
 



 

 
 یدادگستر یقانون کانون کارشناسان رسم

 
یم لیقانون تشک نیها که مطابق ادر مراکز استان یدادگستر یکارشناسان رسم یهاکانون - ١ ماده

 ،یردولتیمستتتقل   یحقوق تیشتت  تت یو دارا شتتوندیشتتناهته م« کانون استتتان»به عنوان  گردند
 .باشندیم یاسیس ریو   یرانتفاعی 

یم لیتشک میمق ینفر کارشناس رسم یها با وجود حداقل سکانون استان در مراکز استان - ٢ ماده

آن استان  یاست، کارشناسان رسم دهینگرد لیکانون مستقل تشک یکه در مرکزاستان یو تا وقت گردد
 .کانون به آن استان هواهند بود نیترکیعضو نزد

ور به شکل کارشناسان کنفر عضو به انت اب  جدهیل از هکارشناسان متشک یعال یشورا - 3 ماده

ارشناسان ک یعال یشورا ی. اعضاگرددیل میکانون در تهران تشکارشناسان عضو هر کتناسب تعداد 
ضوع ماده )یشرا ید دارایبا ساس آی( ا15ط مو شند و نحوه انت اب آنان برا  نیا نامهنیین قانون با

 .قانون هواهد بود

 یو انت اب مجدد برا باشدیال م-کارشناسان چهارس یعال یدر شورا تیمدت عضو - ١تبصره  

 .بالمانع است گریدوره د کی

 کیس، یب رئینفر نا کیس، یعنوان رئنفر به کین هود ین ماده از بین موضوع ایمنت ب - ٢ تبصره

. ندینمایم ت آراء انت ابیثرکو دو نفر بازرس با ا یارپرداز، دو نفر منشتتتکنفر کیدار، نفر هزانه
 .باشندیدار وظائف مقرر مان عهدهکماکد یجد یور تا انت اب اعضاکمذ یشورا

 :است ریاهداف هر کانون به شرح ز - 4 ماده



 
 

مت  تتو و متعهد به منرور ارائه هدمات  یتشتتکل و جذب نیروها یایجاد زمینه الزم برا - الف
 .و تالش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه یکارشناس

 .کارشناسان عضو یو تجرب یعلم یفراهم آوردن موجبات تعال - ب
 .در حدود مقررات یمربوط به کارشناس یتنریم و اداره امور کارشناسان عضو در کارها - ج
سان عضو جهت ح ول اطم - د شنا ستمر بر نحوه عمل و رفتار کار  انیاز حسن جر نانینرارت م

 .یامور کارشناس
ضو از طرکن یب یو فن یجاد ارتباط و مبادله اطالعات ت   یا  -ه سان ع شنا شورایار  یالع یق 
 .ت مقررات موضوعهیشورها با رعاکر یارشناسان با مؤسسات مشابه در ساک

 :ر استیانون به شرح زکان هر کار - 5 ماده

 ؛یمجمع عموم - الف
 ره؛یأت مدیه - ب
 بازرسان؛ - ج
 .یدادسرا و دادگاه انترام - د

سان رسم -و فوق العاده  یعاد -یمجامع عموم - ۶ ماده شنا عضو آن کانون که  یهر کانون از کار

 :شوندیم لیتشک لینباشند به شرح ذ قیاعتبار بوده و در حال تعل یآنان دارا یپروانه کارشناس
و با  لیتشتتک رهیمد أتیستتاالنه درستته ماه اول هر ستتال به دعوت ه یعاد یمجمع عموم -الف  

ه در ک ی. در صورتافتیهواهد  تیعضو کانون رسم یکارشناسان رسم کیعالوه حضور ن ف به
 کیو با حضور حداقل  دیجلسه تجد ره،یمد أتیجلسه اول ن اب مزبور حاصل نشود به دعوت ه



 حاضر در جلسه معتبر یاعضا یآرا تیبا اکثر معمجماتیو ت م افتیت هواهد یسوم اعضاء رسم
 .هواهد بود

 یو دونفر منش سینفررئ کیمرکب از  یاسهیرئأتیه یالعاده داراقفو ای یعاد یمجمع عموم - ب
 ی. براشوندیم نییشده تع ادی یحاضر در جلسه مجمع و توسط اعضا یاعضا نیهواهدبود که از ب
ضا ن-ینرارت از ب أتیو قرائت آراء پنج نفر به عنوان ه ینرارت در اهذ رأ ضریاع در مجمع  حا

 .توسط مجمع انت اب هواهند شد

صره صورت عدم دعوت ه - ١ تب شک یبرا رهیمد أتیدر  در موعد مقرر،  یعاد یمجمع عموم لیت

عضو در  یدهم کارشناسان رسم کی ایبه دعوت بازرسان هر کانون  العادهفوقیجلسه مجمع عموم
 .هواهد شد لیتشک گرید یهاعضو در کانون یپنجم کارشناسان رسم کی ایکانون و 

صره شک - ٢ تب سات مجامع عموم لینحوه ت نرارت بر  یالعاده، چگونگو فوق یعاد یو اداره جل

سط ه ضا یبرگزار وهیش نرارت،أتیانت ابات تو ست رهیمد أتیه یانت ابات اع سان و داد ان و بازر
 .قانون مش و هواهدشد نیا ینامه اجرائ نییدر آ یانترام

 :ر استیکارشناسان به قرارز یعال یارات شورایف و اهتیوظا - 7 ماده

 ،یاستگذاریس قیدر سراسر کشور از طر یارتقاء سطح هدمات کارشناس یاقدامات الزم برا - الف
ش یهادوره یبرگزار سال یبرگزار نیو همچن یشیاندهم ،یگردهمائ ،یبازآموز ،یآموز  انهیآزمون 

 .یم تلف کارشناس یهاها و گروهمقررات مربوط به رشته نیمناطق کشور و تدو ازیبراساس ن
صالحیت علم - ب ضوابط  س یو فن یتدوین مقررات و  شنا ضیان کار ضوابط ارتق یمتقا اء و نیز 

 .این قانونبرابر مقررات یو نقل و انتقال کارشناسان رسم ییجغرافیا ،یصالحیت عمل
سیون ها یهاتدوین نرامنامه - ج شرح وظایف کمی و  ینو ف یعلم یمشورت یمربوط به تشکیل و 

 .هاص یسایر کمیسیون ها
 .جهت ارائه به مراجع ذیربط یالزحمه کارشناستعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق - د



 .ضوابط و مقررات ها درمحدودهکانون شنهاداتیرد پ ای بیو ت و یبررس -ه
 .کانون ها یواست دام یمعامالت ،یمال یهاتدوین و ت ویب نرامنامه - و
ضوابط و روش یتدوین وبازنگر - ز س یهادر  شنا ستعالمات و  یکار و اظهارنرر در ه وص ا

 .ارائه رویه واحد در امور کارشناسان
مقررات  تیبا رعا یانت ابات استتتتان یهاها درحوزهنرارت بر حستتتن انجام انت ابات کانون - ح

 .مربوطه
 .ربطیمقررات توسط ارکان هر کانون و اعالم ت لفات آنان به مراجع ذ ینرارت بر اجرا - ط
شرکت در مجامع ب - ی  ییرااج ،یقانونگذار لیاز قب یو مجامع داهل یالمللنیتعیین نماینده جهت 

 .یو قضائ
 .هر کانون یانترام یهارؤسا و دادستان ره،یمد اتیه یصدور احکام انت اب اعضا - ک
 .ن و مقرراتیف مقرر در قوانیر وظایانجام سا - ل

 .باشدیقانون م نیا یاجرائ نامهنییطبق آ میجلسات و ات اذ ت م لینحوه تشک - ١ تبصره

صره شورایت م - ٢ تب سان در حدود مقررات ا یعال یمات  شنا  یهاه کانونیکل ین قانون برایکار

 .باشدیکشور الزم االجراء م

صره سان یعال یشورا - 3 تب شنا شرا تواندیم کار سمتیبا توجه به  ارات هود را به یاز اهت یط، ق

 .دیض نمایمستقل استان مربوط تفو یهاا کانونیوابسته و  یهاونیسیکم

 :ر استیزبه شرح یعاد یارات مجمع عمومیف و اهتیوظا - 8 ماده

درباره آن پس از استتتماع گزارش  میعملکرد کانون و ات اذ ت تتم انهیگزارش ستتال یبررستت - الف
 .بازرسان

 .کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان انهیسال یمال یهاصورت بیو ت و یبررس - ب
 .هریمد أتیه شنهادیکانون به پ ندهیو برنامه و بودجه سال آ یهط مش بیو ت و یبررس - ج



شنهاد یرسیدگ - د سایر موارد پی سبت به  که در محدوده وظایف کانون توسط  یو ات اذ ت میم ن
 .در دستور جلسه قرار گیرد هیأت مدیره

 .رهیأت مدیشنهاد هیکانون به پ یب اهذ وام و اعتبار برایت و - -ه
 رهیمد أتیتوسط ه ،یمجامع عموم بیساالنه پس از ت و یمال یهاگزارش عملکرد و صورت - و

 .کارشناسان ارسال هواهد شد یعال یشورا یکانون براهر 
 .کانون یو بازرسان و دادستان انترام رهیمد أتیه یانت اب اعضا - ز

شرا یدر موارد - تب ره سلب  ت یالعالج که ادامه فعالصعب یهایماریبا یا فوت یط یکه به علت 
ستعفای سازدیرممکن می  یرا به مدت معتنابه ضا یتعداد یا ا ستان و یره یأت مدیه یاز اع ا یا داد

ف یا انجام وظایره به حد ن تتاب الزم نرستتد و یأت مدیه یبازرستتان، حستتب مورد تعداد اعضتتا
ستان سان توسط مجمع عمومیو  داد ب و یالعاده انت ابات به عمل هواهد آمد که به ترتفوق یا بازر

ا یره و یمد أتیه ینفر از اعضتتتا ا دویره کانون مربوط و یأت مدیس هیحستتتب مورد با دعوت رئ
 نیگر مقررات ایت دیالعاده با رعافوق یل مجمع عمومیر موارد تشکی. ساگرددیل میبازرسان تشک

 .ره کانون مربوط صورت هواهد گرفتیأت مدیو هیقانون بنا به تش 

ضا - 9 ماده ستان انترام ره،یمد أتیه یاع سان و داد سم نیاز ب یبازر سان ر شنا عضو کانون  یکار

. گردندیمنباشتتند انت اب قیمعتبر بوده و در حال تعل یرستتم یپروانه کارشتتناستت یمربوط که دارا
ش اص  شرا ادیا  ریز طیشرا یدارا دیقانون با نی( ا15مذکور در ماده ) طیشده عالوه بر دارا بودن 

 :باشند زین
 .یرسم یحداقل سه سال سابقه کارشناس - الف

 .لیسانس یا باالتر یمدرک تح یل -ب  

صره ش اص  - ١ تب ضو ادیا شته  دیبا تیشده در مدت ع شهر محل کانون مربوط اقامت دا در 

 .باشند



و یون تشتت یستتین ماده بر عهده کمیط انت اب مقرر در ایو و احراز شتترایتشتت  - ٢ تبصررره

 .باشدیم یاهالق یهاتیاولوت یصالح

و در  البدلیو سه نفر عضو عل یازده نفر عضواصلی یره در کانون تهران دارایأت مدیه - ١0 ماده

صل یدارا هاکانونر یسا ضو ا ضو عل یپنج نفرع مدت چهار  یهواهد بود که برا البدلیو دو نفر ع
ر یره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایأت مدی. جلسات هشوندیسال انت اب م

ره یأت مدیمات هیافت. ت تتمیت هواهد یل و رستتمیبا حضتتور حداقل ستته نفر تشتتک هاکانون
معتبر هواهند  یگر با حداقل ستته رأید یهاکانونره یأت مدیو ه یتهران با حداقل شتتر رأکانون
 .بود

 نیدر آئ یاصل یاعضا یبه جا رهیمد أتیدر جلسات ه البدلیعل یموارد شرکت اعضا - ١ تبصره

 .گرددیقانون مقرر م نیا یینامه اجرا

صره ضا - ٢ تب ساله ه تیمدت مأمور یپس از انق صورت ره،یمدأتیچهار  أتیکه انت اب ه یدر 

 رهیمد أتیه لیستتابق تا تشتتک رهیمد أتیافتد، ه رینشتتود و به تأهبه هر علت انجام دیجد رهیمد
 .هواهد نمود فهیکماکان انجام وظ دیجد
. در دیاز شتتر ماه تجاوز نما دینبا دیجد رهیمدأتیدرانت اب ه ریهر صتتورت مدت زمان تأه در

 .تاس ریپذالعاده امکانفوق یعموممجمع دییمهلت مذکور با تأ ر،یصورت برطرف نشدن علت تأه

شیب رئیس، دو نفر نایک نفر رئین هود یره کانون تهران از بیأت مدیه - ١١ ماده  ،یس، دو نفر من

. دینمایسه انت اب میرئ اتیمدت دو سال به عنوان ه یبرا یم ف یبا رأ یک نفر مسؤول امورمالی
سایأت رئیه  نفرک ی و یک نفر منشیس، یب رئیک نفر نایس، یک نفر رئیمرکب از  هاکانونر یسه 

مذکور  ید انت اب اعضتتایب باال انت اب هواهند شتتد. تجدیکه بترت باشتتدیم یمستتؤول امور مال
ست. تا زمان ست، هییتع دیسه جدیأت رئیکه ه یبالمانع ا شده ا ن انجام کماکا یسه قبلیأت رئین ن

 .فه هواهد نمودیوظ



 .ز هواهد بودیس کانون مذکور نیره هر کانون، رئیأت مدیس هیرئ - ١ تبصره

قانون مش و  نیا یاجرائ نامهنییدر آ دیجد سهیرئ أتینحوه دعوت و زمان انت اب ه - ٢ تبصره

 .هواهد شد

 :ر استیکانون به قرار ز ره هریأت مدیف هیوظا - ١٢ ماده

 .قانون نی( ا4اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده ) - الف
 یراب یز ابالغ کارآموزیو ن ید پروانه کارشناسیم در ه وص اجازه صدور و تمدیات اذ ت م - ب

 .طیافراد واجدشرا
 .آنها ماتیت م یو اجرا یمجامع عموم لیتشک یدعوت برا - ج
 .یمب کارشناس رسیتعق یکانون برا یانترام یات و عنداالقتضاء ارجاع به دادسرایکاقبول ش - د

ت تتمیمات هیأت مدیره در مورد رد شتتکایت ظرف مدت بیستتت روز از تاری  ابالغ به  - تب تتره
 .کانون مربوط هواهد بود یانترام یدر دادسرا یقابل اعتراض و رسیدگ یشاک

 .یدر صورت اطالع از وقوع ت لف کارشناس رسم یانترام یاعالم ت لف به دادسرا - -ه
ها اعم از دستتتگاه هیاز طرف کل یو موضتتوعات ارجاع لینستتبت به مستتا یاظهار نرر مشتتورت - و

 .یردولتی  یعمومیو موسسات و نهادها یدولت یهاها و مؤسسات و شرکتوزارت انه
 .کارکناناست دام و عزل و ن ب ،یت ویب معامالت جار - ز
 .شده است ینیبریره پیأت مدیه ین قانون برایکه در ا یفیر وظایسا یجراا - ح

ش یسیکم - ١3 ماده صالحیون ت شکل از پنج عضو ی( ا15مندرج در ماده ) یهاتیو  ن قانون مت

صل صل البدلیو دو عضو عل یا حقوقدانان نیاز ب البدلیک عضو علیو  یهواهد بود که دو عضو ا
ضائیتوسط رئ ضاء از بیانت اب و بقه یس قوه ق سمیه اع سان ر شنا شیبه پ ین کار  یعال یوراشنهاد 

 یاهالق یهاتیاولوت یو صالحیه من وب هواهند شد. تش یس قوه قضائید رئییو تأ اسانکارشن
 .باشدیاد شده میون یسین قانون بر عهده کمیمندرج درا



 .باشدیاد شده چهارسال میون یسیت هر عضو در کمیمدت عضو - تبصره

باالتریرئ - ١4 ماده کانون  قام اداریس هر  کانون بوده و دارا یو اجرائ ین م ظا یآن  ل یف ذیو

 :است
 .آنها برحسب مورد یکانون و اجرا رهیمد اتیابالغ م وبات ه - الف
 .یو ادار ییامور اجرا هیکل انینرارت بر حسن جر - ب
 .حفظ حقوق و منافع و اموال کانون - ج
 .کانون مربوطه رهیمد أتیه بیو صدور آن بعد از ت و یپروانه کارشناسان رسم یامضا - د
 .یقیحقو اش اص یکانون در نزد مراجع قانون یندگینما - -ه
 .کانون رهیمد أتیه بیو صلح و سازش پس از ت و یارجاع به داور - و
 .مدیرهتهیه و تنریم بودجه ساالنه و پیشنهاد به هیأت - ز
 .یمجمع عموم بیکانون و ت و رهیمد أتیه شنهادیاهذ وام و اعتبار پس از پ - ح
 تیو عزل و ن تتتب کارکنان کانون با رعا یو استتتت دام یو معامالت یو مال یانجام امور ادار - ط

 .مقررات مربوط
ا ب رهیمد أتیه ینفر از اعضتا کیقراردادها و استناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق  یامضتا - ی

 .کانون مذکور رهیمد أتیانت اب ه

 :ندل باشیط ذید واجد شرایعالوه بر وثاقت با یرسم یان اهذ پروانه کارشناسیمتقاض - ١5 ماده

 یجمهور یشتتناهته شتتده در قانون استتاستت یدین یاز اقلیتها یمتدین به دین استتالم و یا یک - الف
 .ایران یاسالم یبه نرام مقدس جمهور یایران و وفادار یاسالم

 .یرانیت ایداشتن تابع - ب
 .مؤثر یفرینه کیشینداشتن پ - ج
 .اد به مواد م دریعدم اعت - د



 .م الف اسالم ای یقانون ری  یهادر گروه یو هوادار تیو سابقه عضو ینداشتن وابستگ  -ه

 .دیوزارت اطالعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعالم را اعالم نما - تبصره

س - و شنا شنامه کار شتن دان سابقه تجرب ای یدا سال  ضا و حداقل پنج  شته مورد تقا در  یباالتر در ر
 یلیدوره تح تتت از،یمذکور. هر گاه در رشتتتته مورد ن یلیرشتتتته مربوط بعد از اهذ مدرک تح تتت

 یصورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناس نیباالتر وجود نداشته باشد درا ای یکارشناس
اهذ پروانه  یمتقاضتت توانندیباالتر در هر رشتتته و حداقل پانزده ستتال ستتابقه کار در آن رشتتته م ای

 .باشند یرسم یکارشناس
 .مهلت ثبت نام انیو پنج سال سن درپا ستیدارا بودن حداقل ب - ز
 .یاهالق یهاو گزینر صالحیت اولویت یو تجرب یموفقیت در آزمون علم - ح
که بیر از ده سال  یایبه مدت یک سال تحت نرر کارشناس رسم یرآموزگذرانیدن دوره کا - ط

 .هیأت مدیره کانون مربوط یداشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرف یرسم یسابقه کارشناس
 .یعموم فهیهدمت وظ انیکارت پا ایت یداشتن معاف - ی

آزمون و منابع ستتتؤاالت  یثبت نام، نحوه انت اب و نحوه برگزار یط الزم برایشتتترا - ١ تبصررره

حان عد اعالم نت یامت کارآموزیو مو کارآموزان در طول دوره  رارت بر  ن یو همچن یجه و نحوه ن
ن قانون مشتت و هواهد شتتد. کارآموزان در یا ییاجرا نامهنیین دوره در آیف کارآموزان در ایوظا
 .را بطور مستقل ندارند یرسم یچگونه اظهارنرر کارشناسیحق ه یکارآموز ورهد یط

دارندگان دانشتتنامه  ،یامور ثبت یدر رشتتته کارشتتناستت ازیپس از اعالم تعداد مورد ن - ٢ تبصررره

اقل ده بازنشسته که حد ایثبت اعم از شا ل  یاهت اص یهاآموزشگاه النیالتح و فارغ یکارشناس
سابقه در امور ثبت شه ایو  یسال  شند م یثبت یبردارنق شته با شرا توانندیدا شتن  صورت دا ط یدر 

 .شده شرکت کند ادیمذکور در آزمون 



آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده  یکه سابقه کارشناسان رسم ییهادر رشته - 3 تبصره

 دیجد یهارشتتته انی. متقاضتتستتتین هیکارشتتناس راهنما الزم الرعا یبرا یستتال ستتابقه کارشتتناستت
 .هواهند نمود یبه مدت سه ماه تحت نرارت کانون مربوط کارآموز یرسم یکارشناس

صره س رشیعدم پذ - 4 تب شنا صدور پروانه کار ست  سم یدرهوا ض کیهر  یر مانع از  انیاز متقا

 .ن واهد بود یدفعات بعد یمجدد آنان برا یتقاضا

 معتبر یرستتم یاستتپروانه کارشتتن یداراقانون نیالزم االجرا شتتدن ا  یکه تا تار یکستتان - ١۶ ماده

آنان  یاز آنان نشده باشد، پروانه کارشناس تیسلب صالح یجار نیکه براساس قوان یباشند، تا زمان
 .قانون هواهند بود نیمعتبر بوده و تابع مقررات ا

 رهیمد أتیبا حضتتور در جلستته ه دیبه هنگام اهذ پروانه با دیجد یکارشتتناستتان رستتم - ١7 ماده

 :ندینما ادیسوگند  ریشرح زبه یو ندهینما ایاستان  یدادگستراستیکانون مربوط با حضور ر
هداوند متعال را  گرددیکه به من ارجاع م یدر امور کارشناس کنمیم ادیهداوند متعال سوگند  به»

هود رادر آن  یو ا راض ش   مینرر هود را اظهار نما یو درست یحاضر و ناظر دانسته، به راست
 مرا مکتو زیچ چیو ه میاظهار نما یدهالت ندهم و تمام نرر هود را نستبت به موضتوع کارشتناست

 «باشم نیو رازدار و ام سمیو ننو مینگو یزیندارم و بر هالف واقع چ

و  نیکه در قوان یموارد یالزم باشد به استثنا یکه رجوع به کارشناس یموارد یدر تمام - ١8 ماده

 ینهادها ،یدولتیشرکتها ،یها، مؤسسات دولتوزارت انه یبرا یگریکشور به گونه د یمقررات جار
سا یردولتی  یعموم ستگاه ریو  ستلزم ذکر نام که یدولت یهاد  حیرص کرذ ایشمول قانون بر آنها م
. باشتتدیو مقررات هاص م نیکه تابع قوان یموارد ایشتتده استتت و  فیتکل نییتع باشتتد،ینام م

 .ندیاستفاده نما یاز وجود کارشناسان رسم دیماده با نیشده در ا ادی یهادستگاه

یم یدادرس نییبه کارشناس، تابع قانون آ یمراجع قضائ هیاز ناح یارجاع امر کارشناس - ١ تبصره

 .باشد



در صورت وجود جهات رد، موضوع را به  یمکلفند در امور ارجاع یکارشناسان رسم - ٢ تبصره

س یطور کتب شنا ه مت لف محسوب و ب ن ورتیا ریدر   ند،یامتناع نما یاعالم و از مبادرت به کار
سمشوندیقانون محکوم م نیموضوع ا یمجازات انترام شناس ر همان جهات رد  ی. جهات رد کار

 .باشدیم یمدن یدادرس نییدر قانون آ رجدادرس مند

س - ١9 ماده شنا صر دیبا یاظهار نرر کار ستدل و  سم حیم سان ر شنا شد وکار  مکلفند نکات و یبا

ست و  یضرور هینرر نییتب یکه برا یحاتیتوض شورا ایا سان مش و یعال یتوسط  شنا یم کار
سمندیبه طور کامل در آن منعکس نما گردد شناس ر ست در حدود صالح ی. کار هود  تیموظف ا

تا  از آن را یاو نستت ه میتستتل ربطیو در مهلت مقرر به مراجع ذ یطور کتب هرا ب ینرر کارشتتناستت
 .دینما ینگهدار میتسل  یمدت حداقل پنج سال بعد از تار

صره ستلزم تع یدر موارد - تب سمین قییکه انجام معامالت م شناس ر  یمت عادله روز از طرف کار

 .هواهد بود  صدور معتبر یه اعالم شده حداکثر تا شر ماه از تاریاست، نرر

سرا - ٢١ ماده سم یت لفات انترام بیها، مرجع تعقاز کانون کیهر  یانترام یداد سان ر شنا  یکار

شدیمت لف حوزه آن کانون م سرابا ستان داد سان رسم نیهر کانون از ب یانترام ی. داد شنا ه ب یکار
 یدادستترا ارانیانت اب هواهند شتتد و دادمدت چهارستتال یآن کانون برا یمجمع عموم لهیوستت
ن کانون به آ رهیمد أتیه دییدادستان و تأ شنهادیکانون مربوط به پ یکارشناسان رسم نیاز ب یامانتر

سراشوندیم نییتعداد الزم تع س یانترام ی. داد شکا یدگیپس از ر صورت یارجاع اتیبه   که یدر 
واهد داد. ه بیصورت قرار منع تعق نیا ریصادر و در   فرهواستیبر ت لف داشته باشد، ک دهیعق

س بیقرار منع تعق شاک  یروز از تار یظرف  ل هر کانون قاب رهیمد أتیه سیرئ ای یابالغ از طرف 
 بیمزبور قرار منع تعق یو چنانچه دادگاه انترام باشتتتدیکانون مربوطه م یاعتراض در دادگاه انترام

 .کندیصادر م یو حکم مقتض یدگیندانست، به موضوع رس حیرا صح



، هاستاناره و دادستان و بازرسان کانون یأت مدیه یاعضا ،یب ت لفات انترامیمرجع تعق - تبصره

 .باشدیقضات م یانترام یدادسرا

سم - ٢٢ ماده شناس ر شد،  نیمندرج در قوان میاز جرا یکیعنوان  یهر گاه ت لف کار شته با را دا

سرا ست مراتب را برا یانترام یداد س یکانون مربوط مکلف ا سر یبه جنبه جزائ یدگیر ع آن در ا
داشتتته  یصتتالح اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مزبور ت لف انترام ییوقت به مراجع قضتتا

دارد. و اقدام الزم معمول یدگیرستتت یآن به ت لف انترام یهانامهنییقانون و آ نیمطابق ا ،باشتتتد
 .ن واهد بود یکارشناسان رسم یانترام یهامجازات یمزبور مانع اجرا یمراجع قضائ میت م

س - ٢3 ماده ستان، دادگاه انترام هیکل یبه ت لفات انترام یدگیمرجع ر سان هر ا شنا ربوطه م یکار

 :گردندیمدت چهار سال انت اب م یبرا ریزدادگاه به شرح ی. اعضاباشدیم
 .هیائقوه قض سینفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انت اب رئ کی  -1
 .هیأت مدیره به انت اب رئیس کانون یاز اعضا یرئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یک  -2
 .کانون مربوطه سیدر رشته مربوط به انت اب رئ ینفر کارشناس رسم کی  -3

 .است دادگاه با عضو حقوقدان هواهد بودیر - ١ تبصره

 بیدادگاه باشد با درهواست کانون مربوطه و ت و گریشعب د ایبه شعبه  ازیچنانچه ن - ٢ تبصره

ضائ سیرئ شک هیقوه ق شعبه  لیت شد. ارجاع پرونده به  ه اول شعب سیشعب به عهده رئ ایهواهد 
 .هواهد بود

صره ه یره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیأت مدیاز جانب ه یمات دادگاه انترامیت م - 3 تب

 .است یدنررهواهیک ماه پس از ابالغ قابل تجدیظرف 

 هیعل محکوم کانون مربوطه و از طرف رهیمد أتیاز جانب ه یدادگاه انترام ماتیت م - 4تبصره 

 است. یهواهدنرریماه پس از ابالغ قابل تجد کیظرف 



صره سراها یمات دادگاه انترامیت م - 5 تب سم یانترام یو داد سان ر شنا س یدر مورد کار ه لیبه و

 یرسمو هرگاه کارشناس شودیت کانون ابالغ میمندرج در پرونده عضو یبه نشان یپست سفارش
 .موجود در پرونده معتبر هواهد بود ین نشانیهود را کتباً اعالم ننموده باشد آهر یر نشانییتغ

صره ضا - ۶ تب سان م یدادگاه انترام یموارد ردّ اع شد،یهمان موارد رد دادر صورت وجود  با در 

 .هواهد شد نییماده تع نیگفته شده در هم بیبه ترت یگریجهات رد فرد د

مجدد  یمستلزم انجام کارشناس یدر امور کارشناس یانترام تیبه شکا یدگیهر گاه رس - 7 تبصره

 یقانون طبق تعرفه یباشد، پرداهت دستمزد کارشناس یکانون کارشناسان رسم یراعضایتوسط سا
 .باشدیم یبه عهده شاک

سبت به آرا دنرریمرجع تجد - ٢4 ماده سان رسم دینرر، دادگاه تجد دیقابل تجد ین  ینرر کارشنا

 :گردندیانت اب م لیآن به شرح ذ یو اعضا گرددیکه در تهران مستقر م باشدیم
 .یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انت اب رئیس قوه قضائیه -الف  

 .یکارشناسان یا نماینده و یرئیس شورای عال - ب
 .کارشناسان ییک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انت اب شورای عال -ج  

هر  رهیمد أتیه یستته نفر از اعضتتا ایو  یدادگستتتر ریوز ای هیقوه قضتتائ سیهر گاه رئ - ٢5 ماده

ستان )در مورد کارشناسان کانون مربوطه( از سوء رفتار و   تیثیبا شئون و ح یاعمال مناف ایکانون ا
 قیتعل ینترامبا ارائه ادله هود از دادگاه ا توانندیاطالع حاصل کنند، م یکارشناسان رسم یکارشناس

تا صتتتدور حکم قطع قت او را  ند در ا یمو بت  نیب واه هارج از نو گاه مزبور  صتتتورت داد
 .کندیم صادریمقتض یرأ ،یابراز لیو مستند به دال یدگیرا رس درهواستنیا

 قیوصتتول حکم تعل  یکانون مربوطه مکلف استتت ظرف مدت ستته ماه از تار یانترام یدادستترا
س سان مذکور ر شنا سبت به اتهامات وارده به کار صدور رأ یدگیموقت، ن  به یو پرونده را جهت 

 .ارسال دارد یدادگاه انترام



 ین قانون برای( ا24ن شده در ماده )یهمان مرجع مع ید نررهواهیبه تجد یدگیمرجع رس - تبصره

 .باشدیدنرر میتجد

 :است لیبه قرار ذ یانترام یهات لفات و مجازات - ٢۶ ماده

 :ت لفات - الف
 .عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه -1
 .که هالف بودن آنها بعداً ثابت شود یریتوسل به معاذ -2
 ایباشد  تداریمراجع صالح ماتیدر اظهارنرر، هر چند مؤثر در ت م یانگارمسامحه و سهل -3

 .نباشد
ص -4 ش ا سناد و مدارک به ا سلیم ا سلیم  یت که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از ت

 .که حق دریافت دارند یآنها به اش اص
 .یسوء رفتار و اعمال هالف شئونات شغل  -5
 .ینقض قوانین و مقررات در اظهارنرر کارشناس  -6
 .یجهات ردقانونو اظهارنرر با وجود  یانجام کارشناس - -7
 .کارشناس است تیکه هارج از صالح یو اظهارنرر در امور یانجام کارشناس -8
 .یو اظهارنرر برهالف واقع وتبان یانجام کارشناس  -9

 .شده باشد یکه اعتبار آن منقض یاو اظهارنرر با پروانه یانجام کارشناس -10

 .افشاء اسرار و اسناد محرمانه -11

هذ وجه   -12 مازاد بر تعرفه دستتتتمزد و هز ایمال  ایا  ای نیمقرر در قوان نهیقبول هدمت 
 .تداریدستورات مراجع صالح

اثبات  ایو  یاز حقوق اجتماع تیمحروم ق،یو اظهارنرر در زمان تعل یانجام کارشتتناستت - -13
 .قانون نی( ا15موضوع ماده ) طیفقد شرا



 :درجه بیها به ترتمجازات - ب
 .اس در کانونتوبی  با درج در پرونده کارشن -1
 .سال کی مدتیبرا یکارشناس رسم یفن اراتیمحدود کردن اهت  -2

 .سه سال مدتیبرا یکارشناس رسم یفن اراتیمحدود کردن اهت -3

 .ازسه ماه تا یک سال یرسم یمحرومیت از اشتغال به امر کارشناس -4

 .ازیک ماه تا سه سال یرسم یمحرومیت از اشتغال به امر کارشناس -5

 .یرسم یاشتغال به امر کارشناسمحرومیت دائم از  -6

( حستتب مورد به مجازات درجه 3( و)2(،)1) یهافیردک از ت لفات ین هر یمرتکب - ١ تبصررره

 .گردندیممحکوم یک تا سه انترامی
( حستتتب مورد به مجازات درجه ستتته تا پنج 6( و)5(،)4) یهر یک از ت لفات ردیفها مرتکبین

 .گردندیمحکوم م یانترام
( حستتتب مورد به مجازات 12( و)11، )( 10(، )9(، )8(، )7) یهریک از ت لفات ردیفهامرتکبین  

 .گردندیمحکوم م یدرجه پنج تا شر انترام
 .گردندیمحکوم م ی( به مجازات درجه شر انترام13هر یک از ت لفات ردیف ) مرتکبین

صره شناس، چنانچه عالوه برت لف انترام یاعمال ارتکاب - ٢ تب صف ک ،یکار ش یفریواجد و د، با

 .دیارسال نما تداریصالح یبه مراجع قضائ ناًیمکلف است پرونده امر را ع یدادگاه انترام

ار که سه ب یکسان یرسم ید پروانه کارشناسیره هر کانون مکلف است از تمدیأت مدیه - 3 تبصره

 یگونه کارشناسان رسمن یکند. ا یهوددار شوندیمحکوم م یانترام یهامجازاتظرف سه سال به 
سال از تار توانندیم ضایپس از مدت دو  سیتمد ی  لغو پروانه مجدداً تقا شنا  یسمر ید پروانه کار

سیت دائم یمحروم ینکه به مجازات انترامیند مگراینما شنا شتغال به امر کار س یا موقت از ا  یمر
 .محکوم شده باشند



)الف،  یط مذکور در بندهایوال وثاقت و شراره هر کانون در صورت احراز زیأت مدیه - ٢7 ماده

نه یبه طور موقت از تمد ،ین قانون در مورد کارشتتتناس رستتتمی( ا15ب، ج، د، ه( ماده ) د پروا
 .دینمایکانون مربوطه اعالم م یعاً موضوع را به دادگاه انترامیو سر کندیم یهوددار
سه ماه از تار مرجع ست ظرف حداکثر  ضوع ات اذ ت م  یمذکور مکلف ا سبت به مو صول ن  میو

 .دیکانون مربوط ارجاع دهنده اعالم نما رهیمد أتیرا به ه یکند و نرر نهائ

مدیس هیرئ -٢8 ماده کانون مستتتؤول اجرایأت  کام یره هر  رام یقطعاح گاه انت گاه  یداد و داد

 .باشدیدنرر کارشناسان در مورد کارشناسان مت لف میتجد

ان به کارشناس یعال یشورا شنهادیاست که با پ یاطبق تعرفه یرسم یدستمزد کارشناس -٢9 ماده

ضائ سیرئ بیت و س هیقوه ق سال  دیهواهد ر شدیم دنرریبار قابل تجد کیو هر دو  ضات با . ق
سدادگاه شنا ستمزد کار س نیی( قانون آ264مطابق ماده ) یها در مورد د و  یعموم یهادادگاه یدادر

 .اقدام هواهند کرد 21/1/1379م وب  یدر امور مدن البانق

صره   س یهانهین هزییضوابط تع -تب شنا شورایبه پ یهدمات کار سان و یعال یشنهاد  شنا  کار

 .است یه مش و هواهد شد و پرداهت آن بر عهده متقاضیس قوه قضائیب رئیت و

 :گرددین میر تأمیز یهامحلمربوط به هر کانون از  هاینهیهز – 30 ماده

س -الف   شنا صدور یا تمدید پروانه کار ضویت و حق  سم یحق ع سال یک بار قابل  یر هر دو 
 .تجدید نرراست

 .یالزحمه کارشناسان رسم( از حق%5پنج درصد ) - ب
 انیمتقاض ایو  یاز کارشناسان رسم یمجمع عموم بیموارد هاص به ت و یکه برا یوجوه -ج  

 .اهذ هواهد شد یرسم یکارشناس

 ارج م ریو سا هاونیسیو کم یانترام أتیدر ه رکارشناسی  یپرداهت حق حضور اعضا - تبصره

 .ها اهذ هواهدنمودکارشناسان است که به نسبت از کانون یعال یمربوط بر عهده شورا



، هابانک، هاشتترکت، مؤستتستتات، هاستتازمانها، وزارت انه ،یانترام یه مراجع قضتتائیکل - 3١ ماده

سالم یادها، نهادهای، بنهایشهردار ش اص حقوق یانقالب ا سا یردولتیو   یاعم از دولت یو ا  ریو 
ح نام استتت موظف یا ذکر صتتریکه شتتمول قانون بر آنها مستتتلزم ذکر نام  یو دولت یمراجع عموم

س سمیا 30مبلغ بند )ب( ماده  تنده سان ر شنا ستمزد کار سر و به حساب کانون  ین قانون را از د ک
ر و کستت یاتین مالیت قوانیز با رعایات متعلقه رانیمال باشتتندین مکلف میند. همچنینما زیمربوط وار

 .زکنندیکل وار یداربه حساب هزانه

کارشتتناس  یفن تیدر صتتالح دنرریهر کانون استتتان، تجد رهیمد أتیکه ه یدر موارد -3٢ ماده

ه کارشناسان ارائ یعال یمربوط به شورا لیهود را با دال شنهادیدهد پ ویتش  یرا ضرور یرسم
شورا شورت یعال یهواهد نمود.  سب نرر م ش  ونیسیاز کم یبا ک  یو فن یعلم تیصالح ویت
شته مربوط ت م ضوع ات اذ م ینهائ میر هر کانون پس از  رهیمد أتیه دینمایرا در ه وص مو

 ،یکارشتتناس رستتم یفن تیبر موافقت با محدودکردن صتتالح یمبن یعال یشتتورا میت تتم افتیدر
صالحگذاردیشده را به مورد اجرا م ادی میت م سم تی. اعاده  شناس ر شرکت و  یکار منوط به 
شابه مورد تأ یهاسکال ای یبازآموز یهادر کالس تیموفق شورا دییم  یکانون مربوط و با موافقت 
 .کارشناسان هواهد بود یعال

سته و واب یدولت یهاشرکت ای یمؤسسات دولت ایکه مست دم شا ل دولت  یکارشناسان - 33 ماده

شمول  یدولت یهاشرکت ریسا ایو  یدولت ری  یعموم یرنهادهایسا ای هایشهردار ایبه دولت  که 
ستلزم ذکر نام  صر ایقانون بر آنها م ست، م حیذکر  شند،ینام ا سا یدر دعاو توانندینم با امور  ریو 

س شنا ستلزم امر کار سم یم ستگاه متبوع آنه یر سمکه مربوط به د شناس ر ست به عنوان کار  یا
 یمرض ایوجود نداشته و  یگرید یدر آن رشته کارشناس رسم نکهیمداهله و اظهار نرر کنند مگر ا

نرر  رآنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستتتگاه قانوناً ملزم به اظها ایباشتتند  نیالطرف
 یامر کارشناس توانندیو ثبت اسناد وامالک نم یو ادارات دادگستر یکدام از مراجع قضائ چیباشد. ه



سم سان یر شنا ضائ یرا به کار شا ل ق ستر یادار ای یکه کارمند  سناد و امالک م ای یدادگ یثبت ا
شند ض نکهیارجاع کنند مگر ا با شته جز قا شناس د ایو  یدر آن ر شا ل، کار  وجود یگریکارمند 

 .نداشته باشد

و  5/4/1352م تتوب  های( قانون شتتهردار55( ماده)24به بند) یمقررات تب تتره الحقاق - 34 ماده

 .است یجار زین یدادگستر یو مترجمان رسم یدر مورد کارشناسان رسم یاصالحات بعد

 ،یرسم یدائم از کارشناس تیمحروم ایو  یحجر کارشناس رسم ایدر صورت فوت و  - 35 ماده

جلسه صورت میمحل ضمن تنر یمرجع قضائ ندهیاکانون مربوط به اتفاق نم ندهینما نفع،یبا اعالم ذ
 یرتو در صو دینمایم یگانیرا جمع کرده در کانون، با یها و اسناد راجع به امور کارشناسالزم برگ

ش نیکه ب سناد ای اءیآنها ا صاحب ،یتوسط مدع یکاف لیبا ارائه دال ،یا شد به  ش اص با ان متعلق به ا
 .کندیآنها رد م

شته کیدر هر  - 3۶ ماده س یهااز ر شنا سم یکار شناس ر ضوع  یکه اظهارنرر کار سبت به مو ن

 ،یها، مؤسسات دولتوزارت انه اریاست که تنها در اهت یارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطالعات
ه ک یدولت یهاشتترکت ریو ستتا یردولتی  یعموم یو وابستتته به دولت، نهادها یدولت یهاشتترکت
ستلزم ذکر نام  نونشمول قا صر ایبر آنها م ست م حیذکر  شد،ینام ا شناس مذکور مکلف به  با کار

ستگاه  ستگاه ایمراجعه به د ستگاه  ربطیذ یهاد ستگاه ایبوده و د شدهی یهاد موظف به در  زین اد
 .باشندیم یرسم یاظهارنرر کارشناس یبرا ازیگذاشتن اطالعات مورد ن اریاهت

صره ستگاه ریشده و   یبنداطالعات طبقه - تب شار د شاره در ا یهاقابل انت م ماده از حک نیمورد ا

ستثن شدیم یمذکور م س نییو طبق مقررات قانون آ با -قالب در ام-و ان یعموم یهادادگاه یدادر
 .قرار هواهد گرفت ربطیکارشناس ذ اریدراهت 21/1/1379م وب  یور مدن

هود در رابطه با امر ارجاع  یتهایف و مستتؤولیطه وظایالعات را در حن اطیمزبور تنها ا کارشتتناس
ن یر ایر مورد مذکور ممنوع است در  یآن در   یا-ا افریو  یریهواهد کرد و به کارگشده اعمال



 29/11/1353م وب  -یدولت یاسناد محرمانه و سر یانتشار و افشاصورت مشمول قانون مجازات
 .آن هواهد بود ربطیذ یهاقسمت در

بر هالف واقع  یدر امر کارشناس دهیضمن اظهارعق تیبا سوء ن یهر گاه کارشناس رسم - 37 ماده

 تمام ماوقع را ذکر یحقوق ایو  یفریهود راجع به امر ک یکتب دهیدر اظهارعق ایو  ستتتدیبنو یزیچ
 نیو همچن گرددیمحسوب م یذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسم یزیبر هالف واقع چ اینکند و 

سم ره شناس ر سوءن ریآزما یکه برا یزیدر چ یگاه کار شده با  شته  سترس او گذا  رییتغ تیدر د
سالم یهابدهد به مجازات و اگر گزارش هالف واقع و  شودیمحکوم م یمقرر در قانون مجازات ا
شن سم-اقدامات کار شناس مذکور به حدا-در ح یاس ر شد کار شده با کثر کم دادگاه مؤثر واقع 

شد. حکم ییمجازات تع شده محکوم هواهد  یم هیالرعاالزم زین یشده در مورد هبرگان محل ادین 
 .باشد

 .مجاز است یرشته کارشناس کی یفقط برا یکارشناسان رسم یصدور پروانه برا -38 ماده

سه ماه از زمان الزم یهاکانونه یکل -39 ماده شدن اموجود مکلفند حداکثر ظرف  قانون ن یاالجراء 

 .ق دهندین قانون تطبیت هود را با مقررات ایوضع

ه و یهت یر دادگستریب توسط وزی  ت وین قانون ظرف سه ماه از تاریا ین نامه اجرائیآئ -40 ماده

 .دیران هواهد رسیأت وزیب هیبه ت و

سم -4١ ماده سان ر شنا صالح قانون  23/11/1317م وب  یقانون راجع به کار و قانون راجع به ا

استتتقالل کانون  یقانون حهیو ال 14/2/1339م تتوب  یوزارت دادگستتتر یکارشتتناستتان رستتم
 .شوندیلغو م رانیا یاسالم یانقالب جمهور یشورا 1/8/1358م وب  یکارشناسان رسم

مورخ  کشتتنبهیروز  یو نه تب تتره در جلستته علن یماده و ستت کیفوق مشتتتمل بر چهل و  قانون
  یو در تار بیت و یاسالم یمجلس شورا کیو هشتاد و   دیو س کهزاریماه  نیفرورد جدهمیه

 .است دهینگهبان رس یشورا دییبه تأ 28/1/1381



 یدادگستر وزارت
 1381.7.28مورخ 111٫02٫2797شتتماره  شتتنهادیبنا به پ 1382٫2٫7در جلستته مورخ  رانیوز أتیه

ستر ستناد ماده ) یوزارت دادگ سان40و به ا شنا سم ( قانون کانون کار ستریر م وب  - یدادگ
 :نمود بیت و ریرا به شرح ز ادشدهیقانون  ییاجرا نامهنییآ-1381

 

 یدادگستریقانون کانون کارشناسان رسم ییاجرا نامهنییآ
 

 اتیکل -اول  فصل
 مشروح مربوط به کار میدر مفاه ریز یاهت ار یهاواژه نامه،نییآ نیدر ا - ١ ماده

 :رودیم
 .«یدادگستریقانون کانون کارشناسان رسم» :قانون - الف
 «یدادگستریکانون کارشناسان رسم»کانون:  - ب
 «یکارشناسان رسم یعال ی: شورایعال یشورا - ج

کانون در مراکز هر  لین تتاب تشتتک نییدر مورد تع میمقیکارشتتناس رستتم نییمالک تع - ٢ ماده

 است.  دهیگرد نییآنان تع یکه در پروانه کارشناس باشدیم یاقامتاستان، محل

 گر،یمرکز هر استان با مرکز استان د نیترکینزدفاصله  ،کانون نیترکینزد ویتش  اریمع -3ماده 

بوده و در  شتتودیم هیته یوزارت راه و ترابر لهیفاصتتله شتتهرها که به وستت نییبراستتاس جداول تع
 نرر ،کانون نیترکینزد ویصورت بروزهرگونه ابهام و اهتالف در تش 

 .باشدیمالک عمل م یعال یشورا
 
 



 یعال یشورا -دوم  فصل
متناستتب با تعداد کارشتتناستتان  ،یعال یدر شتتورا تیعضتتو یتعداد ن تتاب هر کانون برا - 4 ماده

سم سه ماه قبل از برگزار کانون،آنیر س یانت ابات در هر دوره انت ابات یحداقل   یاشور لهیبه و
 .گرددیمو اعالم نییتع یعال

ضو یها بران اب کانون - 5 ماده شورا تیع سان  یعالیدر  شنا سبت کل کار با در نرر گرفتن ن

 .گرددیم نییتع یعال یهجده نفر اعضاء شورا تعدادبهیرسم
 یگریکانون )اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان د کییتعداد کارشناسان رسم چنانچه
 ی( کمتر از ن تتاب الزم براگردندینداشتتتن کانون مستتتقل عضتتو آن کانون محستتوب م لیکه بهدل

 یاهکانون ای کانون نیترکیبا کارشناسان نزد بیعضوباشند، کارشناسان آن کانون به ترت کی یمعرف
 .هواهد شد نییتع یعال یشورا یاء برااعضو تعداد ن اب عیتجم گرید

شورا تیداوطلبان عضو ،هر کانون یو اعالم تعداد ن اب اعضا نییپس از تع - تب ره  یالع یدر 
 .ندیهود را ثبت نما یمهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلب ماهکی

 تیوضتتع نیآهر ویمهلت ثبت نام، استتام انیپا  یموظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تار هاکانون
 .دنیو در دوره اول به کانون استان تهران اعالم نما یعال یداوطلبان را به شورا یکارشناسپروانه

صله پس از وصول تمام یعال یشورا - ۶ ماده سامیبالفا که ثبت نام کرده اند فهرست  داوطلبانیا

( قانون قرار 13موضوع ماده) تیصالح ویتش  ونیسیکم اریپروانه آنان را در اهت تیووضعیاسام
 .دهدیم

بوده و در  یپروانه معتبر کارشتتناستت یدارا یدر زمان ثبت نام و اهذ رأ دیداوطلبان با - ١ تبصررره

 .نباشند قیتعلحالت

صره  سام13ماده ) ونیسیپس از اهذ نرر کم یعال یشورا - ٢تب ست ا صله فهر  داوطلبانی( بالفا

شرا صالح یداوطلبان. دینمایمربوط اعالم م یهارا به کانون طیواجد شده م تیکه   توانندیآنها رد 



 میاعالم کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روزاعتراض هود را به کانون مربوط تستتتل  یاز تار
 .ندینما

 ونیستتی( منعکس نموده و کم13ماده ) ونیستتیمزبور بالفاصتتله اعتراضتتات واصتتله را به کم کانون
 .هود را به کانون مربوط اعالم هواهد کرد یقطع هیهفته نرر کی ظرفادشدهی

ن تتاب هر استتتان در روز و ستتاعت  نییپس از تع یعال یبه منرور انت اب اعضتتا شتتورا - 7 ماده

عضو  یدادگستری. کارشناسان رسمشودیدرکانون مربوط در سراسر کشور انت ابات برگزار م ینیمع
 .دهند یمورد نرر هود رأ یداهایشده به کاند نییبرابر ن اب تع به تعداد دو توانندیمکانون مربوط

آن   یو تار شودیم لیتشک یعال یکه در محل شورا یافوق در جلسه بیشوندگان به ترت انت اب
انت اب  یعال ینفر را به عنوان اعضاء شورا 18هود  نیاز ب دهیرس نیو به اطالع منت ب نییتعاز قبل

 .ندینمایم
 .شده باشد نییدو برابر ن اب تع دیهر صورت تعداد انت اب شدگان در استان با در

باق هیکل - ١ تبصررره به عنوان  ماندهیهجده نفر   یهاکانون «رهیافراد ذه»از منت بان مرحله اول، 

از جمله  لیکانون مربوط به هر دل یتا چنانچه اعضاء اصل گردندیمحسوب م یعال یمربوط درشورا
ستعفاء، تعل س ق،یفوت، ا شنا  هند،هود را از دست د تیموجه عضو ری  بتی  ای یابطال پروانه کار

 یصتتتلا تیمدت به عضتتتو هیبق یآراء بوده برا تیحائز اکثر بیبه ترتآن کانون که «رهیافراد ذه»
 .ندیدرآ یعال یشورا

صره شند، انت ابات م زین «رهیافراد ذه»چنانچه  - ٢ تب شته با در  یادوره انیبه دالئل فوق وجود ندا

تا در  گردندیم یشتتتده مذکور انت اب و معرف نییمربوط انجام شتتتده و دو برابر ن تتتاب تعکانون
صل اعضاءیبا حضورتمام یعال یشورا س هاکانون «رهیافراد ذه» زیو ن یا شر نفر  یکه حداکثر  و 

 .ندیحد ن اب را انت اب نما ازتاینمورد  یهواهند بود، اعضاء اصل
 .مدنرر باشد دیبا رهیو ذه یها اعم از اصلکانون یشده برا نیین اب تع تیهر صورت رعا در



 .گردندیمدت محسوب م ماندهیباق یکانون مربوط برا «رهیافراد ذه»منت بان مذکور،  هیبق

 .هواهد بود یعال یانت ابات به عهده شورا یاجرا تیمسؤول - 8 ماده

 و یعال یانت ابات شورا یو اجرا هیقوه قضائ سی( قانون به رئ13کارشناسان موضوع ماده ) یمعرف
شورا نامهنییآ نیکه در قانون و ا یوظائفهیکل شک یعال یبه عهده  ست، در دوره اول و قبل از ت  لیا

 .باشدیعهده کانون استان تهران مبه یعال یشورا

شورا یمحل برگزار - 9 ماده ستان ،یعال یمرحله اول انت ابات  ها و در مرحله دوم کانون کانون ا

 .باشدیم یعال یشورا ایتهران استان
 گریکدیبا  یندگیچند کانون و نما ایدو  نامهنییآ نی( ا5ماده ) ریکه طبق قستتتمت اه یموارد در

ند،یم یورأ عیتجم کانون یمحل برگزار ده بات در  که مذ یهامرحله اول انت ا هد بود  کور هوا
ضا ستان هود مراجعه م یرأ اهذیهر کانون برا یاع  نیآراء در ا تی. حائزان اکثرندینمایبه کانون ا

مذکورکسب نموده باشد، اعم  یهارا در صندوق کانون یرأ نیشتریکه ب باشدیم یمحاسبه کارشناس
ضو مستقل عنداشتن کانون لیکه به دل یگرید یهااستان یها و آراء اعضاکانون میمق یاز آراء اعضا

 .باشندیآن کانون م یندگینما

شوراکانون یو هماهنگ یبه منرور همکار - ١0 ماده س یعال یها در امر انت ابات  و  یو انت اب 

ضا صل یشر نفرمربوط )هجده نفر اع شکرهیو هجده نفر افراد ذه یا  یمجمع عموم لی(، بدواً با ت
یم لیکشتتور که به دعوت کانون استتتان تهران تشتتک یهاکانون هیکل رهیمد أتیهیمرکب از اعضتتا

هر  یبرا« یعال ینرارت بر انت ابات شتتورا أتیه» نییکارشتتناستتان معتبرنستتبت به تع نیاز ب گردد
 .گرددیها اقدام ماستان یهارهیأتمدیاز ه کیهر  شنهادیاستان به پ

ضا تعداد شد که برا یبه نحو دینرارت مذکور با أتیه یاع سه نفر به عنوان  یبا ستان الاقل  هر ا
نباشتتند، انت اب  یعال یدر شتتورا تیناظر برانت ابات، به شتترط آنکه ناظران هود داوطلب عضتتو

 .شوند



شک نحوه سا ل،یت سه و  ها، طبق کانون رهیمد أتیه یضوابط مجمع عموم ریحد ن اب، اداره جل
شر شدیم امهننییآ نیمقرر در قانون و ا فاتینرامات وت شده  ینیب ریپ یمجامع عموم یکه برا با

 .است

در کل کشور انجام و صندوق  نیروز و ساعت مع کیدر  یعال یشورا یانت ابات اعضا - ١١ ماده

. کارشتتناستتان گرددیمستتتقر م ربطیکانون ذ یهایندگینما ایمربوط  یهادر محل کانون یاهذرأ
به رأ لیتکم یشتتتده برا نییدادن در ستتتاعات تع یواجد شتتترائط رأ و اهذ  یتعرفه منضتتتم 

س یریگ یم  وص رأبرگ شنا شتن پروانه کار ست دا صندوق  یش  اً با در د معتبر در محل 
 .هواهند داد یرأ انهیمربوط مراجعه و به طور م ف یندگیانمایکانون استان 
الک و مهر شتتتده و  هارهیمد أتیه یقبالً با نرارت ناظران منت ب مجمع عموم دیبا هاصتتتندوق

 .قبالً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد زیآراءن یهابرگ

صره در  یدر صتتورت داشتتتن امکانات اهذ رأ توانندیم هااستتتان رهیمد أتیه یمجمع عموم - تب

 شتتوندیاداره م هاکانوناز  یکی یندگینشتتده و به صتتورت نما لیدر آنها کانون تشتتک کهییاستتتانها
ساعت و تارو در همان یناظران را معرف ستاندر  ،یاهذ رأ  یروز و  صندوق اهذ  زیمذکور ن یهاا

 .ندیمستقر نما یرأ

مربوط، با  یندگیمحل نما ایها در محل کانون صتتتندوق ،یپس از هاتمه مهلت اهذ رأ - ١٢ ماده

کانون  رهیمد أتیه ندگانیها و دو نفر نماکانون رهیمد أتیه یحضتتتورناظران منت ب مجمع عموم
شورا شند،ینم یعال یمربوط که هودداوطلب انت اب در  شمارش و قرائت آراء  ده،یمفتوح گرد با

 .ردیگیم مانجا
سام سپس صندوق  منت بانیا ساس آراء مأهوذه  ستان به ترت یاهذ رأ یهاصندوق ایبر ا  بیآن ا

 .شودیارسال م یعال یوراش یو برا دهیآراءمکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رس



حداکثر پانزده روز پس از انت ابات مرحله دوم، با حضتتور  ،یعال یجلستته شتتورا نیاول - ١3 ماده

 .گرددیم لیتشک یاصل اعضاءهیکل
ضاء از ب نیا در سه، اع ش س،یرئ بینا س،یهود رئ نیجل ر و دو نف یهزانه دار، کارپرداز، دو نفر من

 .ندینمایآراء انت اب م تیبا اکثربازرس

و در  ردیگیصورت م یعال یشورا سیرئ لهیجلسه به وس لیتشک یدعوت اعضاء برا - ١ تبصره

 .باشدیکانون استان تهران م سیبه دعوت رئ دورهنیاول

 لیتشک یهفته جلسه بعد کیظرف  ند،یچنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننما - ٢ تبصره

دو سوم حاضران در جلسه  ی. رأافتیهواهد  تیرسم یاعضاء اصل کیو باحضور ن ف به عالوه 
 .معتبر است

صره  و در صتتورت ضتترورت  شتتودیم لیبار تشتتک کیدر هر ماه  یعال یجلستتات شتتورا - 3تب

سات شکفوقجل شد.  لیالعاده ت شک جادیا یچگونگ - 14 مادههواهد  س یسازمان التیت  میو تق
  .مزبور صورت هواهد گرفت یشورا یداهلطبق دستورالعمل یعال یوظائف اعضاء شورا

و شتترکت در جلستتات  تیاستتت و بابت عضتتو یافت ار یعال یدر شتتورا تیعضتتو - ١5 ماده

 .شودینم پرداهتیاالزحمهحق

 نیبه صورت موظف در ا یعال یشورا بیو ت و ویاز اعضاء به تش  کیچنانچه هر  - تبصره

ال به دوران اشتغ یمتناسب برا یاالزحمهحق ادشدهی یشورا بیشورا مشغول به کار گردند، با ت و
 .گرددیمآنان پرداهت

مزبور  یکه همه ستتتاله توستتتط شتتتورا یادر بودجه یعال یشتتتورا یجار یهانهیهز - ١۶ ماده

 .شودیم نیها به نسبت بودجه ساالنه هر کانون تأماز محل درآمد کانون استان گردد،یمبیت و
 .باشندیدر ظرف سال م هانهیهز نیمکلف به پرداهت ا هاکانون



 کارشناسان مستقل مربوط، محدوده مورد عمل یهاکانون قیاز طر تواندیم یعال یشورا - ١7 ماده

 .دیمنح ر نما ینیبه حوزه مع رایرسم
 نامهنییآ نیقانون و ا تیبا رعا یعال یشتتورا قیرا که از طر ینرامات موظفندیرستتم کارشتتناستتان

 .ندینما تیرعا گرددیماعالم

سم انیاز م تواندیم یعال یشورا - ١8 ماده سان ر شنا شته، ه یکانونهایکار شور در هر ر  أتیک

 یفن ویعلم یمشورت یهاونیسیعنوان کم بهیمرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسم ییهاأتیاهی
اعطاء  زیستتئواالت آزمون و ن هیالزم در ته یتا ضتتمن همکار دیآن رشتتته انت اب نماکارشتتناستتان

ضاف ای هیاول تیحصال سم یا سان ر شنا ض ای یبهکار س انیمتقا شنا شورت ،یکار د را به هو ینرر م
 .ندینموده اعالم نما اریاهت ضیبه آنها تفو یعالیکه شورا ییهابه کانون ایو  یعال یشورا

سم یبه منرور هماهنگ - ١9 ماده سان ر شنا ستفاده از کار شوریو امکان ا و  یهارج یدر دعاو ک

سان رسم یعال یشورا ،یالمللنیمحاکم ومراجع ب شنا ست کارت و پروانه کار کشور  کلیموظف ا
س را عالوه بر زبان ستفاده آنها در اهت هیته زین یسیبه زبان انگل یفار شور  یاهکانون اریو جهت ا ک

 .دهد قرار

کشتتور  کلیکارشتتناستتان رستتم یمدت چهار ستتال با رأ یبرا یعال یشتتورا یاعضتتا - ٢0 ماده

 .بالمانع است گریدوره د کی یو انت اب مجدد تنها برا شوندیمانت اب

 اهدهو سیبا نائب رئ یو ابیشورا و در   سیرئ قیصرفاً از طر یعال یمکاتبات شورا - ٢١ ماده

 .بود

ستورالعمل - ٢٢ ماده ضوابطمقررات، د سط  نامهنییآ نیکه در حدود مقررات قانون و ا یها و  تو

 نامهنییآ نیا یکه در اجرا یموارد هیدر کل نیو همچن گرددیو ابالغ م بیت تتتو یعالیشتتتورا
یاعالم م نامهنییآ نیکه با در نرر گرفتن مقررات قانون و ا یعال ینررشتتتورا د،یآ ریپ یابهامات
 .باشدیم هیالرعاو مراجع مربوط الزم کانونهایرسم کارشناسانهیکل یمعتبر بوده و برا گردد



 

 یمجامع عموم -سوم  فصل
ضا - ٢3 ماده سم یمجامع عموم یاع سان ر شنا سان  نیکانون و همچن آنیهر کانون از کار شنا کار

سم ستند و دارا نیکترینزدیر ضو آن کانون ه ستقل ع ستان مجاور که به لحاظ فقدان کانون م  یا
 .گرددیم لینباشند تشک قیمعتبر بوده و در حال تعل یکارشناسپروانه

ساس بند )الف( ماده ) یچنانچه مجامع عموم - ٢4 ماده سه ن نی( قانون در دوم6بر ا ن اب  زیجل

 .شودیم دیتجد یمجمع با ن اب الزم قانون لیاعضاء تا تشکالزم رانداشته باشند، دعوت از 

 .باشدیاعتبار نم یاز مجامع، وکالت از اعضاء دارا کی چیدر ه - ٢5 ماده

از جمله عدم  لیگذشتتته و به هر دل یعاد یمجمع عموم لیکه مهلت تشتتک یدر موارد - ٢۶ ماده

شده ن جهیو منتج به نت افتهین تیرسم یعاد یدر جلسات اول و دوم مجمع عموم یحد ن اب قانون
 .گرددیم لیتشک العادهفوقیباشد مجمع عموم

که  یموارد ریدر ستتتا نیباشتتتد و همچن یادوره انیبه انت ابات م ازیکه ن یدر موارد - ٢7 ماده

 رهیمد أتیه ویمقررات قانون بنا به تشتت  گرید تیالعاده را با رعامجمع فوق لیتشتتکضتترورت
نباشتتتد، مجمع  یعاد یمت ذه جزو وظائف مجمع عموم ماتیو ت تتتم دینماجابیکانون مربوط ا

 .گرددیم لیتشک لعادهافوق یعموم

 یدر مورد جلستتتات مجامع عموم یعاد یجلستتتات مجامع عموم تین تتتاب رستتتم - ٢8 ماده

 .است هیالرعازالزمیالعاده نفوق

کانون و بازرستتان و دادستتتان  رهیمد أتیدر ه تیعضتتو یمهلت ثبت نام داوطلبان برا - ٢9 ماده

شک قبلیانترام سو ،یمجامع عموم لیاز ت  یهااز روزنامه یکیدرج در  قیاز طر یعال یشورا یاز 
 .گرددیو توسط کانون مربوط اعالم ماعالن راالنتشاریکث



 هود را در دفتر کانون مربوط ثبت یتقاضتتا یشتتده به صتتورت کتب نییدر مهلت تع دیبا داوطلبان
 .ندینما

ندرج در تب تتتره ) - 30 ماده کانون م حل  ماده )1منرور از شتتتهر م عال9(  قانون، حوزه ف  تی( 

 .مش و شده است یو یکه در پروانه کارشناس باشدیمکارشناس

بت ث یمهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف استتت تقاضتتاها انیپس از پا - 3١ماده 

ش  ات کامل آنان را در اهت ضع پروانه داوطلبان و م ( قانون قرار 13ماده )  ونیسیکم اریشده وو
 9موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرائط مندرج در ماده)  ونیسیکمدهد. 

 .دیو نرر هود را به کانون مربوط اعالم نما قیتطب( قانون

. کارشناسان داوطلب که به گرددیبالفاصله در محل کانون مربوط اعالن م ونیسینرر کم - 3٢ ماده

هود را به کانون اعالن، اعتراض  یظرف ستتته روز از تار توانندیاعتراض دارند م ونیستتتینرر کم
 .ندینما میمربوط تسل
ضات شورا اعترا صله به  سط کانون مربوط بالفا صله تو سال م یعال یوا شورا گرددیار مزبور  یو 

 .است یقطع یعال ی. نرر شورادینمایو نرر هود را اعالم م یدگیهفته رس کیداکثرظرف ح

 یدر مهلت مقرر قانون یمجمع عموم ت،یداوطلبان واجد صتتتالح یپس از اعالم استتتام - 33 ماده

شک ش سیانت اب رئ یو برا گرددیملیت ضا نیاز ب ان،یو من ضر در مجمع  یاع نفر به عنوان  کیحا
ش نفرکیو  یسن سیرئ مجمع  یو دو نفر منش سیو سپس رئ رندیگیاداره جلسه را به عهده م یمن

 .شوندیاعضاء حاضر انت اب م نیحاضران درمجمع و از ب یسو از یعموم

سه مجمع عموم نینرارت از ب أتیه - 34 ماده . داوطلبان گردندیانت اب م یاعضاء حاضر در جل

 .شوندنرارت انت اب أتیه تیبه عضو توانندینمیبازرسان و دادستان انترام ،رهیمد أتیه یبرا



ها موظفند همانند اعضاء ارکان کانون ریها و ساکانون رهیمد أتیو ه یعال یاعضاء شورا - 35 ماده

سانیسا شنا سم رکار س دیتمد یضمن اقدام برا یر شنا سا یبه موقع پروانه کار نرامات  ریهود، 
 .ندینما تیرعا ربطیذ کانونقیمربوط را از طر

  :عبارتند از ینرارت مجامع عموم أتیو ه سهیرئ أتیه فیوظا - 3۶ ماده

 .انت ابات ینرم در برگزار جادیا - الف
 .پس از امضاء و مهر نمودن یاوراق اهذ رأ عیتوز - ب
 .شمارش و قرائت آراء ،یمراقبت در جمع آور - ج
تعداد آراء  بیفهرستتت منت بان به ترت هیانت ابات و ته یو امضتتاء صتتورتجلستته برگزار میتنر - د

 .مکتسبه
 .جهت صدور احکام مربوط یعال یانت ابات به شورا جهیاعالم نت - ه

صره مجمع  تیاهذ آراء را به رؤ یصتتندوق هال ینرارت مکلف استتت قبل از اهذ رأ أتیه - تب

 .دیمهر نماو سپس آن را الک و  دهیرسانیعموم

دو  یاوراق چاپ یرو دیبا یو رأ ردیگیانجام م یو م ف یانت ابات به صتتتورت جمع - 37 ماده

نزد  از ورقه که ینوشته شود: در قسمت رینرارت به شرح ز أتیه یشده به مهر و امضا دییتأیقسمت
 :گرددیثبت م لیدهنده شامل موارد ذ یمش  ات کامل رأ ماندیم یکانون باق

 .و نام پدر ینام و نام هانوادگ - الف
 .یشماره پروانه کارشناس - ب
 .ینام کانون محل اهذ رأ - ج
 .دهنده یامضاء رأ - د

فاقد هرگونه امضتاء، شتماره و عالمت  دیاز ثبت مشت  تات مذکور، قستمت دوم ورقه که با پس
 البدلیو عل یتعداد اعضاء اصل بهیدرج اسام یبرا یمحل مناسب و کاف یبوده و فقط دارامش  ه



شد، از ورقه جدا و به رأ سل یارکان کانون با صورت  یتا رأ گردد،یم میدهنده ت هود را در آن به 
 .اندازدینوشته و در صندوقب یفم 

سط ه ،یمهلت اهذ رأ انیپس از پا - 38 ماده  أتیو ه یمجمع عموم سهیرئ أتیصندوق آراء تو

آراء مأهوذه  بیو فهرستتت منت بان به ترت شتتودیمفتوح و آراء مأهوذه شتتمارش و قرائت منرارت
 .گرددیو امضاءم هیته

و تا  گرددینرارت الک و مهر م أتیآراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط ه - تب ره
تا در صتتورت  ماندیم انت ابات محفوظ یقطع جهیو اعالم نت یبه اعتراضتتات احتمال یدگیرستتانیپا
 .شودیو سپس معدوم م ردیمورد استفاده قرار گ یوبازرس ینیبه بازب ازین

سه روز پس از اعالم نتا انیمدت اعتراض، از جر - 39 ماده شدیانت ابات م هیاول جیانت ابات تا   با

 .حضور داشته اند یکه در مجمع عموم شودیم رفتهیپذ یواعتراض از کسان

صورت کتب - 40 ماده سل یاعتراض به  سه میبه کانون مربوط ت  سهیرئ أتیمرکب از ه یاو در جل

حاضران معتبر  تیاکثر ی. رأشودیم یدگیرس یعال یشورا ندهینرارت و نما أتیو ه یعموممجمع
 .باشدیم

سام یقطع  یکانون مربوط ظرف سه روز از تار - 4١ ماده  یرا به شورا منت بانیشدن انت ابات، ا

 .دینمایمزبور احکام الزم را در اسرع وقت صادر و ابالغ م یکرده و شورا ارسالیعال

داده شتتود، مراتب  ویبه اعتراضتتات، اعتراض وارد تشتت  یدگیچنانچه در جلستته رستت - 4٢ ماده

 .گرددیاعالم م یعال یالزم به شورا میات اذ ت مجهت
 

 رهیمد أتیه -چهارم  فصل
و  نییمنت بان تع نیتعداد آراء مکتستتبه از ب بیکانون به ترت رهیمد أتیه یاعضتتاء اصتتل - 43 ماده

 .هواهند بود البدلی( قانون عضو عل10تعداد آراء و تا حد ن اب مقرر در ماده ) بیترت زبهین هیبق



سه ه نیاول - 44 ماده ضاء  کیمنت ب ظرف حداکثر  رهیمد أتیجل صدور احکام اع هفته پس از 

سط شور ایو  یقبل رهیمد أتیه سیرئ بینا س،یبه دعوت رئ بیبترت یعال یشوراتو  یعال یاناظر 
و  یو منش سیرئ بیو نا سیو نسبت به انت اب رئ لیتشک اعضاءیحضور تمام بایدر مجمع عموم

 .هواهند نمود یریگمیت میمال رمسؤول امو

هفته با  کیظرف  یجلستته بعد ابندیحضتتور ن اعضتتاءیچنانچه در جلستته اول تمام - ١ تبصررره

 .گردندیشده، انت اب م ادیو مسؤوالن  افتهی لی( قانون تشک10مندرج در ماده ) ن ابتیرعا

صره سات ه - ٢ تب شک کیحداقل هر پانزده روز  دیبا رهیمد أتیجل و هالصه مذاکرات و  لیبار ت

 .و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد بیقرائت و ت و ماتیت مجهینت

یدعوت به عمل م رهیمد أتیجهت شرکت در جلسات ه البدلیو عل یاصل یاز اعضا - 45 ماده

 یاصل یهواهند داشت که به علت عدم حضور اعضا یحق رأ یدر صورت البدلیعل یواعضا دیآ
 .حاصل نشده باشد یقانونحد ن اب

ضا یصورت تا ح ول ن اب قانون نیا در ضا بیبه ترت البدلیعل یاع صل یآراء به عنوان اع  یا
 .هواهند داشت یصرفاً درهمان جلسه حق رأ

صورت فوت  - 4۶ ماده ستعفاء و  ایدر  صالح ایا سه  رموجهی  بتی  ایو  تیسلب  شر جل در 

 یکه دارا یالبدلیشتتود، عضتتو عل یعضتتو اصتتل یکه باعث برکنار گرید یقانون لیهر دل ایو یمتوال
کانون توسط  سیرئ یبا معرف یو حکم و گرددیم نیگزیجا یعنوان عضو اصلبوده به یرأ نیشتریب

 .شودیصادرم یعال یاشور سیرئ

ست هز رهیمد أتیه - 47 ماده سب نهیهر کانون مکلف ا شورا یمتنا  لیبرابر تب ره ذ یعال یرا که 

 دینمایو ابالغ م نییتع یعال یشتتورا یجار یهانهی( قانون به عنوان ستتهم آن کانون از هز30ماده)
 به یستتال مال انیمربوط حداکثر تا پا یستتال مال یط جیهمه ستتاله دربودجه هود منرور و به تدر

 .بپردازد یعال یشورا



یاهدمات حرفه تیفیک یاز ارتقا نانیهر کانون موظف است به منرور اطم رهیمد أتیه - 48ماده 

 ،یکارشناس یهاگزارش تیفیک ،یانجام کارشناس یهادر روش یکانون مربوط، هماهنگ کارشناسان
شؤون حرفه یریشگیپ سازگار با  ضرورت گذراندن دوره یاازرفتار نا سان یبازآموز یهاو  شنا  کار

ضو، ستورالعمل هانامهنییآ ،یمقررات قانون تیدقت دررعا نیهمچن ع ضوابط و  ییاجرا یهاو د و 
سم یار کار حرفهب ،یعال یشورایبیو ت و ینیتدو یهانرامنامه سان ر شنا کانون نرارت  آنیکار

 ربطیذ یت    یهااعضاء با جلب نرر گروه یاحرفه یهاتیکانون بر فعال نرارت. دیمستمر نما
 .ردیگیم انجام

سان شنا سم کار س یرا برا ازیها، اطالعات، مدارک مورد نپرونده موظفندیر کانون  اریدر اهت یدگیر
 .مذکور قرار دهند یوگروهها
سناد طبقه بند هاگزارش سوب و به کارگ یو مدارک مربوط جزو ا شا ایو  یریشده مح آن در  یاف

 .باشدیموردممنوع م ری 
 

 بازرسان -پنجم  فصل
 :از عبارتستیعال یبازرسان در شورا اراتیو اهت فیوظا - 49 ماده

شرکت نموده  یمزبور با داشتن حق رأ یدر جلسات شورا یعال یشورا یاعضا ریمانند سا - الف
 .باشندیم میسه ماتیت م ریو سا یهط مش نییو درتع

س یعال یشورا یامور مال توانندیهر زمان که الزم بدانند م - ب س یرا مورد برر سابر قرار  یو ح
 انیستتوء جر ایاز وجود نقو و  یبه موارد یها و مستتائل مالحستتاب ینگهدار نهیداده و اگردر زم

و  ندیجهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نما یعال یشورا سیبرهورد نمودند موضوع رابه رئ
موضتتوع نواقو  توانندیبازرستتان م د،ینما یموضتتوع هودداراز طرح یعال یشتتورا سیرئ نچهچنا

 .ندینمامطرح یعال یدر شورا ماًیرا مستق یاحتمال



 :است ریها به شرح زکانون رهیمد أتیبازرسان در ه اراتیو اهت فیوظا - 50 ماده

 .ندیشرکت نما یبدون داشتن حق رأ رهیمد أتیدر جلسات ه توانندیبازرسان م - الف
سان اهت - ب شته و دفاتر و  اتیبر عمل ییدارند بدون دهالت در امور اجرا اریبازر کانون نرارت دا

سناد ومدارک و اطالعات مورد ن شود  جادیکانون ا ییاجرا یهاتیدر فعال یارا بدون آنکه وقفه ازیا
 .قرار دهند یمطالبه و موردبررس

کانون را که حداقل دو هفته قبل از  رهیمد أتیم تتوب ه یمال یهابازرستتان موظفند صتتورت - ج
قرار داده و نرر  یدگیمورد رستت رد،یگیقرار م ارشتتانیو در اهت هیته انهیستتال یعموم مجمعلیتشتتک

جهت طرح در  رهیمد أتیه اریدر اهت یمجمع عموم لیهود را ظرف حداکثرپنج روز قبل از تشتتک
سال یموممجمع ع ساس ماده ) انهیقرار دهند وگزارش  ارائه  ی( قانون به مجمع عموم20هود را بر ا

 .ندینما
 

 یصدور پروانه کارشناس ،یکارآموز ،آزمون -ششم  فصل
 راالنتشتتاریکه حداقل در دو روزنامه کث ینوبت آگه کی یهمه ستتاله ط یعال یشتتورا - 5١ ماده

شرم شور منت سان مورد ن شودیک شنا شته ازیتعداد کار ستان ازین کیم تلف را به تفک یهادر ر ها ا
 .اعالن هواهد نمود

ها ها و کانوناستان یهاینررات ادارات کل دادگستر یقبل از انتشار آگه یعال یشورا - ١ تبصره

 .دینمایات اذ م یمقتض میآن ت م یاستان مربوط کسب و بر مبنا ازیرا در موردن

 تیدر ب ر مربوط به حوزه فعال یعال یشورا یمنتشره از سو یآگه توانندیها مکانون - ٢ تبصره

 .ندیمنتشر نما زین یروزنامه محل کیهود رادر 



س - 5٢ ماده شنا ست پروانه کار ضا دیبا یداوطلبان درهوا ش  ات ز یتقا تر به دف ریهود را با م

 میاست تسل داده لیکه کانون کارشناسان در آن استان تشک ییهااستان یندگیدفتر نما ایمربوط کانون
 :ندینما
 .مش  ات کامل داوطلب - الف
 .ابالغ اوراق یمحل اقامت داوطلب برا - ب
 .نهیشیبه نداشتن سوء پ حیت ر - ج
 .و مواد م در ونیبه اف ادیتعهد به عدم اعت - د
شگاه ازیمورد ن یلیمدرک تح  - ه شنامه از دان شد  یهاو چنانچه دان شده با شور اهذ  هارج از ک

 .صالح یاز مرجع ذ هیدییتأ ارائه
 .یرشته مورد درهواست پروانه کارشناس - و
 .یکارشناس یمحل مورد درهواست برا - ز
 .اعالم آدرس و مش  ات دو نفر معرف - ح
در رشته  یبر داشتن پنج سال سابقه کار تجرب یها مبناز مراجع معتبر مورد قبول کانون یگواه - ط

( 15در رشته مورد تقاضا با توجه به بند )و( ماده ) سانسیل یلیموردتقاضا بعد از اهذ مدرک تح 
شته شنامه لکه دا ییهاقانون و در موردر شد اهذ گواه سانسین شته با ر معتب جعاز مرا یمربوط ندا

در رشتتته مورد تقاضتتا با داشتتتن مدرک  یبرپانزده ستتال ستتابقه کار تجرب یها مبنمورد قبول کانون
س شنا ض ای یکار شته و دره وص متقا ( قانون ارائه 15( ماده )2مشمول تب ره ) انیباالتر در هر ر

 .یثبت یبردارانقشهی یثبتده سال سابقه در امور  یگواه

 یهاتیاولو تیو صالح یتجرب ویاز لحاظ علم ازیبه منرور انت اب کارشناسان مورد ن - 53 ماده

را که در  یکستتان یعال ی( قانون، در هر دوره آزمون شتتورا15موارد مقرر در ماده ) ریستتا ویاهالق



 ی( قانون معرف13ماده ) ونیسیکسب کرده اند به کم یو ن اب نمره قبول موفقیتجرب ویآزمون علم
 .دینمایم

 یهواهد بود و منابع ستتتئواالت امتحان یو شتتتفاه یآزمون به صتتتورت کتب یبرگزار - 54 ماده

شگاه ست ازمنابع کتب دان شته مربوط که با رعا یعبارت ستانداردها و تجارب الزم مربوط  تیدر ر ا
 .گرددیم یبه هر رشته انت اب ومعرف

 .باشدیاهذ آزمون م  یداوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تار یقبول جهیموعد اعالم نت - تب ره

موظفند،  گردندیانت اب م یکه جهت اهذ پروانه کارشتتتناستتت یداوطلبان کارشتتتناستتت - 55ماده 

با  گرددیم یکانون مربوط معرف ینرر کارشتتتناس راهنما که از ستتتو ریهود را ز یکارآموزدوره
نرر هود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط  کباریراهنما هر سه ماه  کارشناسبگذرانند.  تیموفق

 یباشد دوره کارآموز یکه نرر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منف یو درصورت دینمایگزارش م
 .گرددیمکه الزم باشد اضافه یمدت یبرا

س فیوظا - تب ره شنا ست از انجام امور کار ش یکارآموز عبارت  و مقررات نیو مطالعه قوان یآموز
 تیو موفق گرددیمحول م یکارشناس راهنما به و یکه از سو یکارشناس فیمربوط وشناهت وظا

 .شودیم لیتشک هاکانونکه از طرف  یآموزشیدر کالسها

ستورالعمل جز - 5۶ ماده سؤاالت آزمون، نحوه برگزار اتیید ، یآزمون، ن اب نمره قبول یطرح 

رارت بر آن و همچن یکارآموز ،یتجرب ویعلم م تتتاحبه ته نیو ن  یهاها و گروهمقررات رشتتت
 بیت و ن،یتدو یعال یشورا لهیها، به وسها و شهرستانکانون استان یندگینما لیوتشک یکارشناس

 .دگردیبه کانونهاابالغ م راءو جهت اج
 
 
 



 یاخالق یهاتیاولوو  تیصالح ونیسیکم -هفتم  فصل
یتهایاولو تیصتتالح نری( قانون و گز15( و )9موارد مندرج در مواد ) قیبه منرور تطب - 57 ماده

ض یاهالق س انیمتقا شنا صالح نیو همچن یکار ضو تیاظهار نرر در ه وص  ر د تیداوطلبان ع
ضوارکان کانون شورا تیو ع شرح مندرج در ماده یونیسیکم یعال یدر  شک قانون(13) به  یم لیت

 :باشدیم لیبه شرح ذ آن فیوظاکه اهم  گردد
س قیتطب - الف شنا ض یشرائط داوطلبان کار س انی)متقا شنا ( 15) ماده با مواد مندرج در (یامر کار

 .یعال یبه شورا جهیو اعالم نت یاهالق یهاتیاولو تیصالح نریقانون وگز
ضو قیتطب - ب شرائط مندرج در ماده ) تیشرائط داوطلبان ع ( قانون و اعالم 9در ارکان کانون با 
 .مربوط یهاظرف مهلت هفت روز به کانون هودهینرر
شورا تیشرائط داوطلبان عضو قیتطب - ج شرائط مندرج در بندها یعال یدر  ماده  در ادشدهی یبا 
 .یعال ی(قانون و اعالم نرر در مهلت هفت روز به شورا27)

ست هر گونه همکار - 58 ماده ست کانون مکلف ا ( قانون به 13ماده ) سونیرا با کم یواحد حرا

را اعالم  جهیانجام و نت شتتودیم نییکه تع یرا در مهلت ونیستتیمورد نرر کم قاتیآورده و تحقعمل
 .دارد

ها، ها، بانکها، مؤستتستتات، شتترکتها، ستتازمانوزارت انه ،یو انترام ییمراجع قضتتا هیکل نیهمچن
سالم ینهادها ادها،یبن ها،یشهردار ش اص حقوق ویانقالب ا سا یدولت ریو   یاعم از دولت یا  ریو 

ستلزم ذکر نام  کهیو دولت یمراجع عموم صر ایشمول قانون بر آنها م ست موظف حیذکر  ه ب ندنام ا
 .الزم را معمول دارند یهایوحراست کانون پاس  داده و همکار( 13ماده ) ونیسیاستعالمات کم

صره صورت - تب ستعالمات 15که وزارت اطالعات در مهلت مقرر در تب ره )ه( ماده ) یدر  ( به ا

 .دات اذ هواهد نمو یمقتض میبر اساس اطالعات کسب شده ت م ونیسیشده پاس  ندهد، کمانجام
 



 یانتظام یهادادگاهدادسرا و  -هشتم  فصل
 یبوده و حاو یشاک یو با امضا یکتب دیبایاز ت لفات کارشناس رسم تیشکا - 59 ماده

 :رباشدیز مش  ات
 .یشاک ینام و نشان - الف
شکا - ب ضوع  شکا ریبا ت و تیمو ستناد.  شناس و ذکر مدارک مورد ا  در دفتر تیگزارش کار

واظهارنرر  یدگیرا جهت رس تیکانون عنداالقتضاء شکا رهیمد أتیو ه شودیکانون مربوط ثبت م
 .دینمایم ارسالیکارشناسان رسم کانونیانترام یبه دادسرا

اتهام به  میو تفه یو بررستتت هیاز اقدامات اول پسیانترام یکه دادستتترا یدر صتتتورت - ۶0 ماده

کارشناسان  کانونیصادر و ضمن ارسال به دادگاه انترام فرهواستیمعتقد باشد، ک کارشناسبیتعق
سم س هکی ،یر س قیاز آن را ظرف مهلت ده روز از طر ن ش لهیکانون مربوط به و سفار ست   یپ

 .دینمایمکارشناس ابالغ به شتازیپ
 ایدفتر کانون و  قیابالغ پاستت  هود را کتباً از طر  یماه از تار کیظرف مهلت  تواندیم کارشتتناس

 .دینما میتسلیدفتر دادگاه انترام ماًبهیمستق

صورت - ۶١ ماده سرا  یدر  شاک کانونیانترام یهادادگاه ایکه داد ضور  شناس را برا ای یح  یکار

. عدم حضور در ندینمایصادر م هیالزم بدانند حسب مورد احضار قتیو کشف حق حاتیتوضیادا
 .ن واهد بود میو ات اذ ت م یدگیوقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رس

 یدادرستت نیی( قانون آ41کارشتتناس عالوه بر مقررات مندرج در ماده ) یعذر موجه برا - ۶٢ ماده

نزد  حاتیتوضتت یادا ای یجهت قرار کارشتتناستت گرید یها و مراجع قانوندعوت دادگاه شتتاملیمدن
 .باشدیزمیمراجع مذکور ن

شناس  پسیانترام یهادادگاه - ۶3 ماده س  کار صول پا ضا ایاز و مذکور در ماده  یهامهلت یانق

س59) سرا قیو از طر کنندیم نییتع یدگی(وقت ر شناس و  ویانترام یدفتر دادگاه به اطالع داد کار



 یاعضتتا گرید یجهت معرف یعال یبه شتتورا دنرریتجد یمربوط و در مورد دعاوکانون استتتیر
 .هواهند رساند اهدادگ
ضا س انیشده در هر پرونده تا پا یمعرف یاع صدور رأ یدگیر ن واهند بود. عدم  ضیقابل تعو یو 

 .و صدور حکم ن واهد بود یدگیرس مانعیانترام یمعاون دادسرا ایحضور کارشناس 

با  باشتتد،یانترام دنرریتجد گریشتتعب د ایبه شتتعبه  ازین یعال یچنانچه به نرر شتتورا - ۶4 ماده

 .هواهدشد لیتشک هییقوه قضا سییر بیمزبور و ت و یشورا سییردرهواست
 .است دنرریشعبه اول تجد سییبه عهده ر دنرریشعب تجد ایپرونده به شعبه  ارجاع

صورت - ۶5 ماده ضا یدر  سان ت لف ییکه مراجع ق شنا شاهده نما یاز کار در  بیکه قابل تعق ندیم

 .دهندیمراتب را کتباً به کانون مربوط اطالع م باشدیانترامدادگاه
ضوع را قابل تعق هرگاه ش  بیکانون مو س ویت سرا یدگیدهد پرونده را جهت ر یامانتر یبه داد
 .دهدینباشد مراتب را به مرجع مذکور اطالع م بیو چنانچه معتقد به تعق دینمایم ارجاعکانون

ساً جهت رس ردیقرار نگ ییامرجع قض رشیکه نرر کانون مورد پذ یصورت در یرابه دادس یدگیرأ
 .دینمایارجاع م کانونیانترام

شکا یدگیرس ییمراجع قضا - ۶۶ ماده سان رسم هیعل اتیکننده به  ساب چنانچهیکارشنا  یعمل انت

دهند  وی( قانون تشت 26از ت لفات مندرج در ماده ) یکیندانند لکن موضتوع را منطبق با را جرم
ض صدورقرار مقت س یپرونده را با  سرا یدگیجهت ر سال هواهند  کانونیانترام یبه داد مربوط ار

 .دنمو

صله عل اتیشکا هیکل - ۶7 ماده سان کانون ره،یمد أتیه یاعضا هیوا ستان و بازر شوراداد  یها به 

الزم عنداالقتضاء با  یهایموظف است موضوع را ضمن بررس یعال ی. شوراگرددیم ارسال یعال
س7بند )ط( ماده ) یسوابق امر دراجرا سرا میو ات اذ ت م یدگی( قانون جهت ر یانترام یبه داد

 .دیارسال نما قضات



رام - ۶8 ماده تان انت  نیرا از ب ازیمورد ن ارانیکانون مکلف استتتتت دو برابر داد هریدادستتت

 .دینما یکانون انت اب و معرف آنیرسمکارشناسان
تأ ازیمورد ن ارانیکانون مربوط داد رهیمد أتیه یرا  به  دی هت صتتتدور حکم انت تتتاب  و ج

 .کندیم یمعرفیانترامدادستان

بودجه آنان از  نیحقوقدانان پس از تأم نیرا از ب یافراد تواندیم کانونیدادستتتان انترام - تبصررره

 .دیبه عنوان معاون دادستان انت اب و ابالغ الزم صادر نما یو مجمع عموم رهیمد أتیهقیطر

صورت - ۶9 ماده ضا یدر  سازمان ها،وزارت انهیو انترام ییکه مراجع ق سات و ادارات،  س ها، مؤ

و  یقیو اشتت اص حق هایشتتهردار ادها،یها، نهادها، بنو وابستتته به دولت، بانک یدولتیشتترکتها
ه ب یرا در امور ارجاع یهواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناس ازکانونهایکارشناس رسم ،یحقوق

سهم کانون و %5تا پس از کسر پنج درصد ) ندینما زیمربوط وارکانون یندگینما ایحساب کانون   )
 .پرداهت گرددبه کارشناس یمابق یکسورات قانون ریسا

صره  دینگرد عیدر صتتندوق کانون تود یالزحمه کارشتتناستتکه به هر علت حق یدر صتتورت - ١ تب

صد ) نیمذکور در امراجع سر و در وجه کانون وار%5ماده مکلفند پنج در سهم کانون را ک و به  زی( 
 .کانون مربوط برسانند یندگیانمایاطالع کانون 
هود  یهایالزحمه کارشناس( وجوه مکسوره از حق%5موظفند فهرست پنج درصد ) زین کارشناسان

 .کانون برساننداطالع  را به

صره سان مت لف از مفاد ا - ٢ تب شنا شغل نیکار شؤون  م رح در  یماده در حکم مرتکبان هالف 

 .قرار هواهند گرفت یقانون بی( قانون بوده و تحت تعق26(ماده )-بند )ه

نشده باشد و  بیو تعق دهیگرد یوقوع آن منقض  یدو سال از تار کهیدر ت لفات انترام - 70 ماده

سال از تار ای شته و منته یاقدام انترام نیآهر  یدو شده، تعق یآن گذ صدور حکم ن قوف مو بیبه 
 .هواهد شد



 جمهورسییمعاون اول ر -عارف  محمدرضا
  



یو انقالب در امور مدن یعموم یدادگاههای دادرس نیقانون آئ  

 

 کارشناسرجوع به -مبحث ششم 

به  امر از اصتتتحاب دعوا قرار ارجاع کیبه درهواستتتت هر ایراستتتاً  تواندیدادگاه م - ٢57ماده 

صادر نما سبت به آنکه ی. در قرار دادگاه، موضوعدیکارشناس را  ست و ن الزم نرر کارشناس ن  زیا
 .گرددیم نییکند، تع دهیاظهار عق دیکه کارشناس با یمدت

وط مرب رشته در تیصالح یکه دارا یکسان نیکارشناس مورد وثوق را از ب دیدادگاه با - ٢58 ماده

. درصورت لزوم شودیم قرعه انت اب دیقو درصورت تعددآنها، به دیبه موضوع است، انت اب نما
ک عمل مال تینرر اکثر نرر،اهتالف فرد باشتتد تا درصتتورت دیبا نیتعدد کارشتتناستتان، عده منت ب

 .ردیقرارگ

 .باشند یاست که کارشناسان از نرر ت  و با هم مساو یدرصورت تیاعتبار نرر اکثر - تبصره

  یتار هفته از کیاست و هرگاه ظرف مدت  یدستمزد کارشناس به عهده متقاض داعیا - ٢59 ماده

 .شودیهارج م یو لیاز عداددال یابالغ آنرا پرداهت نکند، کارشناس

س هرگاه شنا شد ودادگاه ننرر دادگاهبه یقرار کار سانجامننتواند بدو زیبا شنا شاءی کار  د،یمان یرأ ان
عهده به دنرریتجد هواهان و درمرحلهبه عهده یدرمرحله بدو یپرداهت دستتتتمزد کارشتتتناستتت

 یکارشتتتناس حت نرر دادگاه نتواند بدون یدر مرحله بدو کهیهواه استتتت، درصتتتورت دنرریتجد
باشتتتد  دنرریتجد واگر در مرحله گرددیمدادهواستتتت ابطال د،یصتتتادرنماحکم زیباستتتوگند ن

 .ن واهد بود یبدو حکمیمانع اجرا یمتوقف ول یدنررهواهیتجد

 اسکارشن دستمزد، دادگاه به داعیو انت اب کارشناس و ا یپس از صدور قرار کارشناس - ٢۶0 ماده

س نییکه ظرف مهلت تع کندیاهطار م شنا صول نرردینما مینرر هود را تقد ،یشده در قرارکار  . و
به ناس  هد شتتتد، طرف نیطرفکارشتتت ندیم نیابالغ هوا به  یتار از هفتهکیظرف  توان دفتر ابالغ 



اظهار  یاثباتاً بطور کتب ای "اًینف دارندی مراجعه کنند و با مالحره نرر کارشتتتناس چنانچه مطلبدادگاه
ضاندینما شده،یمدت  ی. پس از انق صورت آماده بودن، مبادرت به  پرونده دادگاه اد رامالحره و در
 .دینمایم یرأ یاانش

س - ٢۶١ ماده شنا شناس مکلف به قبول امر کار شدهکه از دادگاه به یکار شد،یم او ارجاع  مگر  با

قبل از  دیبا صتتورتنیا موجه شتتناهته شتتود، دردادگاه ویباشتتد که به تشتت  یعذر یدارا کهنیا
معذور بودن کارشتتناس . موارد دارد دادگاه اعالمبه یمراتب را به طور کتب یکارشتتناستتمباشتترت به

 .همان مواردمعذور بودن دادرس است

شناس با - ٢۶٢ ماده  یامور از موضوع کهنیدارد، مگرا میدرمدت مقرر نرر هود را کتباً تقد دیکار

ب مهلت مناس دادگاه کارشناس یتقاضابه صورتنینباشد.درا سریباشد که اظهار نرر در آن مدت م
 حیصتتر دیکارشتتناس با نرر . درهرحال اظهارکندیاعالم م نیکارشتتناس و طرفو به نییتع یگرید
 .موجه باشدو

 نییتعی گریکارشتتناس د د،یدادگاه ننما مینرر هود را کتباً تقد نیکارشتتناس ظرف مدت مع هرگاه
واصتتل شتتود،  دادگاهبه نرر کارشتتناس گریداهطار به کارشتتناس ای. چنانچه قبل ازانت اب شتتودیم

 .داردیاعالم م دارتیصالح و ت لف کارشناس را به مرجع دهدیثر ما بیآن ترتدادگاه به

صورت لزوم تکم - ٢۶3 ماده ض ای قاتیتحق لیدر شناس، دادگاه موارد حیاهذ تو و  لیتکم از کار

وت دع حیتوضی ادا یکارشناس اعالم و کارشناس را برارا در صورت مجلس منعکس و به حیتوض
دادگاه  حات،یپس از اهذ توض هرگاه .کارشناس جلب هواهد شد. درصورت عدم حضور، دینمایم

 گریکارشناس د ایهمان کارشناس و به صادر آن را لیدهد، قرار تکم ویرا ناقو تش  یکارشناس
 .دینمایمحول م



. کندیم نییو ارزش کار تع تیفیو ک تیکم تیالزحمه کارشتتتناس را با رعادادگاه حق - ٢۶4 ماده

دار است، مق نبوده شده متناسب نییالزحمه تعحقاظهار نرر کارشناس معلوم گردد کههرگاه بعد از 
 .دهدیو دستور وصول آن را م نییتع یطور قطعآن را به

ی که نرر کارشتتناس با اوضتتاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشتتناستت یدرصتتورت - ٢۶5 ماده

 .داثر ن واهددا بینداشته باشد، دادگاه به آن ترت مطابقت

 موجه بدون عذر یو مشاوره حاضر بوده ول یدگیاز کارشناسان در موقع رس یکیاگر  - ٢۶۶ ماده

 که یکارشناسان تینرر اکثر د،ینماامضا امتناع ایحضور در جلسه  ایازاظهار نرر 

 از امتناعر ایباشند مالک عمل هواهد بود. عدم حضور کارشناس  یت  و با هم مساو ثیح از
 .و به امضاء برسد قیت د گریازطرف کارشناسان د دیبا ،یرأ یامضاایاظهار نرر 

 لفت  کهیاز اصحاب دعوا از ت لف کارشناس متضرر شده باشد درصورت یکیهرگاه  - ٢۶7 ماده

صل سبب ا شد مهسارات به جادیدر ا یکارشناس  . دینما ضرر از کارشناس مطالبه تواندیمتضرر با
 .ستیالنفع قابل مطالبه ناز عدم یناش انیضرر و ز

قبل از  توانندیم شتتود،یکارشتتناس صتتادر مدعوا در هر مورد که قرار رجوع به نیطرف - ٢۶8 ماده

شناس  شناس  ایاقدام کار سان منت ب، کار شنا سانایکار شنا ض رای گرید کار و  انت اب ،یبا ترا
کارشتتناس منت ب دادگاه  یجابه نیالطرفیکارشتتناس مرضتت صتتورتنی. دراندینما یدادگاه معرفبه
ممکن است  شودیانت اب م یبه تراض کهی اقدام هواهد کرد. کارشناس یکارشناس قراریاجرا یبرا
 .باشد یاز کارشناس رسم ری 

ود ش اجرا کننده یدگیدرهارج از مقر دادگاه رس یکارشناس قاتیباشد که تحقاگر الزم - ٢۶9 ماده

ض نیوطرف شناس رابا ترا شند،دادگاهنکرده نییتع یکار شناس انت اب تواندیمبا قرعه  قیطررا به کار
 .دینما واگذار شودیدر مقر آن دادگاه اجراء م قاتیکه تحق یدادگاهبه

 


