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اوصیکُم بتقواهلل و نظم امرکم .حضرت علی(ع)
به شما سفارش میکنم که پروای خداوند داشته باشید و در نظمِ کار خود بکوشید.

پیش از مالحظة اهداف و فعالیتها ،این نوشته را بخوانید
 .1در تمامی فعالیتهای این برنامه ،مصوبات کمیسیونها برای اینکه جنبة اجرایی پیدا کنند باید به تصویب شورای عالی برسند و برای اجرا به مجریان ابالغ
شوند.
 .2برنامههایی که اجرای آنها مستقیم و صریح به عهدة کانونها گذاشته شده است ،از نظر برنامهریزی و اجرا به عهدة کانونها هستند؛ اما گزارش اجرای
فعالیتها را ،در زمانهایی که تعیین و ابالغ خواهد شد ،برای ستاد شورایعالی خواهند فرستاد .شایسته است رؤسای محترم هیئت مدیرههای کانونها،
اعضای هیئت مدیره را ،به نحو مقتضی ،از کمّ و کیف اجرای برنامه آگاه سازند ،ضمن اینکه اصوالً برنامه باید با مشارکت اعضای هیئت مدیرهها ،گروههای
تخصصی ،و دیگر همکاران کانونها به اجرا درآید .خود این جذب مشارکت و پیش بردن امور با مشارکت فعال همکاران ،یکی از هدفهای ضمنی و مهم برنامه
است.
 .3مدیریتهای ستاد شورایعالی عهدهدار برنامهریزی و اجرای فعالیتهایی هستند که به عهدة ایشان گذاشته شده است ،و هر دو هفته یکبار گزارش پیشرفت
کارهای خود را برای رئیس شورا خواهند فرستاد.
 .4در فعالیتهایی که همکاری مدیریت و کمیسیون یا کانون الزم تشخیص داده شده است ،مرحلة طراحی و کالً پیش از اجرا به مسئولیت کمیسیونهاست
( البته حضور مدیران شورا ،حسب مورد ،الزم و واجب است)  ،ولی اجرا ،به عهدة مدیریتها یا کانونها خواهد بود.
 .5آغاز اجرای فعالیتهایی که به عهدة مدیریتهای ستادی بنیاد گذاشته شده مؤکول به موافقت و صدور دستور اجرای رئیس شورایعالی است  .رئیس
شورایعالی ،در محدودة اختیارات خود ،اقدام خواهد کرد .اگر اعالم موافقت و صدور دستور اجرای مورد خاصی در محدودة اختیارات ایشان نگنجد ،یا به هر
علت دیگر ضرور تشخیص دهند ،تصویب آغاز اجرای هر دسته از این فعالیتها را به کمیسیون ذیربط یا به شورایعالی ارجاع خواهند کرد .
 .6در مورد فعالیتها توجه بفرمایید که برخی از آنها تاریخ شروع و پایان مشخص دارند و ،در زمان مشخص شده ،اجرای آنها باید به پایان برسد ،و البته از آنچه
حاصل شده میتوان دائماً بهره بُرد؛ ولی در مواردی انجام فعالیتی زمان شروع دارد ولی هیچگاه پایان نمیپذیرد و پیوسته در حال انجام خواهد بود.
 .7پاسخگویی به پرسشها و رفع ابهامها و پیگیری اجرای بموقع فعالیتهای این برنامه و دریافت گزارشهای پیشرفت کار به عهدة مدیریت
آموزش ،هماهنگی آزمونها و پژوهش ستاد شورایعالی گذاشته شده است.
 .8رئیس شورای عالی کمّ و کیف پیشرفت اجرای برنامه را در جلسههای ماهانة شورایعالی به اعضای شورا گزارش خواهد کرد.

هدفها
 .1صیانت از حقوق و صالحیتهای قانونی شورا و کانونها و کارشناسان رسمی دادگستری،
و ارتقای اعتبار و حقوق حرفهای و جایگاه اجتماعی آنان.
 .2ارتقای کیفیت ،صحت ،و سرعت نظامهای اجرایی.
 .3تکریم ارباب رجوع (اشخاص حقیقی و حقوقی ).
 .4شفافسازی نظام ارجاع کار به کارشناسان.
 .5اصالح نظام مالی و رفاهی کارشناسان و همکاران دیگر.
 .6تقویت ارتباطات در سطح داخلی.
 .7ارتقای کیفیت و صحّت نظامنامهها ،و ضوابط مربوطه به رشتهها و روشهای کارشناسی
 .8ارتقای دانش و بینش حرفهای کارشناسان(پژوهش و آموزش).
 .9بازبینی و اصالح نظام آزمون.
 .10تقویت ارتباطات بین المللی.
 .11تأمین صحت اجرا و ارتقای نتیجهبخشیِ فعالیتها با برقراری و اِعمال ضوابط پایش و ارزشیابی.

هدف  :1صیـانت از حـقوق و صـالحیت های قانونی شـورا و کانـون ها و
کارشناسان رسمی دادگستری ،و ارتقای اعتبار و حقوق حرفه ای و جایگاه
اجتماعی آنان.
فعالیتها

 . 1تعامل با قوة قضاییه به منظور فیصله دادن موضوع کارشناسان موضوع مادة  187برنامة سوم،
و تشکیالت موازی دیگر موجود یا در شرف تشکیل .
 . 2تمهید ساز و کارهای الزم به منظور ارتقای جایگاه کارشناسان و کانونها در جامعه .
 . 3ایجاد ساز و کار الزم به منظور تعامل با دستگاهها (محاکم دادگستری ،سازمانهای دولتی و عمومی و شرکتها و مانند اینها،
برای ارجاع عادالنة امور کارشناسی به کارشناسان و پرهیز از به کارگیری تعداد انگشتشمار از کارشناسان.
 . 4آگاه کردن دستگاههای برخوردار از خدمات کارشناسان رسمی به تکلیفِ کسـر %5سهم کانونها و پرداخت
آن مبلغ به حساب کانونها ،بر اساس الزامات قانونی .
 . 5تشکیل کمیتههای هماهنگی میان مدیران دادگستریهای استانها و هیئت مدیرههای کانونها؛
با اجالسهای ادواری منظم؛ حداقل هر شش ماه یکبار.
 . 6استفاده از ظرفیتهای قانونی به منظور به کار نگرفتن" کارشناسان خبره" بهجای کارشناسان رسمی
از سوی دستگاههایی که به کارشناسان ارجاع کار کارشناسی میکنند.
 . 7تعامل با قضات و دادیاران و بازپرسانِ دادسراها در خصوص قوانین انتظامی کانونها .
 . 8تعامل با قضات ،بانکها ،دستگاههای اجرایی ،و  ...به منظور روشن کردن علل و دالیل ترجیح انتخاب کارشناس براساس
صالحیت و حوزة فعالیت کارشناس .
 . 9برگزاری جلسه های مشترک ادواری منظم میان کارشناسان و مراجع قضایی به منظور افزایش تفاهم .
 . 10تعامل و هماهنگی با قضات دادگستری به منظور پرداخت حق الزحمة کارشناسان طبق تعرفة قانونی .
 . 11بررسی و تهیة گزارش در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آییننامة اجرایی آن.
 . 12بازبینی نظام انتظامی -قضایی حاکم بر عملکرد کارشناسان و تدوین نظام جدید ،در صورت نیاز.

هدف :2ارتقای کیفیت ،صحت ،و سرعت نظامهای اجرایی
فعالیت ها
 .1طراحی و یکپارچهسازی پورتال شورا و کانونهای استانها (طراحی و یکپارچه سازی سیستم اتوماسیون و مکاتبات اداری آنالین
شورایعالی و کانونهای استانها؛ طراحی و پیاده سازی سیستم ارجاع پروندهها به شعب دادگاهها و کانونها ،بایگانی پروندهها،
تعیین اعضای دادگاهها ،تعیین اوقات دادگاهها و ثبت دادنامهها در دادگاههای تجدیدنظر شورایعالی؛ طراحی و راهاندازی نظام
کُدال به منظور ثبت گزارشهای کارشناسی؛ پیش از هر اقدام دیگر کارشناسان ،و به منظور تشکیل بانک اطالعاتی گزارشهای
کارشناسی؛ تهیة آرشیو مکانیزه از اسناد مالی و اداری و فنی کانونها و شورایعالی؛ تهیة آرشیو مکانیزه از پروندههای مادة  13و
دادگاههای بدوی درکانونها و دادگاه تجدیدنظر در شورایعالی .یکپارچه سازی سیستمهای مکانیزة مادة.)13
 .2تهیة دستورالعمل اجرایی و ادارة کمیسیون مادة.13
 .3بازنگری فضای فیزیکی محل استقرار شورایعالی .
 .4بازنگری و اصالح آییننامههای مالی و معامالتی شورایعالی و کانونها .
 .5طراحی نمودار سازمانی شورایعالی و کانونها و تدوین شرح وظایف باکسهایاصلی.
 .6ایجاد ساختارالزم به منظور پاسخگویی بهپرسشها و شبهات حقوقی درمورد قانون و آییننامة اجرایی آن.
 .7تسویه حساب مالی شورایعالی و کانونها.

هدف  : 3تکریم ارباب رجوع (اشخاص حقیقی و حقوقی)

فعالیت ها
 .1ارتقای فرهنگ تعامل و تفاهم در رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام وظایف.
 .2ایجاد واحدهای مشاورهای و راهنمایی شاکیان در کانونها ،به منظور سامان بخشیدن به شکایتها و
سرعت بخشیدن در پاسخ گویی به ارباب رجوع.

هدف  : 4شفاف سازی نظام ارجاع کار به کارشناسان

فعالیت

 .1طراحی و اجرای ساز و کار ارجاع عادالنة کار به کارشناسان از سوی کانونها .

هدف  : 5اصالح نظام مالی و رفاهی کارشناسان

فعالیت ها
.1
.2
.3
.4
.5

عادالنه کردن و اصالح شیوة پرداخت حق عضویت ،هزینة نقش تمبر ،و مالیات.
ایجاد شبکة بیمة اجتماعی و تکمیلی و مسئولیت حرفه ای برای کارشناسان و کارکنان.
تعیین و تصویب تعرفة جدید دستمزد کارشناسان بر اساس قانون.
تجلیل از کارشناسان برجسته در حوزههای دانش و پژوهش.
فراهم آوردن تسهیالت الزم برای برخورداری کارشناسان و سایر همکاران کانونها از امکانات
رفاهی و هنری و فرهنگی و ورزشی.

هدف  : 6تقویت ارتباطات در سطح داخلی

فعالیتها
 .1بهرهگیری از امکانات فضای مجازی و طراحی ساز و کارهای الزم به منظور برقراری ارتباط منظم و
سازمان یافته میان شورای عالی و اعضای هیئتهای مدیره و رؤسای هیئت مدیرههای کانونها.
 .2برگزاری جلسههای مشترک میان شورایعالی و هیئت مدیرههای استانها .
 .3برگزاری همایشهای علمی ـ فنی ـ مدیریتی با حضور اعضای شورایعالی ،اعضای هیئتهای مدیرة
کانونهای سراسر کشور ،و در صورت لزوم هیئت رئیسههای رشتهها .
 .4برگزاری جلسه های هماهنگی با حضور دادستانها و بازرسـان کانونها.

هدف  : 7ارتقای کیفیت و صحت نظامنامه ها ،و ضوابط مربوطه به رشته ها و
روش های کارشناسی

فعالیتها
 .1بازنگری و اصالح و روز آمدکردن نظامنامهها ،بخشنامه ها ،و دستور العملهای دائمی کنونی.
 .2مطالعه و تدوین و پیشنهاد نظامنامههای جدید مورد نظر شورا ،کانونها ،و کارشناسان.

هدف  : 8ارتقای دانش و بینش حرفهای کارشناسان(پژوهش و آموزش)
فعالیتها
 .1تهیه و تدوین برنامههای کالن آموزشی دورة کارآموزی و افزایش صالحیت (حضوری و از راه دور)که اجرای آنها به عهدة کانونها خواهد بود.
 .2طراحی و ادارة بخش آموزش در پورتال شورایعالی.
 .3تدوین و انتشار الکترونیکی مجلة کارشناس.
 .4ایجاد وحدت رویّه و انضباط در داوریها و گزارش نویسیهای کارشناسان ،از طریق تهیه و توزیع منابع و متون علمی و آموزشی،
برگزاری دورههای آموزشی ،برپایی پایگاه اطالعاتی گزارشها ،و
 .5برگزاری دورههای آموزشیِ تخصصی -سمیناری ،به صورت منطقهای و سراسری برای ارکان کانونها و کارشناسان به توسط شورایعالی.
 .6طراحی و اجرای طرحهای مطالعاتی و پژوهشی کاربردی.
 .7معرفی کتابها و دیگر آثار کارشناسان ،و سایر منابع تخصصی معتبردر پورتال شورایعالی.
 .8اطالع رسانی روزانه به کارشناسان در خصوص خبرهای تخصصی و خبرهای مهم ملی و جهانی از طریق پورتال شورا .
 .9حمایت مالی از چاپ و نشر کتابهای کارشناسان.
 .10تدوین و انتشار کتابهای علمی و فنی در زمینههای ذیربط.
 .11حمایت مالی از پایان نامههای دورههای کارشناسی ارشد و دکتریِ مرتبط مستقیم با رشتههای کارشناسی رسمی دادگستری،
در صورتی که نیاز به پژوهش ،پیش از شروع پژوهش مورد تأیید شورایعالی قرار گیرد .
 .12بهرهگیری از خدمات و امکانات آموزشی مراکز دانشگاهی و دیگر سازمانهای آموزشی معتبر( مانند سازمان مدیریتصنعتی).
 .13شناسایی دالیل شکایتها و محکومیتهای کارشناسان در دادگاههای انتظامی هر استان،و برنامهریزی آموزشی با هدف بر طرف کردن آنها.

هدف  : 9بازبینی و اصالح نظام آزمون
فعالیتها
 .1مشخص و تعیین کردن وظایف و مسئولیتهای مدیریت برگزاری آزمون.
 .2تعیین حدنصاب الزم برای آزمون کتبی ،مصاحبه ،و جمع نمرات ،قبل از اعالم نتایج آزمون .
 .3بهروز کردن شرایط پذیرش رشتههای کارشناسی توسط کمیسیون تخصصی هر رشته.
 .4تهیه نظامنامة مصاحبههای حضوری.
 .5بازنگری و بهروز کردن شیوة طراحی سؤالها ،استانداردسازی سؤالها ،و انتخاب طراحان سؤالها از میان
افراد دارای صالحیت علمی که با شیوة آزمون استاندارد نیز آشنایی کافی و کامل داشته باشند.

هدف  : 10تقویت ارتباطات بین المللی
فعالیتها
 .1طراحی ساز و کار برقراری ارتباط علـمی و فنی میـان شورا با مراجع بین المللی ذیربط.
 .2حضور فعال درمجامع تخصصی بین المللی ،به منظور مبـادلة اطالعات تخصصی و فنـی و
بهرهگیری علمی ،و دستیابی به دانش جهانی.
 .3گردآوری اطالعات و تهیه و انتشار فهرست نام و نشان و مشخصات حرفهای کارشناسانی که توانایی
کار در سطح بینالمللی دارند.

هدف  : 11تأمین صحت اجرا و ارتقای نتیجهبخشیِ فعالیتها با برقراری و
اِعمال ضوابط پایش و ارزشیابی
فعالیتها
.1
.2
.3
.4
.5

طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی برنامة چهارسالة شورا.
طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی عملکرد کانونها .
انتشار گزارش ارزشیابی عملکرد ساالنه (در پایان آبانماه هر سال).
طراحی و اجرای نظام پایش و ارزشیابی عملکرد کارشناسان.
بازبینی و تجدیدنظر در برنامة چهارساله بعد از ارائة گزارش و کسب نظرات شورا.

