
 

 نام کارشناس/ کارشناسان 

 شماره پرونده 

 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان...........

 گزارش ارزیابی تشخیص اصالت تعیین خسارت 

 و رسیدگی به تصادفات وسائل نقلیه

 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اظهارنظر کارشناسی در خصوص ارزیابی اتومبیل متعلق به شرکت :

 

  : شماره انتظامی -کد

  نوع وسیله:

  سیستم :

  شماره شاسی:

  شماره موتور:

  مدل:

  رنگ:

  سیلندر: –چرخ  -تعدادمحور

 وضعیت بدنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وضعیت دستگاه انتقال نیرو::

  وضعیت موتور:

 ندارد                                               دارد قابلیت شماره گذاری:

  ل:ارزش به ریا

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 توضیحات:
 با احترام            

 



 

 نام کارشناس/ کارشناسان 

 شماره پرونده 

 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 کارشناسان رسمی دادگستری استان........... کانون

 گزارش ارزیابی تشخیص اصالت تعیین خسارت 

 و رسیدگی به تصادفات وسائل نقلیه

 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 
 ریاست      

 ی عمومی ناحیه محترم دادسرا  بازپرسجناب آقای : .......................................................................... 
 دادیار      

.............. کارشـنا  رسـمی دادگسـتری، ضـم      با احترام، در اجرای قرار صادره در پرونده کالسـه .................................................... ایناانـ. .................  

 خصوص اصالت وسیله نقلیه با مشخصات زیر به استحضار میرسانم .  مطالعه پرونده و بازدید وسیله نقلیه و بررسی الزم نظر خود را در

 

 نظریه کارشناس اولیه:  -الف

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 مشخصات وسیله نقلیه برابر اسناد و بازدید انجام شده: -ب

 مشخصات برابر اسناد مشخصات وسیله نقلیه
 مشخصات بازدید

 غیرفابریک-مخدوشی فابریک مغایر فابریک مطابق

     وع و سیستم و تیپ ن

     مدل

     رنگ

     شماره انتظامی 

     شماره موتور

     شماره شاسی

     شماره اتاق

     پالکت

 

 .......................................................................تغییرات انجام شده : ......................................................................................................... -ج

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................................................................................................. مستندات: -د

 ............................................................................................................................................................ استنباط کلی و اظهارنظر نهایی: -هـ

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 قانون نشده است  03نقض ماده  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شده است  03نقض ماده 

امضاء کارشـناس    اصالت مورد تایید نیست) منفی(    اصالت مورد تایید است) مثبت( 



 

 بسمه تعالی                                                         
 تاریخ                                        شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری       
 ............... دستگاه خودرو .............. به شرح زیر اعالم میدارد احتراماً نتیاه ارزیابی از تعداد                                کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان.......................      
 گزارش ارزیابی تشخیص اصالت تعیی  خسارت و رسیدگی به تصادفات وسائل نقلیه   
 

 شماره شاسی نوع و سیستم شماره پالک ردیف
 شماره موتور

 مدل
 رنگ

 قابلیت تبدیل پالک وضعیت استهالک
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 محل امضاء و مهر 


