
)ایمنی و حوادث(11از گروه اسلحه شناسیجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
ی مورد نیازسوابق تجربپیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

11 -1
تشخیص کارائی سالح 

وشناخت مهمات و تعیین 
میزان تخریب آن

تشخیص سالم بودن و یا عیب و نقص فنی*
شناسائی انواع مهمات و کارائی آنها*
تأثیر میزان قدرت و برد سالح و مهمات*

مندرجات آگهی ثبت نام طبق -
*--و مقررات قانونی

ارزیابی انواع سالحهاي شکاري و قیمت تجاري *ارزیابی  سالحهاي شکاري22-1
سالحها در دعاوي مطروحه بر اساس قیمتهاي روز

داشتن 
صالحیت

1ردیف 

سال سابقه تجربی از 2ارائه 
اداره  -سازمان  صنایع دفاع

-سالح و مهمات ارتش
شگاه سالح شناسیآزمای

اداره تشخیص هویت در مورد

ساعت و 20
موفقیت در 

آزمون

سال 1
آزمونوآزمون

33 -1

دازي تعیین زمان تقریبی تیران
و ظهور

شماره هاي مخدوش بر روي 
سالح

انجام آزمایش بر روي سالح جهت تعیین زمان *
تیراندازي 

ظاهر نمودن شماره هاي مخدوش سالح *
نفوذ گلوله شلیک شده از تعیین قدرت برد و *

سالحهاي مورد نظر

-

سال سابقه تجربی از 2ارائه 
آزمایشگاه سالح شناسی اداره 

تشخیص هویت  در مورد 
صالحیت اعطائی

ساعت و 40
موفقیت در 

آزمون

سال و 1
موفقیت در 

آزمون
آزمون

44 -1

وکه  بررسی و مقایسه گلوله و پ
استفاده شده در جنایت 

ساب آنها به (جنائی)  و انت
سالح مظنون

تعیین کالیبر سالح*
شناسائی سالح  متعلقه*
انجام مقایسات میکروسکوپی برروي مدارك جنائی و *

انتساب و یا عدم انتساب آن به سالح مظنون

داشتن 
صالحیت

1ردیف 

سال سابقه تجربی از 4ارائه 
ره آزمایشگاه سالح شناسی ادا

تشخیص هویت
یدر مورد صالحیت اعطائ

ساعت و 60
موفقیت در 

آزمون
آزمونسال2



)ایمنی و حوادث(11از گروه اسلحه شناسیجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیش نیازشرح صالحیتان صالحیتعنوصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

55-1
آنالیز مواد محترقه ،آزمایش 

ذرات باقیمانده باروت و سرب 
بر روي بدن و لباس

تشخیص ذرات باقیمانده ناشی از شلیک  و بقایاي *
باروت 

م آزمایش شیمیائی برروي لباس جهت تعیین انجا*
محل ورود و خروج گلوله، فاصله و مسیر تیر اندازي

آنالیزمواد محترقه و تعیین استاندارد و غیر *
استاندارد بودن

داشتن 
صالحیت

1ردیف 

سال سابقه تجربی از 2ارائه
آزمایشگاه سالح شناسی و 

اداره تشخیص هویت
در مورد صالحیت اعطائی

ساعت و 20
موفقیت در 

آزمون
آزمونماه6

66 -1

بررسی اجساد والبسه آنان و 
مصدومین حوادث تیراندازي 

و انفجار مواد محترقه و 
منفجره سبک

تشخیص محلهاي  ورود و خروج گلوله و اصابت مواد *
محترقه به مصدومین و متوفیان 

تعیین مسیروفاصله اصابت گلوله به آنان*
و مواد محترقه و منفجره  مورد تعیین نوع سالح*

اصابت

داشتن 
صالحیت

1ردیف 

سال سابقه تجربی از 7ارائه 
اره آزمایشگاه سالح شناسی  اد
یح تشخیص هویت، سالن  تشر

پزشکی قانونی
در مورد صالحیت اعطائی

ساعت و 60
موفقیت در 

آزمون
آزمون-

77 -1
بررسی و باز سازي صحنه 

ار مواد هاي تیر انداري  و انفج
محترقه  و منفجره سبک

بررسی صحنه تیر اندازي*
درخصوص صحنه شهوداستماع اظهارات متهم و*

وقوع حادثه
تعیین محل ورودوخروج گلوله نحوه وقوع حادثه *
وموادانفجاري وفاصله انفجار نعیین نوع سالح*
انفجارتعیین عمد یا سهوي بودن تیر اندازي و*

داشتن 
صالحیتها

ي 
ردیفهاي 

6و4و1

ارائه  سال سابقه تجربی از 
آزمایشگاه  سالح شناسی،اداره 

تشخیص هویت، اداره قتل 
آگاهی ، بررسی صحنه جرم 

اداره تشخیص هویت، دادسراي 
جنائی  در مورد صالحیت 

اعطائی

ساعت و 60
موفقیت در 

آزمون
آزمون-



)ایمنی و حوادث(11از گروه اسلحه شناسیجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
سوابق تجربی مورد نیازپیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آموزشی
دوره 

آزمونکارورزي

88-1
تفکیک قتل از خودکشی و 
تشخیص نحوه اصابت گلوله 

یا مواد منفجره و محترقه

بررسی صحنه تیراندازي وبازسازي صحنه وقوع *
حادثه

تفکیک قتل از خودکشی در حوادث *
تیراندازي و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک  *

تشخیص اصابت گلوله مستقیم یا غیر*

تن داش
صالحیتهاي 

ردیفهاي 
7و6و4و1

سال سابقه تجربی از 6ارائه 
اره آزمایشگاه سالح شناسی  اد

تشخیص هویت، 
نیسالن تشریح پزشکی قانو

در مورد صالحیت اعطائی

ساعت و 40
موفقیت در 

آزمون
آزمون-

99-1

بررسی عملکرد مأمورین 
نظامی یا انتظامی  در 

بکارگیري سالح و انطباق با 
ن مربوطقانو

نحوه عملکرد مأمورین نیروهاي مسلح تعیین*
در تیر اندازیهاي انجام شده 

بررسی و انطباق عملکرد آنان با قانون بکار *
گیري  سالح در موارد ضروري

تعیین میزان قصوراشخاص در صحنه تیراندازي *
و انفجار مواد منفجره و محترقه سبک

داشتن 
صالحیتهاي 

ردیفهاي 
8و7و6و4و1

سال سابقه تجربی از 8ئه ارا
اره آزمایشگاه سالح شناسی، اد

تشخیص هویت ،دادسراي 
جنائی ،اداره حقوقی ناجا 
در مورد صالحیت اعطائی

ساعت و 20
موفقیت در 

آزمون
آزمون-


