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ضاٞی تسٛی أٙیر ّٔی (غّح خایساض ّٔٚی)
غّح سطاسطی ٚزایٕی زضافغا٘سساٖ ٚاحس


ٔؼیاضی ساذسٗ ازاضاذ أٙیسی تا سسٙسضز ضٚظ ٔدٟع تا زىِٛٛٙغی خیططفس( ٝزىٙاِٛغی ٔؼّٔٛازی ٚاضزثاعی)



ایداز ازاض ٜزحّیُ ،اضظیاتی ٚوٙسط َٚاعالػاذ چاخی ،غٛزی ٚزػٛیطی زضوطٛض(زٕأی سیسسٓ ٞای اعالع
ضسا٘ی)



ایداز ازاضٚ ٜاحس زثّیغاذ  ٚسیسسٓ ضس اعالػاذ زضٕٗ؛ زٙظیٓ  ٚضٞثطی سیسسٓ ٘ططازی زِٚر (ٚظاضذ
اعالػاذ ٚفط)ًٙٞ



ایداز سیسسٓ سطٔایٌ ٝصاضی زحر خٛضص ٚزِٚسی (سطٔایٌ ٝصاضی ٘یٕ ٝزِٚسی)



زطتی ٝواضٔٙساٖ زحر خٛضص تطای أٙیر ّٔی



ایداز ضٛضی ٔغاِؼاذ ػّٕی افغا٘سساٖ (ٔؼیاضی ساذسٗ ظ٘سٌی ٔطزْ اظ عطیك ٔغع ٔسفىط افغاٖ)



تطضسی ٚزحمیك زیٍطاٖ
 oتطضسی زٕأی ضسا٘ٞ ٝای ز٘یا
 oتطضسی ٚزٙظیٓ زرّیماذ
 oتطضسی اضظیاتی ٞا
 oػىاسی حطفٛی



عطاحی ٚزیعایٗ فی ٚاحس ظتاٖ تطای زثّیغاذ ٘ٚططاذ زِٚسی  ٚضسٕی



اضظیاتی ٚضؼیر و٘ٛٙی ازاضاذ



خالٖ ٌصاضی زلیك  ٚزضاظٔسذ



ٔؼیاضی ساذسٗ ازاضاذ تطٕ َٛازاضاذ زِٚسی  ،غیطزِٚسی  ٚضرػی




زطتیٟٔ ٝاضذ ٞای واضی واضٔٙساٖ تا سیسسٓ ٞای خسیس
ساذسٗ ازاضاذ خسیس




ٚغُ ٕ٘ٛزٖ ازاضاذ وّیسی زٛسظ ضثىٔ ٝداظی ٔرفی
ایداز ٚخالٖ ٌصاضی سیسسٓ ٞای اعالػازی ٚخ ًٙفىطی اظلثُ عطح ضسٚ ٜتاظی تعضي ٔغع افغا٘ی



زثثیر ضرػیر (ایداز سیسسٓ زؼمیة ضرػی)



خطٚغ ٜضاخسسطٕ٘ٛزٖ ٚواضذ ٞای ٛٞیر ٚحىٔٛر زاضی تطلی ٚاظضا ٜزٚض



o

ضدط ٜفأیّی ٚثثر احٛاَ ٘فٛس یا وّسسطیطٗ ٔٙغمٛی

o

زصوط ٜای تطلی

o

خاسدٛضذ تطلی

o

واضذ ٞای تطلی خطزاذر خَٛ

o
o

ضاخسسطیطٗ زِٛساذ ٚٚفیاذ ٚزػسیك ٘أ ٝزِٛس
واضذ ا٘سراتاذ

o

سیسسٓ واضذ ٞای ٔىازة ٚخٙٞٛسٞ ٖٛا

o

سیسسٓ ٞای تیٔٛسطیه ) DNA, Finger Print, Eye(ٚ

o

واضذ ٞای زیٍط

سیسسٓ ٔاِی ٝزٞی ٔٚؼأالذ تطلی  ٚغیطتطلی ضاخسسطضسٜ
 oسیسسٓ تطلی لغغ غطفیٞ ٝای تطق
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o

ٔٛاضز ٔاِی ٝزٞی ضرػی

o

سیسسٓ ٞای ٚغُ ضسٔ ٜاِی ٝزٞی ٟ٘ازٞا

o
o

سیسسٓ ٞای ذطیس ٚفطٚش ضاخسسطضس ٜواال ٚاخٙاس
سیسسٓ ٞای تاضوٛز ٚخیٗ وٛز ٔسّسُ

زؼمیة ذٛزی ضرػیر
o

زؼمیة زاوسط ٚچه زاوسط

o

زؼمیة اخسٕاػی ٛٔٚفف اخسٕاػی

o

زازای ضٟطی

o

زازای غٙفی

زؼمیة ٔداظی
o
o



زؼمیة ضاخسسط ضسٜ
o
o









زیّیفٔ ،ٖٛثایُ ٚزیٍط ٚسایُ اضزثاعی
زؼمیة ا٘سط٘یسی
زایطوسٛضی ٞا
اٚضاق زثّیغازی

ٛٔ oسساذٟ٘ ،ازٞا... ،
سیسسٓ ٞای ضاخسسطیطٗ اعالػاذ ٚزاضایی ٞای شٙٞی
o

حك زاِیف ٚچاج

o
o

حك عطح ٚاذسطاع
حك عثغ ٘ٚطط

o

سیسسٓ ٞای ثثر اعالػاذ زداضی ٔٚفىٛضٚی (اسٓ٘ ،طاٖ ،آضْ زداضزی ،ضؼاضٟٔ ،ط ،أضا ،چه ،تُ ،اسٙاز
زفسطی ،خالٖ ٞای زداضزی ،خالٖ ٞای ػُٕ ،اساسٙأٞ ٝأ ،طأٙأٞ ٝا)

سیسسٓ ٞای زؼمیة غیطٔسسمیٓ ٚزػٛیطی
o
o

زٙظیٓ سیسسٓ ٞای زطا٘سدٛضزی ٚزطافیه ضٟطی
سیسسٓ ٞای ٚیسیٛیی ٚزػٛیطی ٘ماط ٔ ٟٓضٟط

o

سیسسٓ ضاخسسط أالن ٚضٕٙٞا ٞا

o
o

سیسسٓ تطلی ساذسٗ ٛٞزُٕٟٔ ،اٖ ذا٘ٞ ٝا ،ضسسٛضا٘ر ٞای ضٟطی
سیسسٓ زٛضیعْ  ٚضٕٙٞای سفط تسغح وطٛض تطای ازثاع ذاضخی

o

سیسسٓ ٞای وطفی زحر خٛضص تٙازض ،سطحساذٌٕ ،طواذ ،زطا٘عیر وطٛضی

سیسسٓ احػای ٝزثثیر زازای ضٟطی ٚزٞاذ ٞا
 oازحازیٞ ٝای غٙفی
o

زواویٗ ٚسٛخطٔاضویر ٞا

o

ٔساخسٔ ،ساضس ٔٚىازة

o

أاوٗ ٔمسس ،ٝأاوٗ زاضیری ٚظیاضذ ٌاٞ ٜا

٘ػة  ٚزٙظیٓ اعالع زٙٞسٞ ٜای ا٘فطازی ضٟطی (اخٙر ٚا٘فاضٔطٞا)
o

غطفٞ ٝای ضٟطی٘ ،ا٘ٛایی ٞا

o

ٔطاغُ ضٚی سطن ٚخازٞ ٜا (ٔٛچی ٞا ،وطاچی ٞای زسسی ،زسر فطٚش ٞای ضٟطی)...

o
o

ٔطاغُ خسر (ٌسا ٞای سیاضٌ ،ساٞای ثاتر ،افطاز ٚاتسغ ٝتٛٔ ٝاز ٔرسض ،غفا واضٞای ٔٛزط)
وساب فطٚضی ٞأ ،طوعخرص ٘ٚطط

o

ٔال أاْ ٔسدس ،واضٔٙس أٙیر ّٔی ،خِٛیس زطافیه ،خِٛیس ٔحُ ،تطخسسٌ ٝاٖ ٔحُ ،افطاز ٔحُ
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سیسسٓ ٞای ٔؼیاضی ثثر ٚغسٚض
o

زاضسٗ زفسط ٚأىا٘اذ زفسط

o
o

زاضسٗ ٔاسسطخالٖ ،اساسٙأٞ ٝأ ،طأٙأٞ ٝا ،اٚضاق زثّیغازی ،خالٖ ػُٕ یه ساَ ٚخٙدساَ
سیسسٓ ٞای ٔاِی ٝزٞی  ٚضاخٛضزٞی

o

ٌصاضسٗ زضٕیٗ ٞای تا٘ىی  ٚفطزی

o

زطٛیك ،حفظ ٚوٕه ضطور ٞای ٚالؼی

o

زؼمیة ػسْ فطاضسطٔای ٚ ٝخ٘ َٛمس

ایداز ازاضاذ
o

ازاضاذ واضیاتی ٚضاخسسط افطاز ٔسّىی ٚغیط ٔسّىی

o

زٙظیٓ سیسسٓ ٞای ازاضٙٔ ٜاتغ تططی

 oازاضٔ ٜغاِؼاذ ػّٕی افغا٘سساٖ
 oازاض ٜسسٙسضز زداضذ زضافغا٘سساٖ
 oزِٛیس ّٔی ٚیا ساذر افغا٘سساٖ
 oا٘دٕٗ ٔسضسیٗ افغاٖ



ٔدسٕغ تطلی ٚضٚی ذظ
ٔدسٕغ ٚیطچٛاَ



ٔدسٕغ فعیىی

ٚ oغُ ٔؼّٔٛاذ اسّحٌ ٝطْ


زفاع



زاذّٝ



أٙیر



ضرػی

 oسیسسٓ وسضٚخطس ُ٘ٛتطلی أٙیر





سیسسٓ اسسرساْ (خّة ٚخصب ٔٛلسیٔ ،سٛسظ ٚزایٕی)



سیسسٓ زؼّیٕاذ اخطازیف ٘ٚظأی



سیسسٓ وٙسط َٚاعالػاذ شٙٞی ،زِٚسی  ٚتیطٔ ٖٚطظی



سیسسٓ اذص ٔؼاضاذ ٔرفی زضٔماتُ اعالع ٔٙظٛض ضسٛٔٚ ٜثك تطای اخٙر ٞا

ایداز تط٘أٞ ٝای زضاظ ٔسذ ت ٝوسٍٛضی ٞای ٔرسّف اخسٕاع (ٔػطٚف ساظی سآِ ٔٚثٕط اعالػاذ)
 oتط٘أ ٝساظی ٔغاتك عطظ زیس ٔراعثیٗ
 oتط٘أٔ ٝػطٚف ساظی فاضغیٗ غٛٙف زٚاظز ٓٞو ٝتٔ ٝطاخغ شیطتظ خصب ٕ٘یط٘ٛس
 ذسٔر ػسىطی اخثاضی زٚساِ ٝتطای فاضغیٗ غٛٙف زٚاظزٚ ٓٞتی سٛاز ٞای تیٗ سٗ -81
52
 oتط٘أ ٝخٟا٘ی ساظی افغا٘سساٖ
 oضٟطن ازثاع ذاضخی ٔ ُّٔ ،سحس ،سفاضذ ذا٘ٞ ٝا ٛٔٚسساذ
ٔ oساتماذ زٍاضٜ
 oخ ًٙفىطی زٍالضٜ
 oوّح ازٗ زٍالضٜ
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ازاض ٜخطٚغن ٔٙدٕٙر افغا٘سساٖ
ٚ oاحس ٞای زحمیك  ٚسطٚی
ٚ oاحس ٞای اضزثاط ٚاضظیاتی ٚظاضذ ذا٘ٞ ٝا
ٚ oاحس ٞای ا٘ىطافی ٚخطٚغ ٜساظی
 oسیسسٓ تٛزیدٛی ٚاِٛٚیر تٙسی خطٚغٞ ٜا
 oزغثیك خطٚغٞ ٜا اظ عطیك ٔطاخغ زِٚسی ٚغیطزِٚسی ٚضرػی (ٔؼیاضی؛ ٔؼسثط ٚسسٙسضز زحر خٛضص)



سیسسٓ ٞای وٙسطِٚی تطای زطٚضیعْ فىطی ٚػمیسٚی
ٔ oغثٛػاذ ٚضسا٘ٞ ٝا
٘ oططاذ ٚوساترا٘ٞ ٝا
 oفطیى٘ٛسی
 oسیسسٓ ضازاض
 oسایثط سیىٛضیسی
ٔ oثایُ سیىٛضیسی



تط٘أ ٝسطٔایٌ ٝصاضی ٔططٚط ٚغیط سٛزی تا ٔسطثثیٗ ذػٛغی
 oا٘ىطاف ٔثثر خٛا٘اٖ
 oا٘ىطاف  ٚسطٔایٌ ٝصاضی ضٚی ٘رثٞ ٝا ٚزسر زیعٛٞضی
ٌ oط ٜٚتاظاضیاتی
ٌ oط ٜٚزٛظیغ ٚخرص سطیغ



خالٖ خطٚغٞ ٜای ٔسٕٓ (ظٔی ٝٙساظی تطای ذٛزوفایی افغا٘سساٖ)
 oسسیح ّٔی
ٔ oطوع ٔغاِؼاذ ٔٚؼّٔٛاذ تطلی
 oسیسسٓ ٘طط افط ٞای واضی ٚخطٚغی
 oخطٚغ ٜزازا سٙسط
 oخطٚغ ٜضیطخٛض  ٚزضر ٔی٘ٛس
 oخطٚغ ٜزاضید ٔدسٓ افغا٘سساٖ
 oخطٚغ ٜاِحاق فعیىی افغا٘سساٖ اضغاِی (سطٔایٌ ٝصاضی تطای ضسیسٖ ت ٝتحط)
 oفضای ا٘سط٘یسی افغا٘سساٖ
 oخطٚغ ٜا٘طغی آفساتی ،آتی ،تازی ،شغاَ سٚ ًٙزیُ افغا٘سساٖ
 oخطٚغ ٜا٘طغی سثع افغا٘سساٖ
 oخطٚغ ٜضاٞ ٜای ٔٛاغالزی (سطن ٞا ،ذغٛط آ ،ٗٞذغٛط ٛٞایی ،ذغٛط ظیطظٔیٙی)
 oخطٚغٞ ٜای اسسرطاج ٔؼازٖ ٚزطتی ٝواضوٙاٖ افغاٖ
 oخطٚغ ٜفطٚش س ًٙػازی ٚاحداض وطیٕ ٝافغا٘سساٖ
 oخطٚغ ٜفاتطیىاذ واغص ساظی ،ضیط ٝساظی ،خالسسیه ساظی ،خطٚسس ٌاظ ٔیساٖ ،خطٚسس آٗٞ
ٚفّعاذ زیٍط،
o

خطٚغ ٜزطتی ٝوطْ خیّٚ ٝزِٛیس اتطیطٓ

 oافغا٘سساٖ زِٛیسی ٚغازضازی
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 oاسسرطاج ٚخطٚسس یٛضا٘یٓ ،سّفط  ،واضتٗ ....
 oزطتیر ٔطاغُ غٙفی (٘داض ،آٍٙٞط ،زٞماٖ ،عثم ٝواضٌط ،عثم ٝحطفٛی)...
 oخ ًٙزداضذ اسر ٔٛلیسص زغیطزاز ٜضٛزٚایداز فاتطیىاذ زطٔیٓ ٚزِٛیس اسّحٝ
 oزؼیٗ ذغٛط فىطی ٚذظ سطخ
 oزطریع ،زثثیر اضراظ وّیسی ٟٓٔٚ
 oزطتی ٝاضراظ ٚوا٘سیس ٞای اغّی ٚضیعضفی تطای خسر ٞای ٔطرع ٚوّیسی
 oایداز ازاضاذ ٌٚطفسٗ وٙسط َٚتؼضی ازاضاذ ٔطرع ٚوّیسی
 oایداز ضطور ٞای ٔٛاظی ٚزحر خٛضص زِٚسی
ٔ oؼیاضی ساذسٗ ازاضاذ زِٚسی
 oسدطزٖ واض ت ٝا ُٞآٖ (وازضٞای ٔسّىی)
 oزغثیك خالٖ ٞای زضاظٔسذ
ٔ oطحّ ٝزثّیغاذ ٚسیغ ضس زضٕٙاٖ ٔٙافغ ػّیای وطٛض
 oز ًٙساذسٗ حّمٔ ٝحاغطٔٚ ٜحٛوأُ ٔىطٚب ٘ظاْ ٚسیس ٓٙواضضىٙی
 oسطٔایٌ ٝصاضی ٞای خسیس  ٚتعضي افغا٘سساٖ زِٛیسی
 oافغا٘سساٖ ٚاحس ٚتا ثثاذ
 oزسّیٓ خطٚغ ٜزاذُ وطٛضی
 oضطٚع واض تاالی ساذساضٞای ذاضج وطٛضی (ساذسٕاٖ)
 oزغثیك خالٖ ٞای زضاظٔسذ ذاضج وطٛضی زداضزی ،سیاسی ٚاسسرثاضازی
ضرع چٚ ٝلر زضٕیٗ اسر.
ٔ oسّٕاٖ ٚ ٗٔٛٔٚالؼی تاضس
 oزٚضاٖ عفِٛیر ٔٚىسثص زضافغا٘سساٖ سدطی ضس ٜتاضس
 oخٙٞٛس ٖٛضا زضواتُ ذٛا٘س ٜتاضس
 oتٞ ٝیچ ٌطٞٚی غٙفی ٚیا حعتی زؼّك ٘ساضس ٝتاضس
 oذا٘ٚ ٝظٔیٗ ضرػی :و ٝحس الُ  52ساَ زضاٖ ظ٘سٌ ٜی وطز ٜتاضس
 oحس الُ 82ساَ اظزٚضاٖ ذسٔسص تٔ ٝطزْ افغا٘سساٖ زضیه ازاض ٜسدطی ضس ٜتاضس
 oاٞاِی ٔٙغمٛٞ ٝیر ٚضرػیر ذٛز ٚالاضب ٘عزیىص ضا زػسیك وٙٙس
ٞ oیچٍاٞی  ٓٞت ٝفساز ازاضی ٚیا اذص ضضٛذ ٔس٘ ٟٓطس ٜتاضس
 oزٕأی فأیّص زاذُ افغا٘سساٖ تاضٙس
 oفأیُ ٚالاضب ٘عزیىص زثؼیر زٌٚا٘٘ ٝساضس ٝتاضس
 oزضٞیچ یه اظخٞ ًٙای سی ساَ اذیط زذیُ ٘ثاضس
 oظٔیٗ اتا ٚاخسازش ٔؼّ ْٛتاضس
 oزصوط ٜواغصی ٘ساضس ٝتاضس.
 oفطظ٘س ٚالاضب ٘عزیىص ازثاع وطٛضٞای ذاضخی ٘ثاضٙس ٚیا زض ذاضج تسط ٘ثط٘س.
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