
 بسمه تعالی

 

"خدمات ویژه کارشناسان  "ثبت نظریه کارشناسی توسط کارشناس سامانه راهنمای   

به  یین دادرسی کیفریقانون آ 176.  175ی  موضوع موارد یین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتبه الزامات موجود در آنظر 

ی ایشان ابالغ ارجاع امر که برا نظریه کارشناسی از ناحیه کارشناس رسمی ارائه امکان   ،  نامه مذکوریین آ  1و بند ت ماده  9 ماده خصوص 

عدل ایران  "سامانه حسب مورد توسط کارشناس در  اعالمی ثبت موارد  هم شده است .  افربه صورت الکترونیک  به کارشناسی صادر گردیده

در این راهنما چگونگی ثبت نظریه کارشناسی و  صورت می پذیرد .   و یا با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت مستقیم  "

 . ارائه ضمائم به صورت مستقیم و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضای تشریح می گردد 

ایجاد  مذکورنظریه  ارسال  با جهت انجام امور مرتبط " نظریه کارشناسی" ا مرتبط ب، بخش مستقلی  کارشناسان بر این اساس در سامانه  

 .شده است 

برای شعبه صادر کننده  "در بخش خدمات ویژه کارشناسان  "عدل ایران  "در سامانه خدمات الکترونیک قضایی از طریق درگاه  نظریه ارسالی 

توانند از طریق مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی ) بخش کارتابل قضایی  یشعبات م بر این اساسارسال خواهد شد.  قرار کارشناسی 

 رویت نظریه کارشناسی اقدام نمایند . بررسی و ( نسبت به 

 : توسط کارشناس نظریه کارشناسی  ارسال فرایند 

 اقالم دریافتی از ثنا با ورود  شناسه کاربری ،  رمز شخصی و رمز موقت بر اساس  ،   در ابتدا فرم نظریه کارشناسی ، کارشناس  جهت ورود به 

 خواهد بود . {  نظریه کارشناسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی }طریق به این بخش  از نمود . در این راستا ورود به اقدام خواهد 

تابل شعبه ، وجود مشخصات کارشناس در تقیم به کاره کارشناسی و ارسال مسشرط اصلی امکان ثبت اطالعات نظرینکته : 

کانون کارشناسان ) فعال بودن کارشناس ( و ثبت نام در سامانه ثنا می باشد . در صورت عدم وجود هر یک از دو مورد اشاره 

  شده امکان ارسال از این طریق برای کارشناس فراهم نخواهد بود . 

 نظریه کارشناسی :مرتبط با ثبت و ارسال فرایند 

را انتخاب  "مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی  "  پس از ورود به صفحه نظریه کارشناسی در منوی سمت راست صفحه کاربر گزینه

 خواهد نمود 



 

 نظریه کارشاسی  •

  برای کاربر ایجاد خواهد شد . " نظریه کارشناسی" گزینه " مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی  "با انتخاب گزینه 

این بخش مشتمل بر دو گزینه مرتبط با موضوع کارشناسی و امکان تقدیم موضوع انتخابی می باشد . در وضعیت فعلی سامانه این 

کارشناس می بایست جهت ثبت و ارائه نظریه با انتخاب گزینه می باشد .  "تقدیم نظریه کارشناس  "و  "نظریه کارشناس  "گزینه 

 را انتخاب نماید .  "تقدیم نظریه کارشناس " ، کلید  "نظریه کارشناس " 

 

که می بایست نسبت به انتخاب هریک از  به نمایش در می آید با انتخاب گزینه مذکور ، مراحل مختلفی در سمت راست صفحه به کاربر     

 صورت پیاپی پس از اتمام هر عملیات اقدام نماید .  مراحل  به

 



 

 

  : ثبت و ویرایش نظریه کارشناسی 

،  "ارائه کننده  "،  "مدارک  "،  "اطالعات پرونده   "،  "موضوع  "با انتخاب این گزینه صفحه ای مشتمل بر چهار گزینه 

 به کاربر تعرفه خواهد شد . که می بایست به تفکیک نسبت درج اطالعات هر قسمت اقدام نماید  "متن  "

ن نظریه کارشناسی را ارسال نماید . عاتی را که می خواهد مرتبط با آدر این قسمت کاربر می بایست از فهرست ، موضو : موضوع  •

 از فهرست برگزیند . 

 

 

 



 .با انتخاب این گزینه فهرست مرتبط با موضوعات در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت  افزودن :  +

در صورتی که کاربر خواهد صرفا   ،  بر این اساس کاربر از فهرست انتخاب موضوع مورد نظر خود را بر خواهد گزید به عنوان مثال

 را برخواهد گزید .  "اسی تسلیم نظریه کارشن "نظریه کارشناسی خودر را ارئه نماید ، عنوان 

. در صورتی که عنوان مرتبط به اشتباه انتخاب شده باشد ، کاربر با انتخاب گزینه * آن را حذف نموده و مجدد گزینه افزودن را 

 برخواهد گزید . 

 

 

 

 

 



را  "بعدی   " پس از اتمام مراحل این بخش کاربر جهت ثبت عملیات مرتبط و انتقال به صفحه دیگر ، گزینه  بعدی : -

 برخواهد گزید . 

ن نظریه کارشناسی مرتبط را ارسال نماید وارد آ در این بخش کاربر مشخصات پرونده ای را که می خواهد برای  پرونده : اطالعات 

 انتخابی الحاق گردد . نموده تا نظریه به پرونده 

 دریافت اطالعات پرونده از طریق :

  در این بخش سه گزینه جهت انتخاب کاربر تعرفه می گردد . 

 
با انتخاب این گزینه در صورتی که کارشناس شماره پرونده و ردیف فرعی ، پرونده مرتبط با  شماره پرونده و ردیف فرعی : •

نمایش داده می شود ، می  و گزینه *  باشد در گزینه های مرتبط که به صورت به رنگ صورتیکارشناسی را در اختیار داشته 

 . بایست شماره های مورد نظر را درج نماید 

ن قرار دارد ، استان مورد توجه به شعبه که پرونده در آپس از درج شماره پرونده و ردیف فرعی کاربر می بایست با مرجع قضایی : 

کم استان اصفهان مطرح باشد ، در صورت که پرونده در یکی از محا رونده را انتخاب نماید . به عنوان مثالنظر جهت تخصیص پ

  را انتخاب نماید . "اصفهان  "کاربر می بایست از فهرست 

در صورتی که کارشناس بخواهد از شعبه رسیدگی کننده و شماره بایگانی بدون در  شعبه رسیدگی کننده و شماره بایگانی : •

به واهد گزید . در این صورت گزینه شعاختیار داشتن شماره پرونده مرتبط ، پرونده موضوعه را انتخاب نماید . این گزینه را برخ

. کاربر از فهرست انتخابی شعبه مورد نظر را گزینش رسیدگی کننده و شماره بایگانی اجباری بوده و با کلید * مشخص می گردد 

 نموده و شماره بایگانی را درج خواهد نمود . 

در صورتی که کارشناس شماره پرونده و عنوان شعبه را در اختیار داشته باشد و شماره شماره پرونده :  شعبه رسیدگی کننده و •

شده * مشخص  با گزینه دگی کننده و شماره پرونده را به صورت یشعبه رس با. با انتخاب این گزینه سامانه ،  فرعی پرونده را نداند

کاربر می بایست اقالم اطالعاتی مرتبط با این گزینه را تکمیل نماید . ) ثبت شماره پرونده و انتخاب شعبه از فهرست یا درج ،  است 

 کد شعبه جهت انتخاب ( 

ن را قید خواهد نمود تا سامانه نسبت به تعرفه شعبه داشته باشد در قسمت کد ، آرا در اختیار در صورتی که کاربر کد شعبه کد : 

  مورد نظر جهت تخصیص اقدام نماید .



در صورت انتخاب هر یک از سه شیوه مذکور و جهت تخصیص پرونده به نظریه کارشناسی ، کاربر گزینه بازیابی را انتخاب بازیابی :  •

خواهد نمود . در این صورت و صحیح بودن اطالعات ، سامانه در پایین صفحه مشخصات پرونده مشتمل بر شماره پرونده ، ردیف 

ورد که نشانگر تخصیص پرونده به شماره بایگانی می باشد ر کننده را به نمایش درخواهد آصادفرعی ، شماره بایگانی پرونده ، شعبه 

.  

 

به نظریه تخصیص دهد . در این  ر ا در صورتی که پرونده انتخابی متفاوت با پرونده ای باشد که کاربر می خواسته ان اقدام : -

  حذف خواهد نمود و مجدد به تخصیص پرونده اقدام خواهد کرد .حالت با انتخاب گزینه اقدام در ردیف مورد نظر ، پرونده را 

را جهت پرونده دیگر افه نماید می تواند همین فرایند نظریه کارشناسی اضخواهد پرونده دیگری به بدر صورتی که کاربر نکته :  -

  اهد پذیرفت .نیز به انجام رساند . در این صورت فرایند تخصیص توسط سامانه بر این پرونده نیز  صورت خو

پس از تکمیل اطالعات این بخش و جهت ورود به مرحله دیگر ) مدارک ( کاربر  گزینه بعدی را انتخاب  مرحله بعدی :> 

 خواهد نمود . 

  مدارک : •

در این بخش  کاربر مدرکی را که بر اساس آن نظریه کارشناسی به وی ارجاع گردیده و مبنای ارائه نظریه کارشناسی بوده و از شعبه 

 مرتبط با پرونده صادر گردیده است را از میان مدارک مجاز متعلق به هر عنوان مربوط به نظریه کارشناسی انتخاب خواهد نمود . 



 
 .خاب این گزینه فهرست مرتبط با موضوعات در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت با انت افزودن :  +

که جملگی اجباری   "، مرجع قضایی ، شماره مدرک و تاریخ صدور مدرک نوع مدرک  "  با انتخاب این گزینه چهار گزینه ،

 یل گردد . ممشخص شده اند می بایست توسط کاربر  انتخاب و تک *و گزینه 

 .  با توجه به انتخاب موضوع نظریه کارشناسی در بخش نوع مدرک ، عنوان مدرک مورد نظر به کاربر تعرفه می گرددنوع مدرک :  

به عنوان  "ابالغیه  " بخش مدارکضوع انتخاب شده باشد . در وبه عنوان مثال در صورتی که تسلیم نظریه کارشناسی به عنوان م

 مدرک مرتبط قابلیت انتخاب را خواهد داشت . با انتخاب این گزینه گزینه تحت عنوان تاریخ ابالغ نیز اجباری خواهد شد. 

 شماره ابالغیه ، تاریخ صدور و تاریخ ابالغ می بایست به صورت دقیق توسط کاربر ثبت و از تقویم انتخاب گردد .  نکته :

( کاربر  گزینه بعدی را  ارائه کننده پس از تکمیل اطالعات این بخش و جهت ورود به مرحله دیگر )  رحله بعدی :م> 

 انتخاب خواهد نمود . 

   ارائه کننده : •

 



 .قرار خواهد گرفت  شناساختیار کار امکان ثبت مشخصات ارائه دهنده در با انتخاب این گزینه  افزودن :  +

کاربر می بایست به در این بخش کاربر نسبت به ثبت مشخصات خود به عنوان ارائه دهنده نظریه کارشناسی اقدام خواهد نمود . 

نموده و سپس استعالم از ثنا ) گزینه کنار تاریخ تولد ( را انتخاب اقدام   "کد ملی و تاریخ تولد  "  صورت کامل نسبت به ثبت

 نماید . 

 

 
 

 

 ورود اطالعات هیات کارشناسی :

گان به تفکیک می بایست مشخصات تمام ارائه دهند ارائه می گردد . در این صورت که نظریه کارشناسی به صورت هیاتی در صورتی

ن کارشناسی که بر اساس کد کاربری آ الزم به ذکر است در بخش امضا صرفا ، تصویر امضایدر قسمت ارائه دهنده اضافه گردد . 

 اطالعات در حال ثبت شدن می باشد درج خواهد شد .  

 

  استعالم از ثنا :

را دارا می همانگونه که در مطالب این راهنما اشاره گردید ، کارشناسی امکان ارسال نظریه به صورت مستقیم برای کارتابل شعبه 

و یا کارشناسان قوه   دادگستری  ان رسمیشناسباشد که در سامانه ثبت نام نموده و عضو کانون کارشناسان دادگستری ) کانون کار

. بر این اساس پس از درج کد ملی و سال تولد با انتخاب کلید استعالم از ثنا در کنار گزینه تاریخ تولد ، سامانه قضائیه ( باشد 

را درج خواهد نمود . الزم به  " نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، شماره شناسنامه و محل صدور  " رشناس شامل مشخصات کا

 ذکر است این اطالعات از ثنا انتقال یافته و غیر قابل تغییر می باشد . 

اولین کارشناس با انتخاب  نکته : در صورتی که ارائه دهنده نظریه کارشناسی هیات کارشناسی باشد پس از ثبت عنوان

 کلید ) + افزودن ( عنوان کارشناسان بعدی به تفکیک امکان ثبت اطالعات را خواهد داشت . 

کارشناس ، صرفا از طریق تغییر اطالعات در ثنا امکان انجام ویرایش اطالعات کارشناس نکته : در صورت نیاز به تغییر اطالعات 

 امکان تغییر را ندارد .  "ارائه  کننده  "ه امکان پذیر بوده و اطالعات در صفح



( کاربر  گزینه بعدی را انتخاب خواهد  متنپس از تکمیل اطالعات این بخش و جهت ورود به مرحله دیگر )  مرحله بعدی :> 

 نمود . 

  متن : •

در این بخش کاربر نظریه کارشناسی خودر را در قسمت متن درج خواهد نمود . الزم به ذکر است متن مذکور عینا در کارتابل 

قضایی  جهت شعبه و همچنین طرفین پرونده جهت انجام فرایند ابالغ الکترونیک و مشاهده نظریه کارشناسی قابل رویت خواهد 

 بود . 

 

 ثبت موقت : 

 "رقمی ، گزینه  16صفحه اعالمی ، کارشناس جهت ذخیره سازی موقت اطالعات و دریافت کد رهگیری  5پس از تکمیل اطالعات 

 .را برخواهد گزید . در این صورت شماره رهگیری به نظریه کارشناسی تخصیص خواهد یافت  "ثبت موقت 

 



 
 

انجام عملیات ثبت موقت و جهت ادامه فرایند ثبت و ارسال نظریه کارشناسی و الحاق ضمائم پس از بازگشت به فهرست : 

 مد . رت فهرست اصلی به نمایش درخواهد آکاربر می بایست گزینه بازگشت به فهرست را انتخاب نماید . در این صو

)   ه ، مدرک ، آخرین وضعیت و ثبت کننده کهارائه کنند ،در این قسمت ، خالصه نظریه کارشناسی مشتمل بر اطالعات ، موضوع 

ثبت و ویرایش  "میل گزینه راست صفحه با توجه به انتخاب وتک کارشناس ( است به نمایش درمی آید .  در سمت –خودکاربری 

 را انتخاب خواهد نمود .  "منضمات  "، کارشناس در صورت وجود ضمائم و مدارک قابل ارائه ، گزینه  "نظریه کارشناسی 

 منضمات :

 در بخش متن ثبت نموده است را به هدر این بخش کارشناس می تواند تصاویر و اسناد مورد نیاز جهت الحاق به نظریه کارشناسی ک

 نظریه الحاق نماید . 

 
 



 را انتخاب خواهد نمود .  نتخابی ، نوع پیوست مورد نظر خوداز فهرست ا ردر این بخش کارب نوع پیوست :

ش شده و یا انتخاب از فایل مورد نظر به شرح یو، امکان الحاق مدرک پ "سایر ضمائم  "با انتخاب نوع پیوست ، به صورت مثال 

 زیر برای کاربر امکان پذیر خواهد شد . 

 
خواهد آن را الحاق نماید درج  می در این بخش کاربر تاریخ مورد نظر خود را با توجه به تاریخ صدور مدرکی که تاریخ مدرک :

 خواهد نمود . 

در این بخش کاربر شماره مدرک پیوست را بر اساس شماره ثبت شده و یا تخصیص یافته  بر روی آن مدرک درج  شماره * :

 اجباری می باشد (  گزینه) ثبت این خواهد شد 

 اجباری می باشد ( گزینه) ثبت این  در این بخش کاربر نام مدرک پیوست شده را درج خواهد نمودنام پیوست * : 

رگذاری  توسط مخاطب است ، کاربر می تواند با کلید ) + ( برتعداد اینکه چه تعداد مدرک نیازمند با در این بخش باتوجه بهتصویر ضمائم : 

  خواهد افزود ضمائم 



 

دارای اقالم که  "مسایر ضمائ"نوع پیوست  به عنوان مثال انتخاب اقالم اطالعاتی ، و درج  نوع پیوست پس از انتخاب  -

کاربر از تکمیل این اطالعات ،  پس می باشد  تصویر سایر ضمائمو  نام پیوست،  شماره،  تاریخ مدرکاطالعاتی شامل : 

 انتخاب نماید . را  "ثبت و ویرایش پیوست  " می بایست کلید 

 

 

ردیف پیوست مورد  مشابه جدول مندرج در تصویر باال ، ،  و ثبت آن نوع پیوست به همراه اطالعات تکمیلی  پس از تکمیل  -

برای افزودن فایل های مورد نظر  . سپس  .خواهد شد اضافه  مذکور  می باشد در جدول "سایر ضمائم"نظر که در این تصویر 

نمایش  الحاق تعداد فایل ها جهت  به تا در فهرست بارگذاری ها  انتخاب را  ( قرمز رنگ گزینه  ) آن جدول به پیوست از 

 ) مطابق تصویر بعدی ( داده شود. 



 

 

ی فایل جهت بارگذاری برابر می سایر ضمائم با تعداد ردیف هامدارک نمایش داده شده است تعداد  تصویر همانطور که در  -

 می باشد.یک عدد هم و تعداد ردیف فایل جهت بارگذاری  یک در این تصویر سایر ضمائم  . باشد  

مورد نظر وجود  تعداد فایل امکان افزایش  )+( کلید  ، با انتخاب به افزودن تعداد فایل جهت بارگذاری  نیاز در صورتی  نکته (

 انتخاب گردد " ثبت و ویرایش پیوست  " کلید که بعد از افزودن می بایست قبل از بارگذاری خواهد داشت 

 

)  در تصویر مشاهده می گردد بعد از ثبت اطالعات پیوست در این مرحله نوبت به بارگذاری فایل می رسد ، همانطور که  -

فایل مشخصات آن در بعد از انتخاب  . بارگذاری تعبیه شده است  برای جهت انتخاب فایل مورد نظر  ( رنگ آبی کلیدی به 



در  قرمز رنگ نشانگر آپلود ) گزینه ، بعد از انتخاب فایل  نمایان خواهد شد  (در تصویر  قرمز رنگ محدوده ردیف باال )

 انتخاب خواهیم نمود ( را جهت بارگذاری فایل تصویر 

 

الحاق مدارک در بخش موفقیت آمیز بودن  بیانگر ز بارگذاری فایل )آپلود( جدول فایل به رنگ زرد تبدیل خواهد شد که بعد ا -

 می باشد .  ضمائم 

جهت نمایش و چاپ فایل بارگذاری شده از آن استفاده  تعبیه شده است که می توان "  نمایش و چاپ " گزینه در این جدول  -

 نمود . 

( جهت تایید فایل در تصویر قرمز نشانگر زرد رنگ )  گزینه  بایست الزاما  می  نکته( بعد از بارگذاری فایل -

بعدی  ر تصوی نچه که در همانند آفایل به رنگ سبز  مرتبط با  . بعد از تایید جدولانتخاب نمایید  بارگذاری شده را

 می باشد. "  تایید نهایی فایل " بیانگر تغییر خواهد کرد که  مشخص شده است ،

 



تمام فایل را به صورت تجمعی به نظریه در این بخش در صورتی که کاربربخواهد  تمام پیوست ها به صورت یکجا :  بارگذاری و تایید کلی

و پس  آپلود همه "کارشناسی الحاق نماید ، گزینه انتخاب از فایل را برخواهد گزید و پس از انتخاب فایل های مورد نظر در قسمت فعالیت ها ، 

 تغییر پیدا خواهد نمود .  رنگ سبزر به را بر خواهد گزید . در صورت تایید انتخاب ، ردیف مورد نظ"   تایید  همهاز انجام فرایند مذکور 

 

بازگشت به " پس از دریافت پیام ذخیره سازی موفق ضمائم جهت انجام فرایند بعدی ، کاربر گزینه   بازگشت به فهرست : •

 مد .رت فهرست اصلی به نمایش درخواهد آدر این صورا انتخاب خواهد نمود .  "فهرست 

 

 آماده سازی جهت محاسبه هزینه و ارسال :  -

 

هویتی اطالعات در این بخش کاربر با انتخاب این گزینه اطالعات ثبت شده در نظریه کارشناسی را مشتمل بر اطالعات پرونده و 

 کارشناس ، خالصه نظریه کارشناس ارائه کننده و با انتخاب کلید + ، نمایش متن نظریه کارشناس قابل رویت خواهد بود . 



 
 

می  گیرنده  یماده ارسال برای واحد قضایاب این گزینه ، سامانه نظریه را آبا انتخ آماده سازی جهت محاسبه هزینه و ارسال : •

متصور نمی باشد لذا منظور از این صفحه صرفا  هزینه ر مالی و ریه کارشناسی موارد مرتبط با امودر ارسال نظنجایی که نماید . از آ

ید . ربر در این صفحه به نمایش در می آه صورت خالصه برای کابتنظیمی در فرم های مرتبط با نظریه می باشد که  تایید اطالعات

یید مورد تا "نظریه کارشناس   "آیا آماده سازی  " ربر این پرسش را طرح می نماید کهسامانه از کابا انتخاب کلید آماده سازی ، 

، سامانه به کاربر اطالع رسانی می نماید که عملیات آماده سازی با موفقیت انجام شده زی ماده سادر صورت انتخاب تایید آ "است 

بر روی هر کدام از " بازگشت به فهرست  " را انتخاب نماید می تواند با انتخاب گزینه " بستن" است و در صورتی که گزینه 

  گزینه ها تغییرات مرتبط را به انجام رساند .

 



 

 

 

بازگشت به فهرست " ، کاربر گزینه  موفقیت در آماده سازی ارسال نظریه کارشناس پس از دریافت پیام   بازگشت به فهرست : •

 را انتخاب خواهد نمود . در این صورت فهرست اصلی به نمایش درخواهد آمد . "

 

 :چاپ اولیه    -

با انتخاب این گزینه سامانه متن مکاتبه کارشناس با مراجعه قضایی را که مشتمل بر متن نظریه کارشناسی می باشد جهت 

 ورد . برای کارشناس به نمایش درخواهد آ چاپ

: با توجه به نیاز به ثبت امضای کارشناس الکترونیک کارشناس جهت ارسال نظریه به واحد قضایی ، مناسب است اخذ  نکته

 صورت پذیرد .  "اخذ امضای الکترونیک  "چاپ نظریه پس از 

 



 

 امضای الکترونیک :  -

می بایست تصویر امضای کارشناس در ذیل نظریه کارشناسی در این بخش و جهت ارسال نظریه کارشناسی به واحد قضایی 

گردیده است به دو شیه زیر  نام در سامانه ثنا از کاربر اخذ الکترونیک قرار گیرد . در این خصوص تصویر امضایی که در زمان ثبت

 ر می باشد . امکان الحاق به نظریه کارشناسی را دا

 



 

قانون آیین  656و  652در این شیوه مستند به مواد  از طریق امضای دیجیتال ) برای دارندگان کارت هوشمند ( : .1

کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیک جهت انتقال ایمن اطالعات فرایند  با بهدادرسی کیفری ، 

هوشمند ایجاد شده است . در این شیوه تصویر امضای شخص از مرکز صدور گواهی بر اساس کارت  لتخصیص امضای دیجیتا

) این امکان صرفا برای تعدادی از ن به متن مورد نظر الحاق و تصدیق می گردد . یشه بر اساس کارت هوشمند دارنده آر

اده از این امکان جهت ینده امکان استفمند می باشند ایجاد گردیده و در آوکالی دادگستری که دارای کارت هوش

 کارشناسان دادگستری نیز فراهم خواهد شد. (

جهت  تری و کارشناسان قوه قضائیهای کارشناسان رسمی دادگسردر این شیوه که در حال حاضر ب از طریق رمز موقت : .2

مورد استفاده قرار می گیرد . با ارسال یک رمز الحاق تصویر امضای اخذ شده از ایشان در سامانه ثنا به متن نظریه کارشناسی 

ن شماره در ردیف مورد نظر به شرح زیر تصویر سط کارشناس در سامانه ثنا و ثبت آموقت به شماره تلفن همراه ثبت شده تو

 خواهد شد : امضا به نظریه کارشناسی الحاق

با انتخاب این گزینه شماره رمز موقت جهت انجام فرایند تصدیق به شماره تلفن همراه کارشناس که در ارسال رمز موقت :  -

  سامانه ثنا ارائه نموده است ارسال خواهد شد .

 کاربر شماره رمز پنج رقمی دریافتی را در قسمت مورد نظر درج خواهد نمود . در ادامه 

 

را انتخاب  "درج امضاء  "کاربر گزینه ، پس از ثبت شماره رمز دریافتی جهت الحاق تصویر امضا به متن نظریه :  درج امضاء -

خواهد نمود که تصویر امضا با موفقیت در متن مکاتبه کارشناسی  رسانیخواهد نمود . در این صورت سامانه به کاربر اطالع 

 درج گردیده است . 



 

اسه ثنا که اطالعات کارشناسی از ) شخص دارای شن مسئولیت اطالعات ثبت شده و نظریه ارسالی برای شعبه برعهده کاربر ثبت کنندهنکته : 

بر این اساس رمز موقت به شماره تلفن تعرفه شده از ناحیه کاربر در سامانه ثنا ارسال می گردد . ن برای شعبه ارسال شده است می باشد ( آ

بر این اساس و نظر به رمز در قسمت اعالمی و انتخاب کلید درج در قسمت امضاء به معنای تایید نظریه از ناحیه ارائه کننده می باشد .  رود و

قانون آیین دادرسی کیفری صورت الکترونیکی و محتوای الکترونیکی کافی و معتبر می باشد و بر اساس تبصره یک همین ماده نمی  655ماده 

از طریق این شیوه ا ارسال نظریه آن خودداری نمود . بر این اساس ب توان صرفا به لحاظ شکل و نحوه تبادل اطالعات از اعتبار بخشیدن به آثار

 نسبت به ارائه نسخه فیزیکی نظریه به شعبه اقدام نماید .شناس نباید کار

را انتخاب  "بازگشت به فهرست " ، کاربر گزینه   الحاق تصویر امضا موفقیت در پس از دریافت پیام   بازگشت به فهرست : •

 خواهد نمود . در این صورت فهرست اصلی به نمایش درخواهد آمد .

 ارسال به مرجع قضایی و مشاهده خالصه نظریه کارشناسی :  -

ارسال به مرجع " کاربر جهت ارسال نظریه مذکور می بایست گزینه در این بخش و بعد از الحاق امضا به نظریه کارشناسی ، 

خالصه ای از اطالعات مرتبط با نظریه و متن   با این انتخاب را انتخاب نماید ." ریه کارشناسی قضایی و مشاهده خالصه نظ

را  "ارسال  "در صورت اطمینان از صحت اطالعات ثبت شده کاربر کلید مد . سی برای کاربر به نمایش درخواهد آنظریه کارشنا

 برخواهد گزید . 

 ارسال : •

یا با ارسال نظریه کارشناسی موافق هستید . در صورت تایید ، کاربر آ "این پرسش را طرح می نماید که  سامانهبا انتخاب این گزینه 

در این صورت وضعیت نظریه به ارسال شده به شعبه تغییر خواهد یافت و تاریخ را انتخاب خواهد نمود .  "ارسال و تایید  "گزینه 

 درج خواهد شد .  "اعت ارجاع س " و ساعت ارسال در نیز در بخش تاریخ و



 

 را برخواهد گزید .  "انصراف و بستن  "نخواهد نظریه را برای شعبه ارسال نماید ، گزینه  ردر صورتی که کارب

 

 



 

گزینه چاپ اولیه ، شماره ثبت نظریه در  مجدد  نکته : در صورت وصول نظریه توسط شعبه و ثبت در دفتر مکاتبات قضایی ، در زمان انتخاب

 مد . ه نیز برای کاربر نمایش درخواهد آدفتر مکاتبات قضایی شعب

در باالی صفحه نظریه کارشناسی کلید جستجو برای کاربر ایجاد شده است . در این حالت کاربر با درج شماره رهگیری نظریه  جستجو :

 طالعات نظریه کارشناسی مورد نظر خود را رویت نماید .کارشناسی و انتخاب کلید مذکور می تواند ا

 

موافق " کارشناسی جدید " یا با ثبت نظریه که آ "را طرح می نماید  شسلید سامانه این پربا انتخاب این ک  نظریه کارشناسی جدید :

 در صورت تایید ، صفحه جهت ثبت نظریه جدید در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت .  "هستید 

 

 



 


