی و س ــه، فص ــورت ادواری )ماهیان ــه ص ــی ب از  تحلیل
 وضعیت پرونده های حقوقی 
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 هامور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدجهت انجام واحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  بایگانی کلیه مدارک دریافتی پس از تأیید مسئول مافوق بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  مرتب و منظم کـردن پرونـده هـای موجـود در بایگـانی بـر اسـاس اصـول بایگـانی و
 دستورالعمل های ابالغی

 تعویض پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریان 

 ان نرم افزاری با امکمناسب از فعالیت های این قسمت بصورت  ایجاد سیستم بایگانی
 جستجو در آن

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 راهم آوردن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم ف
 درخواست متقاضیان

  مورد نیاز برای مدیر واحد گزارش هایتهیه 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 ن ها و اداره ها.پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازما 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 داوری شرح وظایف مسئول امور
  جذب کارشناس برای امور داوری واحد در فرآیندانجام آن دسته از وظایف مربوط به 

 (011در صفحه )شرح فرآیند 

 در صفحه)شرح فرآیند  تعیین داور انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
013) 

 دریافت لیست اسامی داوران منتخب هیئت مدیره جهت بهربرداری 

 تشکیل پرونده برای داوران جذب شده 

 اسان مستنکف در خصوص ارائه خدمات داوری بر اساس شیوه نامه ارائه لیست کارشن
 داخلی تعیین و معرفی داور به مدیر واحد حقوقی

 برگزاری کمیسیون مربوط به تعیین پارامترهای امتیاز دهی به داوران 

  محاسبه امتیاز داوران بر اساس شیوه نامه داخلی تعیین و معرفی داور و ارائه آن به
 کمیسیون مربوطه

  ــدارک شناســایی از ــاز و م ــورد نی ــه همــراه مســتندات م دریافــت درخواســت داوری ب
 دبیرخانه مرکزی

 تهیه نامه معرفی داور یا هیئت داوران و ارجاع آن به دفتر جهت تایپ 

  دریافت نامه امضاء شده در خصوص معرفی داور یا هیئت داوران از رئیس کانون و ثبت
 آن در سیستم ارجاع داوری

 معرفی داور یا هیئت داوران به دبیرخانه مرکزی جهت ابالغ به متقاضی ارسال نامه 

  اخذ مدارک مربوط به داوری های انجام شده توسط منتخبین کانون بر اساس شیوه نامه
 داخلی تعیین و معرفی داور

  بررسی و پیگیری واریز بیست درصد از حق الزحمه داوری به حساب صندوق حمایت از
 دگستری استان اصفهانکارشناسان رسمی دا

 اجرای کلیه موارد مندرج در شیوه نامه داخلی تعیین و معرفی داور 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان
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 ی کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوماسیون ادار 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 قات درخواست کنندگان با مدیر واحدتعیین وقت مال 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 حدمدیر واپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 ظر مدیر واحدو ارائه اطالعات مورد نیاز حسب ن گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  لیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانینکاجرای 

 

 امور داوریفرآیندهای مربوط به قسمت 
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.  
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 شکایات شرح وظایف مسئول امور
 یئت در ه ثبت و رسیدگی به شکایات انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند

 (030در صفحه )شرح فرآیند  مدیره

  و در  اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری آیین نامه 42با ماده شکایت تطابق
 صورت تطابق ارجاع به مدیر واحد

  شکایت از قبیل استعالم از کارشناس مربوطه و ... بررسیاجرای ادامه فرآیند 

  تهیه خالصه پرونده و گردش کار آن و آماده سازی پرونده جهت طرح در کمیسیون
 منتخب هیئت مدیره

 ات کمیسیون منتخب هیئت مدیره برای رسیدگی به هماهنگی جهت  برگزاری جلس
 شکایات و انجام پیگیری امور مربوطه بعدی تا حصول نتیجه 

  آسیب شناسی از شکایات وارده و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش مربوطه
 به مدیر واحد

 به مدیر  آماری فصلی از روند شکایات مطروحه و مختومه در کانون گزارش هایه ارائ
 واحد

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 یاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامهاقدامات مورد ن 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 واحد پیگیری نامه های ارجاعی از طرف مدیر 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدهمراه پیشنهادات اصالحی، به ه ضعف در روشهای اجرائی، ب
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 هه های تعیین شدجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 ــه و ت ــیمنتهی ــزارش در ظ ــرقت صــورت گ ــودی و س ــمت مر مفق ــوال قس ــهام و  بوط
 مدیر واحدارسال آن برای 

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 امور شکایاتط به قسمت مربو فرآیند
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 مشاوره شرح وظایف مسئول امور

 ارائه راهنمایی و مشاوره حقوقی به مراجعه کنندگان 

 رئیس کانون و مدیر ارائه راهنمایی و مشاوره در خصوص مسائل حقوقی ارجاعی از طرف 
 هاواحد

  ــه راهنمــایی و مشــاوره موجــود در  در خصــوص مســائل حقــوقیبــه کارشناســان ارائ
 کارشناسی هایگزارش 

 آوری منابع حقوقی های حقوقی، قوانین و مقررات و جمعمطالعه و بررسی مستمر زمینه
عات این اطال رسانیروز همچنین بهو نیاز  منظور دسترسی سریع به اطالعات موردالزم به

 رطور مستمبه

 حسب نیاز کانونهای کارشناسی در خصوص مسائل حقوقی ارائه تحلیل 

 کارشناساندفاعیه حسب نیاز  لوایحیه و تدوین همکاری در ته 

  تهیه فراخوان و ثبت نام از کارشناسان پیشکسوت برای مشاوره تخصصی در هر رشته و
 تهیه لیست مربوطه پس از انجام بررسی های الزم

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 اسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و اداراتپ 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 حوله و یا هرگونه نقطه هرگونه محدودیت در انجام امور م به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 
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 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

 انجام امور محوله العات در طول محرمانه تلقی نمودن اط 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

 ا امکان بنرم افزاری یگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت ایجاد سیستم با
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 واحد آموزش و پژوهش

به دالیل فراوان و نهادها   هادر دنیای در حال تغییر کنونی آموزش و پژوهش در سازمان
به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر پذیرفته شده است. تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده 

های جدیدی وارد عرصه زندگی شوند لذا ها و روشاست که هر از چند گاهی نظریات، تکنیک
که  های قدیمی راها و سیستمبرای ادامه حیات به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش

های کارکنان با نیازهای جامعه، پیشرفت های کارآیی ندارند، کنار نهاد. هر چه دانش و مهارت
علمی و تغییرات فن آوری هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت 

های دیگری چون توسعه و رود. اساس بهسازی سازمانی که به نامفرد و سازمان باالتر می
ای ضمن هدگی سازمانی نیز خوانده شده، بهسازی نیروی انسانی است که به صورت آموزشبالن

 ها انجام می شود.خدمت در سازمان

در ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد آموزش و پژوهش و شرح وظایف مدیر و 
 مسئوالن این واحد به تفضیل بیان شده است.

 پژوهش و آموزش شرح وظایف مدیر واحد
 درخواست اعطای صالحیت علمی و  نجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیندا

 (220)شرح فرآیند در صفحه  فنی

 ــه واحــد در فرآینــد ــوط ب درخواســت تغییــر وضــعیت  انجــام آن دســته از وظــایف مرب
 (203)شرح فرآیند در صفحه  کارآموز به کارشناس
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 و مطالعاتی در رشته های فعال در کانون برنامه ریزی برای ایجاد گروه های پژوهشی 

 ارت چ نیاز کارشناسان و کارکنان مطابق با آموزشی مطابق با دوره تهیه و تدوین استاندارد
 سازمانی

  مدیران برای تکمیل نمودن نیازهای آموزشی و تهیه سوابق  به سایر نظرخواهیارائه فرم
 آموزشی هر فرد

 ت آموزشی کارکنان از طریق ارائه راهنمایی های قوانین و مقررا نظارت بر اجرای صحیح
 به مسئول مربوطه الزم

  آموزشی هایمکاندرخواست خرید جهت تجهیز نمودن تأیید  

 و ارجاع آن به مدیر مربوطه کارکنان کارشناسان و امتیازات آموزشی تأیید 

 یداهای روها و بررسی و تأیید فرم های تکمیل شده مربوط به تولید محتوا در خصوص دوره
 آموزشی و ارائه به مسئول مربوطه

  آن به  برای انتشار و ارائهها ارائه شده توسط مسئولین قسمتتأیید نهایی مطالب و محتوا
 جهت اقدام مسئول مربوطه

  دریافت گزارش آسیب شناسی از سایر واحدها و تجزیه و تحلیل علل بروز مشکالت بوجود
 ص رفع آنآمده به منظور ارائه راهکار در خصو

  دریافت لیست ثبت نام کنندگان در دوره های آموزشی و بررسی آن  و ارجاع آن به مسئول
 برنامه ریزی آموزشی و استاندارسازی

 مدیران مربوطهآن به ارائه نتایج و  بررسی و تحلیل نتایج دوره های برگزار شده 

  ن رئیســه هــای گــروه هــای تخصصــی ، کمیســیو هیئــتدریافــت نیازهــای آموزشــی
ــای تشــخیص صــالحیت و  ــانونواحــدها ه ــه مســئول مربوطــه  ی ک ــاع آن ب و ارج

 جهت اجرایی نمودن آن

  هماهنــگ نمــودن نیازهــای آموزشــی هیئــت رئیســه هــا و کمیســیون هــای اعطــای
ــامل  ــی ش ــای آموزش ــا و دوره ه ــت ه ــی در خصــوص نشس ــی و فن صــالحیت علم

 مدرس، عنوان، سرفصل مطالب( و آرشیو نمودن آن

 ــت نیاز ــی، دریاف ــی و فن ــای علم ــای صــالحیت ه ــی از کمیســیون اعط ــای آموزش ه
ــزی و  ــام ری ــت برن ــان جه ــین کارشناس ــروه و همچن ــی گ ــه تخصص ــت رئیس هیئ

 های آموزشی مورد نیاز به صورت ساالنه و فصلیهماهنگی دوره 
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  شرح وظایف کارکنان واحد و به روزرسانی تنظیمبررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص 
 رئیس کانونبه آموزش و پژوهش 

  پیشنهاد مبالغ حق الزحمه به هیئت مدیره برای اساتید نشست های آموزشی در ابتدای
 هر سال

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیهای اجرائی و  و رویه مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  و همکاری در امور مشترک فیمابین

 بررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

  ه واحد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبه نامه های وارده ببررسی و پیگیری امور مربوط 

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

  مورد نیاز حسب دستور مافوق گزارش هایبررسی و ارائه 

  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانونئولین ذیربط واحد شده توسط مس

  تسلط بر تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد

  زارش گنظارت مستمر بر فعالیت قسمت های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ارائه
 به رئیس کانون فصلی های

   ی و مرخصتأیید ترفیع، پاداش، تنبیه و نظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشنهاد... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 

  در خصوص واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 ت و افزایش کمی و کیفی آنارائه بهتر خدما

 برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون 
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  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 سئول مافوقارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به م 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 به  وم انتقال موارددر صورت لز رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 احد و ریاموال واحد مربوطه به اتفاق مد یگزارش در صورت سرقت و مفقود میو تنظ هیته
  کانون سیحراست و ارائه آن به رئ

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 آموزش مشورتی کمیسیون
 ستورالعمل ها و شیوه نامه های ابالغی از طرف رئیس انجام وظایف بر اساس مصوبات و د

 کانون
 

 صالحیت تشخیص مشورتی های کمیسیون
  انجام وظایف بر اساس مصوبات و دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابالغی از طرف

 شورایعالی کارشناسان
 

 رویه وحدت و مطالعاتی هایگروهمسئول شرح وظایف 
 انون، شـرح وظـایف ایـن قسـمت در شـیوه نامـه بر اسـاس مصـوبه هیئـت مـدیره کـ

 های مطالعاتی و وحدت رویه به شرح زیر بیان شده است.گروه
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 مطالعاتی و وحدت رویه یهاگروه نامه شیوه

 مقدمه
مطالعه و پژوهش تالشی منسجم و نظام مند در جهت گسترش مرزهای علم و توسعۀ 

دید است. پژوهش کوششی برای یافتن دانش بشری و منبع اصلی تولید اطالعات و دانش ج
بهترین و آسان ترین راه حل های ممکن در جهت حل مشکالت موجود در عرصه های مختلف 
علمی و اجرائی است . با توجه به لزوم امر پژوهش و مطالعه در نیل به اهداف کانون کارشناسان 

های تقان بیشتر فعالیتا رسمی دادگستری استان اصفهان به منظور ایجاد انسجام ، انتظام و
های مطالعاتی و وحدت رویه در رشته های گوناگون طبق نمودار تشکیالتی ، گروهکارشناسی

 کانون تشکیل و بر اساس این شیوه نامه شروع به فعالیت می نمایند.

 : اهداف و دستاوردها 1ماده 
 اند از:های مطالعاتی عبارتاهداف و دستاوردهای  تشکیل گروه

 های گوناگون کارشناسیهای پژوهشی در رشتهشدن فعالیت مندنظام .0

 افزایش سطح علمی کارشناسان و گسترش مرزهای دانش  .2

 جلوگیری از رکود علمی کارشناسان .0

 های پژوهشیترغیب کارشناسان به فعالیت .5

 های پژوهشی کارشناسان ارزیابی و نظارت بر فعالیت .4

رفع اختالفات فاحش در منظور  های کارشناسی بهایجاد رویه واحد  در نظریه .6
 کارشناسی یهاگزارش

 کیفیت و دقت در نظرات کارشناسی ارتقا .1

 : مفاهیم2ماده 
 گروه مطالعاتی: 2-0

رشته هستند که برای رسیدن به جمعی از کارشناسان هم« مطالعاتی گروه»منظور از 
 نند.کفکری و همکاری علمی میشناخت و آگاهی و حل یک مسئله با یکدیگر هم

 وحدت رویه:  2-2

نامه، وحدت روش برای حل یک مسئله نیست چرا در این شیوه« وحدت رویه»منظور از 
پذیر باشد و کارشناسان مختلف های مختلفی امکانکه ممکن است حل یک مسئله از روش



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 010

یکسان  به معنای« وحدت رویه»هرکدام با روش متفاوتی به پاسخ مسئله دست یابند. همچنین 
نظرات کارشناسی نیست چون افزون بر اینکه یگانگی در نظرات کارشناسی درباره یک  بودن

موضوع ممکن نیست، الزمه استقالل در نظر کارشناسی، ارائه نظرات مختلف در یک موضوع 
نزدیک بودن نظرات کارشناسان و دوری از « وحدت رویه»کارشناسی است؛ بنابراین منظور از 

اصطالحی رایج در مجامع « وحدت رویه»که ضوع است. ازآنجاییاختالفات فاحش در یک مو
نامه نیز از اصطالح مذکور استفاده شده است که با توضیحات فوق حقوقی است در این شیوه

سازی نظرات کارشناسی پیرامون ، تقریب و نزدیک«وحدت رویه»شود منظور از مشخص می
 یک موضوع و رفع اختالفات زیاد است.

 های مطالعاتی ختار گروه: سا3ماده 
کنند و یمی مطالعاتی در هر رشته زیرنظر مدیر واحد آموزش و پژوهش فعالیت هاگروه

 از: عبارتنداعضای آن 
 مطالعاتی مسئول گروه -0-0

 مطالعاتی  کارشناسان عضو گروه -0-2
 همکاران گروه مطالعاتی -0-0

مند، دار، عالقهان کارشناسان صالحیتهای مطالعاتی از می: کارشناسان عضو گروه0تبصره 
نظر از طرق گوناگون مانند فراخوان ، معرفی از سوی ارکان کانون، باتجربه و صاحب

الحیت های اعطای صپیشکسوتان، هیئت رئیسه گروه های کارشناسی یا مسئوالن کمیسیون
ولیه لیست تهیه به واحد آموزش و پژوهش کانون ارائه و این واحد پس از انجام بررسی های ا

نماید و اعضای گروههای مطالعاتی در شده را  به همراه نظر آن واحد به هیئت مدیره ارائه می
نفر خواهد بود با تصویب هیات مدیره انتخاب می شوند . اعضاء گروه  0هر رشته که حداقل 

مدیر آموزش  همطالعاتی از بین خود یکنفر را با رأی اکثریت به عنوان مسئول گروه جهت تأئید ب
 کنند .و پژوهش معرفی می

: همکاران گروه مطالعاتی به تناسب نیاز و حسب موضوع مطالعه از بین سایر 2تبصره 
کارشناسان عالقمند و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مسئول گروه دعوت 

ان شته و کارشناسها محدودیتی نداگردیده و با گروه همکاری می نمایند. همکاری در این گروه
توانند با تکمیل فرم مربوط، درخواست خود برای همکاری را به مسئول گروه  مند میعالقه
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ات صمیمت تحویل نمایند تا پس از بررسی و تأیید  با گروه مطالعاتی همکاری نمایند. ضمناً 
 گروه انجام خواهد شد  گروه با رای موافق اکثریت اعضاء

تواند از بین کارشناسان عضو گروه های ش و پژوهش می: مدیر واحد آموز0تبصره 
مطالعاتی یکنفر را به عنوان هماهنگ کننده بین مسئولین های گروه های مطالعاتی انتخاب 

 نماید.

 : شرح وظایف0ماده 
 مطالعاتی گروهوظایف مسئول  5-0

نیاز پژوهشگران هر رشته اعم از کتاب،  پیگیری تأمین منابع اطالعاتی مورد .0
 نسخۀ دیجیتال یا کاغذی() قاله، مجله، نشریه و...م

 نظارت کلی بر فرآیند انجام مطالعه و تحقیق طبق مفاد این شیوه نامه  .2

 مطالعاتی هماهنگی مستمر با اعضای گروه .0

 ، تنظیم صورتجلسات و پیگیری آنها تعیین دستور جلسات گروه .5

 شرکت و ادارة جلسات گروه مطالعاتی و وحدت رویه  .4

 مطالعاتی بر عملکرد کارشناسان عضو گروه نظارت .6

مطالعاتی و ارائه آن طبق فرآیند  پیگیری اخذ نظرات نهایی و مصوب گروه .1
  4موضوع مادة 

 پیگیری و انجام سایر امور محولۀ مرتبط با  موضوع پژوهش  .3

 کانون هایرسانپیگیری الزم برای انتشار مقاالت تأیید شده در نشریه یا پیام .2

 ماهه به هیأت مدیرهارش عملکرد ششارائۀ گز .03

 مطالعاتی گروهوظایف اعضای  5-2
ع تفاده از منابهای مورد نیاز برای انجام مطالعه و پژوهش با اسشناسایی موضوع .0

ها، رئیسۀ گروهفراخوان به کارشناسان عضو کانون ، هیئتگوناگون از قبیل 
های نده گزارشکنهای کنترلهای اعطای صالحیت، اعضای گروهکمیسیون

 کارشناسی، دادسرای انتظامی کانون و ...
 های تخصصی برای حل مسائل موجودانجام مطالعات علمی و پژوهش .2
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رصد موضوعات مهم و مسائل مبتال به در رشته مربوط که نیازمند مطالعه و  .0
 تهیه متون آموزشی اعم از جزوه، مقاله، کتاب یا یادداشت علمی هستند.

های لسات مربوط و همکاری با سایر اعضای گروه در زمینهحضور مستمر در ج .5
 نیاز مورد

 های مورد اختالف ارائۀ پیشنهادهای الزم برای رسیدن به وحدت رویه در موضوع .4

ها برای تشخیص مطالعاتی سایر رشته هماهنگی و همکاری با اعضای گروه .6
 ای که نیازمند وحدت رویه هستند.رشتههای مشترک میانموضوع

 سفارش و جذب مقاالت علمی ، پیشنهادات و اعالم نیازها در رشته مربوط .1

 های تحلیلی جهت درج در نشریه کانون.ارائه مقاالت علمی و یادداشت .3

ای هرشته خود، در یکی از شبکههم فکری و تبادل علمی با همه کارشناسان هم .2
 مجازی که توسط واحد آموزش و پژوهش کانون تشکیل خواهد شد.

 فرآیند انجام مطالعات :1دة ما
 فرآیند انجام مطالعات و رسیدن  به نتیجه نهایی برای هر موضوع بترتیب بشرح زیر است:

شناسی برای انجام مطالعات به وسیله اخذ نظرات از کلیه موضوع یابی و مسئله -4-0
 وکارشناسان ، هیات رئیسه گروههای تخصصی ، کمیسیونهای اعطاء صالحیت ، کارکنان 

مدیران واحد ها و قسمت های مختلف کانون و ... توسط مسئول و اعضای گروه مطالعاتی در 
 هر رشته 

 دسته بندی و تعیین اولویت موضوعات توسط مسئول گروه -4-2

توزیع موضوعات مورد مطالعه بین اعضای گروه مطالعاتی توسط مسئول گروه با  -4-0
 تعیین برنامه زمانبندی

عات و پژوهش توسط اعضا با کمک همکاران گروه بر حسب مورد و نیاز انجام مطال -4-5
و ارائه گزارش اقدامات انجام شده طی دوره انجام مطالعه طبق برنامه زمانبندی به مسئول 

 گروه

 ارائه نتایج حاصل از مطالعات به مسئول گروه در زمان مقرر -4-4
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نیاز همکاران گروه جهت مطالعه توزیع نتایج ارائه شده بین اعضای گروه و حسب  -4-6
 و اظهار نظر  در زمان تعیین شده 

انعکاس نظرات به اعضای مطالعه کننده جهت بررسی و اظهارنظر در مدت زمان  -4-1
 تعیین شده 

مطرح نمودن نتایج حاصل شده از مطالعات در جلسۀ گروه با حضور همکاران گروه  -4-3
اکثریت اعضای گروه )چنانچه نتایج مورد تأئید قرار  حسب نیاز جهت ارزیابی و تائید با رای

نگیرد با ذکر موارد به اعضای مطالعه کننده جهت انجام مطالعات تکمیلی برگشت داده می 
 شود.(

نتایج حاصل از مطالعات پس از تصویب در گروه با دستور رئیس کانون در اختیار  -4-2
ربوط، اعضای کمیسیونهای اعطای کلیه کارشناسان رشته مربوط، هیئت رئیسه گروه م

 صالحیت جهت اظهارنظر در زمان تعیین  شده قرار می گیرد.

ی با گیری نهائطرح و بررسی نظرات دریافتی در جلسۀ گروه مطالعاتی و تصمیم -4-03
 رأی اکثریت

 ارائه نتایج نهایی به رئیس کانون از طریق مدیر واحد آموزش و پژوهش  -4-00

ند انجام مطالعات توسط رئیس کانون و در صورت عدم تأئید، بازگشت تأئید فرآی -4-02
 به واحد آموزش و پژوهش با ذکر موارد جهت بررسی و اصالح

اطالع رسانی نتایج مصوبات به کارشناسان رشته به نحو مقتضی با دستور رئیس  -4-00
 کانون 

 : نوع تولید محتوا6ماده 
های مطالعاتی، متون علمی خواهد بود ههای گرومحصول و خروجی جلسات و پژوهش

های علمی عرضه خواهد شد. این متون در موارد مختلفی که در قالب مقاله، کتاب یا یادداشت
استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین متون مذکور  از جمله تأمین محتوا برای نشریه کانون مورد
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، کمختلف هنری مانند اینفوگرافی هایتواند تغییر شکل یافته و به صورتدر مراحل بعدی می
 ، اسالید و غیره منتشر شود.کگرافیموشن

 ی جلسات گروهبندزمان: 1ماده 
 شود و جلساتمطالعاتی انجام می هماهنگی و برگزاری جلسات توسط مسئول گروه      

 شود.بار در ماه با حضور اکثریت اعضا برگزار میگروه در هر رشته حداقل یک

مدیره هیئت 03/34/0530تبصره در جلسه مورخ  0ماده و  3نامه در ن شیوهای: 8ماده 

 به تصویب رسید.

 

 سازی استاندارد و آموزشی ریزی شرح وظایف مسئول برنامه
 نیاز های آموزشی موردجهت برگزاری دوره ساالنهریزی برنامه 

  با توجه وزشی واحد آموزش جهت برگزاری دوره ها و نشست های آمتهیه برنامه سالیانه
 آنبه اولویت بندی 

  ــایر ــا س ــاری ب ــئوالنهمک ــه  مس ــی و تهی ــای آموزش ــت دوره ه ــه فهرس ــرای تهی ب
 اولویت بندی دوره ها

  انیسازم های دروندر تدریس دوره ایشان کارگیریجهت به کارشناسانبررسی توانایی 

 شناسایی، انتخاب و ارزیابی اساتید جهت برگزاری دوره آموزشی 

 ک اطالعات اساتید توانمند برای تدریس در دوره های آموزشی کوتاه مدت در ایجاد بان
 سطح استان

  برگزاری دوره آموزشیهمکاری و شناسایی، انتخاب و ارزیابی مراکز آموزشی جهت 

 هماهنگی جهت اعزام کارکنان به مراکز آموزشی جهت طی نمودن دوره آموزشی 

 ها و گردهمائی های علمی و پژوهشی ها، سمینارارائه پیشنهاد در اجرای میزگرد 

 های مرتبط با آموزش و تالش در جهت کنترل آنهاها و فرصتشناسایی ریسک 

 ها و رویداهای آموزشی و ارائه تکمیل فرم های مربوط به تولید محتوا در خصوص دوره
 به مدیر واحد
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  ،انجــام امورمــالی مربــوط بــه واحــد آمــوزش شــامل محاســبه حــق التــدریس اســاتید
ــارش  ــه نگ ــق الزحم ــه و ح ــبه پژوهان ــدریس، محاس ــق الت ــت ح ــه لیســت پرداخ تهی

 مقاالت مطابق آیین نامه ها

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 ون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوماسی 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

  وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحدتعیین 

  از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ارجاعی 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 موقع هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ه اعالم ب ارائه گزارش و
 مدیر واحد مراه پیشنهادات اصالحی، بهه های اجرائی، بهضعف در روش

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 از حسب نظر مدیر واحدو ارائه اطالعات مورد نی گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 ها آزمون و آموزشی های برنامه شرح وظایف مسئول اجرای

  مخاطبان اعالم زمان، تاریخ، محل و استاد مربوطه دوره های آموزشی بههماهنگی و 

 دندوره آموزشی را با موفقیت به پایان رسانده ا که تهیه گواهی پایان دوره برای افرادی. 

 هماهنگی و دعوت از اساتید برای حضور در دوره های آموزشی 

  انجام اقدامات مربوط به برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی به صورت حضوری از
ابتدا تا انتها شامل هماهنگی محل نشست ها، هماهنگی سیستم صوت و تصویر، 

 هماهنگی پذیرایی و ...

  ره ها و نشست های آموزشی به صورت غیر حضوری انجام اقدامات مربوط به برگزاری دو
از ابتدا تا انتها شامل تعریف نشست ها در سامانه آموزشی، پشتیبانی از سامانه در زمان 

 برگزاری نشست، آماده سازی جزوات آموزشی و بارگزاری در سامانه و ...

  امکانات،  نظیر فضا وو آماده سازی شرایط الزم  سازمانی برونبرگزاری دوره آموزشی

 … جزوات آموزشی و

 آموزشی هایمکاندرخواست خرید جهت تجهیز نمودن  ارائه 

 های آموزشیلیست موردنیاز جهت اطمینان از اجرای موفق دوره همکاری در تدوین چک 

 برای دوره های حین کار ویژه کارکنان به منظور درج در پرونده صدور گواهینامه آموزشی 

 برون سازمانی آموزشی مربوط به دوره های هینامههماهنگی جهت دریافت گوا 

 کارشناسان و کارکنانپرونده آموزشی  تهیه، به روزرسانی، حفظ و نگهداری 

  اجرای میز گردها، سمینار ها و گردهمائی های علمی و پژوهشی 

 نظرســنجی تکمیــل شــده توســط شــرکت کننــدگان و اســاتید هــای فــرم جمــع آوری
 دوره های آموزشی 

 های آموزشیهای اثربخشی دورهرمفل تکمی 

 ارائه نتایج دوره های برگزار شده به مدیر واحد 

  انجام اقدامات مربوط به برگزاری آزمون های حضوری و غیر حضوری از ابتدا تا انتها
شامل اخذ و ویرایش سواالت از اساتید، هماهنگی برگزاری آزمون حضوری و غیر 

ید و اخذ تأییدیه مدیر واحد جهت ارائه به واحد روابط حضوری، دریافت نتایج آزمون از اسات
 عمومی به منظور انتشار آن
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 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 ون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوماسیون اداری کان 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 رخواست کنندگان با مدیر واحدتعیین وقت مالقات د 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  اهنگی باهم 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 یر واحدو ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  ستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانینکلیه داجرای 
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 مستندسازی و ارزیابی و شرح وظایف مسئول نظارت
  کانوننظارت مستمر بر فضاها و امکانات آموزشی موجود در 

 کارشناسان و کارکنانپرونده آموزشی  نظارت و بررسی 

 آموزشی و رویدادهای هاآزمون دوره ها، نظارت بر برگزاری 

 کارشناسان و کارکنانهداری پرونده آموزشی نظارت بر حفظ و نگ 

 نظیر فضا آنقبل از برگزاری  ،دوره های درون سازمانی سازیفرآیند آماده نظارت بر ،

 … امکانات، جزوات آموزشی و

 های نظرسنجی تکمیل شدهبررسی و تحلیل آمار استخراج شده از فرم 

 های آموزشیهای اثربخشی دورهفرم طراحی 

 نظرسنجی در خصوص محتوا و شرایط برگزاری دوره از قبیل استاد، محل های فرم طراحی
  برگزاری و ...

  آموزشی و رویدادهای هانیاز جهت اطمینان از اجرای موفق دوره لیست مورد چکطراحی 

  و نظرسـنجی هـای اثربخشـیفـرمبررسی و آسـیب شناسـی نتـایج اسـتخراج شـده از 
 دوره های آموزشی

 رصورت مستم به آموزشیهای داف و برنامهبررسی وضعیت تحقق اه 

  به مدیر واحد کارکنانکارشناسان و اعالم امتیازات آموزشی 

 ها و رویدادهای آموزشیمستندسازی از کلیه دوره 

 و آرشیو مستندات تهیه شده ، ویرایش، تدوینکدگذاری، طبقه بندی 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 سخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام پا
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

  نویس نامه های دریافتی از مدیر واحدتایپ پیش 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 
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 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  موقع بهاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 ام  امور محولهانج حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیفعال واحد در خصوص ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 محتوا تولید و شرح وظایف مسئول نیازسنجی
 انونککارکنان در تمام سطوح  کارشناسان و شناسایی نیازهای آموزشی 

 فرآیندهای آموزشی به مدیر واحداثربخشی  افزایش راهکار جهت ارائه 

 ها و رویدادهای آموزشیطراحی فرم اعالم نیاز در خصوص محتوای دوره 

 ها و رویدادهایهای تکمیل شده و تأیید شده در خصوص دورهتولید محتوا بر اساس فرم 
 آموزشی

 صوص تولید محتوای آموزشی از قبیل هماهنگی و همکاری با واحد روابط عمومی در خ
 و ... موشن گرافیک، کلیپ

 ها و رویداهای آموزشیبررسی مقاالت تخصصی در خصوص محتوای مورد نیاز دوره 

 ... جمع آوری و طبقه بندی محتوای آموزشی از مقاالت، پاور پوینت ها و 
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 ها و رویداهای جستجو و تحقیق درباره محتواهای جدید از منابع معتبر در خصوص دوره
 آموزشی

 ویرایش مطالب و محتوا پیش از انتشار و ارائه آن به مدیر واحد 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق تسلط کامل بر اتوماسیون اداری 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 ات درخواست کنندگان با مدیر واحدتعیین وقت مالق 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 دمدیر واحپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 ر مدیر واحدو ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظ گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  یه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانینکلاجرای 
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 شرح وظایف مسئول کتابخانه
  نیاز سنجی از کارشناسان و کارکنان و بررسی لیست پیشنهادی ایشان و مطابقت آن با

 لیست موجودی کتابخانه و ارائه این نیازها به مدیر واحد جهت خرید

 اشر، محل نشر، موضوع و ...( در وارد کردن اطالعات هر کتاب )اعم از عنوان، نویسنده، ن
کلی انجام کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آن به  به طورنرم افزار کتابخانه و 

 هت دسترس پذیری آن در بخش اماناتقفسه ج

  ه بتحویل کتب به کارشناسان و کارکنان و پیگیری از آنها به منظور عودت آن کتب
 کتابخانه در موعد مقرر

  و تهیه آرشیو های دوره کارآموزینامهاطالعات پایانثبت و ورود 

  اشتراک نمودن کانون با مراکز علمی و پژوهشی جهت دریافت جزوات ، مقاالت ، نشریات
 و مجالت مرتبط با فعالیت کانون و نگهداری آن 

  نظارت مداوم جهت جلوگیری از به سرقت رفتن کتب و نشریات 

  دقیق و کامل در زمینه استفاده از آنهاسازماندهی نشریات و ارائه خدمات 

  ارائه خدمات عضوگیری شامل تحویل فرم عضویت به کارشناسان و ثبت آن در سیستم
 و بایگانی فرم های تکمیل شده و صدور کارت عضویت برای کارشناسان و کارکنان

 کی در یهای معرفی شده در کتابخانه الکترونهای الزم جهت استفاده از پایگاهارائه آموزش
 سایت کانون

 تهیه و خرید نسخه الکترونیکی از کتب مورد نیاز برای بارگذاری در کتابخانه الکترونیکی 

 تبدیل نسخه فیزیکی کتاب های مورد نیاز به نسخه الکترونیکی 

 های الزمهای اطالعاتی و معرفی آنها به مخاطبان و ارائه آموزششناسایی سایر پایگاه 

  آماری کتب و نشریات در کتابخانهبه روز کردن اطالعات 

 رف خوانی قفسه ها، وجین و صحافی به موقع آنها در صورت نیاز 

 سازماندهی منابع اهدایی از سوی اعضاء 

 های مطالعهنظارت بر امور سالن 

 انجام اقدامات مربوط به تسویه حساب اعضاء 

 ارائه خدمات به مراجعه کنندگان غیر از اعضاء بر اساس ضوابط 



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 111

 تب جدید و تهیه و تنظیم تازه های کتاب و اعالم آن به اعضاءرصد ک 

  بررسی و اظهار نظر در خصوص میزان بودجه کتابخانه بر اساس کتب مورد نیاز کتابخانه
 و ارائه آن به مدیر واحد

  بررسی میزان بودجه تخصیص یافته و مقایسه آن با کتب درخواستی و اعالم نظر جهت
 خرید کتب مورد نیاز

 مایی مراجعان، محققان و پژوهشگران در دستیابی به کتب و نشریات علمیراهن 

 بررسی نیازهای اولیه کتابخانه و ارائه آن به مقام مافوق 

 تهیه فایل پشتیبان از اطالعات منابع و عضویت اعضاء در سیستم نرم افزاری کتابخانه 

 چاپ کارت عضویت اعضاء و برچسب کتب 

 بخانه در سیستمثبت ورود و خروج کتب از کتا 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

  نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامهاقدامات مورد 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 ر واحدرجاعی از طرف مدیپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 همه های تعیین شدجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برناواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 
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 و ارسال آن برای ربوطهاموال قسمت م مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 ریواحد ادا

رود. واحد اداری در انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می
گیرد. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است که های انسانی سازمان را در بر میواقع جنبه

رابطه نزدیکی بین نحوه مدیریت منابع انسانی و امکان نیل به اهداف سازمانی وجود دارد، از 
های مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب روست که این واحد به منزله یکی از شریاناین 
ترین و با ارزشمندترین ثروت و نیروی انسانی متخصص، با تجربه و کارآمد غنی گردد.می

ریزان اقتصادی و اجتماعی، شود به نحوی که محققان و برنامهدارایی هر سازمان محسوب می
ی توجه به نیروی انسان تعالی نیروی انسانی و ارتباطات خواندند. قرن حاضر را قرن مدیریت

، هر های فردی هر یک از کارکنانمهارتماهر و خالق و استفاده بهینه از نیروی فکر و 
قق نظام شایسته ساالری سوق سازمان را در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و تح

 د.دهمی

نیز واحد اداری خود را با هدف تسهیل  ستان اصفهانا کانون کارشناسان رسمی دادگستری
ز در جهت جلوگیری اباشند، امور مخاطبان کانون که شامل مراجعه کنندگان و کارشناسان می

اطاله وقت و تسریع در پاسخگویی به ایشان و با هدف پیگیری امور تا حصول نتیجه تشکیل 
چگی در امور قسمت های دبیرخانه نمود. وظیفه اصلی این واحد هماهنگی و ایجاد یکپار

 به منظور افزایش و امور داخلی و کارکنان امور کارشناسان و کارآموزان امور ارجاعات،مرکزی، 
 باشد.عملکرد قسمت های مذکور میدقت و کارایی  رضایتمندی مخاطبان و افزایش
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د الن این واحدر ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد اداری و شرح وظایف مدیر و مسئو
 به تفضیل بیان شده است.
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 اداری شرح وظایف مدیر واحد

  نظارت مستمر بر فعالیت های روزانه قسمت های امور ارجاعات، دبیرخانه مرکزی و امور
 کارشناسان و کارآموزان در جهت ارائه خدمات مناسب و تکریم ارباب رجوع و کارشناسان

 انهیمحاسبه و پرداخت حقوق ماه در فرآیند انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد 
 (253)شرح فرآیند در صفحه  کارکنان

 اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و سالمت در محیط کار 

 ها و نظارت و هماهنگی انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمان
 تأسیسات موجود در کانون

  ها، اموال و تأسیسات کانونحفاظت از ساختمانهمکاری با واحد حراست در زمینه 

 از جمله تهیه فراخوان و ...( و انجام هماهنگی  مربوط به کانون انجام امور استخدامی(
 مصاحبه و آزمون و ... جلسات برگزاری برای 

  اساس نظامنامه های داخلی کانون بر اداری، پشتیبانی و توسعه منابع انسانی اموراجرای 
 س کانونحسب نظر رئی

 و تأمین توسعه برنامه ریزی ها، تحول اداری وارائه راهکارهای الزم در امر بهبود روش 
 منابع انسانی

 تهیه، تنظیم و به روزرسانی قراردادهای کارکنان کانون و ارائه به رئیس کانون 

  تهیه و ارائه  طرح های رفاهی انگیزشی و تشویقی به منظور افزایش تعامل و همدلی
 ارکنان و کانون میان ک

 با سایر واحدها هاها، سمینارها و جشنانجام هماهنگی امور مربوط به برگزاری همایش 

  داخلی کانون مربوط به امور  قراردادهای پیمانکاراننظارت و اعالم نظر در خصوص مفاد
 و از جمله قسمت تایپ و تکثیر، نگهداری و تعمیرات، آسانسور و ... در زمان تنظیم آن

 قراردادهای منعقدهمفاد نظارت و کنترل اجرای نین همچ

  پس از  و کارکنانپیگیری صدور کارت پرسنلی برای کارکنان توسط مسئول امور داخلی
 حسب دستور رئیس کانونامضاء قرارداد، 

 در خصـوص امـور جـاری و  به روزرسـانی بانـک آمـار و اطالعـات خـدمات پشـتیبانی
 داخلی کانون
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 داخلی کانون و اعالم پیشنهادات به مدیران مربوطهامور  نظارت در انجام کلیه 

  واحد مالی جهت انجام اقدامات مربوطهرسیدگی و اعالم ایام بیماری کارکنان به 

  شرح وظایف کارکنان واحد و به روزرسانی تنظیمبررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص 
 رئیس کانونبه  اداری

  کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کاربررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیو رویه های اجرائی و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  و همکاری در امور مشترک فیمابین

 بررسی و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام پاسخگویی به
 درخواست متقاضیان.

  به نامه های وارده به واحد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبررسی و پیگیری امور مربوط 

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 مورد نیاز حسب دستور مافوق گزارش های بررسی و ارائه 

  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانون شده توسط مسئولین ذیربط واحد

  تسلط بر تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 ورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحددست

  های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ارائه یت قسمتفعالنظارت مستمر بر  
 فصلی به رئیس کانون هایگزارش

   ی و مرخصتأیید ترفیع، پاداش، تنبیه و نظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشنهاد... 

 ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه 

  در خصوص واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 ارائه بهتر خدمات و افزایش کمی و کیفی آن

 برنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و استفاده بهینه از امکانات کانون 
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 ئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مس
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 ارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به مسئول مافوق 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 ه نقطه هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگون به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 در صورت لزوم انتقال موارد به رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و 
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 احد و ریاموال واحد مربوطه به اتفاق مد یگزارش در صورت سرقت و مفقود میو تنظ هتهی
 کانون سیت و ارائه آن به رئحراس

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 ارجاعات شرح وظایف مسئول امور

 ه ها بدرخواست انتقال از سایر استان انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (204)شرح فرآیند در صفحه  کانون اصفهان

 شرح ) درخواست تغییر منطقه قضایی ه واحد در فرآیندانجام آن دسته از وظایف مربوط ب
 (226فرآیند در صفحه 

 درخواست کارشناسان برای انتقال به  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (200)شرح فرآیند در صفحه  سایر استان ها

 یت از درخواست مرخصی یا معذور انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (205)شرح فرآیند در صفحه  کارشناسی

  های وارده به قسمت ارجاعات شامل بررسی اسکن، نظارت بر فرآیند اجرایی نامهبررسی و
 عطف و پیرو، اصالت نامه، احراز هویت ارباب رجوع و ...

  اخذ اطالعات ضروری از متقاضیان کارشناسی یا نمایندگان آنها بمنظور انتخاب صحیح
 کارشناس
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 نتخاب کارشناس دارای اولویت از لحاظ نوبت ارجاع کار با توجه به مندرجات نامه وارده ا
ودن ب سی اعتبار پروانه کارشناسی، داراو بررسی شرایط کارشناس منتخب از قبیل برر

 ه قضایی، حساسیت موضوع کارشناسیصالحیت مرتبط، بررسی حوز

 سیاب با توجه به موضوع کارشناتعیین مبلغ حق الزحمه کارشناسی به صورت علی الحس 
  و دستورالعمل های ابالغی رئیس کانون

  تأیید ابالغ کارشناسی صادره و ارسال آن به کارشناس یا کارشناسان منتخب و ارائه
 رونوشت ابالغ به ارباب رجوع جهت پیگیری

 اس نتعیین زمان ارائه گزارش کارشناسی به کانون و اطالع رسانی زمان تعیین شده به کارش
 منتخب از طریق پیامک

  کارشناسی که از مهلت ارائه آن بر اساس دستور مرجع  گزارش هایپیگیری در خصوص
 ها سه روز کاری گذشته استها و آیین نامهقضایی یا بخشنامه

 ها بر اساس شیوه نامه به قسمت کنترل گزارش کارشناسی دریافتی گزارش های ارجاع
 (0وست شماره )پی های کارشناسیکنترل گزارش

  کارشناسی از لحاظ حق الزحمه محاسبه شده توسط کاربر و دستور  گزارش هایبررسی
 نحوه توزیع آن و پیگیری تا رفع نواقص احتمالی

 ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی های کارشناسیبررسی درخواست 

  ها وامهها، بخشنبر اساس آیین نامهدستور ثبت نامه درخواست کارشناسی شخصی 
 های صادرهدستورالعمل

 پاسخگویی به کارشناسان در رابطه با اطالعات مربوط به سیستم ارجاعات 

 ها در خصوص اعالم وضعیت کارشناسان های مراجع قضایی و سازمانپاسخگویی به نامه
 از جمله اعتبار پروانه کارشناسی، معذوریت، دارا بودن صالحیت، حوزه قضایی و جهات رد 

 ی نامه ی مربوط به قسمت امور ارجاعات  بنا به درخواست ارباب رجوعرهگیر 

  تعیین و تأیید کارشناسان انتخاب شده )مربوط به ابالغ های مستقیم و کانون( و ارجاع آن
 یهبه کاربر جهت اخذ حق الزحمه علی الحساب و چاپ ابالغ

 ط کاربربررسی، تأیید و امضاء کلیه نامه ها و جوابیه های تهیه شده توس 

  بررسی لیست پرونده های موجود در بایگانی که از زمان اطالع آن به خواهان جهت تسویه
 حساب بیش از یک ماه گذشته است و انجام اقدام مقتضی در این خصوص



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 100

  ،بررسی نهایی کلیه فرآیندهای اجرا شده در پرونده )تطابق گزارش با قرار کارشناسی
بالغی، صحت محاسبات مربوط به حق الزحمه تطابق گزارش با دستورالعمل های ا

کارشناسی و سایر موارد مربوطه( و امضاء نامه روکش و ارجاع گزارش به دبیرخانه مرکزی 
 جهت ارسال به مرجع قضایی مربوطه

  فصلی مربوطه طبق گزارش هاینظارت مستمر بر فعالیت کارشناسان کشیک و ارائه 
 در این خصوص هدستور العمل های صادر

 کاری و ارائه نظر در خصوص تهیه لیست کارشناسان کشیک در ابتدای هرسال هم 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاســخگویی بــه مــراجعین و راهنمــایی آنهــا و در صــورت لــزوم فــراهم آوردن امکــان
 انجام درخواست متقاضیان

 م و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجا 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 رف مدیر واحدرجاعی از طپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هو برنامه های تعیین شدجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف واحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای قسمت مربوطهاموال  مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  
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  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 ارجاعاتسمت ق شرح وظایف بایگان
  کانون هایکارشناسان طبق دستورالعمل گزارش هایدریافت 

  دریافتی گزارش هایکارشناسان در پیگیری تکمیل امضاء 

 دریافت بسته های مربوط به کارشناسان از سایرین و ارائه آن به کارشناس مربوطه 

  طریق از اینتسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله 

  تشــکیل پرونــده بــرای کلیــه مــدارک دریــافتی بــر اســاس اصــول بایگــانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  بایگانی کلیه مدارک دریافتی پس از تأیید مسئول مافوق بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  و مرتب و منظم کـردن پرونـده هـای موجـود در بایگـانی بـر اسـاس اصـول بایگـانی
 دستورالعمل های ابالغی

  برگ شماری کلیه پرونده ها و بررسی آن در زمان ارائه و تحویل بر اساس اصول بایگانی
 و دستورالعمل های ابالغی

 های مشمول قانون امحا به صورت سالیانه هتهیه لیست پروند 

 هطبررسی شرایط فیزیکی محل نگهداری پرونده ها و ارائه گزارش ادواری به مسئول مربو 

 اعالم عیوب سیستم در نگهداری فیزیکی از پرونده ها به مسئول مربوطه 

 تعویض پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریان 

  ثبت ورود و خروج پرونده های بایگانی در دفتر مربوطه بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  ومه مربوط به پرونده ها در زمان مختبررسی و تطابق نسخه الکترونیکی و نسخه فیزیکی
 شدن پرونده و تکمیل آن در صورت نیاز

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز قسمت مربوطه 
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  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان.

  متمورد نیاز برای مسئول قس گزارش هایتهیه 

  اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مسئول قسمت و تهیه پاسخ نامه
 و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 جاعی از طرف مسئول قسمتپیگیری نامه های ار 

 نظر مافوق شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب 

  اجرای تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات قسمت

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
 

 ارجاعات قسمت کاربرشرح وظایف 

  ارجاع آن به مسئول ارجاعات جهت تأییدانتخاب کارشناس در صورت ارجاع مستقیم و 

 و  دریافت حق الزحمه علی الحساب یا قطعی از ارباب رجوع بر اساس مندرجات نامه
 دستورات ابالغی

 چاپ ابالغ های صادر شده توسط مسئول ارجاعات و ارائه آن به ارباب رجوع 

  ... و ارجاع آن به تهیه و چاپ جوابیه جهت اعالم معذوریت، عدم تمدید، عدم صالحیت و
 مسئول ارجاعات جهت امضاء

  تهیه و چاپ نامه ابالغ جهت تسریع، نظریه تکمیلی، حضور در مراجع قضایی و سایر
مورد درخواست مقام مافوق و ارجاع آن به مسئول ارجاعات جهت بررسی و  های گزارش
 تأیید

  کارشناسی به همراه پرونده از بایگانگزارش های دریافت 

  کارشناسی بر اساس دستورالعمل های کانونهای گزارش بررسی 

 محاسبه حق الزحمه کارشناسی و بررسی و تأیید فرم محاسبه حق الزحمه کارشناسی 

 اطالع و ابالغ به ارباب رجوع جهت پرداخت یا دریافت ما به التفاوت حق الزحمه کارشناسی 
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 روندهارجاع پرونده به بایگانی تا زمان مراجعه خواهان و تسویه حساب پ 

  تهیه لیست بررسی پرونده های موجود در بایگانی که از زمان اطالع آن به خواهان جهت
تسویه حساب بیش از یک ماه گذشته است و ارائه آن به مسئول مربوطه جهت کسب 

 تکلیف

  که حق الزحمه آن توسط مرجع قضایی تعیین شده و گزارش هایی تهیه نامه مربوط به
 دستمزد دارد )نامه اجازه مقام(کارشناس تقاضای افزایش 

  آماده ارسال )بر اساس دستورالعمل های ابالغی( به  گزارش هایتهیه نامه روکش برای
 مرجع قضایی و ارجاع آن به مسئول ارجاعات

  دریافت نامه روکش امضاء شده از مسئول ارجاعات و بررسی مجدد کلیه روند 

 و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام 

 تایپ پیش نویس نامه های مربوط به قسمت 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز قسمت مربوطه 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

  ول قسمتمورد نیاز برای مسئ گزارش هایتهیه 

  اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مسئول قسمت و تهیه پاسخ نامه
 و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 جاعی از طرف مسئول قسمتپیگیری نامه های ار 

 ط حسب نظر مافوقشرکت در دوره های آموزشی مرتب 

  اجرای تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات قسمت

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 مرکزی شرح وظایف مسئول دبیرخانه
 در اتوماسیون اداری وارده ثبت نامه واحد در فرآیند انجام آن دسته از وظایف مربوط به 

 (203)شرح فرآیند در صفحه 

 شرح در اتوماسیون اداری ارسال نامه انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند( 
 (201فرآیند در صفحه 

 ه بها درخواست انتقال از سایر استان انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (204)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری کانون اصفهان

 درخواست کارشناسان برای انتقال به  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (200)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری سایر استان ها

  ،ایمیل، شبکه دولت، کلیه نامه های وارده به هر روش که به کانون وارد شود )پستی
 فاکس و ...( باید قبل از ارائه رسید و یا دریافت آن از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرند: 

 دقت در عنوان گیرنده و فرستنده نامه 

 وجود امضا، تاریخ و شماره روی نامه 

 تطابق پیوست های نامه 

 ه باز ر کبررسی اصالت فیزیکی نامه )از قبیل کپی نبودن نامه، نامه های ممهو
 نشده باشد و ...(

 بررسی اعتبار تاریخ  مندرج در متن نامه جهت ثبت 

  س رئیدر دبیرخانه مرکزی و ارائه آن به ثبت اطالعات مندرج بر روی بسته های محرمانه
 به صورت درب بسته کانون

  کلیه نامه های صادره به هر روش که تهیه شده باشد )الکترونیکی یا دستی( باید قبل از
 ت آن از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرند:ثب

  بررسی شکلی متن نامه ها از لحاظ قالب تعیین شده توسط کانون و اصالح آن
 در صورت مغایرت

 کسب اطمینان از داشتن حق امضاء توسط امضا کننده نامه 

 بررسی صحت تعداد اوراق تایپ شده و رونوشت ها، سوابق و پیوست ها 

 رج در نامه با درخواست نامه دریافتیبررسی و تطابق متن مند 
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  کلیه نامه های صادره به هر روش که تهیه شده باشد )الکترونیکی یا دستی( باید قبل از
 ارسال آن از جهات زیر مورد بررسی قرار گیرند:

 بررسی وجود شماره و تاریخ و امضاء روی نامه و درج مهر برجسته بر روی نامه 

 وجه به نحوه دریافت آن و زمان پاسخگویی بررسی نحوه ارسال نامه با ت 

  به همراه کلیه سوابق و پیوست هاگزارش ها اسکن نامه ها و 

 درج رسید پستی مربوط به نام های ارسالی در پرونده 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 وردن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آ
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 اب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و اداراتپاسخگویی تلفنی به ارب 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدحی، به پیشنهادات اصال به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 مورد نیاز حسب نظر مدیر واحدو ارائه اطالعات  گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 در آن  جستجو

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 فرآیندهای مربوط به قسمت دبیرخانه مرکزی
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 کارآموزان و شرح وظایف مسئول امورکارشناسان
 ر د صدور گواهی پروانه کارشناسی انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند

 (225)شرح فرآیند در صفحه  اتوماسیون اداری

 مرخصی یا معذوریت از  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (205)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری کارشناسی

 محدودیت در خدمات  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (223صفحه  )شرح فرآیند در در اتوماسیون اداری کارشناسی

 ر د تغییر منطقه قضایی درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (226)شرح فرآیند در صفحه  اتوماسیون اداری

 کارشناسان برای انتقال به  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (200فرآیند در صفحه )شرح  در اتوماسیون اداری سایر استان ها

 انتقال از سایر استان ها به  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (204)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری کانون اصفهان

 ر د تمدید پروانه کارشناسی درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (224)شرح فرآیند در صفحه  ون اداریاتوماسی

 ر د تغییر مشخصات فردی درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (221)شرح فرآیند در صفحه  اتوماسیون اداری

 ر د ارتقاء مدرک تحصیلی درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (200رح فرآیند در صفحه )ش اتوماسیون اداری

 صدور کارت، مهر و پروانه  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (222)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری کارشناسی

 صدور المثنی پروانه  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (202)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری شناسایی یا مهرکارشناسی یا کارت 

 اعطای صالحیت علمی و  درخواست انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند
 (220)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداریفنی 
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 یت کارآموز بهدرخواست تغییر وضع انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (203)شرح فرآیند در صفحه  در اتوماسیون اداری کارشناس

 اسکن کلیه مدارک موجود در پرونده پرسنلی کارشناسان 

 به روز رسانی اسکن مربوط به پرونده کارشناسی از قبیل عکس، مدرک تحصیلی 

  یانتظامبه روزرسانی و تغییر وضعیت کارشناسان از جمله محرومیت ها و محدودیت ها 

 انجام اقدامات مربوط به انتقال پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی به کارآموز 

 یاز شورا 00ماده  ونیسیشدگان کم رفتهیپذ ینامه معرفو ثبت  افتیدر 
در سیستم اتوماسیون اداری و ارسال تصویر آن به  به عنوان کارآموز یعال

 واحد حراست

 عالمی از طرف شورایعالی به تشکیل پرونده برای متقاضیان قبول شده ا
 صورت الکترونیکی و فیزیکی

  ثبت منطقه قضـایی بـرای هـر نفـر در اتوماسـیون اداری بـا توجـه بـه
 آیین نامه ها

 انجام اقدامات مربوط به انتقال کارآموز به کارشناس 

 اعالم کارآموزان آماده به تحلیف به مدیر واحد 

 ور مشاورین قوه قضائیهبررسی عدم وجود پروانه کارشناسی از مرکز ام 

 صدور برگه های سوگندنامه جهت دریافت  امضاء های مربوطه 

 جدید الورود  دریافت برگه های سوگندنامه ی امضا شده از کارشناسان 

  ارسال برگه های سوگندنامه به دفتر ریاست جهت امضاء آن، توسط اعضاء
 هیئت مدیره و نماینده دادگستری

 ــت ا ــارآموزان جه ــایی ک ــر و راهنم ــارت، مه ــدور ک ــد ص ــرای فرآین ج
 پروانه کارشناسی

  آماده سازی بسته کارشناسی برای هر نفر )شامل پروانه، مهر، کارت و آرم
کارشناسی، نظامنامه اعطای صالحیت، برگ عضویت در پیام رسان های 
کانون، نام کاربری و رمز عبور پورتال و اتوماسیون، کتابچه تعرفه، کتابچه 

ن، کتاب مشخصات کارشناسان( و تحویل به کارشناس با قانون کارشناسا
 اخذ رسید و دریافت وجه
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 تبدیل پرونده کارآموزی به کارشناسی و اسکن مدارک 

 ارسال یک نسخه از مشخصات کارشناسان جدید الورود به واحد حراست 

  به روز رسانی کلیه اطالعات فردی، تحصیلی و صالحیت های اعطایی در
 سمپ دادگستری کلسیستم  اتوماسیون اداری و

 پیگیری و تشکیل جلسات کمیسیون های اعطاء صالحیت رشته های مختلف 

  بایگانی نامه های وارد شده در پرونده کارشناسانثبت و 

 نامه های متفرقه و ارسالی جهت کارآموزان  تهیه 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام  پاسخگویی به مراجعین
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 افتی از مدیر واحدتایپ پیش نویس نامه های دری 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهر روشهای اجرائی، ضعف د

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  له انجام امور محومحرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  
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 ا امکان بنرم افزاری ین قسمت بصورت ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های ا
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 فرآیندهای مربوط به قسمت امورکارشناسان و کارآموزان
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 کارکنان و داخلی شرح وظایف مسئول امور

 در اتوماسیون اداری خریددرخواست  واحد در فرآیند انجام آن دسته از وظایف مربوط به 
 (263)شرح فرآیند در صفحه 

 انهیمحاسبه و پرداخت حقوق ماه انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (253)شرح فرآیند در صفحه  کارکنان

  ،کلیه امور اجرائی داخلی کانون و انجام پشتیبانینظارت 

 ی الزم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت افزایش انگیزه در کارکنان ایجاد رایزنی ها 

  (2)پیوست  توسط کلیه کارکنان 002پیگیری در خصوص تکمیل  فرم شماره 

  تشکیل پرونده برای کلیه کارکنان و تکمیل بانک اطالعاتی بر اساس فرم چک لیست
 (0)پیوست  000شماره 

 ظر مدیر واحدصدور کارت پرسنلی برای کارکنان حسب ن 

 پیگیری در خصوص رفع نواقص پرونده پرسنلی 

 اخذ کلیه تعهدات و اقرارنامه ها از کارکنان بر اساس دستور رئیس کانون 

  درج احکام، گواهی ها، تشویق نامه ها، توبیخ ها، تعهدات، اقرارنامه ها و ... در پرونده
 پرسنلی

 تشکیل بایگانی الکترونیکی از پرونده های پرسنلی 

 هیه خالصه کارکرد سالیانه )از جمله گزارش مرخصی استعالجی و استحقاقی سالیانه( و ت
 تایید آن و ارسال به واحد مالی در انتهای هر سال مالی و درج آن در پرونده پرسنلی

 پیگیری در خصوص انجام آزمایشات ضمن خدمت برای کلیه کارکنان 

  کارکنان در محل کانونهماهنگی الزم در خصوص حضور خارج از ساعت کاری 

  کلیه کارکنانپیگیری امور رفاهی 

  نگهبان، نیروهای خدماتیبرنامه ریزی حضور و تهیه شرح وظایف کاربران 

  بررسی و نظارت بر وضعیت ایمنی ساختمان و ارسال درخواست تعمیرات به دفتر فنی و
 تعمیر و نگهداری

 نون و ارباب رجوعبررسی، نظارت و هماهنگی برای رفع مسائل ساختمان کا 

 تکمیل چک لیست های تاسیساتی ساختمان 
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  کانوننظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت 

 تکمیل چک لیست های بهداشتی 

 بررسی سالمت گیاهان کانون 

  دریافت درخواست کارکنان در خصوص رفع عیب اموال و دستگاه های مورد استفاده و
 پیگیری جهت رفع عیب و تعمیر آن

 ارت بر کارکرد صحیح اموال عمومی کانون از جمله آسانسور، موتورخانه و ... و پیگیری نظ
 آنجهت رفع عیب 

  و ارسال درخواست خرید ملزومات مورد نیاز به  کانونبررسی و نظارت بر اقالم موجود در
 کارپردازی

 انونکورود و خروج اقالم موجود در  بررسی و نظارت بر ایمنی و حفظ اموال و همچنین 

 درخواست خرید مایحتاج جاری کانون 

  نظارت و بررسی بر روند مصرف اقالم خریداری شده 

 هماهنگی وسیله نقلیه،  ای امور خدماتی از قبیل رزرو هتل و همچنیننظارت بر اجر
 هماهنگی ارسال بسته و ...

 مربوط به کانون از قبیل  صوص برگزاری کلیه جلسات و مراسمنظارت و هماهنگی در خ
 پذیرایی و پشتیبانی

 برنامه ریزی اتاق های کانون به منظور بهره برداری هر چه بهتر از تمام محل ها 

 نوبت دهی کارشناسان جهت استفاده از اتاق ها 

 برنامه ریزی صبحانه و میان وعده کارکنان 

  نظارت و هماهنگی در خصوص برگزاری جلسات در سالن کنفرانس طبقه سوم و سالن
 زمین و سایر محل هااجتماعات زیر

  مدیر واحدارائه گزارش ماهانه در مورد عیوب و پیشرفت امور اجرایی کانون به 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 اسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوم 
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 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 ین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحدتعی 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدبه پیشنهادات اصالحی،  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 نیاز حسب نظر مدیر واحدو ارائه اطالعات مورد  گزارش ارسال و تهیه 

 ــه و ت ــیمنتهی ــزارش در ظ ــرقت صــورت گ ــودی و س ــه مفق ــمت مربوط ــوال قس و  ام
 مدیر واحدارسال آن برای 

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 ن جستجو در آ

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 امورداخلی و کارکنانفرآیندهای مربوط به قسمت 
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 خدمات کاربر و ینگهبان شرح وظایف
  حفظ و حراست از ساختمان، ابنیه و سایر دارائی های غیر منقول و نظایر آن طبق دستورات

 صادره 

 نقلیه و حمل و نقل اموال، اثاثیه، تجهیزات اشیاء و سایر  کنترل ورود و خروج افراد، وسایط
 کاالها طبق دستورات صادره و ثبت آنها در دفاتر مربوطه حسب دستور

  پیش بینی الزم به منظور جلوگیری از بروز آتش سوزی، خرابی، دزدی و سایر حوادث و
 یزات تحت کنترل خرابی های غیر مترقبه در ساختمان یا اموال و یا سایر کاالها و تجه

  اطالع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی، خرابی به ماموران
 انتظامی و مسئوالن امر و انجام اقدامات احتیاطی اولیه 

  مور ابه مسئول گزارش چگونگی انجام وظیفه و شرح کلیه پیشامدها در مدت نگهبانی
 داخلی و کارکنان

  طول ساعات شبانه روز در محدوده ی محل خدمت سرکشی مکرر و نوبه ای در 

 کارگیری سیستم های حفاظتی و امنیتی الکترونیکی و ... طبق آموزشهای گرفته شده ب 

 ــور ــانی انجــام ام ــانی، پیشــخدمتی، باغب ــه رســانی، نگهب ــینام ــا  ، پاســخگویی تلفن ی
  وظایف دیگر برابر نظر مسئول مافوق

  ،تاسیسات و شبکه های روشنایی، حرارتی، آبرسانی، بازدید و کنترل کلیه در و پنجره ها
گازرسانی و سایر اموال واحد تحت نظر در پایان ساعت کار اداری و حصول اطمینان از 
بسته بودن یا باز بودن یا روشن و خاموش بودن آنها طی بازدیدهای مکرر و نوبه ای در 

 طول ساعات شبانه روز 

 ،یادداشت، پیامهای کتبی و شفاهی و توزیع و رساندن  دریافت پرونده، نامه مکاتبات اداری
 آنها بین افراد واحد مربوطه و سایر واحدها 

  تهیه چای و غذا و سایر احتیاجات کارکنان کانون و حفظ و نگهداری و نظافت لوازم و
 ها وسایل آبدارخانه و اطاق

 شستشوی ظروف مربوط به صبحانه، ناهار و شام پرسنل کانون 

 داری لوازم و نظافت نمودن محل خدمت حفظ و نگه 

 کنترل خاموش بودن کلیه تأسیسات کانون در زمان غیر اداری 
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 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

 ربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامهاقدامات مورد نیاز م 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مسئول قسمتهمراه پیشنهادات اصالحی، به ه ضعف در روشهای اجرائی، ب

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 مسئول قسمتو ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر  گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
 

 نگهداری و تعمیر و فنی شرح وظایف مسئول دفتر
 و کلی در خصوص تغییرات و تعمیرات اساسی انجام امور مربوطه حسب نظر مدیر واحد 

 و با توجه به مفاد قرارداد و تعهدهای مأخوذه قات کانونمتعل

 

 تکثیر و شرح وظایف مسئول تایپ
 انجام امور مربوطه حسب نظر مدیر واحد و با توجه به مفاد قرارداد و تعهدهای مأخوذه 
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 واحد مالی

 از بدو تاسیس تاکنون واحد مالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان
واره با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند در عرصه مالی، بمنظور تهیه و ارائه هم

 مالی های گزارشو دقیق به کارشناسان در تالش بوده تا کیفیت و شفافیت  به موقعاطالعات 
همواره در باالترین سطح از نظر مطابقت با استانداردهای حسابداری قرار داشته باشد و همچنین 

اطالعات، رئیس محترم هیئت مدیره را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب  به موقعو ارائه با تهیه 
 یاری رساند.

در ادامه نمودار تشکیالتی مربوط به واحد مالی و شرح وظایف مدیر و مسئوالن این واحد 
 به تفضیل بیان شده است.

 مالی شرح وظایف مدیر واحد
 در اتوماسیون اداری خریددرخواست  آیندانجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فر 

 (263)شرح فرآیند در صفحه 

 انهیمحاسبه و پرداخت حقوق ماه انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (253)شرح فرآیند در صفحه  کارکنان

  انونکپیگیری و اقدام جهت طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مالی و حسابداری در 

 کانونهای مناسب و حسابرسی در خاذ تدابیر الزم در زمینه اعمال کنترلات 

  کانونهای مالی مربوط به فعالیت گزارش هایتجزیه و تحلیل اطالعات و  
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  کانونمدیریت امور نقدینگی، اموال و دارایی های 

 مدیریت و سازماندهی امور انبار 

 گردان امور تنخواه مدیریت 
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  جهــت کــانون مــالی در  گــزارش هــایهــا و  بنــدی حســابپیگیــری تلفیــق و جمــع
  مقام مافوقانعکاس به 

 /کانونبه  مدیریت امور دریافت و پرداخت منابع مالی و اعتباری از 

  مقام مافوقتوجیهی و عملکردی به  گزارش هایمالی و ارائه  هایصورتتجزیه و تحلیل  

 ی ها و عملکرد مالوص برنامهسازی در خصتحلیلی و مدیریتی و تصمیم هایه گزارشئارا
 مقام مافوقهای مختلف زمانی، موضوعی و به تفکیک واحدها به کانون در برش

  ،و صدور دستورات الزم در چارچوب  گزارش هابررسی و تایید اسناد و مدارک مالی حسابها
 قوانین و مقررات مربوطه

  دم پرداخت در چارچوب ع دستور پرداخت/ پیگیریرسیدگی به تعهدات مالی و قراردادی و
 مقررات مربوطه

 همکاری با مسئول امور مالی هیئت مدیره در خصوص تهیه و تنظیم بودجه کانون 

 ه، و انتقال آنها به دفاتر روزنام ثبت اقالم از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه
 ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل  معین

  چوب در چار کانونها، دفاتر و اسناد حساب به موقع پیگیری بر ثبت و نگهدارینظارت و
 قوانین و مقررات مربوطه

  انطباق کلیه عملیات مالی، حسابداری و حسابرسی در کانون با قوانین  کنترل برو نظارت
 و مقررات مربوطه

  در واحد مالینظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مالی و حسابداری 

 نترل های محاسباتی و کم لیست حقوق و اعالمیه بانکی، چک، برگهنظارت بر تهیه و تنظی
 های مربوطه به منظور رفع اختالف حساب

  ماهانه از مسئول جمعداری و انبار گزارش هاینظارت بر موجودی انبار و دریافت 

 نظارت بر انبارگردانی در بازه های زمانی مشخص 

  به انبار با نمونه اصلی آنها نظارت بر تطبیق کاالهای خریداری و تحویل شده 

  نگهداری سوابق و مدارک مالینظارت بر 

  محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان مطابق کارکرد اعالمی از واحد ادارینظارت بر 
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  واصله از مدیر اداری و انجام مکاتبات الزم بااعالم ایام بیماری کارکنان  بهرسیدگی 
 ام بیماریسازمان تأمین اجتماعی جهت دریافت حقوق ای

  صورت منظم انجام امور مالیاتی بهنظارت بر 

  افزار حسابداریثبت کلیه اسناد مالی در نرمنظارت بر 

  تدوین اظهارنامه مالیاتینظارت بر 

  نظارت بر پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و
 اجرای قوانین و مقررات مالی 

 کانونها بر اساس قانون آئین نامه مالی و معامالتی نظارت بر هزینه 

  ترازنامه،  ع ماهیانه و پایان سال مالی شاملمالی در مقاط هایصورتتهیه نظارت بر(
 درآمد و هزینه، گردش وجوه نقد، منابع و مصارف و ...(

  م و ها و اقالتهیه و تنظیم اصالحیه های بودجه در صورت تغییر حجم فعالیتنظارت بر
  هزینه و درآمد

  حساب های کانونتنظیم و کنترل جریان نقدینگی نظارت بر 

  دفاترقانونی )روزنامه وکل( براساس اسناد قطعی شده حسابداری یا به موقعنظارت برثبت 
خالصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری 

  دارایی تصادی ودفاترقانونی مصوب وزارت اموراق

  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم
 حساب ماهانه در موعد مقرر و تأیید آنها 

  تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی و همچنین گزارش های الزم
 در خصوص بودجه تفصیلی 

 مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری  رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در 

  حسابرسی در زمینه های درآمدهای وصولی و وجوه دریافتی، هزینه های انجام شده، پیش
پرداخت ها و علی الحساب ها مطابق مقررات مربوط به اختالف مالی و حسابداری بین 

 درآمدها و هزینه ها

 یسه آن با بودجه مصوب، محاسبه تراز عملیات اقدامات الزم در خصوص تفریغ بودجه و مقا
نهایی سال مالی، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، رسیدگی به بودجه پیشنهادی، توجیه 

 ارقام مندرج در بودجه



 

 

     .ن                               ساختار تشکیالتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفها 111

  رسیدگی به عملیات حسابرسی بر اساس رویه های مورد قبول و تنظیم گزارش نتیجه
ارائه  یات، با ذکر دالیل کافی جهتبررسی عملیات به منظور تعیین و تشخیص نتیجه عمل

 به ریاست کانون و هیئت مدیره

 ها و مدارک مربوط به خرید و فروش کاال مطالعه و رسیدگی به صورت حساب 

 نظارت بر استعالم بها کاال قبل از خرید اجناس 

 همکاری با تیم حسابرسی خارجی جهت انجام امور حسابرسی 

 شده جهت کنترل موجودی انبارریزیهای برنامههمکاری با تیم انبارگردانی در زمان 

 منظور حسابرسی در پایان سال مالی با صالحدید مسئول مافوق ریزی بهبرنامه 

 بهادار اوراق و ها سپرده و ها نقدینه و وجوه تحول و تحویل و نگهداری 

  با واحد های مختلف و اشخاص یا شرکتهای ثالث در کانونکنترل قراردادهای نظارت و 
  هر مرحله از پرداخت و تائید پیشرفت کار آنها

  همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و طرح تصویب نامه ها 

  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن 

  یف کارکنان واحدشرح وظا و به روزرسانی تنظیمبررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص 
 رئیس کانونبه  مالی

 بررسی نیاز یا عدم نیاز به اضافه کاری کارکنان واحد و تأیید ساعات اضافه کار 

 شرکت در جلسات شورای هماهنگی مدیران 

 هماهنگیو رویه های اجرائی و  مشی خط تعیین در با سایر مدیران همفکری و مشارکت 
  و همکاری در امور مشترک فیمابین

 و تأیید درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه بررسی 

 دن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آور
 درخواست متقاضیان

  به نامه های وارده به واحد و تهیه پاسخ برای فرستنده نامهبررسی و پیگیری امور مربوط 

 اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق تسلط کامل بر اتوماسیون 

  مورد نیاز حسب دستور مافوق گزارشبررسی و ارائه 
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  نویس نامه حسب دستور مافوق و همچنین پاراف یا تأیید کلیه نامه های تهیه تهیه پیش
 و ارجاع آن به رئیس کانونشده توسط مسئولین ذیربط واحد 

 نامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و تسلط بر تمام مفاد بخش
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات واحد

  زارش گنظارت مستمر بر فعالیت قسمت های مختلف واحد طبق نمودار تشکیالتی و ارائه
 فصلی به رئیس کانون های

   ی و مرخصتأیید اداش، تنبیه و ترفیع، پنظارت بر عملکرد کارکنان واحد و پیشنهاد... 

 پیشنهاد و تهیه پیش نویس آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به واحد مربوطه 

 در خصوص  واحد برنامه ریزی و تهیه نقشه راه برای رسیدن به هدف گذاری بلند مدت
 ارائه بهتر خدمات و افزایش کمی و کیفی آن

 فاده بهینه از امکانات کانونبرنامه ریزی الزم در خصوص نگهداری و است 

  نظارت بر حسن اجرای فعالیت و عملکرد مسئولین قسمت های مختلف در واحد و ایجاد
 هماهنگی بین ایشان

 تقسیم کار بین کارکنان واحد 

 ارزشیابی سالیانه کارکنان واحد و  ارائه آن به مسئول مافوق 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارش وارائه گز
 رئیس کانونپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 در صورت لزوم انتقال موارد به رفع سؤاالت و مشکالت فنی پرسنل واحد و پاسخگویی و 
 جهت تعیین تکلیف رئیس کانون

 و ارسال آن برای  اموال واحد مربوطه مفقودی و سرقت صورت ش درگزار ظیمنتهیه و ت
 رئیس کانون

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 کارشناسان از حمایت دبیر صندوق
  انجام امور محوله بر اساس شیوه نامه صندوق حمایت از کارشناسان و اجرای کلیه

 دستورات رئیس کانون

 

 ل حسابداریمسئوشرح وظایف 
  تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعالمیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حساب

 های مربوطه به منظور رفع اختالف 

 تطبیق اسناد و مدارک از پس پرداخت پیش و الحساب علی کنترل، رسیدگی و پرداخت 
بارات مصوب در حدود اعتمربوط  های دستوالعمل اساس بر مقررات و قوانین مربوطه با

 ها پس از تأیید مدیر واحد آن موقع به وصول در مراقبت وتخصیص یافته 

 و مقررات های هزینه با توجه به بخشنامه ها و دستورالعمل تنظیم و صدور اسناد 

 هاها و پرداختپیگیری و هماهنگی امور بانکی و حساب دریافت 

  ری انجام تعهدات در چارچوب مالی و پیگی گزارش هایبررسی و تایید اسناد، مدارک و
 مقررات

  کانون پس از تأیید مدیر واحداستقرار سیستم حقوق و دستمزد مناسب 

 و ثبت و نگهداری  محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان مطابق کارکرد اعالمی از واحد اداری
 اسناد مربوطه پس از تأیید مدیر واحد

 صورت منظم انجام امور مالیاتی به 

  پس از تأیید مدیر واحدحسابداری استقرار سیستم 

  افزار حسابداریثبت کلیه اسناد مالی در نرمورود و ثبت اطالعات  و همچنین 

  ه صورت های کامپیوتری ب بر روی دیسکحسابداری تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای
روزانه و نگهداری آنها در محل امن، پس از اطمینان از صحت فایل های اطالعاتی موجود 

  رروی آنهاب

  رصدوو  مالی گزارش هایثبت اسناد و انجام عملیات حسابداری، تنظیم دفاتر و ارایه 
آنها  اءو امض ،و نامه های مربوط به حسابداریمربوط به بستن و افتتاح حساب  کلیه اسناد

 های مربوطهاساس دستورالعمل بر
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 بستانکاران و مانده  خروج هر گونه وجهی که در سر فصل حساب به منظور صدور اسناد
 .هداری می شودگهای مطالبه نشده ن

 الصه خ اساس اسناد قطعی شده حسابداری یا کل( بر قانونی )روزنامه و دفاتر به موقع ثبت
 هداری دفاترنگ اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری، مطابق آئین نامه ثبت و

 یدارای اقتصادی و امور قانونی مصوب وزارت

  پـس از اعمـال  باجـه هـا روزانـهو انتقـالی کلیـه اسـناد نقـدی  و دریافـت آوریجمع
 های الزم کنترل

 و ضمائم آن حسابداری مدارک اسناد و اصالت کنترل صحت 

 اکنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ه 

 برگ شماری اسناد و ضمائم مربوط به هر سند حسابداری 

 ن و قوانیسر فصلهای مربوطه طبق  ادره باص اطمینان از مطابقت شرح و محتوای اسناد
  رعایت اصول حسابداری

  ،قدام و ا ها کشف و پیگیری هر گونه مغایرت احتمالی در حساب، بررسینظارت، کنترل
 مدیر واحدتائید  در جهت تصحیح آنها با اطالع و

  قالزم به مقامات مافو گزارش هایو ارائه  کانونامور حسابداری کلیه حسابهای انجام 

  ه به مقام مافوقئعملکردی ادواری و موردی جهت ارا مالی و گزارش هایتهیه و تدوین 

  پایان سال مالی شامل )ترازنامه،  یا و سه ماهه، شش ماههمالی در مقاطع  هایصورتتهیه
 درآمد و هزینه، گردش وجوه نقد، منابع و مصارف و ...(

 یرد اختالفاشف و رفع موک کل و ،تفضیلی ،تهیه گزارش از گردش حسابهای معین 

 های مالی بر اساس سر فصل های ها و صورتحسابحساب تنظیم و تهیه و نگهداری
 حساب های کانونتنظیم و کنترل جریان نقدینگی و همچنین  استاندارد ابالغی

 راهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر  نگهداری و
 اثبت روزانه اطالعات الزم در آنه ری مورد نیاز برحسب مورد وسیستمهای نرم افزا

 تدوین اظهارنامه مالیاتی 

 پیگیری و هماهنگی ثبت، حفظ و نگهداری حساب اموال در کانون 

 گردان امور تنخواه انجام 
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 صورت مجلس امضاء و تنظیم با حسابداری سوابق تحول و تحویل انجام 

 ها و اقالم و هزینه و ر صورت تغییر حجم فعالیتتهیه و تنظیم اصالحیه های بودجه د
 حسب نظر مدیر واحد درآمد

 های اعمال صرفه جویی در هزینه هاسی و پیشنهاد راهربر 

 بی به ترتی مدیر واحد ها بهاعالم هر گونه وضعیت مشکوک در صدور اسناد صادره و حساب
 دداصالح و اقدامات بعدی گر موضوع روشن شده و موجباً که نهایت

  هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و
  ارائه شده توسط آنها گزارش هایاسناد و ارتقاء کیفی 

  امور مالی جهت عملیات بستن حسابها در پایان  قسمت هایهمکاری با مدیر مالی و سایر
  میان دوره ای گزارش هایو  هاصورتمالی اساسی و  هایصورتدوره مالی و تهیه 

  همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و طرح تصویب نامه ها 

  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام پاسخگویی به مراجعین و
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 ی از مدیر واحدتایپ پیش نویس نامه های دریافت 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  هرگونه محدودیت به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 
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 انجام امور محوله نه تلقی نمودن اطالعات در طول محرما 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 ــه و ت ــیمنتهی ــزارش در ظ ــرقت صــورت گ ــودی و س ــه مفق ــمت مربوط ــوال قس و  ام
 مدیر واحدارسال آن برای 

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 شرح وظایف مسئول صندوق
  دریافت و پرداخت از طریق سیستم بانکی 

  ثبت اطالعات واریز در سیستم مکانیزه کانون 

 برای پرداخت کنندگان جهت ارائه به کارشناس ذیربط  صدور رسید واریز 

  بررسی ارقام درخواستی کارشناسان بر روی گزارش کارشناسی که توسط کارشناس
 مربوطه انجام گردیده 

  محاسبه دستمزد کارشناسان طبق تعرفه و مقایسه و تطبیق و اصالح آن با ارقام درخواستی
 کارشناس 

  کارشناسان توسط سیستم مکانیزه کانون تقسیم مبلغ دریافتی بین حساب 

  کسر کسورات احتمالی بابت بدهی برخی از کارشناسان از مبلغ درآمد آنها در آخر هر ماه 

  تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهیانه در زمان مقرر 

  تهیه دیسک و لیست مربوط به واریزی دستمزدها به حساب کارشناسان جهت صدور چک 

  اعالم صورت کارکرد کارشناسان و ارائه به کارشناسان مربوطه تهیه و 

  رسیدگی به اختالف حساب احتمالی بین دستمزد کارشناسان و مبلغ واریزی توسط کانون 

  و متقاضیان کارشناسی به حساب کانون  هادادگاهدریافت فیش های واریزی که توسط
 مکانیزه  واریز شده و اعالم حساب بین کارشناس از طریق سیستم

  انجام عملیات مربوط به برخی از فعالیتهای کمیته رفاهی تفریحی کانون 
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  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه و تنظیم
 حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آنها 

 زم و تهیه و تنظـیم پـیش نـویس دسـتورات و فرمهـای محاسـباتی ، گـزارش هـای ال
 بودجه تفصیلی 

  رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های دارای مشکل مالی و حسابداری 

 اتخاذ تدابیر و ارائه قبت در حسن اجرای بودجه برنامه ها، جریان امور واحدنظارت و مرا ،
 راهنمایی های الزم به منظور باال بردن سطح معلومات در جهت بهبود امور جاری 

  همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و طرح تصویب نامه ها 

  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن 

  دریافت و پرداخت سپرده های کارشناسی 

  دریافت و پرداخت اسناد هزینه و حقوق و غیره و ثبت در دفتر بانک 

  الزم در این زمینه  گزارش هایکلیه دریافتها از مراجعین و تهیه ثبت 

  تهیه و تنظیم صورت مغایرت ماهانه 

  حفظ و نگهداری و ثبت دفاتر حساب دریافت و پرداخت 

  تهیه و تنظیم سند صورت پرداختی جهت ارسال به واحد ذیربط برحسب دستور مقام مافوق 

 باتی در دفتـر روزنامـه و انتقـال بـه دفتـر ثبت دفاتر درآمد از روی برگـه هـای محاسـ
 معین و دفتر کل 

  ثبت دفتر پرداخت و رسیدگی و کنترل حساب و دریافت و پرداخت 

  تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهیانه در زمان مقرر و تائید آن 

  تهیه و تنظیم پیش نویس مکاتبات الزم در خصوص صدور چک پرداختی ، برگه های
اتی و ثبت در دفتر بانک ، اخذ صورتحساب از بانک و مقابله با دفتر بانک جهت محاسب

 رفع اختالف 

  )صدور برگه های محاسباتی جهت )سپرده دریافتی ، درآمد نقش تمبر و درآمد متفرقه 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

 صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در
 درخواست متقاضیان
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 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 خگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و اداراتپاس 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 له و یا هرگونه نقطه هرگونه محدودیت در انجام امور محو به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

 انجام امور محوله عات در طول محرمانه تلقی نمودن اطال 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

 ا امکان بنرم افزاری انی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت ایجاد سیستم بایگ
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 

 

 انبار و مسئول جمعداریشرح وظایف 

 در اتوماسیون اداری خریددرخواست  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (263)شرح فرآیند در صفحه 

  تطبیق کاالهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها 

  رسیدگی موجودی انبار و صورت پردازی از کاالهای موجود در انبار و نظارت در ورود و
 خروج لوازم و اجناس و کاالها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط 
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 الاجرای حسابداری اموال مطابق آیین نامه حسابداری امو 

 رهاانبا کنترل و مذکور اموال بر نظارت و اموال حساب نگهداری 

  پیگیــری و همــاهنگی اختصــاص شــماره و نصــب برچســب امــوالی بــه امــوال ابتیــاع
 کانونشده توسط 

 طبق مقررات و سیستم رایانه ای ثبت کامل مشخصات اموال در دفاتر 

 فروش با رعایت قوانین و  صورت برداری از اموال فرسوده و غیر قابل استفاده به منظور
 مقررات 

  مدیر واحدتهیه و تنظیم صورت حساب اموال اسقاط و مازاد و ارسال آن به 

  آننگهدای اموال اسقاط تا زمان برگزاری تشریفات اداری مربوط به 

 های اموال خریداری شده در شش ماهه اول و دوم هر سال تهیه و تنظیم صورت حساب
 مدیر واحدو تحویل آن به 

  پیگیری و همـاهنگی صـدور مجـوز خـروج امـوال بـا ذکـر مشخصـات کامـل و ثبـت
 آن در دفاتر مربوطه

  ــررات و ــاس مق ــر اس ــه ب ــید مربوط ــت رس ــی و دریاف ــه متقاض ــوال ب ــل ام تحوی
 دستورالعمل های مربوطه

 ها و واحدهای مربوطجاری نگهداشتن صورت اموال موجود در تمام اطاق 

  ــاهنگی ــری و هم ــور پیگی ــه منظ ــوال تهب ــک نســخه از فهرســت ام ــه و الصــاق ی ی
 تحویل شده در هر اتاق

 مطابقت اجناس موجود با لیست اموال تحویل داده شده به افراد و واحدها 

  مدیر واحد تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال و ارائه به 

 تطبیق صورت ریز اموال ثبت شده در دفاتر اموال با دفاتر مالی 

 گزارش و صورتجلسه حوادث برای اموالی که در اثر سیل، زلزله، سرقت و  تنظیم
است پس از اعالم کتبی واحد ذیربط و طی سوزی یا به هر علت دیگری از بین رفته آتش

 و ارائه به مدیر واحد ها و قوانین و مقرراتنامهمراحل قانونی با توجه به آیین

 تقال اموال اهدایی و ... به ادارات، پس از اخذ تنظیم اسناد و مدارک مربوط به نقل و ان
 های الزم و انجام تشریفات قانونی و ثبت در دفاتر اموالمجوز
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 ودبر اساس ضوابط موج و همچنین تفکیک انبارها از یکدیگر طبقه بندی اموال در انبار 

 های اعالم و کشف حریق و همچنین دوربین های بررسی امنیت انبارها از جمله سیستم
 مدار بسته در هر انبار و گزارش خرابی آن به مسئول مربوطه

 گزارش هرگونه ورود غیر مجاز به انبارها به مسئول مربوطه 

 نگهداری اموال بالاستفاده به منظور حفظ و تحویل آنها به افراد متقاضی 

 حسب  برنامه شمارش و اموال گردانی به صورت دوره ای، سالیانه و یا موردی برگزاری
 مدیر واحدنظر 

 رسیدگی، اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و مشکالت جمعداری اموال 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

  و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریقتسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 است کنندگان با مدیر واحدتعیین وقت مالقات درخو 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  گی باهماهن 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 واحدو ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر  گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد
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  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  رات مقام مافوق در چهار چوب قوانینکلیه دستواجرای 

 

 مسئول کارپردازیشرح وظایف 

 در اتوماسیون اداری خریددرخواست  انجام آن دسته از وظایف مربوط به واحد در فرآیند 
 (263)شرح فرآیند در صفحه 

  رید با توجه به دستور خقبل از خرید اجناس  ءاستعالم بهاتکمیل برگ استعالم قیمت و
 ود قیمت اعالمی و بر اساس نظامنامه مالی کانونواصله و حد

 ازار و کسب تکلیف از مدیر واحداعالم عدم هماهنگی حدود قیمت در دستور خرید و ب 

  مالیمدیر واحد پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقالم و اجناس مورد نیاز حسب دستور 
 رید و نظامنامه مالیدر چارچوب ضوابط خ و رئیس کانون

 ذ استعالم بها در خصوص اقالم مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبرپیگیری اخ 

 ستانداردا نوع کاال و مواد ، مناسب ترین و مرغوب ترینتالش و دقت برای گزینش بهترین 
 برای خریداری

  مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن مدیرتهیه نمونه کاال و ارائه به 

 ی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با کسب آگاهی دقیق از مشخصات فن
 مشخصات اقالم درخواستی

  کانونانبار پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به 

 تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید 

 تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور 

 تنخواه گردان به همراه مدارک و مستندات پرداخت و مدارک پرداخت و هزینه  ارائه اسناد
 گرداندریافت مجدد تنخواه جهت بانکی یا نقدی به مدیر واحد

 اتمام مبلغ و در خواست تنخواه گردان مجدد زحساب تنخواه گردان پس ا تسویه 

 رعایت موارد مندرج در قانون و نظامنامه مالی کانون در زمان خرید کاال و خدمات 
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 بوده و تاریخ قلم خوردگیمعتبر پس از خرید به نحوی که فاکتور فاقد  اخذ فاکتور ،
مشخصات کامل خریدار از جمله آدرس، کد پستی، کد اقتصادی یا کد ملی، جمع کل مبلغ 

 به عدد و حروف در آن مندرج شده باشد

  در خصوص و کسب اطالعات الزم کانونرعایت کلیه نکات آئین نامه مالی و معامالت 
 مورد نظر جهت خرید کاالی

  طبقه بندی دستورهای خرید واصله به حالت فوری و عادی و برنامه ریزی جهت خرید بر
 حسب فوریت 

 اخالق اسالمی و اداری و رعایت تمامی نکات ارباب رجوع و فروشنده و  رعایت نکات
 طلب کاران

 انجام امور بانکی مربوط به کانون 

  مورد نیاز واحد مربوطهتهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

  تهیه پاسخ نامهاقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 قشرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافو 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده واردم از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 
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 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یصلف گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 فرآیند مربوط به قسمت کارپردازی
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 بایگانی و مالی دمسئول اسناشرح وظایف 
  ات و با توجه به موضوع مکاتب واحد مالیتفکیک بایگانی کلیه اسناد و مدارک مربوط به

 اسناد و مدارک مالی دریافت شده

 پیگیری دریافت سوابق مکاتبات و نگهداری آنها در پرونده های مربوطه 

 انجام بایگانی اسناد مالی و کنترل و شمارش اسناد و نگهداری آنها 

 آنها ق اسناد در پایان سال مالی با سیستم حسابداری و تاییدتطبی 

  تشکیل پرونده برای کلیه مدارک دریافتی بر اساس اصول بایگانی و دستورالعمل های
 ابالغی

  بایگانی کلیه مدارک دریافتی و مرتب و منظم نمودن پرونده های موجود در بایگانی پس
 نی و دستورالعمل های ابالغیاز تأیید مسئول مافوق بر اساس اصول بایگا

  برگ شماری کلیه پرونده ها و بررسی آن در زمان ارائه و تحویل بر اساس اصول بایگانی
 و دستورالعمل های ابالغی

 تهیه لیست پروند های مشمول قانون امحا به صورت سالیانه 

  که از انجام اقدامات الزم جهت تقلیل پرونده های جدید و خارج کردن پرونده های راکد
 جریان خارج شده با کسب اجازه از مقام مسئول

 بررسی شرایط فیزیکی محل نگهداری پرونده ها و ارائه گزارش ادواری به مسئول مربوطه 

 اعالم عیوب سیستم در نگهداری فیزیکی از پرونده ها به مسئول مربوطه 

 تعویض پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریان 

  پرونده های بایگانی در دفتر مربوطه بر اساس اصول بایگانی و ثبت ورود و خروج
 دستورالعمل های ابالغی

  بررسی و تطابق نسخه الکترونیکی و نسخه فیزیکی مربوط به پرونده ها در زمان مختومه
 شدن پرونده و تکمیل آن در صورت نیاز

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز قسمت مربوطه 

 به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام  پاسخگویی
 درخواست متقاضیان
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  اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه و
 تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی

 و مراقبت در  مربوطه دراختیار قرادادن پرونده ها برحسب احتیاجات اداری به مسئول
 برگشت پرونده ها، شمارش اوراق پرونده ، الک و مهر نمودن آنها در صورت لزوم

 های اختصاصی و دولتی پیگیری و هماهنگی صدور قبض حساب ممهور نمودن کلیه اسناد
 انبار برای کلیه اموال خریداری شده و ارائه آن به واحد مربوطه طبق مقررات

  ملزومات مورد نیاز واحد مربوطهتهیه درخواست خرید در خصوص 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 درخواست متقاضیان

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 واحد و تهیه پاسخ نامه اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 تعیین وقت مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحد 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

  نظر مافوقشرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب 

 هرگونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه  به موقعاعالم  ارائه گزارش و
 مدیر واحدپیشنهادات اصالحی، به  به همراهضعف در روشهای اجرائی، 

 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از احدمدیر وجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارائه اطالعات مورد نیاز حسب نظر مدیر واحد گزارش ارسال و تهیه 

 و ارسال آن برای اموال قسمت مربوطه مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد
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  قسمت نیا یها تیواحد در خصوص فعال ریبه مد یفصل گزارش هایارائه  

  ا امکان بنرم افزاری ایجاد سیستم بایگانی مناسب از فعالیت های این قسمت بصورت
 جستجو در آن 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 ومی کاربروظایف عم
 هجهت انجام امور محوله و پیشبرد اهداف و برنامه های تعیین شدواحد مدیر  هماهنگی با 

 انجام  امور محوله حین در پیش آمده موارد از مدیر واحدجریان قراردادن  در 

  انجام امور محوله محرمانه تلقی نمودن اطالعات در طول 

 و ارسال آن برای وال قسمت مربوطهام مفقودی و سرقت صورت گزارش در ظیمنتهیه و ت 
 مدیر واحد

 تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق 

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز واحد مربوطه 

  پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان انجام
 واست متقاضیاندرخ

  مورد نیاز برای مدیر واحد گزارش هایتهیه 

 اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مدیر واحد و تهیه پاسخ نامه 

 تایپ پیش نویس نامه های دریافتی از مدیر واحد 

 و مسئولین سازمان ها و اداره ها پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان 

  مالقات درخواست کنندگان با مدیر واحدتعیین وقت 

 رجاعی از طرف مدیر واحدپیگیری نامه های ا 

 شرکت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوق 

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 وظایف عمومی بایگان
 انجام و پیگیری کلیه امور محوله از این طریق تسلط کامل بر اتوماسیون اداری کانون و 

  تشــکیل پرونــده بــرای کلیــه مــدارک دریــافتی بــر اســاس اصــول بایگــانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  بایگانی کلیه مدارک دریافتی پس از تأیید مسئول مافوق بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

  در بایگـانی بـر اسـاس اصـول بایگـانی و مرتب و منظم کـردن پرونـده هـای موجـود
 دستورالعمل های ابالغی

  برگ شماری کلیه پرونده ها و بررسی آن در زمان ارائه و تحویل بر اساس اصول بایگانی
 و دستورالعمل های ابالغی

 های مشمول قانون امحا به صورت سالیانه هتهیه لیست پروند 

  ارائه گزارش ادواری به مسئول مربوطهبررسی شرایط فیزیکی محل نگهداری پرونده ها و 

 اعالم عیوب سیستم در نگهداری فیزیکی از پرونده ها به مسئول مربوطه 

 تعویض پوشه های معیوب مربوط به پرونده های در جریان 

  ثبت ورود و خروج پرونده های بایگانی در دفتر مربوطه بر اساس اصول بایگانی و
 دستورالعمل های ابالغی

 ق نسخه الکترونیکی و نسخه فیزیکی مربوط به پرونده ها در زمان مختومه بررسی و تطاب
 شدن پرونده و تکمیل آن در صورت نیاز

 تهیه درخواست خرید در خصوص ملزومات مورد نیاز قسمت مربوطه 
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  انجام پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکان
 درخواست متقاضیان

  مورد نیاز برای مسئول قسمت ارش هایگزتهیه 

  اقدامات مورد نیاز مربوط به نامه های ارجاعی از طرف مسئول قسمت و تهیه پاسخ نامه
 و تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی

 پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع، کارشناسان و مسئولین سازمان ها و ادارات 

 جاعی از طرف مسئول قسمتپیگیری نامه های ار 

 کت در دوره های آموزشی مرتبط حسب نظر مافوقشر 

  اجرای تمام مفاد بخشنامه ها، اطالعیه ها، توافق نامه ها، نظامنامه ها، شیوه نامه ها و
 دستورالعمل ها مرتبط با وظایف و اختیارات قسمت

  کلیه دستورات مقام مافوق در چهار چوب قوانیناجرای 
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 کارشناسی یهاترل گزارششیوه نامه کن ،1پیوست 

 : دمهمق -1 هماد
، آن ینامه اجرائ نیآئ 53قانون کارشناسان و مفاد ماده  5بند د از ماده  یاجرا یدر راستا

 یگانه تخصص ازدهی یهاگروهاز  کیدر هر  یکارشناس یکنترل کننده گزارش ها یهاگروه
 وهیش نیاصفهان طبق مفاد ا استان یدادگستر یدر کانون کارشناسان رسم تبطمر یو رشته ها
در رابطه با  یئپاسخگو یاصل تیمسئول نکهیبر ا دیبا تاک ندینما یو آغاز به کار م لینامه تشک
 تیولکنترل کننده مسئ یهاگروهباشد و  یبعهده کارشناسان منتخب م یکارشناس یگزارش ها

 .خصوص ندارند  نیدر ا یحقوق

 :ارمورد انتظ یاهداف و دستاوردها -2ماده 
 است : رینامه بشرح ز وهیش نیا یاجرا بهمربوط  یاهداف و دستاوردها 

 اسی نکار ش یگزارش ها یفیارتقاء ک -2-0

 کانون و کارشناسان عضو آن  گاهیحفظ و ارتقاء اعتبار و جا -2-2

  یموزشآ یهایزیرو قوت کارشناسان به منظور برنامهبه نقاط ضعف  یآمار یابیدست -2-0

 یامور کارشناس انیاز حسن جر نانیاطمحصول  -2-5

 کارشناسی انیحفظ حقوق متقاض -2-4

 یدادرس اطالهاز  یریجلوگ -2-6

 کارشناسان و کانون هیبر عل اتیکاهش شکا -2-1

  یکارشناس یها هیفاحش در نظر یاز اختالف نظرها یریجلوگ -2-3
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 :حوزه شمول -3ماده 
در  فعال یرشته ها یدر کانون و تمام یتخصص گانه ازدهی یهاگروهنامه همه  وهیش نیا 

 است که از طرف ییگزارش ها هیرفأ مربوط به ارجاعات کانون و کلصشود و  یآنها را شامل م
 گردد . یارسال م یکارشناس انیمتقاض یکانون برا

 : هایخط مش -0ماده 
زارش ن گارائه کنندگا)کارشناسان عضو کانون  نیکنترل کننده و همچن یگروه ها یبرا

 شود؛  یدر نظر گرفته م ریز یها یخط مش (یکارشناس یها

 یاسکارشن یهاهیها و نظرون به عنوان ارائه کنندگان گزارشکارشناسان عضو کان -5-0
خود دقت الزم و کافی را معمول نموده و نسبت به در نظر گرفتن تمام  تیدر انجام مسئول

 ندینمایاقدام م یو ماهو یکلظ شاز لحا تیفیا کگزارش ب کیجهت ارائه  یجوانب کار کارشناس

 نظم حدت رویه وو جادیکارشناسان عضو کانون ، کنترل گزارش ها را به منظور ا -5-2
نموده  یدر گزارش ها تلق یو اشکاالت احتمال راداتیع افکانون و ر یبه امور کارشناس یبخش

 کننده خواهند داشت. کنترل گروه های را با به موقعکامل و  یو تعامل و همکار

 ،هانامه نی، آئیجار نیو براساس قوان انیمتقاض ازیبر ن کنترل کننده بنا یهاروش -5-0
 نیشده در کانون و همچن فیتعر یها هیه ها و بخشنامه ها و اصول و رومنا وهی، شنامه هانظام

هرگونه  از اعمال ها اقدام نموده وگزارشو کنترل  یشده نسبت به بررس نییتع یقرار کارشناس
 .ندینما یم زیپره یشخص قهیسل

س را قالل نظر کارشناو است تیباشد که مسئول یابه گونه دیگزارش ها با یبررس -5-5
 نماید.خدشه دار ن

 :کنترل کننده یهاگروه ینحوه انتخاب اعضا -1ماده  
ر گروه در هباتجربه و فعال  یاعضا نیاز ب یافراد کنترل کننده در هر گروه تخصص -4-0
 انتخاب کانون رهیمد تئیه یظر اعضانبا  شکسوتانیها و پ سهیرئ اتیمشورت با ه قیو از طر

 .ندینما یم یهمکار رهیمد أتیه سیحکم رئ ابو 
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نفر به عنوان هماهنگ  کی یصافراد گروه کنترل کننده در هر گروه تخص نیاز ب -4-2
 . ودش یم نییتع مدیرة کانون تئیه سیکننده از طرف رئ

د امور ارجاعات و تعدا ازیدر هر گروه کنترل کننده با توجه به ن ازیتعداد افراد مورد ن -4-0
ک مسئول مشتر شنهادیدر حجم کارها با پ رییبه تغ تیعنا ابشود و  یم نییو حجم پرونده ها تع

 ایکاهش  لبقا یواحد ادار ریامور ارجاعات کانون و هماهنگ کننده گروه کنترل کننده و مد
 .باشد یش میافزا

 : کنترل کننده یهاگروهف یوظا -6ماده 
 هینامه ها و بخشنامه ها و رو وهینظام نامه ها و ش یمطالعه و اشراف کامل بر تمام -6-0

 ژهیه وب یکارشناس یگزارش ها هیو ته یشده در کانون مرتبط با انجام کارشناس فیتعر یها
 03/35/0022مورخ  /ش 0614به شماره  یکارشناس هیگزارش نظر نیو تدو هیدستور العمل ته

  یدادگستر یکارشناسان رسم یعالیشورا

 نیا) :شده هیته یها ستیو ماهوی طبق چک ل یکنترل گزارش ها از لحاظ شکل -6-2
 (.برسد رهیمد تهیئ سیرئ دیبه تائ یستیها با ستیچک ل

 -ضح بودن گزارش و وا خوانا -شامل استفاده از سربرگ همسان  یکنترل شکل -الف 
 درج - ها وستیمطالب و پ بیترت تیرعا - یپیتاو ییو انشا ییامال یها غلطدم وجود ع

 . باشد یآن م رینظ یدر گزارش و موارد خیشماره و تار
از عدم بروز اختالف  نانیحصول اطم یبرا یکنترل کل کی، گزارش یوماهکنترل  -ب

د مجد یوجه انجام کارشناس چیانجام آن به ه باشد و منظور از یو اشتباه فاحش در گزارش م
 .ستین

 کامل با هماهنگ کننده گروه یهمکار -6-0

 .رددنگ جادیها ادر ارسال گزارش ریکه تأخ یها به نحوبه موقع کنترل گزارش انجام -6-5

 کنترل یفرم ها یو امضا لیتکم -6-4 
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 تیفیشاخص و با ک یهاارشگز ستیها و اعالم لگزارش یابیارز یهافرم لیتکم -6-6
 ماهنگ کننده گروه کنترلهبه 

 وندارند به ریاست کان یباز آموز یدوره ها یبه ط ازیکه ن یکارشناسان ستیل اعالم -6-1

 گزارشات مورد بهره یبانک اطالعات لیتشک یکه برا ییگزارش ها ستیاعالم ل -6-3 
 .ردیگیقرار م یبردار

 .به مشورت دارند  ازین که یکارشناسان یتخصص ییراهنما -6-2

وده مربوطه درج نم یفرمها یکارشناسان کنترل کننده نظرات خود را صرفا بر رو :تبصره
ش گزار یدر رابطه با محتوا یاطالعات چگونهیدهند و ه یم لیو به هماهنگ کننده گروه تحو

و  یدعو اصحاب،  انیمتقاض اریاخت رد یستیوارده را نبا یاحتمال راداتیو ا یکارشناس یها
 مسئول قرار دهند  ریافراد غ

 وظائف هماهنگ کننده گروه کنترل : -1ماده 

ربوطه م یبرنامه زمان میکارها بین افراد گروه و تنظ عیتوز یبراانجام برنامه ریزی -1-0
 گردد.انجام  به موقعکه کنترل ها  یبه نحو

انجام کنترل ها و رفع پرونده ها از امور ارجاعات و سپس برگشت آن بعد از  لیتحو -1-2
 در حداقل زمان ممکن  راداتیا

 اهانه به مسئول امور ارجاعات بصورت م گروه تیارائه گزارش فعال -1-0

حد وا ریکار کرد ماهانه افراد گروه و ارائه به مسئول امور ارجاعات و سپس مد دییتأ -1-5
 یادار

سئول با م یبا هماهنگ انیپا کنترل گزارش ها از ابتدا تا ندیفرا یریگینظارت و پ -1-4
  یواحد ادار یرامور ارجاعات و مد
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نترل نفرات گروه ک شیافزا ای، کاهش  رییتغ شنهادیگروه و ارائه پ تیفعال یابیارز -1-6
 به مسئول ارجاعات 

 از کارشناسان مربوطه ریشاخص جهت تقد یو ارائه گزارش ها یبررس -1-1

 یباز آموز یدوره ها یبه ط ازیارشناس مربوطه نکه ک ییو ارائه گزارش ها یبررس-1-3 
 .دعوت شود 53ماده  ونیسیالزم است به کم ایدارد و 

 گزارش ها یبانک اطالعات لیانجام اقدامات الزم در جهت تشک -1-2

 ازیجهت لحاظ نمودن در امت یکارشناس یگزارش ها یابیارز یارائه جمع بند -1-03
 کارشناسان  یبند

 مه افراد کنترل کننده : حق الزح -3مادة 

ننده هماهنگ ک دیتائ ایهر ماه  انیدر پا یحق الزحمه افراد گروه کنترل کننده بصورت ساعت
 شود. یپرداخت م رهیمد تئیه سیئو با دستور ر یواحد ادار ریگروه ، مسئول ارجاعات ، مد

 :هاانجام کنترل ندیفرآ -1 ماده

 .ردیذپ ینامه انجام م وهیش نیوست ایمودار پگزارش ها طبق ن یانجام کنترل ها ندیفرآ

در مرتبه  طربیکنترل کننده گزارش و کارشناس ذ نیدر صورت بروز اختالف نظر ب :تبصره
 یواحد ادار ریاول توسط هماهنگ کننده گروه و در مرتبه بعد توسط مسئول امور ارجاعات و مد

 د.الزم اتخاذ خواهد ش میو تصمل صحل و ف رهیمد اتیه سینائب رئ ای سیبا رئ یبا هماهنگ

 یابیکنترل کننده و نحوه نظارت و ارز یهاگروه تیمدت فعال -14ماده  

 :آنها

 .شود یم نییتع 0533کنترل کننده تا آخر سال  یهاگروه هیکل تیزمان فعال -03-0
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 ه انجامسه ماه یزمان یهامربوطه در بازه یهافرم یط هاگروه نیا تیفعال یابیارز -03-2
 یهاگروه. انتخاب مجدد افراد شود یمدیره کانون اعالم م تئیه سیبه رئ یو جهت بررس

 .مانع استالشده ب نییدت تعمکنترل کننده بعد از 

بعهده مسئول امور ارجاعات و در  هاگروه نیا تینظارت بر نحوه فعال تیمسئول -03-0
به  هیاول یها یو بررس هیپس از تهها یابیکانون است. گزارش ارز یواحد ادار ریمد بعدمرتبه 

د کانون ارائه تا مور سیبه انتخاب رئ رهیمد تئیه یاز اعضا یکی ایو  رهیمد تئیه سیرئ
 تئیگزارش مراتب فوق را به اطالع ه رهیمد تئیه سی. رئردیقرار گ میو اتخاذ تصم یبررس
 .رساندیم رهیمد

 تئیه در03/3/0533 خیدو تبصره در تاربند و  01ماده و  ازدهینامه در  وهیش نیا -11مادة  

 .دباش یم رهیمد تئینامه بعهده ه وهیش نیدر ا ریی. هرگونه تغدیگرد بیکانون تصو رهیمد
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 ، فرم اطالعات پرسنلی2پیوست 
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 چک لیست پرونده پرسنلی ،3پیوست 
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 فرم درخواست خرید ،8پیوست 

 
 




