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های انتظامی ایران که  نشریه خبری انجمن علمی پژوهش

شود. ل منتشر میتحت نظر شورای اجرایی در پایان هر فص

 نقل مطالب با ذکر منبع آزاد می باشد.
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دکتر علیرضا جزینی، دکتر نوذر  اعضای هیئت مدیره انجمن : 

صارمی، دکتر یوسف محمدی مقدم، دکتر مهدی مقیمی، دکتر امین

 اهلل نادری، دکتر فریبا شایگان، دکتر محمود مهدویعزت

 :های انتظامی ایرانعلمی پژوهشدر انجمن  عضویتشرایط 

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل فصل سوم  6-1بند  سبر اسا

ط های مرتبدارای درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم انتظامی و رشته

بر همین اساس واجدین شرایط فوق توانند عضو انجمن شوند.باشند، می

  دند.در انجمن عضو گر این نشانیمی توانند از طریق پایگاه داده انجمن به 
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 ساختار انجمن می ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن عل 

 3*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 ساختار انجمن

 

 : شرح وظایف کمیته دانشجویی

 انجمن ایجاد انگیزه جهت عضویت دانشجویان جدید در 

 انجمن در کشور هایدانشگاهعلمی دانشجویی  هایانجمنط عضویت حقوقی شرای  تدوین چارچوب همکاری و 

 انجمن هایسیاست چارچوب در دانشجویی علمی هایهمایش برگزاری حمایت مادی و معنوی از 

 دانشجویی پژوهشی ـ علمی هایطرح از حمایت معنوی 

  توسط دانشجویان عضو انجمن کارآفرینی هایطرححمایت معنوی از 

 علمی دانشجوئی انجمن هایگروهو  هاشاخه سازیفعال 

 دانشجوئی هایانجمنو اجرای نظام مشارکتی با  ریزیبرنامه 

  دانشجویی هایجشنوارهبرگزاری 

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 انتشارات شرح وظایف کمیته 

  آموزشی هایجزوهانتشار 

  مربوط به علوم انتظامی هایکتابچاپ 

  نشریات و کتب انجمنهانامهویژهتدوین ضوابط انتشار ، 

 برای اخذ مجوزهای انتشار نشریات علمی انجمن ریزیبرنامه 

 هماهنگی چاپ و توزیع نشریات علمی انجمن 

 ساختار انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران



 
 

 

 ساختار انجمن می ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن عل 

 4*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 و مدیریت خبرنامه انجمن اندازیراه 

  موردنیازبرنامه و سایر نشریات ، خبروشور، ایترجمهو  تألیفیتهیه و چاپ کتب 

  انجمن مدیرههیئت تائید، پس از ربطذییا ترجمه کتب در ارتباط با علوم انتظامی به متخصصان  تألیفپیشنهاد 

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 :شرح وظایف کمیته آموزش

 گزاری دعوت از اساتید خبره برای بر المللیبینو مسابقات علمی در سطوح داخلی و  مدتکوتاهوزشی آم هایکارگاهو هماهنگی در راستای برگزاری  ریزیبرنامه

 آموزشی هایکارگاه

 پرورش نیروهای کارآمد برای فعالیت در انجمن 

  آموزشی مرتبط هایدورهبرگزاری 

  آموزش علوم انتظامی کشور هایچالششناسایی 

 نتظامیمستندسازی تجربیات موفق آموزش علوم ا 

 های آموزش علوم انتظامیراهکار برای ارتقاء مستمر برنامه ارائه 

  تدریس و یادگیری هایروشبرای ارتقاء و استانداردسازی  هاییروشپیشنهاد 

  و مراکز آموزشی نیروهای مسلح هادانشگاههمکاری فعال با 

 در راستای اهداف انجمن ایمشاورهخدمات آموزشی و  ارائه 

 علمی هایانتشاریافتهآموزشی و  هایکارگاهانی، برگزاری سخنر 

  کمیته آموزشی مدتمیانو  مدتکوتاه هایبرنامهتدوین 

  سمینارها و ... هاکارگاهآموزشی در قالب  هایبرنامهتهیه و تدوین ، 

  آموزشی هایبرنامهپیگیری و نظارت مستمر بر اجرای مناسب 

 صیبرگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی و تخص 

 علمی -های آموزشیها و دورهپیگیری و برگزاری کارگاه 

 های علمی از اماکن و اشخاص در رابطه با موضوعات آموزشیپیگیری بازدید 

 آموزشی ادواری و ساالنه انجمن هایفعالیتریزی برای برنامه 

 یهای آموزشها و پروژههمکاری با مسئولین آموزشی و پژوهشی دانشگاه در اجرای برنامه 

 آموزشی انجمن هایدورهجامع( برای برگزاری  ریزیبرنامهریزی استراتژیک )طرح 

  اعضای انجمن موردنیازآموزشی  هایدورهنیازسنجی   

  آموزشی هایکارگاهبرگزاری کلیه 

  برای  تفادهاسقابلهای الکترونیک لها، جزوات، فایو آرشیو تمام بولتن نگهداریتهیه محصوالت الکترونیکی و جزوات آموزشی و همچنین نظارت بر حسن

 آیندگان.

 کسب آگاهی از وضعیت تحصیلی و آموزشی اعضای فعال انجمن 

  علمی هایمهارتارتقای علمی و توسعه دانش نظری و 

 انجمن و سایر متخصصان مراکز آموزش علمی مدیرههیئتو برگزاری جلسات سخنرانی اعضای  ریزیبرنامه 

 برای اعضای انجمن مدتکوتاهآموزش تخصصی  هایورهدو برگزاری  ریزیبرنامه 

 برای اعضا افزاییدانشبازآموزی و  هایدورهو برگزاری  ریزیبرنامه 

  مندعالقهاجرایی مرتبط و دانشجویان  هایدستگاهآموزشی برای کارشناسان  مدتکوتاه هایدورهتعریف 

 تدوین و ترویج استانداردهای آموزشی و پژوهشی 

 آموزشی در حوزه ترویج و آموزش هایدورهو  هاکارگاهجرای طراحی و ا 



 
 

 

 ساختار انجمن می ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن عل 

 5*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  انرژی شبکه هوشمند مبتالبهو ارائه طریق راجع به مسائل  بندیجمع، مباحثه، اندیشیهمتشکیل جلسات 

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 شرح وظایف کمیته پذیرش و روابط عمومی

 گذشته هایسالانجمن در  هایفعالیتبه اطالعات مربوط  آوریجمع 

 ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به اعضا پیوسته و وابسته 

 اطالعات و اخبار در سایت انجمن بارگذاری 

 مدیریت سایت و بروز رسانی مطالب سایت انجمن 

  بروشور و خبرنامه،  سایتوبچاپی و الکترونیکی اعم از  رسانیاطالعانجام امور مرتبط با ، ... 

 بانک اطالعات مرتبط ایجاد انجام امور مربوط به شبکه متخصصین مرتبط در کشور و 

 انجام امور مربوط به کتابخانه دیجیتال 

  انجمن به اعضاء از طرق مختلف )الکترونیکی و مکتوب هایفعالیت رسانیاطالعانجام( 

  المللیبین صورتبهانجمن در سطح کشور و در موارد لزوم  هایفعالیتات و اعضاء و اقدام تمامیبهانجمن  هایکمیتهو اقدامات  هافعالیتانتشار 

 مور ا و انجام مراسم مختلف برای آشنایی اعضای حقیقی و حقوقی با یکدیگر و تبادل و برقراری ارتباطات و اطالعات علمی، تحقیقاتی و اجرائی در ریزیبرنامه

 فناوری اطالعات و ارتباطات

  المللیبینداخلی و  صورتبهمناسب  رسانیاطالعو مدیریت سایت انجمن و انجام ارتباطات و  یاندازراهپیگیری و 

 تهیه، تدوین و انتشار خبرنامه 

 توزیع پوستر، کتابچه راهنما، اساسنامه و ارتباط مناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد انگیزه فعالیت برای اعضای جدید 

 اعضاء یهمهانجمن به  هایبرنامهو  هافعالیتله در خصوص انعکاس اطالعات و اخبار واص 

  سایت اینترنتی انجمن هایفعالیتبر  و نظارتانجمن  هایبیانیهو  هانامهویژه، هانشریهتوزیع و ارسال 

  مختلف هایکمیتهجزوات مربوط به  یکلیهپیگیری چاپ و نشر 

 تهیه بانک اطالعاتی اعضای انجمن 

 و نهادهای آموزشی، علمی، اجرایی و پژوهشی هاسازمان برقراری ارتباط با 

  و پیگیری تا اجرا هاسازمانبا  نامهتفاهمبررسی و تهیه    

 ایجاد بانک اطالعاتی آموزشی و پژوهشی 

  جمعی هایرسانهو مفهوم علمی و کاربردی علوم انتظامی از طریق  هاضرورتآشناسازی عموم جامعه با 

  هاآن موردنیاز هایآموزشاعالم آمادگی برای انجام تحقیقات و  باهدفمرتبط با علوم انتظامی  هایسازمانارتباط با 

  ،تحقیقاتی داخلی و خارجی و مراکز اجرایی مؤسساتو  هادانشگاهبرقراری ارتباط بین انجمن 

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 :شرح وظایف کمیته پژوهش

 تحقیقاتی و مطالعاتی هایطرحاجرای  و ریزیبرنامه 

  پژوهشی هایفعالیتایجاد انگیزه برای پژوهشگران و محققان در انجام 

 های کارشناسی ارشد و دکترای برگزیدهنامههای تحقیقاتی و پایاناهدای جوایز نقدی به طرح 

 های تحقیقاتی مورد تائید انجمنمشارکت در طرح 

 علوم انتظامی پیگیری مستمر تحوالت جهانی در 

 شناسایی و برقراری ارتباط با اساتید و پژوهشگران مرتبط با اهداف انجمن 

  پژوهشی مرتبط با وظایف انجمن هایطرحعناوین  ارائهمطالعه و 

  کشور موردنیازکاربردی -تحقیقاتی هایپروژهتعریف و تدوین پیشنهاد و 



 
 

 

 ساختار انجمن می ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن عل 

 6*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  موضوعات خاص و تخصصی علوم انتظامی ویژهبهکاربردی  -تحقیقاتی هایپروژهایجاد بانک اطالعات پژوهشگران و 

  موردنیاز هاینامهتفاهمتحقیقاتی داخلی و خارجی در چارچوب عقد  هایسازمانعلمی پژوهشی با مراکز و  هایهمکاریایجاد 

  کشور هایدانشگاهایجاد و ارتقای تحقیق و پژوهش در حوزه علوم انتظامی در 

 حوزه علوم انتظامی پیشرفته در  هایفناوری و شناسایی  پژوهیآینده 

  علمی هایانجمنانجمن با دیگر  هایهمکاریاز طریق گسترش روابط و  ایرشتهبینتالش برای تقویت رویکرد 

 پشتیبانی علمی و محتوایی برای انتشار نشریات تخصصی علمی پژوهشی 

 انجمن هایفعالیتدر موضوع پژوهشی  هایفعالیتدر راستای ارزیابی و تشویق  ریزیبرنامه 

 علمی داخلی و خارجی شدهچاپدر راستای اهدای جوایز به مقاالت  ریزیبرنامه 

 تخصصی مرتبط با علوم انتظامی هایردهممتاز در  محققینو اقدام در راستای انتخاب  ریزیبرنامه 

  هاآنبرتر دانشجویی و قدردانی از  هاینامهپایانانتخاب 

  انجمن هایفعالیتدر موضوع  انتشاریافته هایکتابمترجمین و  مؤلفینتشویق 

 انتخاب و معرفی کتاب سال در حوزه مطالعات انتظامی 

  و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور هادانشگاهفعالیت انجمن در  هایزمینهکمک به بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در 

  قاتی، صنعتی و اجرایی کشور در زمینه علوم انتظامی جهت همکاری مشترکعلمی مراکز دانشگاهی، تحقی هایتوانمندیشناسایی 

  های دانشگاهی مرتبطنامهپایان ازجملهپژوهشی  هایفعالیتهدایت و حمایت از 

  ـ آموزشی و پژوهشی کشور مؤسساتو  هادانشگاهی دانشجویی انجمن در هاشاخهپژوهشی  هایفعالیتنظارت بر 

  علمی در موضوعات فعالیت انجمن هایکنفرانسو  اههمایشکمک به برگزاری 

 های مطالعاتی و پژوهشیپیگیری و اجرای طرح 

 جذب و دعوت به همکاری از اساتید و دانشجویان نخبه 

 های تحقیقی انجمن و همکاری با سایر مراکز پژوهشیریزی و اجرای پروژهبرنامه 

 برقراری ارتباط مستمر با مراکز مرتبط علمی 

  پژوهشی میان اساتید و دانشجویان هایرقابتبرگزاری 

  انجمن در تحقیقاتی –پژوهشی  هایتیمتشکیل 

  شناسایی مشکالت و بهبود و ارتقاء کیفی علوم انتظامی در کشور منظوربهپژوهشی در داخل و خارج  هاییافتهگردآوری آخرین 

  و سایر نهادها هادانشگاهمراکز پژوهشی  تحقیقاتی در زمینه علوم انتظامی و ارائه آن به هایاولویتتعیین 

  هادستگاهمستقل و با همکاری سایر  طوربهانجام تحقیقات علمی در زمینه مشاوره 

  و مراکز پژوهشی در حوزه علوم انتظامی هاسازمانتبادل تجربیات با  منظوربه هایینشستبرگزاری 

 برای گسترش پژوهش در علوم انتظامی بسترسازی 

 گی ارتقاء علوم انتظامی در کشوربررسی چگون 

  اجرایی و تحقیقاتی کشور هایدستگاهتعریف موضوعات مهم و کاربردی پژوهشی با توجه به نیاز کشور برای پیشنهاد به 

  هاکاریدوبارهارتقاء کیفی و جلوگیری از  باهدف شدهانجام هایپژوهشتشکیل بانک اطالعاتی برای 

 :مللالبینشرح وظایف کمیته روابط 

 زمینه درتبادل اطالعات و تجربیات  منظوربه از کشورو مؤسسات آموزش عالی خارج  هادانشگاهجاد روابط علمی و آموزشی و پژوهشی با ایزمینه فراهم آوردن 

 با اساتید ویژهبهآموزش و ارزشیابی علوم انتظامی 

  هایموزشآ در زمینه موردنیازمنظور دسترسی کشور به اطالعات علمی خارج از کشور به همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، و مشیخطتعیین 

 نوین علوم انتظامی، و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی و پژوهشی یکدیگر

 انتظامی علوم المللی فعال حوزهای و بینمنطقه هایسازمان، مجامع و هااجالسها، نقطه تماس اتحادیه 



 
 

 

 ساختار انجمن می ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن عل 

 7*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 انجمن همدیرهیئت مصوبات طبق ،ربطذی وظایف با ارتباط در المللیبین هایکنفرانس و هانمایشگاه به مربوط  ریزی در زمینه برگزاری جلساتبرنامه 

  المللیبین هایشبکهو  هااتحادیهفراهم کردن عضویت انجمن در 

  المللیبین هایانجمنهمکاری با  نامهتفاهمتنظیم 

 الذکرفوق هایزمینه در مدتمیان و مدتکوتاه هاین برنامهتدوی 

  مرتبط با انجمن المللیبین هایبرنامهطراحی و اجرای کلیه 

  با توجه به قوانین جاری کشور هامأموریتاعم از مکاتبات ، تماس و  المللبینانجام کلیه امور مرتبط با روابط 

  نانجم المللیبین هایپروژهاجرا و راهبری 

  مرتبط با انجمن المللیبیناجرای کلیه امور 

 المللیبینها و سمینارهای ، کنفرانسهاانجمن، هانشست، هاهمایشریزی و هماهنگی در برگزاری مجامع، مسئولیت برنامه 

 نامه طریق عقد تفاهم های مشترک ازاجرای پروژه منظورهبالملل تقویت ارتباطات مراکز تحقیقاتی انجمن با مراکز تحقیقاتی معتبر بین منظوربههای الزم ایجاد زمینه

 و قرارداد

  ی انجمنهانشستو  هاهمایشمند به شرکت در جذب پژوهشگران خارجی عالقه منظوربهایجاد راهکارهای الزم 

  باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 : علمی هایگردهماییشرح وظایف کمیته 

  و اقدام در راستای برگزاری جلسات سخنرانی ادواری علمی، هماهنگی ریزیبرنامه 

  هوشمند انرژی هایشبکهایجاد دبیرخانه دائمی کنفرانس و برگزاری کنفرانس 

  انجمن هایکنفرانسو  هاهمایش کنندگانحمایتجذب 

  هوشمند انرژی هایشبکهبرگزاری مراسم تجلیل از فعاالن علمی و صنعتی در زمینه 

  ی مرتبط با موضوع علوم انتظامیهاشگاهنمایمشارکت در 

  با موضوعات مرتبط با علوم انتظامی المللیبینعلمی ملی و  هایگردهماییمشارکت در 

 ی انجمنهانشستو  اندیشیهم هایکنفرانس، طراحی و برگزاری کلیه ریزیبرنامه 

  در همایش کنندهمشارکتعلمی  الزم با سایر مراکز هایهماهنگیساالنه و انجام  هایهمایشتدوین برنامه 

  مدیرههیئتو سمینارها با هماهنگی  هاهمایشتعیین موضوعات 

 و سمینارهای علمی هاسخنرانی، میزگردها، هانشستو هماهنگی برای برگزاری  ریزیبرنامه 

  آموزشی هایکارگاهبرای برگزاری  ریزیبرنامهنیازسنجی و 

 ای سمینارهای ماهانهنیازسنجی موضوعات سخنرانی و سخنران بر 

  و نهادهای دولتی و غیردولتی هاسازمانی علمی مشترک حسب مورد با هانشستنیازسنجی برگزاری 

 هاآنی علمی و هماهنگی برای برگزاری هانشستبرای  ریزیبرنامه 

  نجمنا مدیرههیئتبرای  شدهتکمیل هایفرمو تحلیل  هاهمایشو  سمینارهاارزیابی برای  هایفرمتدوین 

  هاحمایتانجمن و پیشنهاد آن به کمیته مالی و پشتیبانی برای عملیاتی نمودن دریافت  هایهمایشمشخص نمودن حامیان 

  علمی هایجشنواره، هاهمایش، هاکنگرهبرگزاری 

 علمی و تخصصی هایسخنرانیو اجرای  ریزیبرنامه 

  مرتبط هایهمایشهماهنگی و مشارکت با سایر 

 باریکمیته حداقل هر فصل تشکیل جلسات ک 

 :علمی گراییهمشرح وظایف کمیته 

  سازمانیبرونتنظیم مناسبات 

  اعضاء سازیشبکهو  هاکمیتهتوسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در    



 
 

 

 ساختار انجمن می ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن عل 

 8*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  علمی هایانجمنحقوقی، خصوصاً سایر  هایمجموعهو  هاسازمانارتباط با 

 حقیقی، حقوقی و افتخاری انجمن هایتعضویو فعالیت در زمینه گسترش  ریزیبرنامه 

 و نهادها هاسازماناز تجربیات سایر  گیریبهره 

 باال بردن سطح کیفی ارائه خدمات 

  تأثیرگذارتقویت ارتباطات برون سازی برای حضور خیریه در مجامع مهم و 

 حوزه کاری خیریه ارتباط با نخبگان نظیر نمایندگان مجلس و نویسندگان، پژوهشگران و خبرنگاران فعال در 

  هاخیریهو  هاانجمنارتباط با سایر 

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل



 
 

 9*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ساله 10پیش نویس سند چشم انداز  انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 انجمن سالهده اندازچشمسند  نویسپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله انجمن 10پیش نویس سند چشم انداز 



 
 

 10*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ساله 10پیش نویس سند چشم انداز  انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 11*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 1400برنامه های اجرایی ساالنه مصوب  انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 1400اجرایی ساالنه مصوب  هایبرنامه

 

 

 انجمن. هایسیاست چهارچوبپژوهشی و آموزشی انتظامی در  هایعرصهکسوتان و فعاالن تقدیر از پیش -1

  1399عملکرد انجمن در سال  اظهارنامهتهیه و تنظیم  -2

 مختلف دانشگاه علوم انتظامی امام حسن )ع( در قالب برنامه عملیاتی سالیانه با انجمن. هایبخشهمکاری  -3

 بات دوره سوم هیات مدیره انجمن.برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخا -4

 صدور کارت عضویت برای اعضای انجمن  -5

 بین انجمن و سایر مراکز علمی پژوهشی آموزشی  نامهتفاهمانعقاد  -6

 افزایش فعالیت تبلیغی انجمن در حوزه معرفی  -7

 آن  هایکمیتهتنظیم و تهیه تقویم جلسات هیأت مدیره و  -8

 اینترنت و اینترانتسایت انجمن در بستر  هایفعالیتتقویت  -9

 علمی. سایر مراکزعملیاتی آموزشی و پژوهشی دانشگاه و مراکز علمی ناجا و  هایبرنامهتعامل اعضای انجمن در اجرای  -10

 انجمن. هایفعالیت)وبینار( با موضوعات مرتبط به حوزه  نیم روزهبرگزاری همایش  -11

 زشی و پژوهشی اعضاء آمو هایفعالیتتشکیل بانک اطالعاتی موضوعی با تعیین حوزه  -12

 هایمعاونتتخصصی و  هایپلیسو  هااستاناستانی انجمن در مراکز تحقیقات کاربردی  هایشاخهفعال نمودن شعب  و  -13

 ناجا با هماهنگی پژوهشگاه ناجا.

 در سال جاری هاآنو وظایف  هاکمیته  هایمشیخطو  هاسیاستتعیین  -14

 ش و روابط عمومیکمیته پذیرجذب اعضای جدید و فعال توسط  -15

 عضو حقوقی انجمن با جایگاه خصوصی  عنوانبهمعرفی موسسه ماهیار ایرانیان  -16

 1399سنجش میزان رضایت اعضاء را در سال  -17

 

 1400برنامه های اجرایی ساالنه مصوب 
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 12*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 جمنتوسط اعضای ان منتشرشدهخالصه مقاالت 

 

     منظور پیشگیری از قاچاق کاالهای نرم مدیریت بهالگوی سیستم (1

 )مشاهده مقاله(                                                                

 ، سلیمان منصوری محمدآبادییوسف محمدی مقدم، علی احتشامینویسندگان : 

 چکیده: 

ه های فراوانی به اقتصاد شدسبب آسیبافزایش قاچاق در جامعه  زمینه و هدف:

های جامعه است که در راستای حفظ ترین ارگاناست. نیروی انتظامی از مهم

دارد. با توجه به اهمیت پیشگیری از قاچاق، پژوهش امنیت و تعالی جامعه گام برمی

های نرم برای پیشگیری از قاچاق کاال حاضر به ارائه چارچوب مدیریت سیستم

 .استپرداخته 

لیلی تح -پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و با رویکرد توصیفی  :روش

نفر از خبرگان دانشگاهی و انتظامی با ابزار مصاحبه  15است که با دریافت نظرات 

گرفته تصور« های نرمشناسی سیستمروش»ها بر مبنای انجام شده و تحلیل یافته

 .است

ئله عنوان مسعرفی مسئله قاچاق کاال بهپژوهش حاضر ضمن شناخت و م :هایافته

شناسی موصوف، با تعیین تعاریف مهم موجود درون جامعه، با اتکا به روش

ای، تدوین مدل مفهومی، مقایسه دنیای واقعی با دنیای مفهومی و تعیین ریشه

رم های نشناسی سیستمراهکارها به تدوین چارچوب مدیریت با رویکرد روش

 .ائل موجود پرداخته استبرای مقابله با مس

های نرم موجب ارائه چارچوبی شناسی سیستماستفاده از روش :گیرینتیجه

جامع در راستای مدیریت پیشگیری از قاچاق کاال در نیروی انتظامی گردید و بر 

ها ارائه بینی، مشتریان، فرآیندها، مالکان و محدودیتاساس آن مفهومی نو از جهان

های هایی در دنیای مفهومی و دنیای واقعی است. مؤلفهؤلفهشد. این مدل شامل م

ین تدو -از: شناسایی مبادی ورودی و خروجی قاچاق  عبارت استدنیای مفهومی 

تقویت  -نیروی انسانی متعهد  -تقویت تجهیزات ورودی  -قوانین مستحکم و قوی 

الت عد -های مالی شناسایی جاذبه -فرهنگ و اعتقادات مردم و کارکنان 

ی ها در دنیای واقعی نیز بررسکنترل قاچاق. این مؤلفه -مدیریت نرم  -اقتصادی 

 .و با یک پایش و ارزیابی و مقایسه، مدل نهایی ارائه شد

 ناجا، رمهای نشناسی سیستمروش، قاچاق کاال، پیشگیری از قاچاق : هاکلیدواژه

 

با رویکرد  می از جرمبرای پیشگیری انتظا سازمانیفرهنگ هایمؤلفهشناسایی  (2

 )مشاهده مقاله(                                                      جهادی

، اسماعیل احمدی مقدم، محمد یوسف محمدی مقدمغالمرضا رضایی، نویسندگان : 

 بارانی

 چکیده: 

های تحقق اهداف پیشگیری انتظامی از جرم با کی از راهی زمینه و هدف:

جهادی در نیروی انتظامی است،  سازمانیفرهنگرویکرد جهادی، ایجاد 

های مرتبط در این زمینه است، لذا یابی به این مهم در گرو شناخت مؤلفهدست

 از امیانتظ پیشگیری برای  سازمانیفرهنگهای هدف پژوهش، شناسایی مؤلفه

 .است جهادی رویکرد با جرم

 -هدف، کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی ازنظرپژوهش  :روش پژوهش

کمی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل: -روش، کیفی ازنظرتحلیلی و 

و  دفمندهگیری نخبگان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است که با روش نمونه

ها آوری دادهعنوان نمونه انتخاب شدند؛ ابزار جمعنفر به 14، اصل اشباع نظری

پایایی  های اساتید و برایازنظرمصاحبه نیمه ساختاریافته و برای اطمینان از روایی 

ها با روش تحلیل ، مقایسه و تکرارپذیری استفاده شد. دادهباز آزموناز روش 

د. در بخش کمی، جامعه تحلیل ش "مکس کیودا"افزارمضمون و استفاده از نرم

گیری خبره است که با روش نمونه و کارشناساننفر مشتمل بر مدیران  84آماری 

ها، نفر انتخاب شدند؛ ابزار گردآوری داده 69صورت تصادفی، تعداد ای بهطبقه

ورت ص"ایموس"افزار ها با استفاده از نرمساخته و تحلیل دادهنامه محققپرسش

 .پذیرفت

 32مضمون اصلی و  5شده در قالب های شناساییدر بخش کیفی مؤلفه :هایافته

زش های مبتنی بر اربندی شد. مضامین اصلی، شامل فرهنگمضمون فرعی دسته

است و در بخش  محورانسانمحور، محیط محور، قانون محور، راهبرد محور و 

شده یهای شناسایها مشخص شد، مؤلفهنامهکمی از طریق تحلیل خروجی پرسش

 .در سطح مطلوب هستند

 کارهایراه در خصوصشده، شناخت مناسبی های شناساییمؤلفه :گیرینتیجه

با رویکرد جهادی در مدیران پیشگیری از جرم ایجاد و با  سازمانیفرهنگترویج 

 .این مهم بسترهای الزم برای تحقق مناسب اهداف پیشگیرانه ایجاد خواهد شد

ظامی از پیشگیری انت، پیشگیری از جرم، سازمانیرهنگف ،فرهنگ : هاکلیدواژه

 رویکرد جهادی، جرم

 

 

 

 

 دکتر یوسف محمدی مقدم

http://journals.police.ir/article_96952_7a5582546a258f3371c7117bdb8868ff.pdf
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 13*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 )مشاهده مقاله(                                    جامع پلیس هوشمند سازیطراحی مدل  (3

 ، عبداهلل ساعدییوسف محمدی مقدمعلی شریعت نژاد، : نویسندگان 

 چکیده: 

امروزه به علت تغییرات روزافزونی که در همۀ جوانب زندگی  زمینه و هدف:

بخشِ هوشمندی که تغییرات همۀ  دهد، ضرورت وجود نهادِ انتظامبشر روی می

ل آورد، شئون زندگی اجتماعی را رصد کند و فراخور آن اقدامات الزم را به عم

هوشمند شود؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل ازپیش احساس میبیش

 .جامع پلیس است سازی

هدف، کاربردی  ازنظرهای آمیخته است که این پژوهش از نوع پژوهش :روش

و از حیث نحوۀ گردآوری داده جزو مطالعات توصیفی است. جامعۀ آماری 

در نیروی انتظامی استان لرستان  پژوهش، فرماندهان و مدیران سطوح مختلف

د. ابزار انانتخاب شده گلوله برفیگیری هستند که با استفاده از روش نمونه

گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، 

 ها از روش نظریۀ دادهنامه است. همچنین در این پژوهش، برای تحلیل دادهپرسش

 افزارآوری اطالعات با استفاده از نرماستفاده شد. پس از جمع بنیاد و نظرسنجی

Atlas.ti  ا روش ب داده بنیاداز روش کدگذاری و بر اساس رویکرد  گیریبهرهو با

 .ها تحلیل شداستراوس و کوربین، داده

دهد عوامل و شرایط علّی، های پژوهش در بخش کیفی نشان مییافته :هایافته

شناختی و علل ارتکاب جرم هستند. همچنین متغیرهای جامعه علل سازمانی، علل

گر مشتمل بر امنیّت اجتماعی، امنیّت روانی و اثربخشی سازمانی است. مداخله

ن های نویهای اجتماعی، تحوالت فناوریای شامل ضرورتعالوه شرایط زمینهبه

نابع م هوشمند سازیشود. همچنین پدیدۀ محوری ای میهای حرفهو ضرورت

راهبردی است.  هوشمند سازیساختاری و فناورانه و  هوشمند سازیانسانی، 

منابع  هوشمند سازیمشتمل بر راهبردهای  هوشمند سازیهمچنین راهبردهای 

 هوشمند سازیساختاری و فناورانه، راهبردهای  هوشمند سازیانسانی، راهبردهای 

ی پلیس دربرگیرندۀ پیامدها هوشمند سازیباشد. درنهایت، پیامدهای راهبردی می

 .سازمانی و پیامدهای اجتماعی استحقوقی ارتکاب جرم، پیامدهای درون

پلیس بر اساس سه محور  هوشمند سازیدر این پژوهش، مدل  :گیرینتیجه

 یهوشمند سازساختاری و فناورانه و  هوشمند سازیمنابع انسانی،  هوشمند سازی

مند هوش منظوربهس، سازمان نیروی انتظامی راهبردی ارائه شده است. بر این اسا

وشمند همنابع انسانی،  هوشمند سازیهای پلیس باید با استفاده از برنامه سازی

سازی ساختار و راهبردی و فراهم هوشمند سازیساختاری، فناورانه و  سازی

های الزم، کارکنان ستادی و عملیاتی نیروی انتظامی را در جهت موفقیت فناوری

 .آماده کند هوشمند سازیطرح 

 یهوشمند ساز، منابع انسانی هوشمند سازی، پلیس هوشمند سازی : هاکلیدواژه

 راهبردی هوشمند سازی، ساختاری و فناورانه

 

 

 

 

 

 

  زنان بزه دیدگیالگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از  (1

 )مشاهده مقاله(                                                               

 عبداهلل هندیانی، فریبا شایگاناسماعیل احمدی مقدم،، حمید ابراهیمینویسندگان : 

 چکیده: 

ده، متغیر یپیچ ازپیشبیشامروزه شرایط و فضای فعالیت پلیس  :زمینه و هدف

رعت پلیسی این س هایبیشتر سازمانای که برای گونهشده است به و گسترده

های ازمانس روازاینهاست. بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آن مراتببه

ها نیازمند الگوی راهبردهای جدیدی هستند تا پلیسی برای پاسخ به این چالش

به  یار سریعبسا تغییرات محیطی و پاسخ ب بر سازگاریبتوانند تأکیدات خود را 

متغیر قرار دهند. هدف پژوهش ارائه الگوی مدیریت راهبردی اً نیازهای محیط دائم

فاهیم، زنان و همچنین، شناسایی، تبیین و تدوین م بزه دیدگیپلیس در پیشگیری از 

 .های مدیریت راهبردی انجام گردیده استو شاخص هامؤلفهابعاد، 

شناسی پژوهش و از جنبه روش حاضر کاربردیهدف پژوهش  زنظرا :هاروش 

کیفی است که با روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه پژوهش از بین 

خبرگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، اساتید دانشگاه، قضات، 

ر گیری هدفمند شناسایی و بها با نمونه، بهزیستی، سازمان زندانوپرورشآموزش

نفر رسید. برای مصاحبه از ابزار مصاحبه  14اشباع نظری حجم نمونه به اساس اصل 

« 11دیمکس کیو»افزارنرماطالعات از  وتحلیلتجزیهساختار یافته و برای  نیمه

 .استفاده شد

ان، در زن بزه دیدگیالگوی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از  :هایافته

 57و  مؤلفه 13و توسعه و اصالح،  بعد شامل تدوین، اجرای، ارزیابی 4قالب 

 .شاخص شناسایی شدند

تواند دهد الگوی مدیریت راهبردی پلیس مینتایج نشان می :گیرینتیجه 

 دهدقرار می تأثیرهایی را که نظم و امنیت در جامعه را تحت ها و آسیبچالش

 .نامه شودرشناخته و در راستای رفع آن گام بردارد و منجر به اثربخشی بیشتر این ب

 ، بزه دیدگی، بزه دیدگی زنانکاربزهجرم،  : هاکلیدواژه

 قاله()مشاهده م                   های تبانی و ارتکاب جرم رشوهپدیدارشناسی زمینه (2

 دکتر فریبا شایگان

http://journals.police.ir/article_98940_ccf6b14d4a60666601bb7cf886cbf13b.pdf
http://journals.police.ir/article_98940_ccf6b14d4a60666601bb7cf886cbf13b.pdf
http://journals.police.ir/article_98060_2679b3072a6cab5a5b7b938a0e691258.pdf
http://journals.police.ir/article_98060_2679b3072a6cab5a5b7b938a0e691258.pdf
http://journals.police.ir/article_98979.html
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 14*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 نه،فریبا شایگان، مجید قزویآبادیحسینباقر نویسندگان : 

 چکیده: 

ای در جرائمی است که بازتاب گسترده ازجملهتبانی و ارتشاء  :زمینه و هدف

 ظرازنسطح جامعه دارد. هدف پژوهش حاضر، پاسخگویی به این سؤال است که 

اند، چه درک و فهمی از جرائم پدیدارشناسی، کسانی که مرتکب این جرم شده

 دانند؟ر میخود دارند و چه عواملی را در ارتکاب آن مؤث

های این مقاله با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به مطالعۀ زمینه :روش

ارتکاب جرم رشوه پرداخته است. جامعۀ موردمطالعه این پژوهش کسانی هستند 

وش ایم. رکه متهم به اخذ رشوه بوده و با یازده مصاحبه به اشباع نظری رسیده

 های پژوهش از طریقا معیار بوده و دادههدفمند متناسب ب صورتبهگیری نمونه

مصاحبه عمیق با افراد متهم به ارتکاب جرم ارتشاء گردآوری و با تکنیک تحلیل 

شده است. همچنین، روایی و پایایی آن از طریق  وتحلیلتجزیهمحتوای کیفی 

کدگذاری توسط افراد دیگر و تطبیق آن با کدگذاری محقق به اثبات رسیده 

 .است

ورزی، مشکالت مالی ها نشان دادند، ارتشاء از عوامل فردی )طمعیافته :هایافته

-و ضعف اعتقادی(، عوامل سازمانی )حضور طوالنی در یک بخش تبعیض و بی

امکانات توسط افراد محلی( و عوامل محیطی )ضعف  تأمینعدالتی و وابستگی به 

 .شودناشی میمراجع قضایی و امنیتی در برخورد جدی رشوه گیرندگان( 

شود های ارتکاب جرم رشوه سبب میبندی زمینهشناسایی و دسته :گیرینتیجه

ای و همچنین برخورد قاطع از سوی مراجع امنیتی تا با اقدامات پیشگیرانه و مقابله

 .و قضایی با آنان، میزان ارتکاب جرم رشوه کاهش یابد

 نی، رشوه، ارتکاب جرم، تباپدیدارشناسی: هاکلیدواژه

 

 یلطبیعی س طراحی الگوی راهبردی مدیریت انتظامی قبل از وقوع بحران (3

 ()مشاهده مقاله                                                                             

 امیر رضایی، نوذر امین صارمی، علیرضا جزینی، فریبا شایگاننویسندگان : 

 چکیده: 

اساسی پلیس برای ایجاد  هایچالشهای طبیعی، یکی از بحران :زمینه و هدف

ه و های طبیعی که دارای گستردگی بود. غلبه بر بحرانباشدمیو استقرار امنیت 

یزی پیش رآمادگی نیروهای پلیس و برنامه کنند، نیازمند احرازجنبه ملی پیدا می

ها و هکوشد تا ضمن دستیابی به مؤلف. بنابراین پژوهش کنونی میباشدمیاز وقوع 

 سیل، به این پرسش پاسخ دهد های مدیریت انتظامی پیش از وقوع بحرانشاخص

های الگوی راهبردی مدیریت انتظامی پیش از وقوع بحران ها و شاخصکه مؤلفه

 اند؟کدام سیل

ها در زمره هدف کاربردی و به جهت گردآوری داده ازنظراین پژوهش  :روش

رود. جامعه آماری این پژوهش شامل می به شماراکتشافی  -های کیفیپژوهش

خبرگان، مدیران و کارشناسان پلیس در حوزه مدیریت بحران استان لرستان است. 

ها د قضاوتی و برای گردآوری دادهگیری هدفمنبرای انتخاب نمونه از روش نمونه

استفاده شد؛ در این روش، پس از انجام  نیمه ساختاریافتهاز تکنیک مصاحبه 

شد و های پیشین تکرار میمصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه16

آوری و با استفاده از روش های کیفی جمعپژوهشگران به اشباع رسیدند. داده

 .م شدتحلیل محتوا، تحلیل انجا

شده با خبرگان و های انجامهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبهشناسه :هایافته

مبانی  بر اساسو  باشدمیشاخص  85فرماندهان نیروی انتظامی درمجموع بیانگر 

 مدیریت( آمادگی و  ، پیشگیریبینیپیشمقوله ) 3نظری پژوهش، در قالب 

 .شدند بندیطبقه و اساییشن سیل، بحران وقوع از پیش درزمینه انتظامی

شده موجب توانمندسازی پلیس، پیش سازی الگوی طراحیپیاده :گیرینتیجه

بینی ، پیشگیری و آمادگی در حوادث ناشی از از وقوع بحران در سه بُعد پیش

عنوان سازمانی تأثیرگذار و اثربخش در تواند بهبحران سیل شده، و پلیس می

 ها، بهبود عملکرد پلیس و وحدتنتیجه کاهش هزینهمدیریت بالیا ظاهر شده و در

های طبیعی را به دنبال خواهد داشت. و نیروی رویه در مدیریت انتظامی بحران

 .بار آماده کندتواند خود را برای حوادث طبیعی بزرگ و فاجعهانتظامی می

 یبیعهای طبحران، مدیریت انتظامی، بحران، الگوی راهبرد، الگو ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 مشاهده مقاله()                            ابعاد ساختار سازمانی بر عملکرد کالنتری تأثیرتبیین  (1

 علی هاشمی، محمد زروندیعلیرضا جزینی، نویسندگان : 

 چکیده: 

ها بر بهبود عملکرد و رضایت امروزه ضرورت توجه سازمان :مینه و هدفز

های خدماتی همچون پلیس، یک اصل بسیار مهم به ویژه در سازمانذینفعان، به

د ابعاد ساختار سازمانی بر عملکر تأثیررود. هدف از این تحقیق بررسی شمار می

 کالنتری است. 

 نیدکتر علیرضا جزی

http://journals.police.ir/article_96957_44b4888d15a5c8dcd456afbd6889f7ef.pdf
http://journals.police.ir/article_98042_ffa3db97e970e1baa5688ae12bf65c00.pdf
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 15*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

ربردی و ازنظر نوع روش پژوهش حاضر ازنظر هدف کا روش تحقیق:

ها داده آوریمنظور گردباشد. بهتحلیلی و از جهت روش اجرا کمی می -توصیفی

( 2002هرسی و گلداسمیت ) «Achieve» از ابزار پرسشنامه عملکرد سازمانی

نفر کارکنان کالنتری فرماندهی انتظامی شهرستان  60استفاده و جامعه آماری،

های حاصله منظور تحلیل استنباطی دادهباشد. بهمی صورت تمام شمارنیشابور، به

های عاملی مرتبه اول، آلفای گیری، حداقل مربعات جزئی، باراز ابزارهای اندازه

شده، شاخص اشتراک با روایی کرونباخ، شاخص متوسط وریانس استخراج

 شده است. متقاطع ، شاخص فورنل و الرکر استفاده

در اولویت  437/0ساختاری؛ پیچیدگی با ضریب بتا  بر اساس معادالت ها:یافته

اول قرار دارد، درنتیجه بیشترین رابطه را با عملکرد سازمانی دارد و در ادامه 

در رتبه سوم  27/0در رتبه دوم و تمرکز با ضریب بتا  368/0رسمیت با ضریب بتا 

 و پایانی قرار دارد. 

ذاری های آن اثرگازمانی و مؤلفهدهد که ساختار سنتایج آزمون نشان می نتایج:

 .معناداری بر عملکرد سازمانی دارد

 ساختار سازمانی، عملکرد سازمانی، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز : هاکلیدواژه

 
 فرسوده شهری هایبافتمدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم  تأثیر (2

 )مشاهده مقاله(                                     

 وحید بارانی پسیبان، مهدی بهمدی، علیرضا جزینی:  گاننویسند

 چکیده: 

ها بسزایی دارد، مکان تأثیریکی از عواملی که در وقوع جرائم  :زمینه و هدف

ا از خود هل بیشتری برای فعالیت در آنخیزی است که مجرمین تمای و مناطق جرم

فرسوده شهری، به علت مشکالت کالبدی امکان کنترل  هایبافتدهند. نشان می

دهند. سازند و فرصت ارتکاب جرم را افزایش میرسمی پلیس را محدود می

مدیریت پیشگیری انتظامی بر کاهش جرم  تأثیرهدف از این تحقیق، بررسی 

 .است فرسوده شهری هایبافت

 روش از ازنظرماهیت، کمّی و  ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظراین تحقیق  :روش

تحلیلی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارشناسان انتظامی و  -نوع توصیفی 

نفر بوده است  58شود. حجم نمونه کارشناسان و مدیران شهری شهر بیرجند می

ها، ابزار گردآوری داده اند.گیری هدفمند انتخاب شدهکه با روش نمونه

ساخته است که روایی صوری و محتوایی آن با نظرخواهی از نامۀ محققپرسش

دست آمده به 0/89خبرگان آشنا به موضوع و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

ای با ها از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونهوتحلیل دادهاست. برای تجزیه

 .استفاده شده است 22نسخۀ  SPSS افزاراستفاده از نرم

پیشگیری وضعی بر کاهش  تأثیرشدۀ ای مشاهدهمقدار تی تک نمونه :هایافته

پیشگیری اجتماعی بر کاهش جرم در  تأثیر، (t=21/18) جرم در بافت فرسوده

های انتظامی بر کاهش جرم در بافت گشت تأثیر، (t=15/43) بافت فرسوده

بر کاهش جرم در بافت  جرم خیزنقاط  سازیکپا تأثیر، (t=19/69) فرسوده

مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم بر  تأثیراست. درنهایت،  (t=18/54) فرسوده

 .تفاوت معناداری دارد (t=23/39) کاهش جرم در بافت فرسوده

رم تواند در کاهش جاجرای صحیح مدیریت پیشگیری انتظامی می :گیرینتیجه

 .ر باشدفرسوده شهری مؤث هایبافت

 دبیرجن، بافت فرسوده، جرم، پیشگیری انتظامی، مدیریت : هاکلیدواژه

 

 مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی فناوری اطالعات تأثیر (3

 )مشاهده مقاله(                                      

 چکیده:

های مؤثر بر امروزه توجه به مدیریت ریسک و رفع موانع آن ازجمله شاخص

وشمند ه شود وپذیری است و فنّاوری باعث افزایش مقبولیت پلیس میرقابت

تواند ،توانمندی پلیس را برای افزایش ایمنی خودرو ارتقاء داده و خودرو میسازی

صورت به های فنّاورانه در اتومبیلجامعه مدرن تکامل پیدا کندو پیشرفت همگام با

 أثیرتگردد هدف از این تحقیق بررسی های فیزیکی میبالقوه سبب کاهش آسیب

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی فناوری اطالعات 

 کاربردیتحقیق حاضر توصیفی با روش پیمایشی و از منظر هدف .باشدمی

جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت .غیرآزمایشی است و

ول گیری تصادفی ساده با توجه به فرمنفر تعیین و با نمونه 450خودرو برابر با ایران

یل ها اقدام به تحلانتخاب و با گردآوری پرسشنامه نفر 212 یکوکران تعداد نمونه

افزار آموس و آزمون سوبل معادالت ساختاری و نرم ها با استفاده از روش مدلداده

با مؤلفه  در ارتباط تأثیربرای نقش متغیرهای میانجی گردید.بیشترین ضریب 

 رقابتی مزیت بر 28/0 ضریب با شناسایی مؤلفه با مرتبط کمترین و  49/0پیگیری با 

 راستای رد تحقیق فرضیات کلیه. آمدند دست به اطالعات فناوری میانجی نقش با

ریزی، یل، برنامهتحل  شناسایی، هایمؤلفه در سازمانی ریسک مدیریت  تأثیر

 قرار تائید وردم اطالعات فناوری میانجی نقش با رقابتی مزیت بر پیگیری و کنترل 

 .گرفتند

مدیریت ریسک سازمانی، مزیت رقابتی، فناوری اطاّلعات، شرکت  : هاکلیدواژه

 خودروایران

 

 

http://journals.police.ir/article_98235_46c2938037406abe4d815a70effcf000.pdf
http://journals.police.ir/article_98235_46c2938037406abe4d815a70effcf000.pdf
http://journals.police.ir/article_98183_fe75bb35c5f6fe8460c23a619bc485a7.pdf
http://journals.police.ir/article_98183_fe75bb35c5f6fe8460c23a619bc485a7.pdf


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان مناعضای انجمنتشر شده توسط مقاالت خالصه 

 16*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

رتباطی های ااثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی ارتقاء مهارتسی برر (4

 )مشاهده مقاله(                    خشم پلیس زن در کنترل

 حاجیه رجبی فرجادته ، راشین عبدالهی ، وحیده سادات فرخجسنویسندگان : 

بررسی اثربخشی ایفای نقش با اجرای سناریوی » باهدفاین پژوهش  :چکیده

انجام گرفته است. روش « های ارتباطی در کنترل خشم پلیسارتقاء مهارت

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین به روش  60پژوهش نیمه آزمایشی 

( نفر 30( و کنترل )30گروه آزمایشی ) گیری در دسترس بود که در دونمونه

های ای آموزش مهارتدقیقه 90جلسه  8تقسیم شدند برای گروه آزمایشی 

گونه مداخله هفته برگزار شد و گروه گواه در این مدت هیچ 8ارتباطی به مدت 

( و 2004ها توسط مقیاس کوئین دام )کنندهروانشناسی دریافت نکردند شرکت

 لوتحلیتجزیه( سنجیده شدند، نتایج 1996خشم اسپیلبرگر ) مقیاس مهارت کنترل

 هایکوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش در مهارت

آزمون وجود دارد نتایج نشان داد که آموزش ارتباطی و کنترل خشم در مرحله پس

وش مهارت گهای ارتباطی؛ توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عاطفی، مهارت

دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط، ارتباط توأم با قاطعیت و همچنین با شاخص 

توان از بر اساس شواهد پژوهش می(  >05/0Pمثبت دارد ) تأثیرکلی بیان خشم 

های ارتباطی و کنترل خشم پلیس در ارتقاء مهارت منظوربهاین برنامه آموزشی 

 تعامل با مردم استفاده کرد

، فیکنترل عاط، توانایی دریافت و ارسال پیام، های ارتباطیمهارت : هااژهکلیدو

 بینش نسبت به فرآیند ارتباط، مهارت گوش دادن

 
 ترعدیلتدانش با نقش  کاریمخفیبر  شدهادراکهای سازمانی سیاست تأثیر (1

 )مشاهده مقاله(                             ایتعهد حرفه

 حاجیه رجبی فرجادتقی زاده سرهنگ آبادی،  سید حسیننویسندگان : 

  :چکیده

های سازمانی ادراک شده بر سیاست تأثیربررسی  باهدفپژوهش حاضر 

 ازلحاظ شد. این تحقیق ای انجامتعهد حرفه ترتعدیلکاری دانش با توجه به مخفی

توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری  صورتبههدف، کاربردی، 

نفر بود که به  460تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران به تعداد 

نفر انتخاب شد. در این تحقیق  210روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان 

(، 1997ت سازمانی ادراک شده کالمر و کارلسون )از پرسشنامه استاندارد سیاس

( 1999ای رانیا و همکاران )( و تعهد حرفه2016کاری دانش بونتیس )مخفی

اخ محتوایی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونب صورتبهاستفاده شد. روایی آن 

 ای بهکاری دانش و تعهد حرفههای سازمانی ادراک شده، مخفیبرای سیاست

های حاصل با قرار گرفته است. داده تأییدمورد  735/0و  805/0، 755/0رتیب، ت

 لیلوتحتجزیهافزار اسمارت پی. ال. اس استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم

سازمانی  هایای کارکنان ارتباط بین سیاستشد. نتایج نشان داد که تعهد حرفه

کند. ایران را تعدیل می کاری دانش شرکت ملی نفتادراک شده و مخفی

کاری دانش؛ رفتار سیاسی های سازمانی ادراک شده بر مخفیهمچنین، سیاست

اری کهماهنگ باش تا جلو بزنی بر مخفی مؤلفهکاری دانش؛ عمومی بر مخفی

کاری دانش کارکنان شرکت ملی های ارتقا و پرداخت بر مخفیدانش و سیاست

 .دارد تأثیرنفت ایران 

 شکاری دانمخفی، های سازمانی ادراک شدهسیاست، ایتعهد حرفه : هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر حاجیه رجبی فرجاد

http://journals.police.ir/article_96766_d4605e50a86b3c55375bd596e1e5a8c9.pdf
http://journals.police.ir/article_96766_d4605e50a86b3c55375bd596e1e5a8c9.pdf
http://journals.police.ir/article_97681_3b3ce5c1f0d33e76d5ad45a79ef6ca5b.pdf
http://journals.police.ir/article_97681_3b3ce5c1f0d33e76d5ad45a79ef6ca5b.pdf


 

 17*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ورزی و میزگردهای علمیجلسات اندیشه

 
 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 جلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی

 

 ؛باشدمی ترتیباینبهه برگزار شدعلمی که با همکاری و شرکت اعضای انجمن  هایسخنرانی

 

 تاریخ برگزاری دهنده ارائه محل برگزاری عنوان هیئت اندیشه ورزی/ میزگرد ردیف

 04/07/1400 سید احمد خلیلی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه بایدها و نبایدهای اخالقی مبتنی بر تربیت دینی و انقالبی دانشجویان  1

 07/07/1400 رحمانی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه فریب اطالعاتی  2

 07/07/1400 رجبی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه شانگهای آثار و پیامدهای عضویت ایران در سازمان همکاری  3

 28/07/1400 شیرزاد ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه جنایی ژنتیکحقوق   4

 12/08/1400 محمدباقر سلیمی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه اندیشه نو در مدیریت ترافیک  5

 11/08/1400 هادی رجبی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 1400معاند در انتخابات  هایرسانهبررسی فعالیت   6

7  
انتظامی در مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانیه گام دوم  هایعملیاتبررسی 

 انقالب
 19/08/1400 علیرضا ادیبی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

 26/08/1400 نجار ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه تهدیدات نوین ناجا  8

 29/08/1400 کاظمی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه و شناخت اقدامات سوء آنان بهاییتجریان شناسی   9

 08/09/1400 هادی رجبی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه ، اختالل در سامانه سوخت، بحران آب و ...(باغقره)بحران تحلیل مسائل روز  10

 10/09/1400 حسن طالبی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه ناوگان مسافربری سامانه کنترل کاراییافزایش  هایحلراه  11

 15/09/1400 مجتبایی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه المللبینآشنایی با عملیات پلیس   12

 22/09/1400 سنایی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه ترور دکتر فخری زاده شناسیآسیب  13

 22/09/1400 عادلی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه امنیتی هایوضعیتحات صورت گرفته در مورد آشنایی با آخرین اصال  14

 22/09/1400 قائد رحمتی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه در بحران و مدیریتفرماندهی  هایمهارت  15

 29/09/1400 خدادادی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه دیروز ،امروز،فردا هایرسانه  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی 



 

 18*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ورزی و میزگردهای علمیجلسات اندیشه

 
 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 باشد؛ترتیب میاینه بهبرگزار شدجلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی که با همکاری و شرکت اعضای انجمن 

 کنندهشرکتاعضاء  محل برگزاری تاریخ عنوان ردیف

1 
جرم یابی سرقت منزل در غرب  هایچالش

 تهران
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 17/08/1400

 -جهانگیرپور -کرمی -گودرزی -شیرمحمدی -کنجوریان

 غالمی مقدم

2 
صدمات بدنی شایع ناشی از آموزش در 

 دانشگاه علوم انتظامی امین
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 05/08/1400

 -اعزازی ردکت–دکتر شیرزاد  -دکتر سازگار -دکتر حسینی

 محمدپور

 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 03/09/1400 مات بازنگری  قانون مبارزه با مواد مخدراالز 3
 -بهرامی -قرنفولی -اکبر شاهی -ولی پور -محمودی

 خانی -افتخاری

 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 17/08/1400 نفوذ و اقدامات عملی دشمن در ناجا 4
اکبر زاده،  -استرکی-اساتید گروه و مهمان از واجا

 کاظمی -احمدعلی

 -یفضل -بابایی -جهانگیرپور -دالوند -رجبی -قیاسی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 08/09/1400 ن در فضای مجازیامنیت کودکا 5

6 

دانشجویان در  اجرای آموزش هایچالش

دوران پاندومی کرونا با وجود افزایش  جذب  

در ظرفیت  محدودیتچند برابری ) با وجود 

 )سازمانی و فضای دانشکده

 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 19/07/1400

مع پژوهش  -آموزش دانشکدهمع  -دانشکده رئیس

مع اداری و  -علمی آموزشی هاگروهروسای  -دانشکده

 آموزش دانشگاه نماینده -پشتیبانی دانشکده

7 
 نامهپایاندر دفاع از  تأخیرواکاوی علت 

 ارشد دانشجویان
 اناج امین انتظامی علوم دانشگاه 17/08/1400

مع پژوهش  -آموزش دانشکدهمع -ریاست دانشکده

مع اداری و  -علمی آموزشی هاگروهروسای  -دانشکده

 پشتیبانی دانشکده

 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 03/07/1400 نظام مسائل دانشکده 8
درویشی، میرزاخانی، عزیزی، فتح الهی، مدبری، رجبی، 

 رخش بهار، رضایی

9 
زنان پلیس در  کارگیریبهالزامات آموزشی 

 رسته یگان ویژه
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 12/07/1400

محمد طراقیه، صیاد درویشی، دکتر علی عزیزی، فتح الهی، 

ی، حسین الهسید سیامک فتحعلیرضا ادیبی، ابراهیم رجبی، 

محمدی، دکتر رجبی، محسن رضایی، لیلی عابدینی، فاطمه 

فاطمه فخاریان، مصطفی فرجی،  سلطانی، سمیه الریجانی،

 سید مصطفی حسینی

10 
و  هاپشتیبانیمدیریت جهادی در سال تولید،

 مانع زدایی ها در خدمات انتظامی
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 09/08/1400

الهی، فتح بهرام نوروزی، درویشی، عزیزی، میرزاخانی،

 نلیامدبری، محمدولی، رجبی تاج امیر،رضایی،سرهنگ شعب

 

 



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان سایر فعالیت های انجمن

 19*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 انجمن هایفعالیتسایر 

 

 "آینده در پلیس انتظامی خدمات "مجازی( تخصصی  با عنوان :  وبینار )سمیناربرگزاری  -1

مجازی)  بهداشتی، نشست علمی هایپروتکل هایمحدودیتانتظامی ایران، با توجه به  هایپژوهشانجمن علمی  مدیرههیئتبرابر مصوبه جلسه 

رای کارکنان، ایجاد فضایی علمی و در دسترس ب منظوربهآینده برگزار گردید. این وبینار  در پلیس انتظامی وع خدماتوبینار( تخصصی با موض

اتید و خبرگان در اس از نظرات مندیبهرهبرگزار شد. در این نشست علمی با  نظرصاحبدانشجویان، اساتید  و ارتباط مستقیم و آسان با اساتید 

در  ی به تحلیل وضع موجود خدمات انتظامی و دور نمای آن مبتنی بر اسناد باالدستی و مطالبات اجتماعی پرداخته شد.خدمات انتظام یحوزه

من حاجرای این وبینار، با هماهنگی جناب دکتر ابراهیم داودی از سامانه بسیج اساتید استان تهران استفاده گردید. همچنین جناب دکتر عبدالر

دبیر علمی و نیز یکی از سخنرانان، نقطه نظرات خود را در حوزه خدمات انتظامی ارائه  عنوانبهگروه خدمات انتظامی  میرزا خانی رئیس محترم

 برگزار گردید. 1720الی   1400از ساعت  30/09/1400مورخ  شنبهسهنمودند.  این وبینار در روز 

 1400سال  آذرماهدر هفته پژوهش  پژوهشی دستاوردهایارزیابی آثار  -2

انتظامی فعالیت خود را در سال  هایحوزهتوسعه پژوهش در  هایخواستگاهو  هاشاخصهیکی از  عنوانبهانتظامی ایران  هایپژوهشانجمن علمی 

ها و هید دانشگااز اسات مندیبهرهبا  علمی و پژوهشی خود هایفعالیتپنج مجمع عمومی و تشکیل سه هیأت مدیره به  برپاییبا  تاکنونآغاز و  1393

ت قیقاحتوم ، علی ارزیابی اعالمی از سوی وزارت هاشاخصه. این انجمن بر اساس دهدمیادامه  باقوتبه عرصه نظم و امنیت  مندانعالقهخبرگان و 

، میزان مشارکت انجمن در ارزیابی و داوری هاشاخصه. یکی از این نمایدمیو مدیریت  ریزیبرنامهپژوهشی خود را  هایفعالیت، سالیانه و فناوری

 .سازدیم. که موجبات کسب امتیاز و ارتقاء سطح فعالیت علمی آن را فراهم باشدمیعلمی و پژوهشی  مؤسساتپژوهش سالیانه  دستاوردهای

 اقدامات انجام شده -الف

 و مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط، برای شناسایی و ارسال برترین دستاوردهای پژوهشی. هادانشکدهمکاتبه با  -1

 1399که در بازه زمانی مهر  هایینامهپایانرساله/ -4ترجمه  -3تألیف  -2طرح تحقیقاتی  -1فوق شامل:  مورداشارهشی دستاوردهای پژوه -2

 .باشدمیانجام شده است،  1400تا مهر 

و  هاشگاهداناز عضویت و ارتباط علمی با اساتید و نخبگان علوم پلیسی در  مندیبهرهانتظامی با توجه به  هایپژوهشانجمن علمی -3 -3

 گذشته، نسبت به انجام این ارزیابی اعالم آمادگی و همکاری نموده است. هایسالآموزشی و پژوهشی و نیز تجربه ارزیابی در  مؤسسات

 وتحلیلتجزیه -ب

توسط  ردهای پژوهشیمختلف انتظامی و اجتماعی در انجمن علمی، انجام ارزیابی دستاو هایحوزهدر  باتجربهبا عنایت به حضور اساتید مجرب و 

پژوهشی در دانشگاه و ناجا و همچنین ارتقاء رتبه انجمن در وزارت علوم تحقیقات و  هایفعالیتانجمن، فرصت مغتنمی برای ارتقاء سطح کیفی 

 .باشدمیفناوری 

 سایر فعالیت های انجمن



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان سایر فعالیت های انجمن

 20*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

پژوهشی سال  هایدستاوردجمن ارزیابی پژوهشی و نیز ارتقاء رتبه ان هایفعالیتبا عنایت به موارد فوق و در جهت پیشرفت و تقویت هرچه بیشتر 

 دانشگاه و انجمن، انجام گردید. مابینفی، قرارداددر قالب یک  1400

علمی وزارت علوم تحقیقات و  هایانجمنعملکرد  اظهارنامهدر سامانه  1399انجمن در سال   هایفعالیتثبت  -3

 فناوری 

بنا در روز ای خبرگزاریه علوم انتظامی امین با حضور نشر دانشگا هایتازه رونماییمراسم  برپاییمشارکت در  -4

 21/7/1400مورخ  چهارشنبه

 بیرخانهدمجمع عمومی سالیانه با دستور کار انتخابات دور سوم هیأت مدیره به  برگزاریارسال مدارک و مستندات  -5

 علوم، تحقیقات و فناوریعلمی ایران وزارت  هایانجمنکمیسیون 

 مراسم و همایش بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزاریمشارکت در  -6

  فصلنامه دانش انتظامی مازندران با نامهتفاهمانعقاد  -7

 

 

 



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 21*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 شدهچاپنشریات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آشنایی با انواع شناور.کتاب 1

 آشنایی با تجهیزات کنترل مرز. کتاب 2



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 22*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400پاییز 34شماره  9دوره  – آموزش در علوم انتظامی. فصلنامه 3

 1400پاییز  55پیاپی   3شماره  14. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 4

http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13795.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13573.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 23*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  

 1400پاییز  4شماره  2، دوره پژوهش های جرم شناختی پلیس. فصلنامه 6

 1400مهر  35شماره  15، دوره علمی مطالعات پلیس زن . دو فصلنامه 5

http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13678.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13563.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 24*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 1400پاییز  3شماره  16، دوره پژوهش های مدیریت انتظامی . فصلنامه 7  

 1400مهر  3شماره  13دوره . نشریه علمی انتظام اجتماعی، 8

http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13318.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13621.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 25*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400 آذر، 58، شماره 18علمی بصیرت و تربیت اسالمی، دوره . فصلنامه 9

 1400مهر 63شماره  16، دوره پژوهشی پژوهش های اطاّلعاتی و جنایی–علمی . فصلنامه 10

http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
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http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13465.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13799.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 26*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400آذر   78شماره  18، دوره لیستوسعه سازمانی پ. فصلنامه 11

 1400پاییز  56شماره  15علمی کارآگاه، دوره . فصلنامه 12

http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
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http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13802.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13611.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 27*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  

 1400پاییز    47شماره  12، دوره مطالعات بین المللی پلیس. فصلنامه 13

 1400پاییز  55شماره  1400، دوره . نشریه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی14

http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
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http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13730.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13842.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 28*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400مهر   3شماره  9، دوره مدیریت منابع در نیروی انتظامی. فصلنامه 15

 1400 مهر 57شماره  1400، دوره نامه علمی نظارت و بازرسی . فصل16

http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
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http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13577.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان شر شده با همکاری انجمننشریات منت

 29*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400پاییز  60شماره  16، دوره علمی مطالعات پیشگیری از جرم . فصلنامه 17

 1400 مهر   91شماره  23، دوره . فصلنامه علمی پژوهش های دانش انتظامی18

http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
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http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13557.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13539.html


 

 30*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان جلسات هیئت مدیره انجمن

 مدیرههیئتجلسات 

 

 

 تور کار:الف( دس

 و مانع زدایی ها کرونا  هاپشتیبانیموضوع وبینار خدمات انتظامی، بررسی  -1

  مابینفی هاینامهتفاهمبررسی  -2

 داوری دستاوردهای پژوهشی در هفته پژوهش -3

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

قرار  اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 8 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 30:08 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 10:00 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 

 :دستور کارالف( 

 و سخنرانان وبینار خدمات انتظامی در پلیس آینده محورهابررسی  -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

 قرار اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 5 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 09:30 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 10:30 ساعت در جلسه.گرفت

 15/09/1400. جلسه مورخ 2

 27/07/1400. جلسه مورخ 1


