
گـروه 8

فنـون هنـری

رشته امور ورزشــی..................................

رشته تألیفات............................................... 

رشته تشخیص اصالت خط امضا  و اثر انگشت.....
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صالحیتمشخصات

رشته: امور ورزشي  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

 تلفن: 20833130518

سید حسن ابراهیمی

حوزه جغرافیایی: ساوه

حوزه فعالیت: استان مرکزی 

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09125552782

شماره پروانه: 3108180210

  امور ورزش شنا و نجات غريق

کارشناسی تربيت بدنی

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

شماره پروانه: 3101180212

  امور ورزش جودو؛ عناصر ورزشی؛امور ورزشهای رزمی

کارشناسی ارشد تربین بدنی - مدیریت راهبردی 
سازمانهای ورزشی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

محمد رضا اخگر

همراه: 09188611927

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: تالیفات  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

زهرا زنجیردار

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1389/07/04

همراه: 09188621389

شماره پروانه: 3101310273

  بررسی و ارزيابی حقوق مؤلفين و ناشرين

کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی
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صالحیتمشخصات

رشته: تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

 تلفن: 21033130518

محمدرضا قارون

حوزه جغرافیایی: استان مرکزی

حوزه فعالیت: استان مرکزی

تاریخ صدور پروانه: 1381/02/29

همراه: 09123115365

شماره پروانه: 3101320007

  مقايسه و بررسي خطوط و امضائات فارسي و امهار؛ تقدم 
و تأخر نوشته جات، پاك شدگيهاي فيزيکي و شيميايي؛ 
بررسي انواع جوهرها و کاغذ؛ تعيين قدمت و سن تقريبي 
اسناد، مقايسه و تطبيق خطوط ماشيني و چاپي و خطوط 
غير دست نويس؛بررسی و تطبيق آثار انگشتان  و ظهور 

آثار انگشتان بجا مانده در صحنه های جرم

کارشناسی  دانشگاه پليس

حبیب اله دارابی

حوزه جغرافیایی: اراک

حوزه فعالیت: سراسرکشور

تاریخ صدور پروانه: 1388/11/17

همراه: 09183638732

شماره پروانه: 3101320218

  مقايسه و بررسي خطوط و امضائات فارسي و امهار، تقدم 
و تأخر نوشــتجات، پاکشدگي هاي فيزيکي و شيميايي؛ 
بررسي انواع جوهرها و کاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبي 
اسناد؛ مقايسه و تطبيق خطوط ماشيني، چاپي و خطوط 
غير دستنويس؛ بررسي و تطبيق آثار انگشتان و ظهور آثار 
انگشتان بجا مانده در صحنه هاي جرم؛ بررسي و مقايسه 

خطوط و امضائات التين و ساير زبانها

کارشناسی علوم سياسي -  علوم انتظامي

حوزه جغرافیایی:  اراک

تاریخ صدور پروانه: 1391/02/04

شماره پروانه: 3101320365

  مقايســه و بررســی خطوط و امضائات فارسی و امهار، 
تقدم و تأخر نوشتجات، پاکشدگيهای فيزيکی و شيميائی؛ 
بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعيين قدمت و سن تقريبی 

اسناد

کارشناسی رشته علوم تربیتی مدیریت وبرنامه 
ریزی آموزشی

حوزه فعالیت:   استان مرکزی

مصطفی حیدر بیگی

همراه: 09188629553

ی
ی استان مرکز

ستر
کانون کارشناسان رسمی دادگ
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صالحیتمشخصات

رشته: تشخیص اصالت خط، امضاءواثرانگشت  )به ترتیب سابقه کارشناسی(گروه 8: فنون و هنر

رضا احمدی

حوزه جغرافیایی: دلیجان، محالت، خمین

حوزه فعالیت: دلیجان، محالت، خمین

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09183635361

شماره پروانه: 3103320547

  مقايسه و بررسی خطوط وامضائات فارسی و امهار،تقدم 
و تاخر نوشتجات ،پاکشدگی هاي فيزيکی وشيميايی

کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی

محسن عباسی

حوزه جغرافیایی: ساوه، زرندیه، نوبران

حوزه فعالیت: ساوه، زرندیه، نوبران

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/26

همراه: 09188642457

شماره پروانه: 3102320585

  مقايسه و بررسی خطوط وامضائات فارسی و امهار،تقدم 
و تاخر نوشتجات ،پاکشدگی هاي فيزيکی وشيميايی

کارشناسی مردم شناسی  -  علوم اجتماعی
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