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 سوابق مورد نياز )جايگزين سوابق( 
 سوابق تجربي 

 مورد نياز 
 عنوان صالحيت  شرح صالحيت  پيش نياز 

 کد

 صالحيت 
 رديف 

زيردوره کارو آزمون  
دوره  

 آموزشي

* - - 
و  طبق مندرجات آگهي ثبت نام

يمقررات قانون  
- 

قص فني  نتشخيص سالم بودن و يا عيب و -  

آنها شناسائي انواع مهمات و کارائي-  

تأثير ميزان قدرت و برد سالح و مهمات-  

تشخيص کارائي سالح  

وشناخت مهمات و تعيين 

 ميزان تخريب آن

1-1  1 

وآزمون سال1 آزمون   

ساعت و  20

ت در  يموفق

 آزمون 

سال سابقه تجربي از سازمان   2ارائه 

اداره  سالح و مهمات  -ع دفاعيصنا

آزمايشگاه سالح شناسي  -ارتش  

در مورد   تاداره تشخيص هوي

ي ت اعطائيصالح  

داشتن  

 صالحيت 

1ف يرد  
 

ارزيابي انواع سالحهاي شکاري و قيمت تجاري -

سالحها در دعاوي مطروحه بر اساس قيمتهاي 

 روز

2-1 ارزيابي  سالحهاي شکاري  2 

 آزمون 
ت  يو موفق سال1

 در آزمون 

ساعت و   40

ت در  يموفق

 آزمون 

سال سابقه تجربي از  2ارائه 

شناسي اداره  آزمايشگاه سالح

ت يدر مورد صالح تشخيص هويت 

    ياعطائ

- 

انجام آزمايش بر روي سالح جهت تعيين زمان  -

ظاهر نمودن شماره هاي مخدوش  -تيراندازي 

تعيين قدرت برد و نفوذ گلوله شليک -سالح 

 شده از سالحهاي مورد نظر 

تعيين زمان تقريبي 

ظهور تيراندازي و   

 يروشماره هاي مخدوش بر 

 سالح

1-3  3 

  سال 2 آزمون 

ساعت و   60

ت در  يموفق

 آزمون 

سال سابقه تجربي از  4ارائه 

آزمايشگاه سالح شناسي اداره 

 تشخيص هويت

ي ت اعطائيدر مورد صالح  

داشتن  

 صالحيت 

1ف يرد  
 

تعيين کاليبر سالح -  

شناسائي سالح  متعلقه -  

انجام مقايسات ميکروسکوپي برروي مدارک  -

دم انتساب آن به سالح  جنائي و انتساب و يا ع

 مظنون 

بررسي و مقايسه گلوله و  

پوکه  استفاده شده در  

جنايت )جنائي(  و انتساب  

 آنها به سالح مظنون 

1-4  4 

ماه 6 آزمون   

ساعت و   20

ت در  يموفق

 آزمون 

سال سابقه تجربي از 2ارائه

آزمايشگاه سالح شناسي و اداره 

 تشخيص هويت 

ي ت اعطائيدر مورد صالح  

داشتن  

حيت صال  

1ف يرد    
 

تشخيص ذرات باقيمانده ناشي از شليک  و -

انجام آزمايش شيميائي برروي -بقاياي باروت 

لباس جهت تعيين محل ورود و خروج گلوله،  

آناليزمواد محترقه و  -فاصله و مسير تير اندازي 

 تعيين استاندارد و غير استاندارد بودن  

ش  يز مواد محترقه ،آزمايآنال

باروت و سرب   ماندهيذرات باق

بدن و لباس يبر رو  

1-5  5 
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 سوابق تجربي  سوابق مورد نياز )جايگزين سوابق( 

 مورد نياز 
از پيش ني  عنوان صالحيت  شرح صالحيت  

 کد

 صالحيت 
 رديف 

دوره   دوره کارورزي آزمون

 آموزشي

 - آزمون 

ساعت و   60

موفقيت در  

 آزمون 

سال سابقه تجربي از  7ارائه 

آزمايشگاه سالح شناسي  اداره 

تشخيص هويت، سالن  تشريح  

 پزشکي قانوني

 در مورد صالحيت اعطائي 

داشتن  

 صالحيت 

1رديف   

 
 

ص محلهاي  ورود و خروج گلوله و اصابت تشخي-

 مواد محترقه به مصدومين و متوفيان 

تعيين مسيروفاصله اصابت گلوله به آنان-  

تعيين نوع سالح و مواد محترقه و منفجره  مورد  -

 اصابت

بررسي اجساد والبسه آنان  

و مصدومين حوادث  

تيراندازي و انفجار مواد  

 محترقه و منفجره سبک 

1-6  6 

 - آزمون 

ساعت و   60

موفقيت در  

 آزمون 

ارائه  سال سابقه تجربي از آزمايشگاه 

سالح شناسي،اداره تشخيص هويت،  

اداره قتل آگاهي ، بررسي صحنه 

جرم اداره تشخيص هويت، دادسراي  

 جنائي  در مورد صالحيت اعطائي 

داشتن  

صالحيتهاي  

6و4و1رديفهاي   

استماع اظهارات -بررسي صحنه تير اندازي-

-شهوددرخصوص صحنه وقوع حادثهمتهم و

 تعيين محل ورودوخروج گلوله نحوه وقوع حادثه  

نعيين نوع سالحوموادانفجاري وفاصله انفجار -  

تعيين عمد يا سهوي بودن تير اندازي و انفجار-  

بررسي و باز سازي صحنه 

هاي تير انداري  و انفجار  

مواد محترقه  و منفجره  

 سبک

1-7  7 

 - آزمون 

ساعت و   40

وفقيت در  م

 آزمون 

سال سابقه تجربي از  6ارائه 

آزمايشگاه سالح شناسي  اداره 

 تشخيص هويت،  

 سالن تشريح پزشکي قانوني 

 در مورد صالحيت اعطائي 

داشتن  

صالحيتهاي  

رديفهاي 

7و6و4و1  

بررسي صحنه تيراندازي وبازسازي صحنه وقوع  -

 حادثه 

تيراندازي  -تفکيک قتل از خودکشي در حوادث -

ر مواد محترقه و منفجره سبک  و انفجا  

تشخيص اصابت گلوله مستقيم يا غير مستقيم-  

تفکيک قتل از خودکشي و 

تشخيص نحوه اصابت گلوله 

 يا مواد منفجره و محترقه  

1-8  8 

 - آزمون 

ساعت و  20

موفقيت در  

 آزمون 

سال سابقه تجربي از  8ارائه 

آزمايشگاه سالح شناسي، اداره  

ائي  تشخيص هويت ،دادسراي جن

 ،اداره حقوقي ناجا 

 در مورد صالحيت اعطائي 

داشتن  

صالحيتهاي  

رديفهاي 

8و7و6و4و1  

تعيين نحوه عملکرد مأمورين نيروهاي مسلح در -

 تير اندازيهاي انجام شده  

بررسي و انطباق عملکرد آنان با قانون بکار  -

تعيين ميزان -گيري  سالح در موارد ضروري  

و انفجار مواد  قصوراشخاص در صحنه تيراندازي 

 منفجره و محترقه سبک  

بررسي عملکرد مأمورين 

نظامي يا انتظامي  در 

بکارگيري سالح و انطباق با 

 قانون مربوط  
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