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مهندسي نظام سازمان رسمي كارشناسان معرفي تشخيصو نحوه و ضوابط دستورالعمل
ماده تبصره موضوع طبيعي منابع و ماده2كشاورزي اجرائي نامه تأسيس32آئين قانون
منا و كشاورزي مهندسي نظام ايرانسازمان اسالمي جمهوري طبيعي بع

اول: فصل

وتعاريف-1ماده اختصاريعبارات :كلمات
مهندسي-  نظام سازمان جاي به كه است اختصاري عبارت : كشور مهندسي نظام سازمان

. شود مي استفاده ايران اسالمي جمهوري طبيعي منابع و كشاورزي
جاي-  به كه است اختصاري عبارت : استان منابعسازمان و كشاورزي مهندسي نظام سازمان

. شود مي استفاده استان طبيعي
مهندسي-  نظام سازمان مركزي شوراي جاي به كه است اختصاري عبارت : مركزي شوراي

. شود مي استفاده ايران اسالمي جمهوري طبيعي منابع و كشاورزي
نظام-  سازمان شوراي جاي به كه است اختصاري عبارت : استان وشوراي كشاورزي مهندسي

. شود مي استفاده استان طبيعي منابع
كارشناسي-  پروانه كه استان مهندسي نظام سازمان عضو كارشناس به : رسمي كارشناس

. شود مي اطالق نموده دريافت سازمان از رسمي
و-  آزمون در شدن پذيرفته از پس كه است رسمي كارشناس پروانه دريافت متقاضي : كارآموز

.مصاحبه باشد كارآموزي مشغول
نظام-  سازمان تأسيس قانون مفاد براساس كه است رسمي مجوز : رسمي كارشناس پروانه

ماده آن اجرائي نامه آئين و طبيعي منابع و كشاورزي وزيران32مهندسي محترم هيأت مصوب
. شود مي اعطاء رسمي كارشناسان به

پ-  كارآموز كه است زماني مدت : كارآموزي نظردوره تحت مصاحبه و آزمون در موفقيت از س
. كند مي فعاليت راهنما كارشناس

انجام-  او نظر تحت را كارآموزي دوره مدت كارآموز كه است رسمي كارشناس : راهنما كارشناس
. مينمايد وظيفه

راهنما-  كارشناس نظر تحت رسمي كارشناسي امور انجام : كارآموزي
از-  متشكل : صالحيت تشخيص فنيكميته و علمي صالحيت تشخيص مسئوليت كه است افرادي

. دارد بعهده را رسمي كارشناسان



كارشناسرسمي: ضوابط : دوم فصل
رسمي-2ماده كارشناس پروانه دريافت متقاضيان شرايط

ايران-1 تابعيت داشتن
موض-2 ) باال به هـ بند از انتظامي محكوميت نداشتن و مؤثر كيفري پيشينه مادهنداشتن 25وع

( كشور مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون
مخدر-3 مواد به اعتياد عدم
دولتي-4 خدمات از ابد انفصال به محكوميت عدم
كشور-5 رسمي ديني اقليتهاي از يكي يا و اسالم دين به متدين
عمومي-6 وظيفه خدمت پايان كارت يا معافيت داشتن
استان-7 سازمان در عضويت
اش-8 پروانه مهندسيداشتن بكار تغال
حداقل-9 كارشناسي7داشتن مدرك اخذ از پس تجربه سال

حداقل- 10 ارشد5داشتن كارشناسي مدرك اخذ از پس تجربه سال
حداقل- 11 دكتري3داشتن مدرك اخذ از پس تجربه سال
است- 12 آن در كارشناسي داوطلب كه گرايشي در عمومي و تخصصي اطالعات داشتن
آزمون- 13 در مصاحبهموفقيت و تخصصي علمي
توجيهي- 14 آموزش و كارآموزي دوره گذراندن
سالمتي- 15 از برخورداري
سالمتي- 1تبصره از برخورداري و اعتياد عدم و انتظامي نيروي كيفري پيشينه استعالم مرجع

. باشد مي پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت وزارت به وابسته دولتي آزمايشگاههاي و درمانگاههاي
وجود-2صرهتب باالتر يا كارشناسي تحصيلي دوره نياز مورد رسمي كارشناسي گرايش در گاه هر

داشتن با مرتبط هاي رشته در تحصيلي مدرك دارندگان باشد رشته10نداشته آن در تجربي سابقه سال
گردند. گرايش آن رسمي كارشناس پروانه اخذ متقاضي توانند مي آزمون در شركت و

حداقلد- 3تبصره داشتن با دكتري مدرك و10ارندگان دانشگاهها علمي هيأت عضويت سابقه سال
مشاوره خدمات بندي رتبه ممتاز و خبره رتبه با سازمان اعضاء و اجرائي دستگاههاي تحقيقاتي مؤسسات

. باشند مي معاف تخصصي آزمون در شركت از
ماده- 3ماده شرايط واجد دستورالعم2متقاضيان بايداين رسمي كارشناس پروانه دريافت جهت ل

. كنند ارائه استان سازمان به الزم مدارك همراه به درخواست فرم طبق را خود كتبي تقاضاي
:-4ماده باشد مي زير بشرح درخواست فرم محتواي

محل-1 ، شناسنامه شماره ، تولد تاريخ ، پدر نام ، خانوادگي نام ، نام ) متقاضي كامل مشخصات
)ص ملي كد و شناسنامه دور



پستي-2 كد و اقامت محل دقيق آدرس
مخدر-3 مواد به اعتياد عدم به تعهد
پيشينه-4 سوء نداشتن به تصريح
تحصيلي-5 گرايش و رشته
رسمي-6 كارشناس پروانه درخواست مورد گرايش
كارشناسي-7 فعاليت براي درخواست مورد استان
معرف-8 نفر دو كامل مشخصات
نياز-9 مورد مدارك

10 -( ... و بندي رتبه ، اشتغال پروانه ، عضويت حق ) سازمان متعلقه حقوق پرداخت ، رسيد ارائه
ارسال–تبصره استانها به و تهيه ماده اين مفاد طبق درخواست فرم كشور مهندسي نظام سازمان
. مينمايد

از:-5ماده عبارتند نياز مورد مدارك
تحصيلي-1 مدرك فتوكپي
شناسنامه-2 فتوكپي
آزمون-3 هزينه پرداخت رسيد
پيشينه-4 سوء عدم گواهي
مخدر-5 مواد به اعتياد عدم گواهي
عضويت-6 كارت فتوكپي
خدمت-7 پايان كارت يا معافيت فتوكپي
مهندسي-8 بكار اشتغال پروانه فتوكپي
عكس-9 قطعه سه

صالحيت- 10 تشخيص ، اشتغال پروانه ، عضويت حق ) سازمان متعلقه حقوق پرداخت رسيد وارائه
و...) اشتغال پروانه تجديد تمديد، ، بندي رتبه

مصاحبه- 1تبصره و آزمون در قبولي از پس توانند مي رسمي كارشناس پروانه دريافت متقاضيان
نمايند. اقدام مخدر مواد به اعتياد عدم گواهي و پيشينه سوء عدم گواهي ارايه به نسبت مربوطه

پذير- 2تبصره و قبول متقاضيان درشركت رسمي كارشناس مصاحبه و آزمون مراحل در شده فته
ارائه به منوط آنان براي رسمي كارشناس پروانه صدور و كارآموزي يا توجيهي آموزش دوره

باشد. مي مزبور متقاضيان توسط مخدر مواد به اعتياد عدم گواهي و پيشينه سوء عدم گواهي
توپرداخت-6ماده آموزش ، آزمون برگزاري وهزينه تمديد ، صدور نوآموزي، و بازآموزي جيهي،

. باشد مي سازمان رسمي كارشناس پروانه متقاضي بعهده رسمي كارشناس پروانه تجديد
توجيهي-7ماده آموزش دوره ، رسمي كارشناس پروانه تمديد ، صدور ، آزمون برگزاري هزينه ميزان

شور تصويب به ساالنه نوآموزي و بازآموزي هاي دوره .و رسد مي مركزي اي



(–8ماده اول سال سه در رسمي كارشناسي پروانه صدور هزار84- 85- 86هزينه پانصد مبلغ ) اجرا
. باشد مي ريال

سال- تبصره از رسمي كارشناسي پروانه صدور ميگردد.87هزينه تعيين مركزي شوراي توسط ساالنه
پ-9ماده تا رسمي كارشناس پروانه تمديد سالهزينه باشد.86ايان مي ريال هزار پنجاه و يكصد مبلغ
(-10ماده اول سال سه در رسمي كارشناس آزمون برگزاري و84-85-86هزينه يكصد مبلغ ) اجرا

. باشد مي ريال هزار پنجاه
ازسال–تبصره رسمي كارشناس آزمون برگزاري ميگردد.87هزينه تعيين مركزي شوراي توسط ساالنه
آموزش–11ماده هاي دوره آزمون، برگزاري نوآموزي«هزينه و بازآموزي و»توجيهي، تمديد صدور،

گردد. مي واريز ميشود اعالم مركزي سازمان توسط كه حسابجاري به رسمي كارشناس پروانه تجديد
دبيرخا–12ماده به الزم مدارك همراه به تكميل از پس را درخواست فرم اند مكلف سازمانمتقاضيان نه

. كنند دريافت را درخواست ثبت شماره و تحويل استان
متقاضي–13ماده از الزم مدارك بانضمام را درخواست فرم است مكلف استان سازمان دبيرخانه

. كند اعالم متقاضي به را درخواست ثبت شماره و دريافت رسمي كارشناس آزمون در شركت
رسمي- 14ماده كارشناس :پروانه گردد مي صادر زير گرايشهاي در

كشاورزي-1 گرايش
طبيعي-2 منابع گرايش
دامپروري-3 گرايش
آبزيان-4 و شيالت گرايش
زيست-5 محيط گرايش
زهكشي-6 و آبياري و آب گرايش
كشاورزي-7 محصوالت تبديلي و تكميلي صنايع گرايش
كشاورزي-8 ماشينهاي گرايش
با-15ماده و كارشناسي تحصيلي مدرك تواننددارندگان مي زير شرح تحصيلي هاي رشته در التر

: گردند كشاورزي گرايش در رسمي كارشناس پروانه متقاضي
عمومي-1 كشاورزي
گياهي-2 توليدات مهندسي
زراعت-3
نباتات-4 اصالح و زراعت
باغباني-5
اگرونومي-6
خاكشناسي-7
گياهپزشكي-8



كشاورزي-9 ترويج آموزش
كشاورزي- 10 اقتصاد
كشاورزي- 11 مهندسي
ب- 12 اغيتوليدات
روستائي- 13 توسعه مديريت
سبز- 14 فضاي مهندسي
نباتات- 15 اصالح
بيوتكنولوژي- 16
توانند-16ماده مي زير شرح تحصيلي هاي رشته در باالتر و كارشناسي تحصيلي مدرك دارندگان

. گردند طبيعي منابع گرايش در رسمي كارشناس پروانه متقاضي
جنگلداري-1
طبيعي-2 منابع
آبخيزداري-3 و مرتع
تعداريمر-4
آبخيزداري-5
چوب-6 صنايع
جنگلداري-7 تكنولوژي
جنگل-8 اقتصاد و جنگلداري
كوهستاني-9 و خشك مناطق احياء

بياباني- 10 مناطق مديريت
كويري- 11 مناطق مديريت
زدائي- 12 بيابان
توانند-17ماده مي زير شرح تحصيلي هاي رشته در باالتر و كارشناسي تحصيلي مدرك دارندگان

كا پروانه .متقاضي گردند زهكشي و آبياري و آب مهندسي گرايش در رسمي رشناس
آباداني-1 و آبياري
زهكشي-2 و آبياري
آب-3 مهندسي
آبياري-4 تأسيسات
خاك-5 و آب مهندسي
متقاضي-18ماده توانند مي زيست محيط رشته در باالتر و كارشناسي تحصيلي مدرك دارندگان

زيس محيط گرايش در رسمي كارشناس .پروانه گردند ت
زيست-1 محيط
زيست-2 محيط آموزش و مديريت ، ريزي برنامه



زيست-3 محيط طراحي مهندسي
متقاضي-19ماده توانند مي زير شرح تحصيلي رشته در باالتر و كارشناسي تحصيلي مدرك دارندگان

. گردند آبزيان و شيالت گرايش در رسمي كارشناس پروانه
شيالت- 
مد-20ماده تواننددارندگان مي زير شرح تحصيلي هاي رشته در باالتر و كارشناسي تحصيلي رك

: گردند دامپروري گرايش در رسمي كارشناس پروانه متقاضي
دامي-1 علوم
طيور-2
عسل-3 زنبور
دامپروري-4
دام-5 نژاد اصالح و ژنتيك
دام-6 تغذيه و بهداشت
دامي-7 توليدات مهندسي
كارشناسي- 21ماده تحصيلي مدرك تواننددارندگان مي زير شرح تحصيلي هاي رشته در باالتر و

:متقاضي گردند كشاورزي هاي ماشين گرايش در رسمي كارشناس پروانه
كشاورزي-1 ماشينهاي مهندسي
كشاورزي-2 آالت ماشين
كشاورزي-3 ماشينهاي مكانيك مهندسي
مكانيزاسيون-4
هاي–22ماده رشته در باالتر و كارشناسي تحصيلي مدرك تواننددارندگان مي زير شرح تحصيلي

گردند.  كشاورزي محصوالت تبديلي و تكميلي صنايع گرايش در رسمي كارشناس پروانه متقاضي
غذايي-1 صنايع و علوم مهندسي
كشاورزي-2 تبديلي صنايع مهندسي
كشاورزي-3 هاي فرآورده صنايع مهندسي
رو-23ماده با رسمي كارشناسان تجربي و تخصصي علمي صالحيت انجامتشخيص زير شهاي

: شود مي
درخواست- 1 مورد گرايش تخصصي علمي آزمون
مصاحبه- 2

.–تبصره ميĤيد بعمل دعوت مصاحبه در حضور براي آزمون در موفقيت از پس متقاضيان از
در-24ماده شركت و مصاحبه ، آزمون در موفقيت از پس رسمي كارشناس پروانه دريافت متقاضيان
ودوره توجيهي اعضاءآموزش حضور با رسمي كارشناس پروانه دريافت براي كارآموزي دوره طي

كنند. سوگند اداء آن امضاء و كريم قرآن پيشگاه در نامه سوگند قرائت با مركزي شوراي



اعطاء–1تبصره رسمي كارشناس به نامه سوگند امضاء و سوگند اداء از پس رسمي كارشناس پروانه
. گردد مي

.پيروان- 2تبصره كنند ياد سوگند خود آسماني كتاب پيشگاه در توانند مي رسمي اديان ساير

:-25ماده نامه سوگند متن
كارشناسي براي كه اموري در كنم مي ياد سوگند متعال قادر خداوند به كريم قرآن پيشگاه در من

كارشناس نظر و دانسته ناظر و حاضر را يكتا پروردگار ، شود مي رجوع من بهبه نسبت را خود ي
و نگويم چيزي واقع برخالف و ندارم مكتوم را مطلبي و كرده اظهار شده ارجاع اينجانب به كه مواردي

. باشم امين و رازدار و كنم حفظ ام شده مطلع آنها از كارشناسي انجام خالل در كه اسراري و ننويسم
اس- 26ماده سازمانهاي طريق از كشور مهندسي نظام اينسازمان مفاد براساس يكبار سال سه هر تان

تشخيص و تخصصي علمي ، آزمون برگزاري طريق از شرايط واجد حقيقي اعضاي بين از دستورالعمل
آنان به و انتخاب رسمي كارشناس كارآموزي و توجيهي آموزش هاي دوره طي و اخالقي صالحيت

. كند مي اعطاء رسمي كارشناس پروانه
تاري–1تبصره واز يكبار سال هر اول دوره سه براي تخصصي علمي ، آزمون دستورالعمل اين ابالغ خ

. شود مي برگزار يكبار سال سه هر سوم سال از
آموزشي- 2تبصره شوراي تصويب به كه زمانبندي برنامه براساس تخصصي علمي ، آزمون برگزاري

شد. خواهد انجام ميرسد مركزي كشور مهندسي نظام سازمان
مجاز-27هماد كارشناسي گرايش يك براي فقط سازمان رسمي كارشناسان براي پروانه صدور

. باشد مي
:- 28ماده باشد مي زير اطالعات حاوي رسمي كارشناس پروانه

خانوادگي-1 نام و نام
پدر-2 نام
مهندسي-3 نظام شماره
رسمي-4 كارشناسي شماره
رسمي-5 كارشناسي گرايش عنوان
تمديدمدت–29ماده استان سازمان توسط ساليانه و باشد مي سال يك رسمي كارشناس پروانه اعتبار

. ميگردد تجديد سال پنج از پس و
ابالغ-1تبصره و تصويب ساليانه مركزي شوراي توسط رسمي كارشناس پروانه تجديد و تمديد هزينه

. گردد مي
ب- 2تبصره رسمي كارشناس پروانه اعتبار تمديد .هزينه گردد مي واريز استان سازمان حسابجاري ه
دفتر–30ماده در و صادر رسمي كارشناسي شماره سازمان رسمي كارشناسان براي مركزي سازمان

. كند مي ثبت مربوطه



و–تبصره رسمي كارشناس پروانه دريافت سال كد ، استان كد بخش سه از رسمي كارشناس شماره
زي بشرح رسمي كارشناس :شماره گردد مي تشكيل ر

1-.. رقم دو استان كد
2-.... رقم چهار رسمي كارشناس پروانه دريافت سال كد
3-..... رقم پنج رسمي كارشناس شماره
،–31ماده ساالنه عضويت حق پرداخت رسيد ارائه به منوط رسمي كارشناس پروانه تجديد و تمديد

الزح حق از سازمان سهم درصد و تجديد تمديد، .هزينه باشد مي رسمي كارشناس مه
سازمان–1تبصره طرف از كه دستورالعملي طبق استان سازمان توسط رسمي كارشناس پروانه تمديد

ميشود. انجام گردد مي اعالم مركزي
ميشود.- 2تبصره انجام مركزي سازمان توسط رسمي كارشناس پروانه تجديد و صدور
الزحمه-3تبصره حق از سازمان سهم ودرصد تعيين ساليانه مركزي شوراي توسط رسمي كارشناس

گردد. مي اعالم
طبق- 4تبصره سازمان رسمي كارشناس پروانه دريافت متقاضيان پرونده ضبط و تشكيل نحوه

گردد.  مي اعالم استان سازمانهاي به و تهيه مركزي سازمان توسط كه بود خواهد دستورالعملي
آزم-32ماده در موفقيت مجددعدم تقاضاي از مانع دوره يك در داوطلبان كارآموزي و مصاحبه ، ون

. بود نخواهد رسمي كارشناسي پروانه براي آنان
فعاليت-33ماده به مجاز فقط گردند مي رسمي كارشناس پروانه دريافت به موفق كه سازمان اعضاء

آن مهندسي نظام عضويت كه هستند استاني جغرافيايي محدوده .در باشند مي دارا را استان
محدوده-34ماده در فعاليت براي فقط مركزي سازمان توسط رسمي كارشناس پروانه صدور

گردد. مي قيد رسمي كارشناس پروانه متن در موضوع و صادر استان يك جغرافيايي
رسمي-35ماده كارشناس پروانه داراي كه عضو انتقال صورت در است مكلف استان استسازمان

پروانه ابطال جهت را مراتب منتقله عضو رسمي كارشناس پروانه اخذ ضمن ديگر استان به استان آن از
كارشناس پروانه ارسال با مقصد استان براي جديد رسمي كارشناس پروانه صدور و رسمي كارشناس

نمايد. اعالم مركزي سازمان به عضو رسمي
همراه- 1تبصره به رسمي كارشناس بهپرونده مبداء استان سازمان توسط منتقله عضو عضويت پرونده

. گردد مي ارسال رسمي كارشناس سوابق ضبط جهت مقصد استان سازمان
زير- 2تبصره بشرح مركزي سازمان توسط رسمي كارشناس پروانه مجدد صدور و ابطال نحوه

باشد:  مي
سا-1 توسط ارسال از پس شده منتقل عضو رسمي كارشناس گردد.پروانه مي ابطال استان زمان
كد-2 تغيير با مقصد استان درحوزه فعاليت جهت شده منتقل عضو براي رسمي كارشناس پروانه

اختيار در و صادر جديد استان جغرافيايي محدوده درج و رسمي كارشناس شماره استان
شود. مي گذاشته رسمي كارشناس

اصالح-3 استان كد رسمي كارشناس شماره ثبت دفتر گردد.در مي



نمايد.- 3تبصره مي سازمان رسمي كارشناس پروانه ابطال به اقدام زير شرايط در مركزي سازمان
سازمان–الف رسمي كارشناس عضويت لغو
ماده- ب ح بند موضوع مهندسي25محروميت حرفه به اشتغال از دائم محروميت ) تأسيس قانون

عال هيأت تأييد با كشور تمام در وكشاورزي صنفي تخلفات به رسيدگي انتظامي هاي هيأت و انتظامي ي
اي حرفه

مؤثر- ج كيفري پيشينه سوء
مخدر- د مواد به اعتياد

سن- هـ به سال75رسيدن
رسمي- و كارشناس فوت

خواهن- 36ماده معاف سوگند يادكردن از پروانه تجديد در اند نموده ياد سوگند كه رسمي دكارشناسان
. بود
سازمان-37ماده رسمي كارشناسان فعاليت براي سن .75حداكثر ميباشد سال

سوم :–فصل صالحيت تشخيص كميته
نفر–38ماده پنج از متشكل استان سازمان رسمي كارشناس پروانه متقاضيان صالحيت تشخيص كميته

: باشد مي زير بشرح
طرف-1 از نمايندگي به استان سازمان استانرئيس شوراي
استان-2 سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون
حداقل-3 با نظر صاحب كارشناس نفر استان10سه شوراي انتخاب به سابقه سال

سمت–تبصره ترتيب به استان سازمان پژوهشي و فني آموزشي، معاون و استان سازمان رييس
دارند.  بعهده را ماده اين موضوع كميته دبير و رياست

بند-39ادهم موضوع كارشناس نفر .37ماده3سه گردند مي انتخاب سال دو مدت براي
استان–تبصره شوراي تائيد صورت در صالحيت تشخيص كميته كارشناس نفر سه مجدد انتخاب

. است بالمانع
:–40ماده صالحيت تشخيص كميته وظايف

ماده-1 تبصره مفاد طبق متقاضيان صالحيت مادهآ2تشخيص اجرائي نامه 32ئين
متقاضيان-2 كارآموزي و آزمون برگزاري در نظارت
مركزي-3 سازمان به آن ارسال و كارآموز با ارتباط در راهنما كارشناسان گزارش تائيد و بررسي
مركزي-4 سازمان به آزمون نامه پاسخ اوراق ارسال و موم و مهر آوري جمع بر نظارت
صالحيت–41ماده تشخيص اينكميته مفاد با را رسمي كارشناس متقاضي شرايط تطبيق مسئوليت

ماده اجرائي نامه آئين و دارد32دستورالعمل بعهده كشور مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون
حداقل–42ماده با صالحيت تشخيص كميته .3تصميمات است معتبر موافق رأي



ب–43ماده صالحيت تشخيص كميته گردد.جلسات مي تشكيل استان سازمان رئيس دعوت ه

چهارم :–فصل آنها بر نظارت و برگزاري نحوه تجربي و تخصصي علمي صالحيت تشخيص آزمون
ماده–44ماده هاي گرايش در تخصصي علمي اطالعات چهارجوابي14آزمون تست و كتبي بصورت

. باشد مي
كسب–تبصره آزمون در قبولي .درصد60شرط باشد مي آزمون امتياز
گرايش–45ماده با مرتبط كارشناسي مقطع دانشگاهي دروس از تخصصي علمي آزمون سئواالت

گردد. مي انتخاب دانشگاهي كتب منابع از مربوط رسمي كارشناسي
ظرف–46ماده كتبي آزمون قبولي نتيجه .2اعالم باشد مي آزمون اخذ تاريخ از ماه
حداكثرنتيج–47ماده مصاحبه .2ه گردد مي اعالم مصاحبه انجام تاريخ از پس ماه
صالحيتمعاون–48ماده تشخيص كميته همكاري با استان سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي

. دارد بعهده را كتبي آزمونهاي برگزاري مسئوليت رسمي كارشناسان
ب–تبصره پژوهشي و فني ، آموزشي معاون آزمون خاتمه صالحيتدر تشخيص كميته نظارت ا

از نسخه يك همراه به و نموده مهر و الك ، آوري جمع را آزمون اوراق سازمان رسمي كارشناسان
تسليم مركزي سازمان به آزمون در غائبين و حاضرين تعداد و آزمون خاتمه و شروع صورتجلسات

. نمايد مي
ص-49ماده تشخيص آزمون شدگان پذيرفته از توسطمصاحبه متقاضيان تخصصي علمي الحيت

شود.  مي انجام مركزي سازمان
رييس-50ماده پيشنهاد به رسمي كارشناس پروانه دريافت متقاضيان از كنندگان مصاحبه گروه اعضاي

شوند. مي انتخاب مركزي شوراي توسط مركزي سازمان
حداكثر–تبصره و سه حداقل كننده مصاحبه گروه اعضاي باشد.نفر5تعداد مي
آزمون–51ماده اوراق وصول از پس است مكلف مركزي سازمان پژوهشي و فني آموزشي، معاون

به تائيد جهت و استخراج را دستورالعمل اين گانه هشت هاي گرايش شدگان قبول اسامي و آزمون نتايج
نمايد. اعالم مركزي شوراي

مركزي–52ماده سازمان توسط آزمون برگزاري استان3حداقلتاريخ سازمان به برگزاري از قبل ماه
. گردد مي اعالم سازمان اعضاي به بموقع رساني اطالع جهت

آزمون–53ماده سئواالت تهيه مسئوليت كشور مهندسي نظام سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون
بعه را استان هاي سازمان رسمي كارشناس آزمون انجام بر نظارت و تخصصي .علمي دارد ده

.- 54ماده گردد مي برگزار ها استان كليه در همزمان بطور و روز يك در آزمون



هاي-55ماده سازمان اعزامي نماينده تحويل شده مهر و الك پاكت در تهيه از پس آزمون سئواالت
. شود مي استان

پژوهش-56ماده و فني ، آموزشي معاون توسط آزمون سئواالت پاسخ وفرم تهيه مركزي سازمان ي
. شود مي گذاشته استان هاي سازمان اختيار در

و- 57ماده تهيه آزمون جلسه به ورود كارت رسمي كارشناس آزمون داوطلبان براي استان سازمان
. ميكند صادر

صرفا–تبصره آزمون جلسات در ."حضور باشد مي مجاز آزمون جلسه به ورود كارت ارائه با
.- 58ماده گردد درج ذيل موارد است الزم آزمون جلسه به ورود كارت در

متقاضي-1 خانوادگي نام و نام
مهندسي-2 نظام شماره
درخواست-3 مورد كارشناسي گرايش
داوطلب-4 شماره
شناسنامه-5 شماره
پدر-6 نام
متقاضي-7 عكس
را-59ماده ( داوطلب شماره ) جلسه به ورود كارت مندرجات است مكلف درداوطلب مشخص محل در

. كند درج آزمون برگه
استان-60ماده سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون بعهده آزمون سئواالت از حفاظت مسئوليت

. باشد مي
آزمون–تبصره سئواالت پاكت مهر و الك است موظف استان سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون

سازما صالحيت تشخيص كميته حضور در رارا مراتب و اقدام آن تكثير به نسبت و باز استان ن
. كند نگهداري سوابق در و صورتجلسه

ظرف–61ماده حداكثر توانند مي رسمي كارشناس آزمون در كنندگان اعالم15شركت تاريخ از روز
. كنند اعالم استان سازمان به مركزي سازمان به انعكاس جهت كتباً را خود اعتراض نتايج

ظرف–رهتبص اعتراض وصول از پس است موظف مركزي سازمان پژوهشي و فني آموزشي، معاون
كتبا15مدت را نتيجه و رسيدگي موضوع به ."روز كند اعالم متقاضي به
رسمي–62ماده كارشناس آزمون در كنندگان شركت اعتراض به رسيدگي مسئول آموزشي شوراي

. باشد مي

پنجم :كارآمو–فصل زي



انجام–63ماده ، آزمون در شركت از پس رسمي كارشناس اشتغال پروانه دريافت داوطلب كارشناسان
كه راهنما كارشناس نظر زير را خود كارآموزي دوره موظفند رسمي كارشناس بعنوان انتخاب و مصاحبه

طي موفقيت با گردد مي مشخص دستورالعمل اين موضوع صالحيت تشخيص كميته طرف .از كند
اين–64ماده موضوع صالحيت تشخيص كميته نظر حسب و باشد مي يكسال بمدت كارآموزي دوره

. است تمديد قابل يكسال بمدت راهنما كارشناس گزارش براساس و دستورالعمل
سال–65ماده يك89لغايت84از در كارآموزي انجام بجاي توانند مي شده انتخاب رسمي كارشناسان

آم .دوره كنند شركت رسمي كارشناسان كاربردي وزش
كارآموزي-1تبصره ماه هر بجاي ماده اين موضوع كاربردي آموزش دوره بجاي6مدت و ساعت

كارآموزي .72يكسال باشد مي ساعت
و-2تبصره ماده اين موضوع آموزش دوره در شركت از پس شده انتخاب رسمي كارشناسان به

پايان آزمون در كسبموفقيت با گردد.60دوره مي اعطاء آموزش دوره طي گواهي آزمون امتياز درصد
.- 3تبصره باشد مي كارآموزي دوره طي بمنزله ماده اين موضوع آموزش دوره گذراندن گواهي ارائه
دورس–66ماده سرفصل تهيه مسئول كشور مهندسي نظام سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون

دو هاي برنامه اجراو براي استانها به آن ابالغ و سازمان رسمي كارشناسان كاربردي آموزش ره
. باشد مي

كاربردي–67ماده آموزش دوره برگزاري مسئول استان سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون
. باشد مي رسمي كارشناسان

حداقل–68ماده بايد راهنما رس5كارشناس كارشناسي كار سابقه .سال باشد مي
مقررات-69ماده و قوانين مطالعه و آموزش ، كارشناسي امور انجام از است عبارت كارآموز وظايف

. شود مي محول وي به راهنما كارشناس طرف از كه كارشناسي وظائف شناخت و مربوط
به- 70ماده ماهه سه مقاطع در كارآموز به نسبت را خود نظر است موظف راهنما كميتهكارشناس

كند. اعالم مركزي سازمان به انعكاس جهت استان سازمان رسمي كارشناس صالحيت تشخيص
كارشناس- 71ماده نظر اعالم و كارآموزي دوره طي از پس كارآموزان براي رسمي كارشناس پروانه

خواهد صادر مركزي سازمان توسط كارشناسي امور انجام براي كارآموز توانايي بر مبني .راهنما شد

ششم :–فصل رسمي كارشناسان بازآموزي آموزشو
شروع–72ماده از قبل اند رسانده پايان به موفقيت با را مصاحبه و آزمون مراحل كه متقاضياني

. كنند شركت روزه يك توجيهي آموزش دوره يك در بايد كارآموزي
آموزش–73ماده كالس بصورت نوآموزي و بازآموزي هاي ودوره سمينار ، آموزشي كارگاه ، ي

. گردد مي برگزار كنفرانس



الزامي–74ماده سازمان رسمي كارشناسان براي نوآموزي و بازآموزي هاي دوره در شركت
. باشد مي

و–75ماده بازآموزي هاي دوره است مكلف استان سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاونت
رس كارشناسان ادواري ،نوآموزي آموزشي معاون هماهنگي با كارشناسي گرايشهاي در را سازمان مي

. كند اجرا و ريزي برنامه مركزي سازمان پژوهشي و فني
..- 76ماده باشد مي نوآموزي و بازآموزي هاي دوره طي به منوط رسمي كارشناس پروانه تمديد
رس-77ماده كارشناسان نوآموزي و بازآموزي هاي دوره بودبرگزاري خواهد دستورالعملي طبق مي

شوراي تصويب به و تهيه كشور مهندسي نظام سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون توسط كه
. رسد مي سازمان مركزي

آموزشي-78ماده هاي دوره هزينه كشور مهندسي نظام سازمان پژوهشي و فني ، آموزشي معاون
. كند مي اعالم و تعيين را

هفتم :–فصل آنها صالحيت حدود رسميو كارشناسان وظايف
:–79ماده ميباشد زير بشرح رسمي كارشناس وظائف

ماده-1 اجرائي نامه آئين مفاد اين32رعايت و كشور مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون
. دستورالعمل

2-. كند خودداري كننده درخواست مراجع از كارشناسي كار مستقيم قبول از
مح-3 در كند.فقط قبول را كارشناسي مسئوليت خود كارشناسي پروانه در مندرج صالحيت دوده
فورا-4 دهد تشخيص خود صالحيت محدوده از خارج را كارشناسي انجام را"چنانچه كار ادامه

كتبا را مراتب و ."متوقف دهد اطالع كننده درخواست مرجع و استان سازمان به
نمو-5 كافي دقت محوله وظايف انجام دردر را خود تخصصي و كارشناسي نظر بهترين و ده

. كند ارائه و لحاظ كارشناسي گزارش
شده-6 تمديد مهلت در كننده درخواست مرجع موافقت با يا و مقرر مهلت در را ارجاعي وظايف

. دهد انجام
از-7 خود كارشناسي گزارش تنظيم و تدوين در همچنين و كارشناسي و تخصصي بررسيهاي در

.معيارها كند استفاده تخصصي و فني معتبر موازين و
8-. نكند امتناع آن انجام از كارشناسي امر قبول صورت در

به–تبصره كتبي بصورت آن اعالم از پس و موجه عذر داشتن صورت در رسمي كارشناس
ده استعفاء كار ادامه از تواند مي آن بودن موجه بر مبني استان سازمان تائيد و استان .سازمان د

9-. بنمايد را كامل طرفي بي رعايت كارشناسي هاي گزارش در
10 -. ننمايد ابراز حقيقت خالف را چيزي و كند ابراز را حقيقت تمام ، كند ابراز را حقيقت



ماده- 11 موضوع كارشناسي كار رد جهات كشف صورت ماده9در اجرائي نامه قانون32آئين
را مراتب كشور مهندسي نظام سازمان كتباًتأسيس كننده درخواست مرجع و استان سازمان به

. كند استعفا كارشناسي كار انجام ادامه از و اطالع
نتيجه- 12 در ذينفع ديگر طرف هر يا و كننده درخواست مرجع از وجهي هر يا هديه قبول از

. كند خودداري كارشناسي
و- 13 است الزم و باشد مي رسمي كارشناس وظايف از كارشناسي كار صورتانجام به چه ي

رأسا كارشناسي گروه عضو بعنوان چه و وظيفه"انفرادي انتقال به مجاز و دهد انجام آنرا خود
. باشد نمي باشند رسمي كارشناس پروانه داراي آنان اگر حتي ديگر اشخاص يا شخص به

.- تبصره باشد مي آن مرتكب براي انتظامي مجازات مشمول ماده اين مفاد از تخلف
واظها- 14 نكات است مكلف رسمي كارشناس و باشد صريح و مستدل بايد كارشناسي نظر ر

. كند منعكس آن در كامل بطور است ضروري نظريه تبيين براي كه توضيحاتي
به- 15 و تنظيم كتبي بطور را كارشناسي نظر خود صالحيت حدود در است موظف رسمي كارشناس

كن درخواست مراجع به تحويل جهت استان .سازمان كند تسليم نده
براي- تبصره را استان سازمان به تسليمي گزارش از نسخه يك است موظف رسمي كارشناس

.3مدت كند نگهداري خود نزد تسليم تاريخ از بعد سال
مواد–80ماده تابع رسمي كارشناسان به قضايي مراجع ناحيه از كارشناسي امر ،257،258ارجاع
مصوب269و259،260،261،262،263،264،265،266،267،267،268 مدني دادرسي آئين قانون

21/9/79. باشد مي يك پيوست بشرح
بطور-81ماده را ،موضوع رد جهات وجود صورت در ارجاعي امور در اند موظف رسمي كارشناس

از و اعالم استان مهندسي نظام سازمان و كننده درخواست مرجع به امتناعكتبي كارشناسي امور انجام
. ميشود محسوب متخلف اينصورت غير در . نمايد

مواد–تبصره در مندرج دادرس رد جهات همان رسمي كارشناس رد آئين261و91،92جهات قانون
مصوب مدني .21/9/79دادرسي باشد مي دو پيوست بشرح

مستلزم–82ماده كه معامالت انجام مانند مواردي رسميدر كارشناس طرف از روز عادله قيمت تعيين
. بود خواهد معتبر صدور تاريخ از ماه شش تا حداكثر شده اعالم است. نظريه

ماده- 83ماده موضوع هاي گرايش در استان هاي سازمان رسمي كارشناس صالحيت اين14حدود
: دستورالعمل

ها-1 پروژه و طرحها محاسبات كنترل و محاسبه ، بررسي
هاي- 2 پروژه و طرحها اجرائي هاي هزينه برآورد و بررسي
ها- 3 پروژه و طرحها اجرائي و طراحي نواقص تشخيص و بررسي
واحدهاي- 4 و باغات ، مزارع به وارده هاي خسارت برآورد و خسارت تشخيص ، ارزيابي بررسي

منابع ، زيست محيط ، طبيعي منابع ، وحش حيات ، پروري آبزي مزارع سازهدامپروري، و دامي
وابسته هاي



كشاورزي- 5 بخش در خسارت به منجر حوادث مورد در نظر اظهار و بررسي
ماده- 6 موضوع هاي گرايش با مرتبط فني گزارشهاي مورد در نظر دستورالعمل14اظهار اين
آنها- 7 قيمت تعيين و باغات و مزروعي هاي زمين بهاي ارزيابي
بهر- 8 حق و بها اجاره تعيين و توليديارزيابي واحدهاي ، باغات ، مزروعي اراضي ، برداري ه

پروري آبزي مزارع ، دامپروري واحدهاي و كشاورزي صنايع
و- 9 حكميت كارفرمايان با مشاور مهندسين ، پيمانكاري قراردادهاي از ناشي اختالفات به رسيدگي

گر با مرتبط طرحهاي محدوده در آنها مالي و فني مسائل مورد در نظر موضوعاظهار هاي ايش
دستورالعمل14ماده اين

اظهار- 10 و حكميت و مديريت ، نظارت و اجرا ، طراحي قراردادهاي از ناشي اختالفات به رسيدگي
ها پروژه و طرحها محدوده در آنها مديريتي و مالي و فني مسائل مورد در نظر

دولت- 11 از اعم ها پروژه و طرحها مزايده و مناقصه اسناد به ورسيدگي نظر اظهار و خصوصي و ي
آنها مورد در حكميت

دولتي- 12 غير و دولتي از اعم ها پروژه و طرحها قطعي و موقت تحويل جريان بر نظارت
طبيعي- 13 منابع و كشاورزي اراضي افراز و تفكيك مسائل خصوص در نظر اظهار
زهكشي- 14 و آبياري ، آب انتقال تأسيسات قيمت تعيين و ارزيابي ، بررسي
طبيعي- 15 منابع و كشاورزي ادوات و ها ماشين قيمت تعيين و ارزيابي ، بررسي
طبيعي- 16 منابع و كشاورزي ادوات و ها ماشين خسارت تعيين و خرابي علل تشخيص و بررسي
طبيعي- 17 منابع و كشاورزي ادوات و ها ماشين المثل اجرت و بها اجاره تعيين و ارزيابي ، بررسي
تع- 18 و ارزيابي ، گلبررسي و ميوه ، صيفي و سبزي توليد اي گلخانه هاي سيستم بهاي اجاره يين

زينتي گياه و
سبزي- 19 توليد اي گلخانه هاي سيستم به وارده خسارت تعيين و خسارت علل تشخيص و بررسي

زينتي گياه و گل و ميوه ، صيفي و
به- 20 مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي و هايبررسي فعاليت

كشاورزي اراضي حاصلخيزي و خاكشناسي
آبرساني- 21 هاي فعاليت به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي و بررسي

آبياري نوين هاي سيستم و زهكشي و آبياري ،
و- 22 آبياري ، آبرساني تأسيسات از برداري بهره حق و بها اجاره تعيين و ارزيابي ، بررسي

آبياريزهك نوين هاي سيستم و شي
23 -، آبرساني تأسيسات به وارده هاي خسارت برآورد و خسارت تشخيص ، ارزيابي بررسي

آبياري نوين هاي سيستم و زهكشي و آبياري
24 -، جنگل ) طبيعي منابع به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي ، بررسي

( آبخيز ، مرتع



ار- 25 ، مناطقبررسي و زيست محيط به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و زيابي
چهارگانه

مكانيزاسيون- 26 فعاليتهاي به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي ، بررسي
،

غذائي صنايع هاي ماشين ، كشاورزي ادوات ، كشاورزي هاي ماشين
اظهار- 27 و ارزيابي ، وبررسي نگهداري هاي فعاليت به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر

كشاورزي محصوالت بندي بسته
آبزيان- 28 و شيالت هاي فعاليت به مربوط فني مسائل مورد در نظر اظهار و ارزيابي ، بررسي
دامپروري- 29 هاي فعاليت به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي بررسي،
آنها- 30 قيمت تعيين و طبيعي منابع اراضي بهاي ارزيابي
كشاورزي- 31 شده فرآوري محصوالت توليدات شده تمام قيمت تعيين و ارزيابي
دامي- 32 ، ( باغي و زراعي ) كشاورزي ضايعات مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي بررسي،

آبزيان و شيالت و
كارشناسي- 33 نظر اظهار و ارزيابي جنگلهابررسي، از برداري بهره به مربوط فني مسائل مورد در

مراتع و
منابع- 34 از برداري بهره به مربوط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي بررسي،

آبزيان
و- 35 قنوات ، ها آبه حق با مرتبط فني مسائل مورد در كارشناسي نظر اظهار و ارزيابي بررسي

چاهها
36 -، ارزيابي فرآوريبررسي، و تبديل به مربوط هاي خسارت برآورد و خسارت تشخيص

كشاورزي محصوالت
ماشين- 37 و ها نهاده مصرف از ناشي خسارتهاي برآورد و خسارت تشخيص ، ارزيابي بررسي،

كشاورزي هاي
خاك- 38 و آب منابع آلودگي از ناشي خسارت برآورد و خسارت تشخيص ، ارزيابي ، بررسي
ارزيابي- 39 زيستبررسي، محيط چهارگانه مناطق به وارده خسارت برآورد و خسارت تشخيص ،
وحش- 40 حيات حضور و فعاليت از ناشي خسارت برآورد و خسارت تشخيص ، ارزيابي بررسي،

باغات و مزارع در
وحش- 41 حيات به شده وارد خسارت برآورد و خسارت تشخيص ، ارزيابي بررسي،
در- 42 آن موضوعيت كه مواردي محيطساير طبيعي، منابع كشاورزي، ) كشاورزي بخش با ارتباط

ارجاع سازمان رسمي كارشناس به ذيربط مراجع طرف از باشد مي ( آبزيان و شيالت زيست،
.( گردد مي

هشتم :-فصل الزحمه حق پرداخت نحوه و رسمي كارشناسان معرفي



جداگا–84ماده پرونده رسمي كارشناس هر براي استان كارشناسسازمان سوابق كليه و تشكيل اي نه
. شود مي نگهداري آن در را

استان–تبصره به وي رسمي كارشناس پرونده ديگر استان به استاني از عضو يك انتقال صورت در
. گردد مي منتقل جديد

موضوع–85ماده استان سازمان تخصصي تشكلهاي توسعه و اشتغال و ريزي برنامه معاون
كا رسميدرخواست كارشناسان نوبت ليست براساس و مطرح استان شوراي جلسه اولين در را رشناس

ماده رعايت با را مربوطه الزحمه حق الحساب علي ميزان و شرايط واجد افراد يا فرد گرايش آئين6هر
ماده اجرائي مي32نامه اعالم و معرفي مذكور مرجع به كشور مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون

مايد.ن
پرداخت- تبصره فيش وصول از پس منتخب رسمي كارشناس به كارشناسي كار انجام ابالغ

مركز دادگستري سپرده حساب به كننده درخواست مرجع و دستگاه طرف از الزحمه حق الحساب علي
. باشد مي استان

درخواس–86ماده از پس صرفاً كننده درخواست مرجع به رسمي كارشناسان درمعرفي و كتبي ت
ماده اجرائي نامه آئين دستورالعمل32چهارچوب اين و كشور مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون

. پذيرد مي انجام استان سازمان توسط
گرايش–87ماده هر براي كه نوبت ليست براساس استان سازمان رسمي كارشناسان به كار ارجاع

. گردد مي انجام شود مي تنظيم كارشناسي
براي- 1تبصره نوبت ليست تنظيم به نسبت كشي قرعه براساس اول دوره در است مكلف استان سازمان

كند. اقدام اند شده نائل كارشناسي پروانه اخذ به كه رسمي كارشناسان
.- 2تبصره شود مي انجام استان شوراي نظارت با و استان شوراي در كشي قرعه
جد–3تبصره رسمي كارشناسان .ليست گردد مي اضافه ليست انتهاي به كشي قرعه با يد
انتهاي- 4تبصره به و حذف ليست صدر از ايشان نام ليست اول نوبت كارشناس به كار ارجاع از پس

. يابد مي انتقال بعدي نوبت رعايت براي ليست
كارشناسا–5تبصره نوبت ليست انتهاي در ديگر استان به منتقله رسمي كارشناسان استاننام رسمي ن

. گرفت خواهد قرار مربوطه گرايش در جديد گرايش
رسمي-88ماده كارشناسان مشخصات و اسامي فهرست جمعبندي با تواند مي مركزي سازمان

. كند منتشر و گردآوري جلد يك در استانها
ذ-89ماده با استان رسمي كارشناسان مشخصات و اسامي فهرست است مكلف استان كرسازمان

: كند اعالم مركزي سازمان به مرتباً زير شرح مشخصات
خانوادگي-1 نام ، نام
پدر-2 نام
شناسنامه-3 شماره



مهندسي-4 نظام شماره
رسمي-5 كارشناسي شماره
رسمي-6 كارشناسي گرايش
تحصيلي-7 رشته
كارشناس-90ماده ، گرايش هر در را خود عضو كارشناسان كليه اسامي است مكلف استان يسازمان

نظام شماره و رسمي كارشناس شماره ذكر با و الفبائي ترتيب به و تفكيك به دستورالعمل اين موضوع
. كند هنگام به را فهرست اطالعات رسمي كارشناس انتخاب آزمون برگزاري دوره هر در و مرتب مهندسي

صور–تبصره به را خود رسمي كارشناسان مشخصات و فهرست تواند مي استان كتابچهسازمان ت
ماده موضوع كننده درخواست مراجع اختيار در و كشور32تهيه مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون

دهد. قرار استان درسطح
دولتي- 91ماده شركتهاي ، انتظامي نيروهاي ، قضائي مراجع ، نهادها ، دولتي مؤسسات ، ها وزارتخانه

ماده طبق متقاضيان ساير اجرا7و نامه مادهآئين كشور32ئي مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون
رسيد نسخه يك و واريز استان مركز دادگستري سپرده حساب به را رسمي كارشناس الزحمه حق

. نمايند تحويل استان سازمان به را پرداخت
گ-92ماده ارائه و اتمام بر مبني استان سازمان اعالم از پس است الزم استان مركز زارشدادگستري

كسورات كسر از پس واريزي الزحمه حق تأديه به نسبت كننده درخواست مرجع به رسمي كارشناس
. كند اقدام استان سازمان حساب به مربوط

توسط-93ماده كه باشد مي درصد پنج رسمي كارشناس الزحمه حق از استان سازمان السهم حق
به و كسر الزحمه حق مبلغ از استان مركز .دادگستري گردد مي واريز استان سازمان حساب

ظرف–94ماده استان مركز دادگستري هماهنگي با است مكلف استان تسليم15سازمان از پس روز
كار انجام قطعي الزحمه حق وصول به نسبت كننده درخواست مرجع به رسمي كارشناس گزارش

. كند اقدام استان مركز دادگستري سپرده حساب از كارشناسي
ماده-1تبصره در مندرج كسورات كسر از پس استان مركز به7دادگستري نسبت اجرائي نامه آئين

كند. مي اقدام مربوطه استان سازمان وجه در الزحمه حق مانده تاديه
و- 2تبصره دارائي و اقتصادي امور وزارت حساب به ماليات واريزي فيش استان مركز دادگستري

ا سازمان السهم .حق كند مي تسليم مربوطه رسمي كارشناس به تاديه جهت استان سازمان به را ستان
.- 3تبصره كند مي ضبط كارشناس پرونده در را ماليات واريزي فيش تصوير استان مركز دادگستري
ماده-4تبصره اجراي در است مكلف استان دادگستري7سازمان با را الزم هماهنگي اجرائي نامه آئين

كندمرك اجرائي و مشخص را ماده اين مفاد اجراي نحوه و معمول استان ز
دو–95ماده در را كارشناسي نظريه اصل كارشناسي كار اتمام از پس استان سازمان رسمي كارشناس

كارشناسي نظريه ثبت از پس استان سازمان كند مي تسليم رسماً استان سازمان به و تنظيم نسخه



آنرا از اي ضبطنسخه رسمي كارشناس سوابق در را دوم نسخه و تسليم كننده درخواست مرجع به
ميكند.

الزم–تبصره كننده درخواست مرجع به رسمي كارشناس گزارش نسخه تسليم از قبل استان سازمان
. كند حاصل اطمينان كارشناسي گزارش تهيه به مربوط الزامات و مقررات رعايت از است

ر- 96ماده مهركارشناس به نمودن ممهور و امضاء از پس كارشناسي انجام گزارش است موظف سمي
. كند تسليم رسمي بطور استان سازمان به

.-97ماده باشد مي ضروري زير موارد درج رسمي كارشناس مهر در
رسمي-1 كارشناس خانوادگي نام و نام
رسمي-2 كارشناس شماره
كارشناسي-3 گرايش عنوان
مرجعسازما-98ماده به را گزارش خاص دفاتر در رسمي كارشناس گزارش ثبت از پس استان ن

. كند مي ارسال رسمي بطور كننده درخواست
امور- 99ماده به نسبت كه مواردي در كشور مهندسي نظام سازمان رسمي كارشناسان الزحمه حق

درخواس مراجع طرف از كنند مي نظر اعالم خود صالحيت حدود در مادهكارشناسي مفاد طبق كننده 6ت
. بود خواهد دادگستري رسمي كارشناسان دستمزد تعرفه و مقررات برابر اجرائي نامه آئين

.–100ماده كرد خواهند استفاده الزحمه حق تعرفه رديف يك از فقط كارشناسان
ال- 1تبصره حق باشد شده تركيب جزء چند يا دو از كارشناسي عمل انجام كه مواردي براساسدر زحمه

. شد خواهد تعيين كارشناسي عمل انجام اجزاء تعرفه
باشد- 2تبصره قبل سال سه حداقل به مربوط كارشناسي مورد موضوع ارزش تعيين كه مواردي در

. گردد مي اضافه الزحمه حق تعرفه به درصد ده ميزان به فوق مدت بر مازاد سال هر براي
كارشناس–101ماده موضوع مادهچنانچه طبق آن براي كه باشد مواردي از ماده6ي اجرائي نامه آئين

همراه32 به را مراتب شده انتخاب رسمي كارشناس باشد نشده تعيين كارشناسي تعرفه تأسيس قانون
بر مبني كنند درخواست مرجع تعهد و تائيد از پس تا نمايد مي اعالم استان سازمان به هزينه برآورد

هزينه .پرداخت كند اقدام كارشناسي كار انجام به نسبت استان سازمان كتبي اعالم با كارشناسي هاي
محل-102ماده در اقامت و شهر از خارج به مسافرت مستلزم كارشناسي امور انجام كه مواردي در

سفر هزينه و بيتوته حق و مأموريت العاده فوق پرداخت به ملزم كننده درخواست مرجع باشد داشته
كشور مهندسي نظام سازمان كاركنان به مربوط استخدامي و اداري نامه آئين در مندرج ضوابط مطابق

باشد. مي
رسمي-103ماده كارشناسان كانون توسط الزحمه حق تعرفه كارشناسي موضوع براي كه مواردي در

ت مبناي بر استان سازمان رسمي كارشناس الزحمه حق . است نشده تعيين ودادگستري مشابه هاي عرفه
گردد. مي اعالم و تعيين استان سازمان توسط



زمان–104ماده در است الزم استان سازمان كارشناسي گروه توسط كارشناسي كار انجام صورت در
. كند مشخص را گروه عضو كارشناسان از يك هر الزحمه حق ميزان كار ارجاع

انج–105ماده براي شده معرفي كارشناس ،چنانچه ابزار از استفاده به نياز خود كارشناسي كار ام
متخصصين مشورتي و فني خدمات از استفاده يا ضروري آزمايشهاي انجام يا مدارك ، افزارها نرم لوازم،
و استان سازمان تائيد از پس و اعالم استان سازمان به هزينه برآورد با همراه را مراتب باشد داشته ديگر

هزينه پرداخت وتعهد كننده درخواست مراجع و متقاضيان و دستگاهها ناحيه از آنها بر مترتب اضافه هاي
. كند اقدام خدمات از استفاده يا امكانات تهيه زمينه در تواند مي كارشناس استان سازمان كتبي اعالم

ارا–106ماده از قبل و كارشناسي امور انجام ضمن در استان سازمان رسمي كارشناس ئهچنانچه
يا و كارشناسي پروانه ابطال ، سازمان عضويت ابطال ، توانائي عدم ، محكوميت ، تخلف داليل به نظريه
داده انجام كه خدماتي بابت بدهد دست از را كارشناسي كار انجام شرايط كارشناسي كار از استعفاء

. شد نخواهد پرداخت وي به اي الزحمه حق
يا–تبصره فوت صورت در رسميچنانچه كارشناس كارشناسي كار ادامه ، رواني و جسمي شرايط

وي قيم يا وارث ، وي به مورد حسب و داده انجام كه كاري ميزان نسبت به او الزحمه حق شود متوقف
. گردد مي ارجاع ديگري كارشناس به انجام جهت كارشناسي كار ادامه و پرداخت قابل

مال-107ماده يا وجه گونه هر طبقدريافت يا كند مي تعيين قضائي مراجع آنچه غير ذينفع اشخاص از ي
ماده ماده6مفاد اجرائي نامه براساس32آئين متخلف با و ممنوع است شده مشخص تأسيس قانون

. شد خواهد برخورد سازمان انتظامي مقررات
بند–108ماده موضوع ديگر اشخاص يا شخص به كارشناسي وظايف انتقال صورت اين76ماده13در

نمي پرداخت وي به اي الزحمه حق انتظامي مجازات شمول بر عالوه رسمي كارشناس توسط دستورالعمل
. گردد

نهم :–فصل رسمي كارشناسان تخلفات به رسيدگي نحوه

ماده–109ماده استناد به محوله امور انجام در سازمان رسمي كارشناسان انتظامي تخلفات به رسيدگي
ماده8 نامه ماده32آئين موضوع سازمان انتظامي عالي و بدوي هاي هيأت بعهده سازمان تأسيس قانون

به30 مذكور ماده اجرايي نامه آئين چارچوب در كه باشد مي كشور مهندسي نظام سازمان تأسيس قانون
هي در نظر تجديد قابل بدوي آراي و نمايد مي رأي صدور به مبادرت و رسيدگي انتظاميآنها عالي أت

كارشناسان كانون به كارشناسي امور در انتظامي محكوميت . ميباشد كشور مهندسي نظام سازمان
. شد خواهد درج نيز رسمي كارشناسان پرونده در و اعالم نيز دادگستري رسمي



صرفا- 1تبصره انتظامي عالي و بدوي هاي در"هيأت مندرج مجازاتهاي رعايت با و مورد حسب
مادهآ اجرائي نامه پروانه30ئين به نسبت رسمي كارشناسان تخلفات مورد در توانند مي تأسيس قانون

نمايند. رأي اعالم رسمي كارشناس
كار-2تبصره انجام از محروميت منزله به رسمي كارشناس پروانه از استفاده از محروميت گونه هر

. باشد مي رسمي كارشناسي

1پيوست
مدنيمصوب269الي257دموا دادرسي آئين :21/9/79قانون

به–257ماده-1 امر ارجاع قرار دعوا اصحاب از يك هر درخواست به يا رأساً تواند مي دادگاه
و است الزم آن به نسبت كارشناس نظر كه موضوعي ، دادگاه قرار در . نمايد صادر را كارشناس

عق اظهار بايد كارشناس كه مدتي .نيز گردد مي تعيين ، كند يده
رشته-258ماده-2 در صالحيت داراي كه كساني بين از را وثوق مورد كارشناس بايد دادگاه

در . شود مي انتخاب قرعه قيد به آنها تعدد صورت در و نمايد انتخاب ، است موضوع به مربوط
اخت صورت در تا باشد فرد بايد منتخبين عده كارشناسان تعدد لزوم اكثريتصورت نظر الف

. گيرد قرار عمل مالك
.–تبصره باشند مساوي هم با تخصص نظر از كارشناسان است صورتي در اكثريت نظر اعتبار

از–259ماده-3 هفته يك مدت ظرف گاه هر و است متقاضي عهده به كارشناس دستمزد ايداع
خارج وي داليل عداد از كارشناسي نكند پرداخت آنرا ابالغ قرارتاريخ گاه هر . شود مي

، نمايد رأي انشاي كارشناسي انجام بدون نتواند نيز دادگاه و باشد دادگاه نظر به كارشناسي
تجديد عهده به نظر تجديد مرحله در و خواهان عهده به بدوي مرحله كارشناسي دستمزد پرداخت

كا نظر بدون نتواند دادگاه بدوي مرحله در صورتيكه در ، است خواه سوگندنظر با حتي رشناس
باشد تجديدنظر مرحله در اگر و گردد مي ابطال دادخواست نمايد صادر حكم نيز

. بود نخواهد بدوي حكم اجراي مانع ولي متوقف تجديدنظرخواهي



به-260ماده-4 دادگاه ، دستمزد ايداع و كارشناس انتخاب و كارشناسي قرار صدور از پس
مه ظرف كه كند مي اخطار .كارشناس نمايد تقديم را خود نظر كارشناسي قرار در شده تعيين لت

تاريخ از هفته يك ظرف توانند مي طرفين ، شد خواهد ابالغ طرفين به كارشناس نظر وصول
نفياً دارند مطلبي چنانچه كارشناس نظر مالحظه با و كنند مراجعه دادگاه دفتر به اثباتاًابالغي يا

پس . نمايند اظهار كتبي صورتبطور در و مالحظه را پرونده دادگاه شده ياد مدت انقضاي از
. نمايد مي رأي انشاي به مبادرت بودن آماده

مگر–261ماده-5 باشد مي شده ارجاع او به داده از كه كارشناسي امر قبول به مكلف كارشناس
باي صورت اين در شود شناخته موجه دادگاه تشخيص به كه باشد عذري داراي كه ازاين قبل د

كارشناس بودن معذور موارد . دارد اعالم دادگاه به كتبي بطور را مراتب كارشناسي به مباشرت
. است دادرس بودن معذور موارد همان

كتبا-262ماده-6 را خود نظر مقرر مدت در بايد از"كارشناس موضوع اينكه مگر دارد تقديم
نباشد ميسر مدت آن در نظر اظهار كه باشد دادگاهاموري كارشناس تقاضاي به صورت اين . در

نظر اظهار حال هر در . كند مي اعالم طرفين و كارشناس به و تعيين ديگري مناسب مهلت
كتباً را خود نظر معين مدت ظرف كارشناس گاه هر . باشد موجه و صريح بايد تقديمكارشناس

از قبل چنانچه شود مي تعيين ديگري كارشناس ننمايد ديگردادگاه كارشناس به اخطار يا انتخاب
به را كارشناس تخلف و دهد مي اثر ترتيب آن به ،دادگاه شود واصل دادگاه به كارشناس نظر

. دارد مي اعالم دار صالحيت مرجع
و–263ماده-7 تكميل موارد دادگاه كارشناس از توضيح اخذ يا تحقيقات تكميل لزوم صورت در

منعكس صورتمجلس در را توضيحتوضيح اداي براي را كارشناس و اعالم كارشناس به و
اخذ از پس گاه هر . شد خواهد جلب كارشناس حضور عدم صورت در . نمايد مي دعوت
همان به و صادر را آن تكميل قرار دهد تشخيص ناقص را كارشناسي دادگاه توضيحات

. نمايد مي محول ديگر كارشناس يا كارشناس
حق-264ماده-8 كنددادگاه مي تعيين كار ارزش و كيفيت و كميت رعايت با را كارشناس الزحمه

، است نبوده متناسب شده تعيين الزحمه حق كه گردد معلوم كارشناس نظر اظهار از بعد گاه . هر
. دهد مي را آن وصول دستور و تعيين قطعي بطور را آن مقدار

احو–265ماده-9 و اوضاع با كارشناس نظر كه صورتي كارشناسيدر مورد معلوم و محقق ال
. داد نخواهد اثر ترتيب آن به دادگاه باشد نداشته مطابقت

عذر–266ماده- 10 بدون ولي بوده حاضر مشاوره و رسيدگي موقع در كارشناسان از يكي اگر
از كه كارشناساني اكثريت نظر ، نمايد امتناع امضا يا جلسه در حضور با نظر اظهار از موجه

تخص ازحيث امتناعش يا كارشناس حضور عدم . بود خواهد عمل مالك باشند مساوي هم با ص
. برسد امضاء به و تصديق ديگر كارشناسان طرف از بايد رأي امضاي يا نظر اظهار



صورتيكه–267ماده- 11 در باشد شده متضرر كارشناس تخلف از كه دعوا اصحاب از يكي گاه هر
ايجا در اصلي سبب كارشناس مطالبهتخلف كارشناس از تواند مي باشد متضرر به خسارات د

. نيست مطالبه قابل النفع عدم از ناشي زيان و ضرر . نمايد ضرر
قبل-268ماده- 12 توانند مي شود مي صادر كارشناس به رجوع قرار كه مورد هر در دعوا طرفين

ر ديگري كارشناسان يا كارشناس منتخب كارشناسان يا كارشناس اقدام واز انتخاب تراضي با ا
منتخب كارشناس جاي به الطرفي مرضي كارشناس صورت اين نمايند. در معرفي دادگاه به
شود مي انتخاب تراضي به كه كارشناسي . كرد خواهد اقدام كارشناسي قرار اجراي براي دادگاه

باشد. رسمي كارشناس از غير است ممكن
كا–269ماده- 13 تحقيقات كه باشد الزم اجرااگر كننده رسيدگي دادگاه مقر از خارج در رشناسي

به را كارشناس انتخاب تواند مي ،دادگاه باشند نكرده تعيين تراضي با را كارشناس طرفين و شود
نمايد. واگذار شود مي اجرا دادگاه آن مقر در تحقيقات كه دادگاهي به قرعه طريقه

2پيوست
داد261و91،92مواد آئين مصوبقانون مدني :21/9/79رسي

را-91ماده-1 او توانند مي نيز دعوا طرفين و نموده امتناع رسيدگي از بايد زير موارد در دادرس
. كنند رد

وجود–الف دعوا اصحاب از يكي با دادرس بين طبقه هر از سوم درجه تا سببي يا نسبي قرابت
. باشد داشته

طر- ب از يكي مخدوم يا قيم يادادرس دادرس امور متكفل يا مباشر طرفين از يكي يا و باشد فين
. باشد او همسر

.- ج باشد دعوا اصحاب از يكي وارث ، او فرزند يا همسر يا دادرس
سابقاً- د اظهاردادرس گواه يا كارشناس يا داور يا دادرس عنوان به شده اقامه دعواي موضوع در

. باشد كرده نظر
داد- هـ دربين يا و باشد مطرح جزايي يا حقوقي دعواي او فرزند يا همسر يا و طرفين از يكي و رس

. باشد نگذشته سال دو قطعي حكم صدور تاريخ از و بوده مطرح سابق
.- و باشند مطروح موضوع در شخصي نفع داراي او فرزند يا همسر يا دادرس
ماده–92ماده-2 مورد قرا91در صدور از پس رسيدگيدادرس جهت ذكر با رسيدگي از امتناع ر

دادرس فاقد دادگاه .چنانچه نمايد مي محول دادگاه ديگر دادرسان يا دادرس به را مورد به نسبت
اول شعبه رئيس نزد ديگر شعبه به ارجاع يا دادرسان تكميل براي را پرونده باشد كافي تعداد به



شعب فاقد دادگاه كه صورتي در و دارد مي همارسال دادگاه نزديكترين به را پرونده باشد ديگر ه
. نمايد مي ارسال عرض

از-262ماده-3 موضوع اينكه مگر دارد تقديم كتباً را خود نظر مقرر مدت در بايد كارشناس
دادگاه كارشناس تقاضاي به صورت اين در . نباشد ميسر مدت آن در نظر اظهار كه باشد اموري

و تعيين ديگري مناسب نظرمهلت اظهار حال هر در . كند مي اعالم طرفين و كارشناس به
تقديم كتباً را خود نظر معين مدت ظرف كارشناس گاه هر . باشد موجه و صريح بايد كارشناس
ديگر كارشناس به اخطار يا انتخاب از قبل چنانچه شود مي تعيين ديگري كارشناس ننمايد دادگاه

شود، واصل دادگاه به كارشناس بهنظر را كارشناس تخلف و دهد مي اثر ترتيب آن به دادگاه
. دارد مي اعالم دار صالحيت مرجع


