
  

 

  

  

 

 مرکز کارشناسان رسمی دادگستری 

 کشور 4منطقه 

 دستور العمل نحوه تمدید دفترچه کارشناسی
 1394سال  قابل اجرا برای

 کشور 4امور اداری مرکز کارشناسان رسمی منطقه 



  

 

  

 یشناسركا ياـههـفترچد دـتمدي اييهقض هوـق ناشناسركا و الكو حقوقی، وراناـمش ،روـما زـمرك هـبالغيا ساـسابر 

 هداخو رتصو (02/04/1392 رخموک /الف/م323 رهشما نامه عموضو) ستانیا كزامر يهاهمدير تهيا طـتوس اًرفـص

موجود براي تحويل  مانیز يتودمحد به توجه با و اديرنفا رتوص هـب هـنواپر تمديد از يجلوگير رمنظو به الذ ،گرفت

ول جدبا  مطابق ممحتر نشناساركا كليه ستا هشمنداخو به مركز تهران، هاي استانیمدارک از سوي هيأت مديره

. ندآور به عمل جهت تمديد دفترچه كارشناسی خود را زمال اتامقدا يرز در هشد كرذ حلامر و( 1) پيوستي مانبندز

 نتظامیا تخلف شناسیركا فترچهد تمديد معد دادگستري كارشناسان رسمیقانون  26 دهما طبقاست،  بديهی

 مربوطه ارکمد شتندا ستد در با و يرز در هشد كرذ تمااقدا منجاا با ممحتر نشناساركا ، لذاددگر می بمحسو

طبق زمانبندي ارائه شده در اين و  (14:00 الی 08:00) يادار تاعاس در دخو فترچهد رعتباا تمديد جهت ننداتومی

 . نمايندجعه امر كشور 4 همنطق كارشناسان رسمی دادگستري زمرك هـب ،دستورالعمل

 :نهواپر تمديد حلامر

 ثبت و (kh‐rasmi.ir آدرسبه )كشور  4 منطقهكارشناسان رسمی  مركز همدير تهيا سايت به جعهامر -1

  . شخصی كاتابل در سشناركا هر درخواست تمديد براي

 در هنگام ارسال درخواست اينترنتی.  (سالهدو يا يكساله) نهواپر تمديد نماز تمد بنتخاا -2

 پذيرد. صورت می 29/50/1394الی  10/05/1394 يخرتا از نشناساركا كليه ايبر لذكرا قفو حلامر منجاا: 1رـتذك

تهران، حق مركز كارشناس )شامل حق عضويت  تمديد درخواستمدت زمان هاي تمديد با توجه به هزينهاعالم  -3

حداكثر ظرف مدت يک روز كاري از سوي امور مالی  رشناس(و هرگونه بدهی قبلی كا كشور 4عضويت مركز منطقه 

 مركز از طريق كارتابل شخصی كارشناس. 

پرداخت.  يهگيرر كد خذا و از طريق كارتابل شخصی كارشناس نهواپر تمديد هايهزينه نيكیولكترا ختداپر -4 

گردد و به صورت جداگانه اعالم می 3هاي ذكر شده در بند الزم به توضيح است در اين مرحله هر كدام از پرداخت

 هاي ارائه شده صورت پذيرد. روري است پرداخت آن به طور مجزا از طريق لينکض

دفترچه كارشناسی به شرح ذيل  جهت تمديد يکساله 1394در سال حق عضويت قابل پرداخت  مبالغ : 2تذكر 

 ها دو برابر خواهد شد.()در صورت درخواست تمديد دوساله هزينهباشد: می

 تفادتصا و نقليه سائطو اري،حسابد، ثبتی رموا ن،ساختما و راه يهاشتهر : (انتهر) مركز  عضويت حق انميز

 باشد. ريال می 000/500ها ساليانه مبلغ رشته سايرريال  و  000/750 ساليانه

 ،وسائط نقليه و تصادفاتحسابداري،  امورثبتی، ،ساختمان هاي راه ورشته كشور : 4ميزان حق عضويت منطقه 

 سايرريال و  000/000/1ساليانه مبلغ  واصالح نباتات و حقوق خانواده )نفقه( زراعتو منابع طبيعی، كشاورزي 

 ريال می باشد. 000/700لغ ها ساليانه مبرشته



  

 

  

 معرفی نامه به سازمان امور مالياتیيافت درجهت  بايستمی هاهزينه ختداپر از پس ممحتر انسشناركا -5

نسبت به دريافت مفاصا حساب  نامه مربوطهپس از اخذ ( ( به مركز مراجعه و 1)مطابق با جدول زمان بندي پيوست )

  .گرددارايه  هاي انجام شدهضمنًا ضروري است پرينت فاكتور پرداخت خود اقدام نمايند.مالياتی از حوزه مالياتی 

 به بايستجهت دريافت معرفی نامه به سازمان امور مالياتی می شمالی نسااخر نستاا ممحترارشناسان ك :3تذكر 

 هـب )بجز مشهد( يوـضر ناـساخراستان  هاينشهرستاكارشناسان محترم  ودر بجنورد  نستاگی انمايند

هاي مركز كارشناسان رسمی دادگستري گیمايندن) فرمايند. جعهامر خود نشهرستا در هدش یمعرف يادگیهيننما

، گناباد، طرقبه و بردسكن، خواف، مجاتربت ، رنيشابو، يهرحيدتربت، نقوچا، وارسبزهاي نشهرستا كشور در 4منطقه 

 باشند(. شانديز و چناران آماده پاسخگويی به كارشناسان می

 . باشد می ميسر مركز سايت طريق از نهواپر تمديد مفر ،دعملکر مفر يافتدر نمكاا قفو حلامر طی از پس -6

ضروري  را دارند،انجام عمليات ابطال تمبر توسط مركز  بهكه تمايل  ممحتر نشناساركا ابطال تمبر دادگستری: -7

  پرداخت نمايند. 30/05/1394ريال را صرفاً تا تاريخ  000/000/3 معادل است مبلغ علی الحساب ابطال تمبر

بايد می ابطال تمبر از سوي مركز انجام خواهد پذيرفت و كارشناسان محترم بديهی است خارج از تاريخ فوق :4تذكر 

 : نسبت به ابطال تمبر اقدام نمايندهاي ذكر شده در زير با مراجعه به مكان

  )ره( خمينی مماا قضايی مجتمع شهرستان مشهد: (لفا

 دادگستري شهرستان مربوطه )بجز مشهد(:  يضور نسااخرهاي استان نشهرستا( ب

 دگستري شهرستان بجنورددا :استان خراسان شمالی ج(

 (2مطابق با جدول پيوست ) پروانهتوجه به مدت زمان تمديد   با تمبر لبطااپرداخت علی الحساب  ولجد :5تذكر 

ساله دفترچه كارشناسی خود  2باشد. شايان ذكر است كارشناسان محترمی كه در سالهاي قبل نسبت به تمديد می

لغ مربوط به سال جاری )و همراه مب های قبل را بهمی بايست مبلغ مکمل ابطال تمبر سالاند، اقدام نموده

 . را پرداخت نمايند مبلغ مربوط به سال آتی( ساله 2در صورت تمديد 

به مركز مراجعه در موعد مقرر ، كارشناسان محترم (1پيوست ) يمانبندز ولجد مطابق قفو حلامر منجاا از پس -8

 .  نمايندتحويل داده و رسيد آن را دريافت  به مسئول مربوطهمدارک ذكر شده در زير را كرده و 

 :كشور ارائه گردد 4مركز منطقه  به  انسشناركا توسط الزم است كه كیارمد

 (2ابطال تمبر ساليانه )مطابق سنوات مورد نظر و جدول پيوست  -1

 (حق عضويت ساليانه تهران ومشهد از طريق درگاه سايت)پرينت فيش واريزي  -2

 ه فرم تمديدئتكميل و ارا -3

 ه فرم عملكرد ئتكميل و ار -4

 ارايه مفاصا حساب مالياتی سال جاري  -5

 ارايه می شود كشور 4كارشناسان منطقه  توسط هيأت مديره ،گواهی عدم تخلف سال جاري -6

 در ستا وريضر ستا دهنمو تعيين ركشو كل يها همدير تهيا اي( برانتهر) مركز كه يمانبندز به توجه با : هتوج

 موقع به منجاا معد ستا بديهی ،نمايد لساار انتهر به را دخو ارکدـم هديرـم تاـهي رـه هشد تعيين يها يخرتا

 .نمايد می سلب ممحتر  سشناركا آن از را نهواپر تمديد نمكاا



  

 

  

 

 جدول زمانبندی تمدید پروانه کارشناسان شهرستان مشهد:  1پیوست شماره 

 تاريخ مراجعه به مركز تعداد كارشناسان نام رشته های كارشناسی رديف

1 

فلزات(                                                                 –)مهندسی آب :  1گروه 

                                                                           فرش( –صنايع دستی  –حقوق خانواده ):  2گروه

 -امورپزشکی -)آمار ومدارک پزشکی: 3گروه

  -دندان پزشکی  -پرستاری  -امورپيراپزشکی

موادغذايی  -مامايی –علوم آزمايشگاهی 

 ومسموميت(  

برق وماشين  –: )برق الکترونيک 7گروه

گاز وگاز  –تاسيسات ساختمانی  –وتاسيسات 

 رسانی(

زبان انگليسی  -امور اداری واستخدامی) : 8گروه 

 (كتاب وكتابشناسی  –زبان عربی   –

                                                            

3 

13 

21 

 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 08/05/94الی  01/05/94
 

 

 

2 

وسائط نقليه  –حسابداری وحسابرسی : )4گروه 

  ( وموتوری

 معماری داخلی و تزئينات(  -) امور ثبتی : 6گروه 

29 

 

23 

 

 

 15/05/94الی  10/05/94

 22/05/94الی  17/05/94 64 راه وساختمان :6گروه  3

4 

حفاظت  –جنگل ومرتع  –باغبانی ):  9گروه 

 –دارو سازی وسم شناسی  –ومحيط زيست 

 –كشاورزی  – زراعت –دامپروری و دامپزشکی 

 محصوالت دامی ( –گياه پزشکی 

امور  –امور اقتصادی  –آتش نشانی ) :  10گروه 

امور مالياتی  –امور تعاونيها  –امور بيمه  –بانکی 

حوادث ناشی از كار و روابط  –ثبت شركتها  –

 روابط كارو كارگری ( –كارگری 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 29/05/94الی 24/05/94

 

 

 



  

 

  

 

 مبالغ ابطال تمبر دفترچه کارشناسیجدول :  2پیوست شماره 

 ريال - مبلغ سال

 100،000   سال هر ازای به   1389/07/30    تا

 1،000،000 1390/07/30 الی   1389/07/30 

 1،000،000 1391/07/30 الی 1390/07/30

 1،200،000 1392/07/30 الی  1391/07/30 

 1،200،000 1393/07/30 الی  1392/07/30

 3،000،000 1394/07/31 الی 1393/07/31

 3،000،000 1395/07/30 الی 1394/07/30

30/07/1396 الی 1395/07/30  3،000،000 

 

 


