
كانون «كانون ھای كارشناسان رسمی دادگستری در مراكز استانھا كه مطابق اين قانون تشكیل میگردند به عنوان )١ماده 

شناخته می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی ؛ غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشند. » استان

كانون استان در مراكز استانھا با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقیم تشكیل میگردد و تا وقتی كه در مركز )٢ماده 

استانی كانون مستقل تشكیل نگرديده است ؛ كارشناسان آن استان عضو نزديكترين كانون به آن استان خواھند بود. 

و به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو شورايعالی كارشناسان متشكل از ھجده نفر عض)٣ماده 

) اين قانون باشند و نحوه ١٥ھر كانون در تھران تشكیل می گردد. اعضای شورايعالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (

انتخاب آنان بر اساس آئین نامه اين قانون خواھد بود. 

كارشناسان چھار سال می باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بالمانع است.مدت عضويت در شورايعالی:تبصره 

منتخبین موضوع اين ماده از بین خود يك نفر به عنوان رئیس ، يك نفر نايب رئیس ؛ يك نفر خزانه دار، يك نفر كارپرداز، :تبصره 

دو نفر منشی و دو نفر بازرس بااكثريت آراء انتخاب می نمايند. شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عھده دار وظائف 

مقرر می باشند.

اھداف ھر كانون بشرح زير است : )٤ماده 

ايجاد زمینه الزم برای تشكل و جذب نیروھای متخصص و متعھد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تالش در جھت تأمین )الف

تعمیم عدالت در امور مربوطه. 

فراھم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو. )ب

سان عضو در كارھای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات. تنظیم و اداره امور كارشنا)ج

نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جھت حصول اطمینان از حسن جريان امور كارشناسی. )د

در ايجاد ارتباط و مبادله اطالعات تخصصی و فنی بین كارشناسان عضو از طريق شورايعالی كارشناسان با مؤسسات مشابه )ھـ

ساير كشورھا با رعايت مقررات موضوعه. 

اركـان ھر كانون به شرح زير است : )٥ماده 

ھیأت مديره)ب مجمع عمومی)الف

دادسرا و دادگاه انتظامی)د بازرسان )ج

ھر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای -عادی و فوق العاده–مجامع عمومی )٦ماده 

شوند : اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذيل تشكیل می

عالوه يك كارشناسان مجمع عمومی عادی ساالنه در سه ماه اول ھر سال به دعوت ھیأت مديره تشكیل و با حضور نصف به)الف

رسمی عضو كانون رسمیت خواھد يافت در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت ھیأت مديره؛ جلسه 

تجديد و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسمیت خواھد يافت و تصمیمات مجمع با اكثريت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر 

خواھد بود. 



ادی يا فوق العاده دارای ھیأت رئیسه ای مركب از يك نفر رئیس و دو نفر منشی خواھد بود كه از بین اعضای مجمع عمومی ع)ب

حاضر در جلسه مجمع و توسط اعضای ياد شده تعیین می شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان ھیأت 

ب خواھند شد. نظارت از بین اعضای حاضر در مجمع توسط مجمع انتخا

در صورت عدم دعوت ھیأت مديره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر، جلسه مجمع عمومی فوق العاده :تبصره 

به دعوت بازرسان ھر کانون يا يک دھم کارشناسان رسمی عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونھای 

ديگر تشکیل خواھد شد.

نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط ھیأت نظارت، :تبصره 

شیوه برگزاری انتخابات اعضای ھیأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی در آئین نامه اجرائی اين قانون مشخص خواھد 

شد.

ن به قرار زير است : وظايف و اختیارات شورايعالی کارشناسا)٧ماده 

اقدامات الزم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سیاستگزاری، برگزاری دوره ھای آموزشی، )الف

بازآموزی، گردھمائی، ھم انديشی و ھمچنین برگزاری آزمون سالیانه بر اساس نیاز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته 

ھای مختلف کارشناسی. ھا و گروه

ن مقررات و ضوابط صالحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صالحیت عملی، جغرافیائی و نقل و تدوي)ب

انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات اين قانون. 

تدوين نظامنامه ھای مربوط به تشکیل و شرح وظايف کمیسیونھای مشورتی علمی و فنی و ساير کمیسیونھای خاص. )ج

عیین تعرفه عضويت و پیشنھاد حق الزحمه کارشناسی جھت ارائه به مراجع ذيربط. ت)د

بررسی و تصويب يا رد پیشنھادات کانونھا در محدوده ضوابط و مقررات. )ھـ

تدوين و تصويب نظامنامه ھای مالی، معامالتی و استخدامی کانونھا. )و

اظھارنظر در خصوص استعالمات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان. تدوين و بازنگری در ضوابط و روش ھای کارشناسی و)ز

نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونھا درحوزه ھای انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه. )ح

نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان ھر کانون و اعالم تخلفات آنان به مراجع ذيربط. )ط

جھت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرائی و قضائی. تعیین نماينده )ي

صدور احکام انتصاب اعضای ھیات مديره ، رؤسا و دادستانھای انتظامی ھر کانون. )ک

انجام ساير وظايف مقرر در قوانین و مقررات. )ل

باشد.اجرائی اين قانون مینحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آئین نامه :تبصره 

ھای کشور الزم االجراء می باشد.تصمیمات شورايعالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کلیه کانون:تبصره 

شورايعالی کارشناسان می تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونھای وابسته و يا کانون :تبصره 

ھای مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

وظايف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زير است : )٨ماده 

بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان. )الف

بررسی و تصويب صورتھای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان. )ب

بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پیشنھاد ھیأت مديره. )ج

ذ تصمیم نسبت به ساير موارد پیشنھادی که در محدوده وظايف کانون توسط ھیأت مديره در دستور جلسه قرار رسیدگی و اتخا)د



گیرد. 

تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنھاد ھیأت مديره. )ھـ

ای شورايعالی گزارش عملکرد و صورت ھای مالی ساالنه پس از تصويب مجامع عمومی؛ توسط ھیأت مديره ھر کانون بر)و

کارشناسان ارسال خواھد شد. 

انتخاب اعضای ھیأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون. )ز

در مواردی که بعلت سلب شرايط يا فوت يا بیماريھای صعب العالج که ادامه فعالیت را به مدت متنابھی غیرممکن می :تبصره 

ه يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای ھیأت مديره به حد نصاب سازد يا استعفای تعدادی از اعضای ھیأت مدير

الزم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای ھیأت مديره و جايگزين کردن دادستان و 

و حسب مورد با دعوت رئیس ھیأت مديره بازرسان توسط مجمع عمومی فوق العاده انتخابات به عمل خواھد آمد که به ترتیب 

مديره و يا بازرسان تشکیل می گردد. کانون مربوط و يا دو نفر از اعضای ھیأت

ساير موارد تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخیص ھیأت مديره کانون مربوط صورت 

خواھد گرفت.

اعضای ھیأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه )٩ماده 

کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب می گردند. اشخاص ياد شده عالوه بر دارا بودن شرايط مذکور در 

باشند : ) اين قانون بايد دارای شرايط زير نیز ١٥ماده (

ب) مدرک تحصیلی لیسانس يا باالتر. الف) حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شھر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.:تبصره 

تشخیص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عھده کمیسیون تشخیص صالحیت اولويتھای اخالقی می باشد.:تبصره 

ھیأت مديره در کانون تھران دارای يازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل و در ساير کانونھا دارای پنج نفر عضو )١٠ماده 

اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواھد بود که برای مدت چھار سال انتخاب می شوند. جلسات ھیأت مديره در کانون تھران با 

ا با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواھد يافت. تصمیمات ھیأت مديره کانون حضور حداقل ھفت نفر و در ساير کانونھ

تھران با حداقل شش رأی و ھیأت مديره کانونھای ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواھند بود. 

انون مقرر موارد شرکت اعضای علی البدل در جلسات ھیأت مديره به جای اعضای اصلی در آئین نامه اجرائی اين ق:تبصره 

می گردد.

پس از انقضای مدت ماموريت چھارساله ھیأت مديره، در صورتی که انتخاب ھیأت مديره جديد به ھر علت انجام نشود :تبصره 

و به تأخیر افتد، ھیأت مديره سابق تا تشکیل ھیأت مديره جديد کماکان انجام وظیفه خواھد نمود.

در ھر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب ھیأت مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مھلت 

مذکور با تأيید مجمع عمومی فوق العاده امکان پذير است. 

يک نفر مسؤول امورمالی با رأی ھیأت مديره کانون تھران از بین خود يک نفر رئیس، دو نفر نايب رئیس، دو نفر منشی،)١١ماده 

رئیسه انتخاب می نمايد. ھیات رئیسه ساير کانونھا مرکب از يک نفر رئیس، يک نفر نايب مخفی برای مدت دو سال بعنوان ھیات

رئیس، يک نفر منشی و يک نفر مسئول امورمالی می باشد که بترتیب باال انتخاب خواھند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور 

نع است. تا زمانی که ھیأت رئیسه جديد تعیین نشده است ، ھیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواھد نمود. بالما



رئیس ھیأت مديره ھر کانون ، رئیس کانون مذکور نیز خواھد بود.:تبصره 

.نحوه دعوت و زمان انتخاب ھیأت رئیسه جديد در آئین نامه اجرائی اين قانون مشخص خواھد شد:تبصره 

وظايف ھیأت مديره ھر کانون بقرار زير است : )١٢ماده 

) اين قانون. ٤اداره امور کانون جھت تحقق موارد مقرر در ماده ()الف

اتخاذ تصمیم درخصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نیز ابالغ کارآموزی برای افراد واجدشرايط. )ب

دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنھا. )ج

قبول شکايات و عنداالقتصاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی. )د

یأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بیست روز از تاريخ ابالغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی تصمیمات ھ:تبصره 

دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواھد بود.

اعالم تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطالع از وقوع تخلف کارشناس رسمی. )ھـ

از طرف کلیه دستگاھھا اعم از وزارتخانه ھا و مؤسسات و شرکتھای اظھارنظر مشورتی نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعی )و

دولتی و موسسات و نھادھای عمومی غیردولتی. 

تصويب معامالت جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان. )ز

اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای ھیأت مديره پیش بینی شده است. )ح

) اين قانون متشکل از پنج عضواصلی و دو عضو علی البدل خواھد ١٥کمیسیون تشخیص صالحیت ھای مندرج در ماده ()١٣ماده 

بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی البدل از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان 

د رئیس قوه قضائیه منصوب خواھند شد. تشخیص صالحیت اولويتھای اخالقی رسمی به پیشنھاد شورایعالی کارشناسان و تأيی

مندرج دراين قانون بر عھده کمیسیون ياد شده می باشد. 

مدت عضويت ھر عضو در کمیسیون ياد شده چھار سال می باشد.:تبصره 

ايف ذيل است: رئیس ھر کانون باالترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظ)١٤ماده 

ابالغ مصوبات ھیات مديره کانون و اجرای آنھا بر حسب مورد. )الف

نظارت بر حسن جريان کلیه امور اجرائی و اداری. )ب

حفظ حقوق و منافع و اموال کانون. )ج

امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب ھیأت مديره کانون مربوطه. )د

نون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی. نمايندگی کا)ھـ

ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب ھیأت مديره کانون. )و

تھیه و تنظیم بودجه ساالنه و پیشنھاد به ھیأت مديره. )ز

اخذ وام و اعتبار پس از پیشنھاد ھیأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی. )ح

انجام امور اداری و مالی و معامالتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط. )ط

امضای قرارداد و اسناد تعھدآور کانون مربوط ، به اتفاق يک نفر از اعضای ھیات مديره با انتخاب ھیأت مديره کانون مذکور. )ي

می عالوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند : متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رس)١٥ماده 

متدين به دين اسالم و يا يکی از اقلیتھای دينی شناخته شده در قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران و وفاداری به نظام )الف

مقدس جمھوری اسالمی ايران. 



ج) نداشتن پیشینه کیفری مؤثر. ب) داشتن تابعیت ايرانی .

وابستگی و سابقه عضويت و ھواداری درگروه ھای غیرقانونی يا مخالف اسالم.ھـ) نداشتن  د) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

.وزارت اطالعات مکلف است ظرف مھلت دو ماه مراتب استعالم را اعالم نمايد:تبصره 

داشتن دانشنامه کارشناسی يا باالتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک )و

تحصیلی مذکور. ھر گاه در رشته مورد نیاز، دوره تحصیلی کارشناسی يا باالتر وجود نداشته باشد در اين صورت افراد با دارا بودن 

باالتر در ھر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي توانند متقاضی اخذ پروانه مدرک دانشنامه کارشناسی يا

کارشناسی رسمی باشند. 

دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپايان مھلت ثبت نام. )ز

موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صالحیت اولويت ھای اخالقی. )ح

آموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی گذرانیدن دوره کار)ط

داشته و بعنوان کارشناس راھنما با معرفی ھیات مديره کانون مربوط. 

داشتن معافیت يا کارت پايان خدمت وظیفه عمومی. )ي

مون و منابع سؤاالت امتحانی و موعد اعالم نتیجه و نحوه شرايط الزم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آز:تبصره 

نظارت برکارآموزان در طول دوره کارآموزی و ھمچنین وظايف کارآموزان در اين دوره در آئین نامه اجرائی اين قانون مشخص 

ند.خواھد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق ھیچگونه اظھارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندار

پس از اعالم تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی ؛ دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیالن :تبصره 

ثبتی که حداقل ده سال سابقه در امورثبتی و يا نقشه برداری يا بازنشسته ثبت اعم از شاغلاختصاصی آموزشگاھھای

کنند.ر درآزمون ياد شده شرکتداشتن شرايط مذکوتوانند درصورتداشته باشند می

در رشته ھائی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی :تبصره 

برای کارشناس راھنما الزم الرعايه نیست.

زی خواھند نمود. متقاضیان رشته ھای جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآمو

عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی ھر يک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات :تبصره 

بعدی نخواھد بود.

کسانی که تا تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که بر اساس )١٦ماده 

قوانین جاری سلب صالحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواھند بود. 

کانون مربوط با حضور اخذ پروانه بايد با حضوردرجلسه ھیأت مديرهم جديد به ھنگارسمیکارشناسان)١٧ماده 

زير سوگند ياد نمايند : شرح دادگستری استان يا نماينده وی بهرياست 

گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به خداوند متعال سوگند ياد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می<<

به راستی و درستی نظر خود را اظھار نمايم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندھم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع 



>>م ندارم و برخالف واقع چیزی نگويم و ننويسم و رازدار و امین باشم.کارشناسی اظھار نمايم و ھیچ چیز را مکتو

در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی الزم باشد باستثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه )١٨ماده 

ساير دستگاھھای دولتی که ديگری برای وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، شرکتھای دولتی، نھادھای عمومی غیردولتی و

شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می باشد، تعیین تکلیف شده است و يا مواردی که تابع قوانین و مقررات 

خاص می باشد. دستگاھھای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند. 

.ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آئین دادرسی می باشد:تبصره 

کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جھات رد ، موضوع را بطور کتبی اعالم واز مبادرت به :تبصره 

کارشناسی امتناع نمايند، در غیر اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می شوند. جھات 

آئین دادرسی مدنی میباشد.رد کارشناس رسمی ھمان جھات رد دادرس مندرج در قانون

اظھارنظر کارشناسی بايد مستدل و صريح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظريه )١٩ماده 

ضروری است و يا توسط شورايعالی کارشناسان مشخص میگردد بطور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف 

مھلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت است در حدود صالحیت خود نظر کارشناسی را بطور کتبی و در 

حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسلیم نگھداری نمايد. 

در مواردی که انجام معامالت مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظريه اعالم شده :تبصره 

د.حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواھد بو

بازرسان ھر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و يک نفر بازرس علی البدل خواھد بود كه برابر اين قانون برای مدت )٢٠ماده 

چھار سال انتخاب خواھند شد تا بر امور اجرايی کانون مربوط نظارت داشته گزارش الزم را به مجمع عمومی ارائه نمايند. 

ھر يک از کانونھا ، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می دادسرای انتظامی)٢١ماده 

باشد. دادستان دادسرای انتظامی ھر کانون از بین کارشناسان رسمی بوسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چھارسال 

انون مربوط به پیشنھاد دادستان و تأيید ھیأت مديره انتخاب خواھند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی ک

آن کانون به تعداد الزم تعیین می شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف 

از تاريخ ابالغ از داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر اين صورت قرار منع تعقیب خواھد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز 

طرف شاکی يا رئیس ھیأت مديره ھر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می باشد و چنانچه دادگاه انتظامی 

مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می کند.

مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای ھیأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانھا، دادسرای انتظامی قضات :تبصره 

می باشد.

ھر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط )٢٢ماده 

جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعالم دارد و چنانچه عالوه بر جرائم مکلف است مراتب را برای رسیدگی به 

مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق اين قانون و آئین نامه ھاي آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام الزم معمول دارد. 

ان رسمی نخواھد بود. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتھای انتظامی کارشناس



مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان ھر استان، دادگاه انتظامی مربوطه میباشد. اعضای دادگاه به )٢٣ماده 

شرح زير برای مدت چھارسال انتخاب میگردند: 

قضائیه. يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه )١

رئیس ھیأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای ھیأت مديره به انتخاب رئیس کانون. )٢

يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه. )٣

ضو حقوقدان خواھد بود.رياست دادگاه با ع:تبصره 

چنانچه نیاز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئیس قوه قضائیه تشکیل :تبصره 

خواھد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب بعھده رئیس شعبه اول خواھد بود.

تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثريت آراء معتبر و انشای رأی توسط يکی از اعضاء اکثريت و ابالغ :تبصره 

آن توسط رئیس دادگاه صورت خواھد گرفت.

ل تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب ھیأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف يک ماه پس از ابالغ قاب:تبصره 

تجديدنظرخواھی است.

تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراھای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی بوسیله پست سفارشی به نشانی :تبصره 

مندرج در پرونده عضويت کانون ابالغ می شود و ھرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعالم ننموده باشد آخرين 

نشانی موجود در پرونده معتبر خواھد بود.

وارد رد اعضای دادگاه انتظامی ھمان موارد رد دادرسان می باشد؛ در صورت وجود جھات رد فرد ديگری به ترتیب م:تبصره 

گفته شده در ھمین ماده تعیین خواھد شد.

ھر گاه رسیدگی به شکايت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط ساير اعضای کانون :تبصره 

رسمی باشد؛ پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عھده شاکی می باشد.کارشناسان 

مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديدنظر، دادگاه تجديدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تھران مستقر می )٢٤ماده 

گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می گردند: 

يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه. )الف

رئیس شورايعالی کارشناسان يا نماينده وی. )ب

يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورايعالی کارشناسان. )ج

ھر کانون استان (در مورد کارشناسان ھر گاه رئیس قوه قضائیه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای ھیأت مديره )٢٥ماده 

کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطالع حاصل کنند، می توانند با 

نوبت اين ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواھند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از 

درخواست را رسیدگی و مستند به داليل ابرازی، رأي مقتضی صادر می کند. 

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتھامات وارده به 

دارد. کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جھت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال 

) اين قانون برای تجديدنظر میباشد. ٢٤مرجع رسیدگی به تجديدنظرخواھی ھمان مرجع معین شده در ماده (-تبصره 



تخلفات و مجازاتھای انتظامی به قرار ذيل است: )٢٦ماده 

تخلفات:)الف

عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه. )١

خالف بودن آنھا بعداً ثابت شود. توسل به معاذيری که ) ٢

مسامحه و سھل انگاری در اظھارنظر، ھر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صالحیتدار باشد يا نباشد. )٣

تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسلیم آنھا به اشخاصی که حق دريافت )٤

دارند. 

سوء رفتار و اعمال خالف شؤونات شغلی. )٥

نقض قوانین و مقررات در اظھارنظر کارشناسی. )٦

انجام کارشناسی و اظھارنظر با وجود جھات رد قانونی. )٧

انجام کارشناسی و اظھارنظر در اموری که خارج از صالحیت کارشناس است. )٨

. انجام کارشناسی و اظھارنظر برخالف واقع و تبانی)٩

انجام کارشناسی و اظھارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد. )١٠

افشاء اسرار و اسناد محرمانه. )١١

اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و ھزينه مقرر در قوانین يا دستورات مراجع صالحیتدار. )١٢

)١٥لیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (انجام کارشناسی و اظھارنظر در زمان تع)١٣

مجازاتھا به ترتیب درجه:)ب

توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون. )١

محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت يک سال. )٢

محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال. )٣

محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا يک سال. )٤

محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از يک تا سه سال. )٥

محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی. )٦

) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامی محکوم می ٣) و (٢) ، (١مرتکبین ھر يک از تخلفات رديفھای (:تبصره 

گردند. 

) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می گردند. ٦) و(٥)،(٤مرتکبین ھر يک از تخلفات رديفھای (

) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی ١٢) و (١١، () ١٠، ()٩)، (٨)، (٧مرتکبین ھر يک از تخلفات رديفھای (

محکوم می گردند. 

د.) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردن١٣مرتکبین ھر يک از تخلفات رديف (

مکلف است اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه عالوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی:تبصره 

پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صالحیتدار ارسال نمايد.

ھیأت مديره ھر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به :تبصره 

دو سال از تاريخ مجازاتھای انتظامی محکوم می شوند خودداری کند. اين گونه کارشناسان رسمی می توانند پس از مدت

لغو پروانه مجدداً تقاضای تمديد پروانه کارشناسی رسمی نمايند مگر اينکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم يا موقت از 

اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

) اين قانون ١٥ھیات مديره ھر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندھای (الف ، ب ، ج ، د ، ھـ ) ماده ()٢٧ماده 

در مورد کارشناس رسمی بطور موقت از تمديد پروانه خودداری میکند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعالم 



می نمايد. 

است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نھائی را به ھیأت مديره مرجع مذکور مکلف

کانون مربوط ارجاع دھنده اعالم نمايد. 

رئیس ھیأت مديره ھر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد )٢٨ماده 

خلف می باشد. کارشناسان مت

دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنھاد شورايعالی کارشناسان به تصويب رئیس قوه قضائیه )٢٩ماده 

) ٢٦٤خواھد رسید و ھر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می باشد. قضات دادگاھھا در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (

اقدام خواھند کرد. ٢١/١/١٣٧٩مدنی مصوب قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور

ضوابط تعیین ھزينه ھای خدمات کارشناسی به پیشنھاد شورايعالی کارشناسان و تصويب رئیس قوه قضائیه مشخص -تبصره 

خواھد شد و پرداخت آن بر عھده متقاضی است. 

ھزينه ھای مربوط به ھر کانون از محلھای زير تأمین می گردد: )٣٠ماده 

حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی ھر دوسال يک بار قابل تجديدنظر است. )الف

%) از حق الزحمه کارشناسان رسمی. ٥پنج درصد ()ب

وجوھی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان و يا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواھد شد. )ج

پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در ھیأت انتظامی و کمیسیونھا و ساير مخارج مربوط بر عھده شورايعالی :تبصره 

کارشناسان است که به نسبت از کانونھا اخذ خواھد شد.

ا ، نھادھای کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه ھا ، سازمانھا ، مؤسسات ، شرکتھا ، بانکھا ، شھرداريھا ، بنیادھ)٣١ماده 

انقالب اسالمی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر 

) اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب ٣٠نام يا ذکر صريح نام است موظف ھستند مبلغ بند (ب) ماده (

باشند مالیات متعلقه را نیز با رعايت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه داری کل ند. ھمچنین مکلف میکانون مربوط واريز نماي

واريز کنند. 

در مواردی كه ھیأت مديره ھر کانون استان ، تجديدنظر در صالحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دھد )٣٢ماده 

عالی کارشناسان ارائه خواھد نمود. شورايعالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون پیشنھاد خود را با داليل مربوط به شوراي

تشخیص صالحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نھائی را در خصوص موضوع اتخاذ می نمايد ھیأت مديره ھر کانون پس از 

صمیم ياد شده را به مورد اجراء دريافت تصمیم شورايعالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صالحیت فنی کارشناس رسمی ، ت

می گذارد. اعاده صالحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کالسھای بازآموزی يا کالسھای مشابه مورد تأيید 

کانون مربوط و با موافقت شورايعالی کارشناسان خواھد بود. 

تھای دولتی و وابسته به دولت يا شھرداريھا يا کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرک)٣٣ماده 

ساير نھادھای عمومی غیردولتی و يا ساير شرکتھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می 



نوان توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنھاست به عباشند، نمی

کارشناس رسمی مداخله و اظھارنظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفین 

باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظھار نظر باشد. ھیچکدام از مراجع قضايی و ادارات 

مالک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضايی يا اداری دادگستری و ثبت اسناد و ا

دادگستری يا ثبت اسناد و امالک می باشند ارجاع کنند مگراينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل ، کارشناس ديگری 

وجود نداشته باشد. 

و اصالحات بعدی در مورد کارشناسان ٥/٤/١٣٥٢) قانون شھرداريھا مصوب ٥٥ده () ما٢٤مقررات تبصره الحقاقی به بند ()٣٤ماده 

رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است. 

در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی ، با اعالم ذی نفع ، نماينده کانون )٣٥ماده 

قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه الزم برگھا و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در مربوط به اتفاق نماينده مرجع

کانون ، بايگانی می نمايد و در صورتی که بین آنھا اشیاء يا اسنادی ، با ارائه داليل کافی توسط مدعی ، متعلق به اشخاص باشد 

به صاحبان آنھا رد می کند. 

ه ھای کارشناسی که اظھارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به در ھر يک از رشت)٣٦ماده 

کسب اطالعاتی است که تنھا در اختیار وزارتخانه ھا ، مؤسسات دولتی ، شرکتھای دولتی و وابسته به دولت ، نھادھای 

ام يا ذکر صريح نام است می باشد ، کارشناس عمومی غیردولتی و ساير شرکتھای دولتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر ن

مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاھھای ذی ربط بوده و دستگاه يا دستگاھھای ياد شده نیز موظف به در اختیار 

گذاشتن اطالعات مورد نیاز برای اظھارنظر کارشناسی رسمی میباشند. 

ار دستگاھھای مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق اطالعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتش-تبصره 

در اختیار کارشناس ذيربط قرار خواھد ٢١/١/١٣٧٩مقررات قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

گرفت. 

رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواھد کرد و به کارشناس مزبور تنھا اين اطالعات را در حیطه وظايف و مسئولیتھای خود در

کارگیری و يا افشای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر اين صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه 

در قسمتھای ذی ربط آن خواھد بود. -٢٩/١١/١٣٥٣مصوب –و سری دولتی 

سوء نیت ضمن اظھار عقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع چیزی بنويسد و يا در ھر گاه کارشناس رسمی با)٣٧ماده 

اظھارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خالف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در 

رای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با اسناد رسمی محسوب می گردد و ھمچنین ھر گاه کارشناس رسمی درچیزی که ب

سوء نیت تغییر بدھد به مجازاتھای مقرر در قانون مجازات اسالمی محکوم می شود و اگر گزارش خالف واقع و اقدامات کارشناس 

در رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواھد شد. حکم ياد شده

مورد خبرگان محلی نیز الزم الرعايه می باشد. 



صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است. )٣٨ماده 

کلیه کانونھای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان الزم االجراء شدن اين قانون وضعیت خود را با مقررات اين )٣٩ماده 

ق دھند. قانون تطبی

آئین نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تھیه و به تصويب ھیأت وزيران خواھد )٤٠ماده 

رسید. 

و قانون راجع به اصالح قانون کارشناسان رسمی وزارت ٢٣/١١/١٣١٧قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب )٤١ماده 

شورای انقالب جمھوری ١/٨/١٣٥٨و اليحه قانونی استقالل کانون کارشناسان رسمی مصوب ١٤/٢/١٣٣٩دادگستری مصوب 

اسالمی ايران لغو می شوند. 

و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ ھجدھم فروردين ماه يکھزار و سیصد قانون فوق مشتمل بر چھل و يک ماده

.به تأيید شورای نگھبان رسیده است٢٨/١/١٣٨١و ھشتاد و يک مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ 


