
)فنون هنري(   8از گروه تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشتجدول صالحیت هاي رشته 

کد ردیف
سوابق تجربی پیش نیازشرح صالحیتعنوان صالحیتصالحیت

مورد نیاز

سوابق مورد نیاز(جایگزین سوابق)
دوره 

آزموندوره کارورزيآموزشی

11 -1

مقایسه و بررسی خطوط و 
امضائات فارسی و امهار

،تقدم و تاخر نوشتجات ، 
پاکشدگی هاي فیزیکی و 

شیمیایی

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف و کلمات ،نقطه 
گذاري و سرعت و صراحت ، فرم و قالب کلی امضاء و 

اجزاء متشکله امضائات

رج شرایط مند
در آگهی ثبت 

نام
----

21 -1
بررسی انواع جوهر ها و کاغذ 
و تعیین قدمت و سن تقریبی 

اسناد

تشخیص تقدم و تاخر نوشتجات نسبت به اضافات و 
بلعکس ، تشخیص پاکشدگی هاي فیزیکی و شیمیایی با 

استفاده از دستگاههاي مربوطه ، مقایسه جوهر از نظر 
ی اسنادتعیین سن تقریبرنگ و نوع و 

شرایط مندرج 
در آگهی ثبت 

نام
----

32-1
مقایسه و تطبیق خطوط 

ماشینی ،چاپی و خطوط غیر 
دست نویس

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف و کلمات و عالئم 
ویژه و تشخیص نوع ماشین و تعیین محرر

داشتن صالحیت 
1بند 

ارائه سوابق کاري 
-سال5به مدت 

در صورت 
گذراندن نداشتن 

دوره کارورزي 
بمدت یکسال

-

بررسی و مقایسه خطوط و 1- 43
التین و سایر زبانهاامضائات

تطبیق و مقایسه حروف کلمات ، از نظر شکل و قالب 
،نوع حروف ، عادات نویسندگی و نقطه گذاري ها و 

تشخیص امضائات

داشتن 
صالحیتهاي بند 

1و2
---ارائه سوابق کاري

54 -1

و تطبیق آثار بررسی 
انگشتان و ظهور آثار 

انگشتان بجا مانده در صحنه 
هاي جرم

بررسی و تطبیق آثار انگشتان از نظر نوع نقش ،آثار و 
عالئم ویژه و سایر نکات فنی مربوطه و ظهور آثار 

انگشتان نامرئی

پیش نیاز ندارد 
و اصوال این 

رشته ارتباطی 
با سه بند باال 

ندارد

سال 5داراي 
کاري معتبر سابقه

از اداره تشخیص 
هویت و قبولی در 

آزمون

---

غالمعلی شهرکی 
رئیس شوراي عالی کارشناسان رسمی دادگستري  


