
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 معاونت آموزشی و فنی
 

 آموزشی استاندارد دوره

 23ماده اصول گزارش نویسی کارشناسان 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

دسی سازمان نظام مهن ،2پالک  ،کوچه شهرستمی ،خیابان برادران عبداهلل زاده، ، بلوار کشاورزتهران: یو فن یمعاونت آموزش

 کشورکشاورزی و منابع طبیعی 

 Amoozesh@iaeo.org: / آدرس الکترونیکی 120-77722089فکس: /  120-77797799-97تلفن: 
 

تقاضا دارد پیشنهادات و نظرات خود را درباره این سند آموزشی به  ، مربیان آموزشیمتخصصان ،نظراناز صاحب

 .ارسال نمایند فوقنشانی 

 

 0377 بهار

 :استاندارد آموزشیکد 

GE – 00 – 000/1  
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 :تهیه و تدوین       
 معاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
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 :پیشگفتار

 

شود و تجربیات جهانی نشان داده هر کشوری در امر آموزش فعالیت کرده بهره آموزش پایه و اساس پیشرفت و ترقی محسوب می

کننده است کننده و مصرفها از جمله صنعت، خدمات، کشاورزی و تجارت به نفع تولیدآموزش در تمامی بخش .فراوانی برده است

کید بر أپایه تئوری و مهارتی است که در کشور ما اکنون ت دوهای ما بر آموزش که امروزه آموزششود مگر با و این امر محقق نمی

 .های مهارتی شده است و این امر به منظور تبدیل علم به کار استپایه آموزش

برخالف سایر معادن که هر  منابع انسانی پایه اصلی سرمایه و ثروت هر ملت است. اندیشه و تفكر منابع انسانی، معادنی فناناپذیرند و

های تحول ها و نوآوریتواند مظهر خالقیتیابند، این معدن با استفاده بیشتر، توسعه یافته و میچه بیشتر برداشت شوند، کاهش می

ن درآمد گیری از منابع انسانی باالتریآفرینی باشد. امروزه شاهد هستیم که کشورهایی با حداقل منابع طبیعی و زیرزمینی با بهره

های مهم  توسعه یافتگی سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انسانی در ارزش افزوده هر کشور، یكی از شاخص

 محسوب می شود.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران بر اساس اهداف و وظایفی که بر عهده دارد در جهت 

های جدید و نیز کمک به ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و آماده نمودن آنان ش و گسترش فناوریارتقای سطح دان

های آموزش عملی و های تولید محصوالت کشاورزی تالش نموده و با توجه به نقیصه فقدان برنامهبرای حضور فعال در عرصه

گویی به رفع این نیازها را از بدو تأسیس در نیازهای آموزشی و پاسخ منظور تعیینریزی الزم بهآموختگان، برنامهمهارتی دانش

 دستور کار خود قرار داده است. 

با عنایت به اهمیت دستیابی به کیفیت برتر آموزشی، ایجاد استانداردهای آموزشی گامی موثر در جهت اثربخشی و کارایی هر نظام 

زمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به منظور ارتقای کیفیت آموزشی است. از این رو، معاونت آموزشی و فنی سا

های آموزشی خود در سطوح ملی، منطقه ای و استانی، اقدام به تدوین دوره اجرا و ارزشیابی صحیحنظام آموزشی و همچنین 

-اثربخشی آموزش و ارتقای توانمندی خود را در استانداردهای آموزشی نموده است. امید است مجموعه حاضر بتواند نقش فزاینده

 ای و مهارتی جامعه هدف ایفاء نماید.های حرفه
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 اعضای کارگروه تدوین استاندارد آموزشی:

 

  منابع طبیعی کشورمعاونت آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

  مهندس غالمرضا تقوی 
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 :آموزشی استاندارد دوره

 22ماده اصول گزارش نویسی کارشناسان 

 های مورد انتظار:توانمندی

   .آشنایی فراگیر با مفاهیم کاربردی، واژه گان و اصطالحات قضایی و حقوقی در مكاتبات 

  واع نامه ها، نظریه ها و گزارش های حقوقی در ایران.انفراگیر با آشنایی 

  نمونه مكاتبات و گزارش های کارشناسان رسمی.آشنایی فراگیر با 

 .نگارش و تدوین یک گزارش کارآمد و خوب از بعد قضائی و حقوقی 

 مدت زمان دوره:

   :ساعت 98طول دوره آموزش 

   :ساعت 09زمان آموزش نظری 

   :ساعت 87زمان آموزش عملی 

 شرایط متقاضی ورودی:

 داشتن مدرک کارشناسی به باال در رشته های کشاورزی 

 و منابع طبیعی کشاورزی عضویت در سازمان نظام مهندسی 

 از سازمان نظام مهندسی کار مهندسیه ب داشتن پروانه اشتغال 

 22ماده کارشناسان و مصاحبه  علمی تخصصی در آزمون موفقیت 

 شرایط مدرسین:

 مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته مرتبط با مباحث مورد تدریس 

  سال برای دارندگان مدرک کارشناسی  5سال سابقه کار جهت دارندگان مدرک کارشناسی، و حداقل  7دارا بودن حداقل

 سال برای دارندگان مدرک دکتری در حوزه مرتبط با موضوع مورد تدریس 2ارشد و  حداقل 

 آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص صالحیت مدرس در  تایید معاون

 مباحث مورد نظر در حوزه مربوطه

 شیوه ارزیابی:

 .ارزشیابی از مدرسین دوره توسط فراگیران و بر اساس پرسشنامه های معاونت آموزشی و فنی صورت می گیرد 

 درصد(   03) درصد( و اخالق حرفه ای 03درصد(، عملی) 23ن و به صورت نظری )ارزشیابی از فراگیران توسط مدرسی

 صورت خواهد گرفت.

 حداقل ظرفیت دوره:

 نفر 25

 روش های ارائه محتوای آموزشی

 دیداری و شنیداری                 مكاتبه                   کارگاه آموزشی             کالس درس )سخنرانی( 

 )ذکر شود(: سایر 
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 :آموزشی سرفصل دوره

 " 23ماده اصول گزارش نویسی کارشناسان  " جدول سرفصل آموزشی

 رئوس مطالب و ریز محتوا ردیف
مدت 

 آموزش)ساعت(

 عملی نظری ریز محتوا رئوس مطالب 

 مقدمه 0

 لغات و اصطالحات حقوقی 

 مبانی و مفاهیم حقوقی 

 نمودار تشكیالتی قوه قضائیه 

 ارشناسان رسمی و حدود صالحیت آنها.وظایف ک 

 جایگاه کارشناسی در قانون 

 ابزار کارشناسی 

 انواع کارشناسی 

 آشنایی با رشته های کارشناسی رسمی و حیطه صالحیت آنها 

2 6 

 تشخیص و ارزیابی 2

 تشخیص 

 ارزیابی 

 ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغی 

 عوامل موثر در ارزیابی حق نسق و ریشه کشاورزی 

 هالکاست 

 تامین دلیل 

2 6 

 اصول گزارش نویسی 3

 تعاریف و ارکان گزارش 

 ارکان گزارش 

 طبقه بندی گزارش 

 مراحل تنظیم نظریه کارشناسی 

 گزارش کارآمد و راهنمای کاربردی گزارش نویسی 

 ویراستاری گزارش 

 نمونه گزارش کوتاه و بلند 

 )نظریه کارشناسی )برآورد خسارت 

 کارشناس رسمی دادگستری 

 ش های تشخیصیگزار 

 برآورد خسارت 

 نظریه کارشناسی 

 ارزیابی 

 اجاره و ارزش معامالت 

 نمونه گزارش های کارشناسی انجام شده 

9 22 
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 گردش کار 8

 کاربرگ گردش کار 

 حق ریشه 

 عوامل تعیین میزان حق ریشه 

 ارزیابی وثیقه 

 برگه وارسی )چک لیست( مراقبت از فعالیت گزارش نویسی 

2 6 

 مکاتبات 2

 اتمكاتب 

 نمونه مكاتبه درخواست استهمال 

 نمونه مكاتبه در مورد اعالم حضور در دادگاه 

 نمونه مكاتبه در مورد استعالم در رابطه با ابهامات پرونده 

 نمونه مكاتبه با دادگاه برای ارائه گزارش و درخواست ترمیم دستمزد 

2 6 

9 
تخلفات کارشناسان 

 رسمی

 ی کارشناسانمهمترین تخلفات و مجازات های انتظام 

 نحوه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی 

  قانون آئین دادرسی مدنی 201الی  257و  12، 10مواد 

0 3 

 

 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 0379../../این استاندارد در جلسه شورای آموزشی سازمان مرکزی مورخ 
 

 فهرست منابع:

  تقوی، غالمرضا. راهنمای تشخیص و ارائه نظریه کارشناسی. انتشارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

 .0210منابع طبیعی. 

  و منابع طبیعی. قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع سازمان نظام مهندسی کشاورزی

 .0233طبیعی. 

  .0232طوسی، بهرام. راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 

 قاضی زاده، علی اکبر. تجربه های ماندگار در گزارش نویسی. انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها .

0230. 

  .0232صبری، نورمحمد. راهنمای نگارش حقوقی. انتشارات فردوسی. 

 مرتبط: یآموزش یفهرست نرم افزارها

  

 :فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد
  


