


 
 
 
 
 
 
 

 سامانه جامع کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

با گرافیکی آشنا برای کاربران به همراه المان سامانه جامع کانون، یک سامانه ویژه بر پایه بانک اطلاعاتی کامل، 

 ی شده است.اح(، جهت سرعت و سهولت بیشتر امور کانون طرUser Friendlyهای پویا و کاربرپسند )

 مدیریتاین سامانه شامل بخش های امور کارشناسان، دبیرخانه، ارجاعات، مالی، حقوقی، اعلانات )روابط عمومی( و 

 کاربران می باشد که در ادامه هر یک به تفصیل شرح داده خواهد شد.

اسان، رشناین سامانه با هدف یکپارچه سازی کلی عملیات و فرایندهای مربوط به کارشناسان در بخش های امور کا

 ارجاعات و حقوقی طراحی و پیاده سازی گردیده است.

درخواست کارشناسی بارز این سامانه در بخش ارجاعات تبیین یک شماره پرونده یکتا برای هر از ویژگی های 

در هر زمانی در همان  درخواست کارشناسیمی باشد و تمامی نامه های مرتبط با آن  ابتدایی وارد شده به کانون

در حالی که پیش از این در سامانه مکانیزه  پرونده قرار می گیرد و باعث مجتمع شدن نامه ها و پرونده ها می شود

ایجاد می شد که این موضوع باعث پراکندگی اطلاعات و در سال جدید  شماره جدیدبرای هر نامه وارده یک 

واست کارشناسی می گردید و رجوع به سوابق الکترونیکی یک گسستگی زنجیره مکاتبات مربوط به یک درخ

 پرونده را دچار مشکل می کرد.

عذوریت ، مدر بخش امور کارشناسان برخی اطلاعات پایه نظیر جزییات رشته کارشناسی و تحصیلی، نوع محدودیت

ه متقاضی تا کارشناسی، می باشد وارد شده و سامانه آماده ثبت تمامی اطلاعات افراد از مرحل تنها برای یک بار ...و 

از اطلاعات ابتدایی فرد و آزمون او تا درس ها و دوره های کارآموزی گذرانده تا صلاحیت ها، تخصص ها، محدودیت 

در سیستم مکانیزه قبلی در بعضی قسمتها از جمله مرخصی کارشناس سوابق قبلی ها و ... در زمان کارشناسی.



 
 
 
 
 
 
 

مرخصی ثبت شده توسط کارشناس نگهداری می شد در حال حاضر تاریخچه  نگهداری نمی شد و تنها آخرین

 ثبت و نگهداری می گردد.کلیه عملیات مربوط به کارشناس به طور کامل 

سطح وجود دارد که این امر باعث  5در بخش دبیرخانه امکان تعریف انواع نامه ها و معرفی تمامی سازمانها تا 

 یرامون نامه ها و پرونده های ارگانهای مختلف می گردد.سهولت هر چه بیشتر گزارش گیری پ

کاربران جهت تشکیل پرونده و برطرف شده و نیازهای  فعلی سیستم مکانیزه موجود در در بخش ارجاعات نواقص

 افزودن نامه های مرتبط با آن، تخصیص کارشناس و حسابداری ارجاعات دیده شده است.

 یبخش حقوقی نداشته است و تاکنون نامه های حقوقی، دادسرا و دادگاه پایگاه اطلاعاتی مجتمع ،سیستم مکانیزه

. در این سامانه بخش کاملی برای تمامی نیاز های دفتر حقوقی، دادسرا و دادگاه پیاده سازی شده است. نداشته اند

 و باشد می سایت کانون وب در ظامییکی از ویژگی های حائز اهمیت این بخش، اتصال به سامانه ثبت شکایت انت

 می باشد. حقوقیبه سامانه قابل انتقال  انتخابی، یک بازه تاریخی در شکایات با تایید کاربر دفتر حقوقی تمامی

در بخش مالی امکان اتصال سامانه به فرآیند ثبت فیش دستمزد کارشناسان در اتوماسیون فراهم شده است و 

 بازه تاریخی به آسانی اقدام به پرداخت فیش های کارشناسان می کند. کاربر با تایید فیش های یک 

در بخش اعلانات سامانه نیز امکان اتصال به اپلیکیشن جامع کانون فراهم شده است تا با درج خبر توسط کاربر 

 بر اساس سطح دسترسی خود از طریق اپلیکیشن از اخبار جاری کانون و عموم کاربران روابط عمومی، کارشناسان

 آگاه گردند.

 در بخش کاربران نیز می توان به تعداد نامحدود کاربر با سطح دسترسی و نقشِ مشخص تعریف کرد.

 



 
 
 
 
 
 
 

 وضعیت کنونی بخش های مختلف سامانه :

بخش امور کارشناسان از سامانه جامع کارشناسان طراحی و پیاده سازی گردیده است و اطلاعات کلیه -1

سان از سیستم قبلی به سامانه انتقال پیدا کرد و نسخه آزمایشی آن هم اکنون در قسمت امور کارشناسان کارشنا

 نصب و راه اندازی شده است.

از سامانه جامع کارشناسان طراحی و پیاده سازی شده است و در حال حاضر عملیاتی شده و در  یبخش حقوق -2

 و بخشهای دادسرا و دادگاه انتظامی در مرحله آزمایشی می باشد. حال کار می باشد

ن آ یطراحی و پیاده سازی گردیده است و نسخه آزمایش از سامانه جامع کارشناسان بخش دبیرخانه و ارجاعات-3

 هم اکنون در قسمت ارجاعات کانون نصب شده است.

ی گردیده است و نسخه آزمایشی آن هم اکنون در بخش مالی از سامانه جامع کارشناسان طراحی و پیاده ساز -4

 قسمت ارجاعات و واحد مالی نصب و راه اندازی گردیده است. 

بخش اعلانات از سامانه جامع کارشناسان طراحی و پیاده سازی شده است و در واحد روابط عمومی نصب  -5

 آزمایشی شده است.

کار می باشد و در فازهای بعدی امکانات بیشتری به آن اپلیکیشن کانون طراحی شده و در حال حاضر در حال -6

 اضافه خواهد گردید.

 بخش مدیریت کاربران طراحی و پیاده سازی شده است و در حال اجرا می باشد. -6

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 چشم انداز آینده سامانه جامع کارشناس:

 به کارگیری الگوریتم های هوش مصنوعی در انتخاب کارشناس -1

 حسابداری به سامانه جامع کارشناساضافه کردن زیر سیستم  -2

 فراهم کردن زیر ساخت لازم برای دسترسی کارشناسان به سامانه ارجاع کارشناس -3

ک ت ارسال گزارشات کارشناسی درج امضاء الکترونیک و امکان مشاهده ابلاغ های کارشناسی و همچنین -4

امانه مذکور به منظور ایجاد رونیکی از طریق سمربوط به ارجاعات کانون به صورت الکت نفره و هیئتی

 سهولت بیشتر برای کارشناسان محترم

اتصال سامانه جامع کارشناس به اپلیکیشن جامع کارشناس و امکان انجام کلیه فرایندهای کارشناسی از  -5

 طریق اپلیکیشن 

 اضافه کردن فرم درخواست خدمات کارشناسی به صورت الکترونیکی و درگاه پرداخت الکترونیک  -6

  اهینامه های امنیتی لازم برای سامانه جامع کارشناساخذ گو -7

در پیاده سازی این سامانه از موتور تولید نرم افزار استفاده شده است و به همین دلیل ایجاد هر شایان ذکر است 

 گونه تغییر و یا توسعه در بخش های مختلف با سهولت بیشتری قابل انجام می باشد.

 

 واحد فن آوری اطلاعات کانون کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان                          

 

 


