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 نامهآئین ۵۵ ماده و دادگستری رسمی کارشناسان قانون ۱۵ ماده تبصره )ط( بند اجرای در

 ریدادگست رسمی کارشناسان کارآموزی نحوه به مربوط مقررات و ضوابط آن اجرائی

 :گرددمی تدوین ذیل بشرح

 )آزمون پذیرش مراحل طی از پس دادگستری رسمی کارشناسی متقاضیان ـ۱ ماده

 عالی ایشور سوی از قطعی نتیجه اعالم و اخالقی( هایصالحیت تأیید شفاهی و کتبی

 .باشندمی کارآموزی دوره طی به موظف

 اههمر را خود کارآموزی دوره فوق بشرح آزمون در شده پذیرفته متقاضیان ـ۲ ماده

 و اشتهد کارشناس پذیرش مورد رشته در کار سابقه سال ده حداقل که راهنما سکارشنا

 شودمی نتعیی مربوطه کانون مدیره هیئت توسط و است کارشناسی معتبر پروانه دارای

 .نمود خواهند طی

 شمسی سال یک مدت هارشته کلیه در شدگان پذیرفته کارآموزی دوره ـ۳ ماده

 زمان پایان مالک و آغاز راهنما کارشناس کتبی پذیرش اعالم تاریخ از و باشدمی

 .است موصوف کارشناس نهائی گزارش کارآموزی

 توسط ابالغی کارآموزی و آموزشی برنامه اجرای به موظف کارآموزان ـ تبصره

 .باشندمی راهنما کارشناس و مربوطه کانونهای

 تحت ارآموزک وضعیت یکبار ماه سه هر است موظف راهنما کارشناس ـ۴ ماده

 انونهاک توسط و رسیده تصویب به عالی شورای توسط که فرمی طبق را خود راهنمائی

 آموزیکار دوره پایان در نهایتاً و نماید گزارش گیردمی قرار راهنما کارشناس دراختیار

 عدم یا و تأیید و کارآموزی نحوه اظهارنظردرخصوص حاوی را خود نهائی گزارش

 .نماید تسلیم مربوطه نکانو به مراتب تأیید



 مدیره هیئت در یکماه مدت ظرف حداکثر راهنما کارشناسنهائی گزارش ـ ۵ ماده

 الفاصلهب مدیره هیئت صورتجلسه در درج ضمن تأیید صورت ودر مطرح مربوطه کانون

 عدم ورتص در و مربوطه رشته فنی و علمی های صالحیت تعیین مشورتی کمیسیون به

 هایالحیتص مشورتی کمیسیونهای در طرح برای ذیربط انونک در کمیسیون تشکیل

 .گرددمی ارسال عالی شورای دبیرخانه به عالی شورای وفنی علمی

 ایکـمیسیونه به را کانونها از دریافتی هایپرونده عالی شورای دبـیرخـانه ـ ۶ ماده

 در شـده یمـعرف کــارشناس هایصالحیت تعیین به موظف کمیسیونها و ارجاع مربوطه

 و مصوب فرم برابر صورتجلسه تنظیم و عـالی شـورای مـصوب نـظامنامه چـارچوب

 برای یکارشناس گروه درهر عالیشورای نماینده تأیید از پس را ومراتب باشندمی ابالغی

 یا و مربوطه کانون به عالی(شورای سوی از اختیار تفویض صورت )در بعدی اقدامات

 .نمایندمی ارسال مورد حسب عالیشورای دبیرخانه

 نای نماید کسب را الزم مـوفقیت نـتواند یکسـال مدت در کارآموزچنانچه ـ۷ ماده

 پس موفقیت کسب عدم صورت در و شد تمدیدخواهدقابل دیگر ماه ۶ حداکثر مدت

 .شد خواهد گزارش عالیشورای به تصمیم اتخاذ برای مراتب تمدیدی دوره ازطی

 توسط نتیجه اعالم و کارآموزی دوره پایان و کارآموز موفقیت رتصو در ـ ۸ ماده

 وگندس اتیان مراسم بالفاصله کانونها مدیره هیئت بعدی مراحل طی و راهنما کارشناس

 قانون ۱۷ ماده مفاد وفق وی قانونی نماینده یا و استان دادگستری ریاست حضور با را

 .نمایندمی برگزار

 ده شرط رعایت باشند سال ده سابقه با کارشناس فاقد کانونها که هائیرشته در ـ۹ ماده

 شتهر کارشناسان بین از راهنما کارشناسان و نبوده الزامی راهنما کارشناس برای سال

 کانونها یرهمد هیئت توسط هستند سایرین به نسبت بیشتری سابقه دارای که مربوط

 .شوندمی انتخاب



 شدگان هپذیرفت شده، پذیرش کارشناس بار اولین برای که جدید هایرشته در ـ۱۰ ماده

 تنظیم مربوطه کانونهای که ایبرنامه وطبق ماه ۳ بهمدت را خود کارآموزی دوره

 .نمود خواهند طی استان کانون نظر تحت نمایندمی

 ودر باشد نفرکارآموزداشته سه تواندمی همزمان راهنما هرنفرکارشناس ـ۱۱ ماده

 عدادت این تواندمی مربوطه کانون مدیره هیئت تصویب با خاص شرایط وجود صورت

 .یابد افزایش نفر ۵ تا حداکثر

 .باشدمی ضمیمه راهنما کارشناسان برای اجرائی دستورالعمل ـ تبصره

 اب متناسب توانند می کانونها الزم آموزشهای و کارآموزی انجام منظور به ـ۱۲ ماده

 رسمی کارشناسان کانون قانون ۳۰ ماده «ج» بند رعایت با شودمی ارائه که خدماتی

 خذا کارآموزان از ننماید تجاوز ریال میلیون یک از حال هر درکه مبالغی دادگستری

 .نمایند

 عالی شورای ۱۱/۸/۱۳۸۵ مورخ اجالس در تبصره دو و ماده ۱۲ در نظامنامه این

 .گرفت قرار تصویب و بررسی مورد دادگستری رسمی کارشناسان
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