
 ل ی تحص رانی چقدر است؟ + درآمد هر رشته | ا  یدادگستر  ی درآمد کارشناس رسم

کارشناس رسمی دادگستری و به طور کلی کارشناسی در زمینه های مشابه یک شغل محسوب نمی شود بلکه یک حرفه است که در  

دادگستری با توجه به تعرفه ای که قاضی )بازپرس(  د دومی خواهد بود. درآمد کارشناس رسمی مکنار شغل اصلی افراد منبع درآ

و با هماهنگی سازمان سنجش و کانون   به کسب پروانه کارشناسی هر ساله در آبان ماه آزمون مربوط  تعیین می کند متغیر خواهد بود. 

 . شود برگزار می   کارشناسان رسمی دادگستری 

مختلف پرداخته خواهد شد.  مقادیر ذستمزد کارشناسان این زمینه وظایف کارشناسان رسمی دادگشتری، در این مقاله به بررسی  

جود هرگونه سوالی در این  همچنین آخرین اخبار مربوط به این حوزه ی کاری در انتهای این مقاله درج شده است. در صورت و

 زمینه می توانید با کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید.

 

 ستریوظایف کارشناسان رسمی دادگ

زمون کارشناسی دادگستری شرکت  متخصصی است که در آکارشناس رسمی دادگستری  در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که 

دادگاه ها و مقامات  د پروانه ی کارشناسی وی می باشد. به موجب قانون می در وجوبا کارشناس غیر رسکرده است و تنها تفاوت وی 

یطه در  شناسان رسمی آن حارکه کاز کارشناسان غیر رسمی دادگستری استفاده نمایند  ت تنها در زمانی می تواننددارای صالحی 

 قبولی در آزمون و کسب پروانه کارشناسی بسیار مهم است. راین ب دسترس نباشند بنا

اما با توجه به روند  می شود خالصهو دادگاه   ه یی در قوه قضا ی دادگستر یکارشناس رسم تی فعالده ای از  قت بخش عمحقی در 

 .استفاده کنند یدادگستر یتوانند از نظرات کارشناس رسم ی مختلف م یدر کشور، دستگاه ها و سازمان ها  ی ساز  یخصوص

با توجه به نظر   یقاضاز آنجا که  کارشناس دارد تخصصی و نظر  ی به را ازی شود که ن   یم لی پرونده تشک ی ادی ز اری د بستعداانه روز

خود    یکار  یدر حوزه   دی با  یکارشناس رسم ، خواهد گرفت می مراحل پرونده تصم یانجام ادامه   ای  ی در مورد صدور را یکارشناس

داشته باشد،   ی سال تخصص و تجربه کاف نی حداقل چند دی با یدادگستر یکارشناس رسم نی بنابرا.مهارت و تخصص الزم را داشته باشد

بودن   رادا  یدادگستر  یجذب و شرکت در آزمون کارشناس رسم  طی از شرا یکی باشد  یمهم م اری کارشناس بس یاز آنجا که تجربه  

 سال سابقه و تجربه کاری است.   5حداقل  

 

 . 

 

 درآمد کارشناس رسمی دادگستری چقدر است؟ 

همانطور که پیش از این به این مورد اشاره شد کارشناس دادگستری یک شغل محسوب نمی شود بلکه یه مهارت و توانایی پول ساز  

 غل اصلی خود می تواند با کارشناسی در زمینه های تخصصی رشته ی خود به منبع درآمد دومی دست یابند.است. افراد در کنار ش

رسیدگی به پرونده هی ارجاع داده شده و ثبت و عالم نظرات تخصصی به قاضی و دادگاه مربوطه مستلزم وقت و تالش و بهره  

تعرفه خدمات   در حقیقت  به آن تعرفه می گویند باید پرداخت شود.  گیری از توانایی است بنابراین حق الزحمه مطابق قانونی که

 دستمزد کارشناس بر اساس قانون است.  زانی م یاصطالحاً به معن  یکارشناس

این حق االزحمه همانطور که اشاره شد توسط قاضی یا بازپرس در زمان ارجاع پرونده اعالم می شود.دستمزد تعییت شده جزء هزینه  

پرونده در هر سال مشخص است.   ک ی درآمد کارشناس از محل   زانی م و توسط طرفین دعوا پرداخت خواهد شد.  های دادرسی است

به هر کارشناس و   ی ارجاع ی تعداد متفاوت پرونده ها ل ی در سال چقدر است، به دل یکارشناس رسم ک ی کل درآمد  زانی که م نی اما ا

جانبی بودن  توان گفت که با توجه به  ی ماما به طور کلی  . ستی ن  ین ی ب  ش ی قابل پ   ،یتخصص ی در گروه ها ی کارشناس یها  تی تنوع فعال

  ی پرونده ها ت ی فی به تعداد و ک یآن بستگ زانی برخوردار است که البته م ی ، از درآمد نسبتا خوب این رشته در کنار حرفه اصلی فرد 

 دارد.  کارشناس به  یارجاع

 

 حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری 



. اما آنچه موضوع  دی مطالعه کن  هدر ادامه ی این مقال از  دی توان  ی( را م 1398)مصوب  ی کارشناسان رسم قانون تعرفه  از متنقسمتی 

قانون تعرفه،   11ماده   طبق .قانون مورد اشاره قرار گرفته است نی ا 11هر پرونده است در ماده   یدستمزد به ازا  یعن ی صحبت ما 

. همچنین شایان  شود یمحاسبه م ر ی مطابق جدول ز ی هر پرونده ارجاع ی برا ی دادگستر ی کارشناسان رسم هی کل ی برا یاب ی دستمزد ارز

 تومان می باشد. میلیون  59ص بوده و حداکثر به میزان  که سقف دستمزد یک کارشناس طبق مقررات مشخ ذکر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دستمزد و حق الزحمه  مبلغ ارزیابی 

ً  تا پنجاه میلیون لاير  لاير  3.000.000 مقطوعا

 درصد   ۰٫۵ از پنجاه میلیون و یک لاير تا یکصد و پنجاه میلیون لاير نسبت به مازاد

 درصد   ۰٫۴ از یـکصد و پنـجاه میلیون و یک لاير تـا دویست و پنـجاه میلـیون لاير نسـبت به مازاد 

 درصد   ۰٫۳ از دویست و پنجاه میلیون و یک لاير تا یک میلیارد لاير نسبت به مازاد

 درصد   ۰٫۱۲۵ از یک میلیارد لاير تا ده میلیارد لاير نسبت به مازاد 

 درصد   ۰٫۰۶ از ده میلیارد و یک لاير تا یکصد و پنجاه میلیارد لاير نسبت به مازاد 

 درصد   ۰٫۰۳ از یکصد و پنجاه میلیارد و یک لاير تا پانصد میلیارد لاير نسبت به مازاد 

 درصد   ۰٫۰۲۵ یک لاير تا ششصد و پنجاه میلیارد لاير نسبت به مازاداز پانصد میلیارد و 

 درصد   ۰٫۰۱۵ از ششـصد و پنجـاه میلیـارد و یک لاير تا یک هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد 

 درصد   ۰٫۰۱۲ از یک هزار میلیـارد و یک لاير تا سه هـزار میلیـارد ریـال نسـبت به مازاد 

 درصد   ۰٫۰۱ رد و یک لاير به باال نسبت به مازاد از یکهزار میلیا

 

کانون کارشناسان  مطابق تصویر زیر و در سایت  11بر اساس ماده ی ر ت ه کارشناس رمی دادگسمحاسبه آنالین تعرفه حق الزحم

 استان تهران انجام پذیر است.  رسمی دادگستری
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 نند؟به عنوان کارشناس رسمی دادگستری فعالیت می ک م رشته هافارغ التحصیالن کدا

الزم در رشته   الت ی داشتن تخصص و تحص ،یو گرفتن پروانه کارشناس ی دادگستر یشرکت در آزمون کارشناس رسم  طی از شرا یکی 

شده است که   ف ی کشور تعر  یکارشناسان رسم ی برا ی گروه تخصص 11مختلف،  ی حوزه ها ازی باشد. با توجه به ن  ی مورد تقاضا م

 باشد.  یم ی تخصص یاز رشته ها  ی هر کدام شامل تعداد

 

 ت: عناوین این گروه های شامل موارد زیر اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته های زیر مجموعه  ه گرو

 رشته معادن  آب  یمهندس
( ت ی کامپوز-کی سرام- رشته مواد )شامل: فلزات -  

 آب  ی رشته مهندس -

سه ی نف اء ی و اش  یرشته آثار هنر اموال منقول  یاب ی ارزش  
ی و کتب خط مه ی ار کرو احج  قهی عت  اءی رشته اش -  

ت رشته ساعت و جواهرا  -  

 رشته فرش  -

 ی و ادار  یرشته لوازم خانگ -

ی رشته پزشک - یی و غذا  ییدارو ی امور پزشک  

ی و سم شناس ی رشته داروساز -  

 از آن  یناش یتهای و مسموم  ییرشته مواد غذا -

 رشته آمار  ی امور مال
یرشته امور بازرگان  -  

مهی رشته ب  -  

نفقه نیی رشته تع -  

 ی و حسابرس ی رشته حسابدار -

( ی رشته امور حمل و نقل )ترابر - هی نقل ط ی امور وسا  

ی و غواص ییای در هی نقل طی رشته امور وسا -  

یلی ر  هی نقل طی رشته امور وسا -  



ی ن ی زمی موتور هی نقل طی رشته امور وسا -  

 یی هوا هی نقل ط ی رشته امور وسا -

یو آثار باستان   هی رشته ابن  یبردارراه و ساختمان و نقشه   
ی رشته امور ثبت  -  

ی شهر  ی زی ر رشته برنامه -  

 رشته راه و ساختمان -

نات ی و تزئ   یداخل یرشته معمار -  

ک ی تراف یرشته مهندس -  

ست ی ز طی مح یرشته مهندس -  

 ی و اطالعات مکان   یرشته نقشه بردار  -

یی ای می ش  یهاو فرآورده  یمی و پتروش یمی رشته الکتروش صنعت و فن   
یاهسته  ی رشته امور انرژ -  

و مخابرات  ک ی رشته برق، الکترون  -  

کارخانجات  ساتی و تأس  نی رشته برق، ماش -  

ساختمان  ساتی رشته تأس -  

اطالعات  ی ( و فناورانهی )راوتری رشته کامپ  -  (ICT,IT) 
ی گاز و گازرسان  عی رشته صنا -  

نفت  عی رشته صنا -  

ی پزشک زاتی ـ لوازم و تجه یپزشک یرشته مهندس -  

هوافضا  یرشته مهندس -  

ی و رنگرز  یرشته نساج -  

ی رشته امور ورزش ی فنون هنر  
 

فاتی رشته تأل -  
 

یشی نما  یو هنرها نمای رشته تئاتر و س -  
 

اصالت خط، امضاء و اثر انگشت  صی رشته تشخ -  
 

 رشته تمبر -
 

 رشته چاپ و چاپخانه  -
 

 رشته شعر و سرود  -
 

یدست  عی رشته صنا -  
 

ک ی و گراف  یرشته طراح -  
 

ی و عکاس  لمی رشته ف -  
 

ی قی رشته موس -  

الت ی و ش انی رشته آبز یعی و منابع طب  ی کشاورز  
 

ی و دامپزشک ی رشته دامپرور -  
 

چوب  عی رشته صنا -  
 



ی عی و منابع طب   یرشته کشاورز  -  
 

ی پزشک اهی رشته گ -  
 

)پوست و چرم ـ ساالمبور و روده(   یرشته محصوالت دام -  
 

یعی طب   ست ی ز ط ی رشته مح -  
 

ی رشته امور آموزش ی و عموم ی خدمات ادار  
 

ی و استخدام ی رشته امور ادار -  
 

ینگارروزنامه وی رشته امور خبرنگار -  
 

یرشته امور گمرک -  
 

ی و جهانگرد یرانگردی رشته ا -  
 

و اختراعات  ی رشته ثبت شرکتها، عالئم تجار  -  
 

ی خارج یرشته زبانها -  
 

ی رشته کتاب و کتابدار -  

ینشان وآتش  ی سوزرشته امور آتش  و حوادث  یمن ی ا  
 

 رشته امور اسلحه و مهمات  -
 

ی عموم تی رشته امن  -  
 

از کار  یرشته حوادث ناش -  
 

(ه ی رشته مواد محترقه منفجره )نار -  

 

ارشناس رسمی  ، کشده  شته های ذکردر ر مختلف دادگستری در سراسر کشور  ط نیاز اعالم شده از جانب مراکز و کانون هایتوس

  ی ، در رشته هابرگزار شد 93  ال که در س یدادگستر یزمون کارشناس رسمدر آ مثال به طور  توسط آزمون مربوطه جذب می شود. 

و    نی و مخابرات، برق ماش کی جنگل و مرتع، برق الکترون  ،یزراعت، باغبان  ،یامور ثبت  ،یامور گمرک  ،یامور آب، امور بانک

راه و ساختمان، ثبت   ،یساختمان   ساتی و اصالت خط امضا و اثر انگشت، بورس و اوراق بهادار، تاس  یکارخانجات، بررس ساتی تاس

  یاطالعات، نقشه بردار  ی و فناور وتری کامپ  ،یمی نفت و پتروش عی صنا ، یو حسابرس ی و اختراعات، حسابدار ی شرکت ها عالئم تجار

 وسط آزمون نمود. اقدام به جذب کارشناس رسمی ت  و تصادفات   ین ی زم یموتور  ه ی و وسائط نقل

 

 

   : در دادگستری  ندسی آبمه درآمد کارشناس 

 زیر است: شرح به ه و ماده مشخص شدتفکیک زمینه ی کاری ه  کارشناسان در این زمینه ب  درآمد

 : ها گیري آب و حقابه  ـ   دستمزد اندازه ۱۵ماده



 .لاير ۱.۵۰۰.۰۰۰لیتر در ثانیه، مقطوعاً  ۵۰تا  •

 .لاير ۱۵۰۰لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر  ۱۰۰۰لیتر در ثانیه تا  ۵۰مازاد بر  •

 .لاير و حداکثر بیست میلیون لاير ۴۰۰لیتر به باال به ازاء هر لیتر در ثانیه،  ۱۰۰۰از  •

 

 .باشد  لاير مي ۱.۵۰۰.۰۰۰ـ   دسـتمزد تعیین کیفیـت شیمیایي و آلودگي آب با تـوجه به مسائل زیست محیطي در هر مورد  ۱۶ماده

 .لاير است ۳.۰۰۰.۰۰۰ حاظ رزمیني آب از هر ل هاي سطحي و زی   دستمزد بررسي مشخصات سفره - ۱۷ماده

 .برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد  تبصره ـ   در صورتي که انجام کارشناسي مستلزم عملیات نقشه

 .لاير است ۳.۰۰۰.۰۰۰ها مقطوعاً ها و قنوات و بهسازي چشمه  ـ   تعیین نوع و بررسي کیفیت حفاري چاه۱۹ماده

 :به نحو زیر تعیین می گردد نهر هاها و  ها و کانال   گي به اختالف مربوط به حریم و بستر رودخانهـ دستمزد رسید۲۰ماده

لاير و حداکثر   ۱.۵۰۰.۰۰۰لاير و حداقل  ۱.۰۰۰.۰۰۰متر از قرار هر کیلومتر  ۱۲حریم کانالها و انهار تا عرض بستر  •

 .ده میلیون لاير

 .میلیون لاير ۱۴لاير و حداکثر  ۱.۵۰۰.۰۰۰متر، از قرار هر کیلومتر    ۱۲ حریم رودخـانه و کانالهاي با عرض بیش از •

 

 لاير.  ۲.۰۰۰.۰۰۰ـ   دستمزد رسیدگي به وضع فاضالب به لحاظ تشخیص بار آلودگي بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۲۱ماده

 

 ن در دادگستری ت و معادکارشناس فلزادرآمد 

و    5  میزان حداقلبه   22از سمت دادگستری و طبق ماده  رزیابی های مشخص شده فلزات در ادستمزد کارشناسان رسمی   •

 یلیون لاير می باشد. م 10حداکثر 

که   تعرفه عمومی خواهد بود  11زد کارشناسان معدن در زمینه ارزیابی ذخایر معدن احتمالی،ممکن و قطعی طبق ماده دستم •

 فزوده خواهد شد. درصد ا  20در صورت زیرزمینی بودن معدن به این مقدار  

الزحمه کارشناسي   نگردد، حق  ونتیجه گیری  ارزیابيه جر ب ن مبه  هاي کارشناسي در معادن در صورتي انجام بررسي  •

به مستندات و مدارک مربوط به   یدگی رسچه چنان   12بر اساس ماده براساس ماده ده این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

تعرفه   نامه نیی براساس آ ی ترجمه رسم نهی در هر رشته، هز یباشد عالوه بر تعرفه قانون  یزبان خارج  به  یکارشناس

 ی گردد. اضافه م یمرس نی مترجم

 

 دادگستری  حسابرسی در حسابداری و درآمد کارشناس رشته  

تعرفه به   نی ا ۱۱طبق ماده   یدگی د رسمور ی نسبت به جمع ارقام حسابها ی در امور حسابرس یدستمزد کارشناس  25اس ماده  بر اس

 : تعرفه خواهد بود نی ا ۱۱براساس ماده  ل ی امور ذ یدستمزد کارشناس ۲۶ ماده همچنین بر اساس اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

به اضافه   شدهیدگی و ذخائر رس های و بده  یجار  یهای الشرکه، با توجه به مجموع دارائ  سهام و سهم   ارزشکارشناسی در  •

 .ثابت یهای دارائ  ی تمام شده دفتر متی ق

 .یو ورشکستگ موقوفیو امور   انی ترازنامه و حساب سود و ز یو حسابرس  یدگی رس •

 .تمام شده مت ی ق دهنده ل ی شده کاالها با توجه به ارقام تشک تمام متی ق نیی تع •

  ی کارشناس رسم د،آزمونی ده شی خود را افزا انهی تا درآمد ماه دی حسابدار قصد دار  کی اگر به عنوان  شود یم شنهادی پ ع در مجمو

 .دی شرکت نمائ  یمربوط به کارشناس رسم  یگرفته و در آزمون ها یرا جد  یدادگستر

 



 یو امور ثبت   یبردار  رشته نقشهرسمی  رشناس درآمد کا

 

و با توجه به شرایطی که در ادامه عنوان شده   یی در نقشه و عکس هوا یکردن محدوده پالک ثبت  ادهی پ در صورت  39بر اساس ماده  

 ح زیر خواهد بود: به شره حم است مبالغ و حق الز

 

 مترمربع هر  یهکتار برا ۱۰و نسبت به مازاد تا  لاير  ۲.۰۰۰.۰۰۰مترمربع مقطوعاً  ۱۰۰۰اگر گذربند مشخص باشد  تا   •

 .لاير  ۴۰.۰۰۰.۰۰۰و حداکثر  لاير   ۱۰۰هکتار به باال نسبت به مازاد هر مترمربع  ۱۰و از  لاير ۲۰۰

  ۲۰۰هکتار هر مترمربع  ۱۰و نسبت به مازاد تا  لاير  ۶.۰۰۰.۰۰۰ترمربع مقطوعاً م ۱۰۰۰اگر گذربند مشخص نباشد تا  •

 .لاير ۶۰.۰۰۰.۰۰۰حداکثر  الوی ر ۱۰۰و از ده هکتار به باال نسبت به مازاد هر مترمربع  لاير

 

  لاير ۶۰.۰۰۰.۰۰۰و حداکثر  ۳۹ماده  ۲بند یبرمبنا رهی و غ  لی اپروف هی و ته ی اراض ی بردار الزحمه نقشه حق   40بر اساس ماده  

 بود. اهد خو

مترمربع حداقل   ۱۰۰۰محل پالک موردنظر در امالک تا  صی و تشخ یالزحمه مطالعه پرونده ثبت حق    41همچنین بر اساس ماده  

مترمربع نسبت  ۵۰۰۰۰مترمربع تا  ۵۰۰۰و از  لاير ۸۰۰هر مترمربع  یمترمربع برا ۵۰۰۰و نسبت به مازاد تا  لاير ۱.۵۰۰.۰۰۰

  ی و حداکثر س لاير ۲۰۰هر مترمربع    ی به باال نسبت به مازاد برا ربعمترم ۵۰۰۰۰ز و ا لاير ۴۰۰هر مترمربع  یبه مازاد برا 

 خواهد بود.  لاير ونی لی م

به   ۱۰۰۰۱ اسی ها با مقرودخانه انهار و کانالها و   ری قنوات و مس ت ی نقشه موقع هی و ته  یبردار دستمزد نقشه  42بر اساس ماده  

 .باشدی م یاست و حداکثر با نظر مقام قضائ  لاير ۱.۵۰۰.۰۰۰ها، حداقل محل چاه  نیی با تع شی مای صورت پ 

 

 خالصه مطالب 

ن مهارت  و با نگاهی کلی به درآمد های کارشناسان رشته های یازده گانه در دادگستری و با توجه به این اصل که ای طور خالصه به 

به   در سال  و در صورتی که چندین پرونده با ارزش متوسط  شوده عنوان شغل جانبی شناخته می  شده و ب محسوب ن  د شغل اصلی افرا

از متخصصان و کارشناسان    یاری بس نی بنابراردقبول و مناسبی را برای آن متصور شد.مو،می توان این درآمد شود  جاع دادهافراد ار

و اخذ   ی دادگستر یتوانند با شرکت در آزمون کارشناس رسم یکنند، م یم ت ی فعال  یگانه تخصص ازدهی  ی کشور که در گروه ها

  زی ن  یگر ی موثرتر تخصص خود، منبع درآمد د ی ری تا عالوه بر بکارگنمایند خود آغاز  ی برا یدی جد  تی حوزه فعال ، یپروانه کارشناس

 خود فراهم سازند.  یبرا


