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بسم هللا الرحمن الرحیم 

ین یا داوود انا جعلناک خلیفه فی االرض فاحکم ب

بیل هللا الناس بالحق و ال تتبع الهوی فیضلک عن س
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دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و 
نظریه کارشناسی و الزامات آن

طهماسب مظاهری
1399شهریور 13پنجشنبه 
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unlimited

علل و عوامل مسبب اختالف فاحش در 

گزارش های کارشنایس
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علل و عوامل مسبب ضعف گزارشهای کارشناسی

.بهبهقوانینوآییننامههایذیربط،ودستورالعملهایشورایعالیعدماشرافالزم✓

خارجازقرارکارشناسیاظهارنظرکارشناسی✓

جهات رد قانونیانجامکارشناسیواظهارنظرباوجود✓

قانونآییندادرسیمدنی91ماده+قانوندادرسیکیفری421مستندقانون✓

بدونداشتنصالحیتدرموضوعکارشناسیپذیرفتنعضویتدرهیأتهایکارشناسی✓

(پذیرشکارکارشناسیخارجازتوانوظرفیت)تکلیف ماالیطاق پذیرش✓

www.hcioe.orgاشتغالبهامرکارشناسیدرایاممرخصیاعالمشدهبهکانونذیربط✓
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علل و عوامل مسبب ضعف گزارشهای کارشناسی

عدممطالعهیدقیقاوراقپرونده•

برنداشتنیادداشتوکالسهیپرونده•

معاملهثبتنکردننامونامخانوادگیودیگرمشخصاتاصحابدعوایاطرفین•

ثبتنکردنناموکالوشمارهتماسآنها•

،تهیهنکردنکپیازمدارکدادخواستت،شتکواهیه،ضتماهیپیوستتمتدارک•
اننقشههاوکروکیها،نامههاوگواهیادارات،استشهادیهها،نظریاتکارشناس

قبلیموجتوددرپرونتده،احکتامقضتاهیصادرشتدهدرپرونتدهیتادرستایر
پروندههایمرتبطباموضوعکارشناسی

:بیتوجهیبهمواردذیل

www.hcioe.org



فمختلتربیونهایوهارسانهبرخیسویازواردهنقد
همکارانبرخیگزارشهایدرفاحشاختالفوجودبر

واحدامریدرکارشناس
بآسیوضعفنقاطازیکیعنوانبهمسالهاینطرح
کارشناسانمجموعهخوشنامیوفعالیتبرپذیر
ایرادتونقدهانوعاینادامه
بهدمقیودقیقدرستکار،صدیق،کارشناسانبهظلم

استقانون
مدیرانوجامعهاعتمادیبیشدندارریشهموجبات

کارشناسینهاداینبهقضاییدستگاهویژهبهو
شودمیسابقهخوشوپرسابقه

ضرورت تهیه 
دستورالعمل 
تهیه و تدوین

گزارش و 
نظریه 

www.hcioe.orgکارشناسی   



منشأ  اختالفات 
فاحش کارشناسی

در گزارشها

دونبکارشناسیگزارشهایتدوین
گرفتننظردربدونوالزمدقت

بهمربوطکاملاطاعاتوجزئیات
کارشناسیموضوعاتوهادارایی

ازخارجگزارشهابرخیشدنتهیه
ربیاوکارشناسدانشوصالحیت

درمذکورارزشیاصولخالف
کارشناسیقاموس

ببسنویسیگزارشبرایمدوناصولوالگوفقدانویکسانچارچوبنداشتن
راگزارشسلیقهگاهوشخصیمعیارهایبراساسصرفاًکارشناسکهشودمی

فصیلیتبرخیوکوتاهومختصرگزارشهابرخیکهطوریبهکند،تنظیموتهیه
شوندمیارائهمفصلو

www.hcioe.org



راهکارهای پیشنهادی

اهمیت امر آموزش

گزارشهرسرفصلهایحداقلکهواحددستورالعملداشتن
کندمشخصراکارشناسی

دستورالعملبهدقیقوکاملودرستکردنعمل
آناجرایچونوچندبرجدینظارت
بهنویسیگزارشنظامشدننهادینهبرایاصالحیاقداماتاعمال
ترممحکارشناسانوسیلهبهدفاعقابلودرستومطلوبشکل

1

2

3
4

تخصصی-ایحرفهدانشواطالعاتکردنروزبهوآموزشضرورت•
محترمکارشناسان

دقتوصحتارتقایدرایکنندهتعیینوموثربسیارعاملآموزش•
گزارشهایمحتوایداشتننگهروزآمدهموارهوکارشناسیهاینظریه

استکارشناسی

www.hcioe.org



بایدها در تهیه
گزارشهای کارشناسی

کارشناسان رسمی
دادگستری 

مستدل
بودن

صریح
بودن

جامع و مانع
بودن

با رعایت 
طبقه بندی
و عناوین و 

سرفصلها

استاضافه کردن اطالعات توصیفی و توضیحی بیشتر اختیاری +
www.hcioe.org



عناوین و 
سرفصلهای 

گزارش کارشناسی
تبه ترتیب اولوی

اولیهتوضیحات

کارشناسیموضوع

کارشناسیموضوعفنیمشخصات

یکارشناسموضوعهایداراییحقوقیوقانونیمشخصات

یکارشناسهیأتیاکارشناستوسطشدهانجاماقدامات
شودذکرروشنیبهبایدگزارشدر

کارشناسینظریهارائهوبندیجمع

کارشناسیالزحمهحق

1

2

3

4

5

6

7
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توضیحات اولیه

:درج توضیحات اولیه درباره موضوع پرونده یا کار کارشناسی و پرونده

یاحقیقیاشخاصیاشخصمشخصاتونامغیردادگاهی،موارددر
ارجاعقانونیمسیروارجاعتاریخوکارشناسیدهندهارجاعحقوقی

کارشناسیبرایامر

تاریخخوانده،نامخواهان،نامپرونده،شمارهشاملپروندهمشخصات
بایگانیشمارهوقضاییمرجعازشدهصادرقرار

نام 
خواهان

نام 
خوانده

تاریخ
قرار 

شماره 
بایگانی

شماره
پرونده

1

www.hcioe.org



موضوع کارشناسی 2

:ضرورت ذکر متن 

متن قرار صادره از مرجع قضایی عیناً و با دقت•

موضوع ارجاع شده و سوال مشخصی که به •
کارشناس ارائه شده 

www.hcioe.org



مشخصات فنی موضوع کارشناسی 3

وصخصدرتأثیرگذاروکنندهتعیینومهمنکاتوفنیمشخصاتدرجلزوم1.
رارقیاسوالازروشنیوکاملتصویرکهنحویبه،گزارشموضوعویژگیهای

لیاصویژگیهایوفنیمشخصاتازمبسوطیشرحارائه)دهدارائهکارشناسی
(آنایرادهاییاضعفنقاطوکارشناسیموضوعمحوریو

وجودصورتدرآنهافردبهمنحصرمشخصاتوامتیازاتو«نامشهودهایدارایی»ذکر*

وعموضاستقرارمحلوظاهریتصویرکشیدن،مشخصاتبهبرایالزمعکسهای.2
کارشناسی،موضوعمنقولداراییااسنادالزمعکسهایهمچنینوکارشناسی

شودارائهسوابقدروتهیهموردحسب

راسنداصلقطعاًوحتماًبایدکارشناسامضاء،اصالتبهمربوطگزارشهایدر.3
ویسدبنصراحتبهگزارشدروباشدکردهرویتنظریهارائهوگزارشتهیهازپیش

زاپساسناد،اصولموارد،سایردروموردایندر).استکردهرویتراسنداصلکه
(شودمیبرگرداندهآنهاصاحببهیاذیربطقضاییمقامبهموردحسبرویت

www.hcioe.org



کارشناسیموضوعهایداراییحقوقیوقانونیمشخصات 4
هیأتیاکارشناسبهشدهارائهاسنادطبقها،داراییمالکانیامالکمشخصاتونام1.

کارشناسیهیاتیاکارشناسبهشدهارائهمدارکواسنادبراساسکارشناسی

واحدشخصیت«مالک»و«برداربهره»چنانچهذینفعانیابردارانبهرهمشخصاتونام2.
واسنادبراساسبرداریبهرهوضعیتوبرداربهرهومالکمیانحقوقیوقانونیرابطهنباشند،
.شوددادهتوضیحکارشناسیهیأتیاکارشناسبهشدهارائهمدارک

لقبیازمواردیومالکیتسندشمارهوتاریخها،داراییبهمربوطمالکیت،سندوضعیت3.
انواعوجودمصادره،سابقهموقوفه،بازداشتی،سندشده،توثیقسندقطعی،سندوجود

ناسکارشمشاهدهوبررسیباکهآنجاتامعارضجودیابودنبالمعارض،عمریصلححقوقی
.استاستنتاجقابلکارشناسانبهشدهارائهاسنادازکهاطالعاتیبراساسو

اصولی،موافقتجملهازآنبهمرتبطهایداراییرویحاکمیتیودولتینهادهایادعای-
کهیمدارکواسنادبراساسهاداراییبهمترتبقانونیوحقوقیمحدودیتهاییاقانونیمجوزهای

میکهیکوششوتالشباکارشناسکهجاییتاواستشدهارائهکارشناسییاهیأتکارشناسبه
.شودذکرگزارشدراست،دستیابیقابلویبرایکند

www.hcioe.org



کارشناسیموضوعهایداراییحقوقیوقانونیمشخصات 4

www.hcioe.org



اقدامات انجام شده توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی در گزارش باید به روشنی ذکر شود 5
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اقدامات انجام شده توسط کارشناس یا هیأت کارشناسی در گزارش باید به روشنی ذکر شود 5
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جمع بندی و ارائه نظریه کارشناسی 6

کنندهنتعییواصلیاجزایمورددرتفکیکقابلجزئیاتیانهاییمحاسبه
قرارهبروشنودفاعقابلمستدل،پاسخکهنحویبه،کارشناسیموضوع
هارائمربوطهکارشناسیابالغیهدرمندرجسوالیاقضاییمرجعصادره

باشدشده

www.hcioe.org



حق الزحمه کارشناسی 7

تعرفهآخرینطبقکارشناسیالزحمهحقدرخواستواعالم،محاسبه
شودانجامقضائیهقوهرئیسمصوب

www.hcioe.org



اصول شکلی و نگارشی 8
ایامضدارایوکانونرسمیسرکاغذبایدرویآنضمایموگزارشصفحاتتمامی1.

شودکارشناسمهربهمهمورواصل

وندشگذاریشمارهبایدضمایموروکشازاعمکارشناسی،گزارشصفحاتتمامی2.

هیاتیاکارشناستوسطآنتولیدوتهیهوپردازشکهاطالعاتازدستهآن3.
شوندضمیمهبوده،کارشناسی

چنددارداگر)پیوستمشخصاتوتاریخشماره،دارایبایدگزارشروکشنامه4.
باشد(صفحه

متنقرائتتفاوتودشواریازناشیبرداشتهایسوءازجلوگیریمنظوربه5.
.شودنویسیماشینگزارشکهشودمیموکدتوصیهنویس،دستگزارشهای

نی،طوالهایجملهنوشتناز.شودنوشتهروانوگویاوکوتاههایجملهباگزارش6.
.شودخودداریدوپهلویاناروشن،مبهم،

www.hcioe.org



اصول شکلی و نگارشی 8
همفوجملهاجزایمنطقیوصحیحروابطدادننشانومتنخواندنترصحیحبرای.7

آنهابهکههایینشانهازلحن،تغییرمنظوربهیاکارشناسیگزارشنویسندهمقصود
(...ووالسعالمت،کروشه،پرانتزویرگول،نقطه،مانند)گویندمیسجاوندیهاینشانه

.شوداستفادهدرستطرزبه

وندکبازبینیرامطالبتمامگزارشامضایازپیشکارشناسی،هیأتیاکارشناس.8
.دکناصالحراآناحتمالیامالیییاتایپیهایاشتباهمحتوایی،شکلی،ایرادهای

www.hcioe.org



یک نکته مهم

الزم االجرا شده است1399این دستورالعمل از اول مرداد •
ذکور باید کلیه گزارشها و نظریه کارشناسی براساس اصول و مفاهیم و سرفصلهای م•

ارائه شوند
ضرورت برگزاری دوره برای اجرای هرچه بهتر این دستورالعمل•

وهاسرفصوبندیطبقهبهتوجهبدونکهگزارشی
محسوبناقصگزارششوند،تهیهمذکورمفاهیم

ودبنخواهدپذیرفتنیومقبولمطلوب،وشودمی

www.hcioe.org



پرسش و پاسخ •

:تمرین

:خودکارشناسییرشتهبامتناسب
.بنویسیدراآنیاولیهاطالعات.کنیدفرضکارشناسییپروندهیک
.نیدکارجاعخودتانبهوکنیدتعیینراآنکارشناسیسوالیاکارشناسیقرار

Pdfتصوربهو.کنیدتدویندستورالعملاینبراساسراخودکارشناسیگزارش
.کنیدارسال

www.hcioe.orgروز10:ارسالمهلت



www.hcioe.orgبا تشکر از حسن توجه شما


