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 خبرنامه

 
 1400بهار 1شماره 

های انتظامی ایران که  نشریه خبری انجمن علمی پژوهش

شود. تحت نظر شورای اجرایی در پایان هر فصل منتشر می

 نقل مطالب با ذکر منبع آزاد می باشد.

 های انتظامی ایرانپژوهشعلمی صاحب امتیاز: انجمن 

 مدیر مسئول: دکتر علیرضا جزینی 

 نگارش ، طراحی و تنظیم: رامین الیکایی

بزرگراه شهید خرازی ، بعد از پل غیر هم سطح آزادگان ، خیابان  نشانی : 

شهید جدّی اردبیلی، دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا ، معاونت پژوهش و 

 ری فنّاو

 1498619991کد پستی :  – 48931289تلفن : 

Iranian Police Research Association  

 www.ipira.ir:   نشانی پایگاه اطّالع رسانی انجمن 

 info@ipira.ir:    نشانی پست الکترونیک 

 

دکتر علیرضا جزینی، دکتر نوذر  ره انجمن : اعضای هیئت مدی

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

 اهلل نادری، دکتر فریبا شایگان، دکتر محمود مهدویعزت

 :های انتظامی ایرانعلمی پژوهشدر انجمن  عضویتشرایط 

قل مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حدافصل سوم  6-1بند  بر اساس

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 نشانی اینمی توانند از طریق پایگاه داده انجمن به 
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 ساختار انجمن انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 3*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 ساختار انجمن

 

 : شرح وظایف کمیته دانشجویی

  انجمنایجاد 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 انجمنکارآفرینی  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 هایکتاباپ چ 

  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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 4*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 و مدیریت خبرنامه انجمن اندازیراه 

  موردنیازرنامه و سایر نشریات ، خببروشور، 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  مدتکوتاهزشی آمو هایکارگاهو هماهنگی در راستای برگزاری  ریزیبرنامه

 آموزشی هایکارگاه

 پرورش نیروهای کارآمد برای فعالیت در انجمن 

  آموزشی مرتبط هایدورهبرگزاری 

  آموزش علوم انتظامی کشور هایچالششناسایی 

 تظامیمستندسازی تجربیات موفق آموزش علوم ان 

 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  هایکارگاهنی، برگزاری سخنرا 

  کمیته آموزشی مدتمیانو  مدتکوتاه هایبرنامهتدوین 

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

  آموزشی هایبرنامهپیگیری و نظارت مستمر بر اجرای مناسب 

 یبرگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی و تخصص 

 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 

 های آموزشیها 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 ها، جزوات، فایلو 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  هایرهدوو 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  هاکارگاهرای طراحی و اج 



 
 

 

 ساختار انجمن انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 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  هایفعالیته اطالعات مربوط ب 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  هایفعالیتت و اعضاء و اقداما 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  اندازیراهپیگیری 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  هافعالیته در خصوص انعکاس اطالعات و اخبار واصل 

  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 هاسازمانبرقراری 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  باهدفرتبط با علوم انتظامی م 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 انتظامیپیگیری 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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 6*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  موضوعات خاص و تخصصی علوم انتظامی ویژهبهاربردی ک -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  هایناوریف 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 هایفعالیتر موضوع پژوهشی د 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 هایکتابترجمین و م 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 

  اتی، صنعتی و اجرایی کشور در زمینه علوم انتظامی جهت همکاری مشترکعلمی مراکز دانشگاهی، تحقیق 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  هاهمایشکمک 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 هایقابتربرگزاری 

  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 

 ی ارتقاء علوم انتظامی در کشوربررسی چگونگ 

  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 

 :للالمبینشرح 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 بههمکاری 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

 نتظامیا علوم المللی فعال حوزهای و بینمنطقه یهاسازمان، مجامع و هااجالسها، نقطه تماس اتحادیه 



 
 

 

 ساختار انجمن انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 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 هایبرنامه تدوین 

  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 

  انجمن 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 منظوربهالملل 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 

  اقدام در راستای برگزاری جلسات سخنرانی ادواری علمی ، هماهنگی وریزیبرنامه 

  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 انتظامیهاگاهنمایشمشارکت 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 

 ی سمینارهای ماهانهنیازسنجی موضوعات سخنرانی و سخنران برا 

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

 هاآنی علمی و هماهنگی برای برگزاری هانشستبرای  ریزیبرنامه 

  جمنان 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 

 باریکیته حداقل هر فصل تشکیل جلسات کم 

 :علمی گراییهمشرح وظایف کمیته 

  سازمانیبرونتنظیم مناسبات 

  اعضاء سازیشبکهو  هاکمیتهتوسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در    



 
 

 

 ساختار انجمن انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 8*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  علمی هایانجمنحقوقی، خصوصاً سایر  هایمجموعهو  هاسازمانارتباط با 

 حقیقی، حقوقی و افتخاری انجمن هایعضویتو 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 خیریهارتباط 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  وهش اهی ااظتنمی اریانانجمن علمی ژپ

 انجمن سالهده اندازچشمسند  نویسپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله انجمن 10پیش نویس سند چشم انداز 



 
 

 10*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ساله 10پیش نویس سند چشم انداز  وهش اهی ااظتنمی اریانانجمن علمی ژپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 11*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

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

 1399اجرایی ساالنه مصوب  هایبرنامه

 

 

 انجمن. هایسیاست چهارچوبپژوهشی و آموزشی انتظامی در  هایعرصهسوتان و فعاالن تقدیر از پیشک -1

  1399عملکرد انجمن در سال  اظهارنامهو تنظیم تهیه  -2

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

 ات دوره سوم هیات مدیره انجمن.برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخاب -4

 صدور کارت عضویت برای اعضای انجمن  -5

 بین انجمن و سایر مراکز علمی پژوهشی آموزشی  نامهتفاهمانعقاد  -6

 فعالیت تبلیغی انجمن در حوزه معرفی افزایش  -7

 آن  هایکمیتهتنظیم و تهیه تقویم جلسات هیأت مدیره و  -8

 ینترنت و اینترانتسایت انجمن در بستر ا 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

 شی و پژوهشی اعضاء آموز هایفعالیتتشکیل بانک اطالعاتی موضوعی با تعیین حوزه  -12

 ناجا با هماهنگی پژوهشگاه ناجا. هایمعاونتتخصصی و  هایپلیسو  هااستاناستانی انجمن در مراکز تحقیقات کاربردی  هایشاخهفعال نمودن شعب  و  -13

 در سال جاری هاآنو وظایف  هاکمیته  هایمشیخطو  هاسیاستتعیین  -14

 و روابط عمومی کمیته پذیرشجذب اعضای جدید و فعال توسط  -15
  عضو حقوقی انجمن با جایگاه خصوصی عنوانبهموسسه ماهیار ایرانیان معرفی  -16

 1399سنجش میزان رضایت اعضاء را در سال  -17

 

 1400برنامه های اجرایی ساالنه مصوب 



 

 

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

 12*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 جمنتوسط اعضای ان منتشرشدهخالصه مقاالت 

 

نویات مقام م دولتی با تکیه بر هایسازمانارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی در  (1

 )مشاهده مقاله(                                  (العالیلهمدظمعظم رهبری )

 ، امیربابک مرجانییوسف محمدی مقدم ،ندا کاوندنویسندگان : 

 چکیده: 

ه اخیر به علت اثر مثبت آن بر انگیزه خدمت عمومی در چند ده هدف:زمینه و 

اندیشمندان مدیریت دولتی نوین بوده  تأکیدروی عملکرد فردی و سازمانی مورد 

 بااست . هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی انگیزه خدمت عمومی مطابق 

 .باشدمیاسالمی  -ایرانی هایارزش

ت ااین پژوهش از نوع کیفی بوده و جامعه آماری پژوهش بیان:  شناسیروش

نفر از خبرگان  21و  1398تا  1368( از سال  العالیمدظلهمقام معظم رهبری ) 

 تمام شماری و گیرینمونه هادادهدارای سابقه مدیریت هستند. برای گردآوری 

اده بنیاد با د پردازینظریه هاداده وتحلیلتجزیهو برای  ساختاریافتهمصاحبه نیمه 

 استفاده شدمکس کیودا  افزارنرماستفاده از 

 هایشاخصمبتنی بر عوامل علی، انگیزه خدمت عمومی با محوریت  :هایافته

و پایبندی به منافع عمومی شکل  خدمتگزاری،  دوستینوعازخودگذشتگی، 

، راهبردها و پیامدهای انگیزه ایزمینه، گرمداخلهخواهد گرفت. همچنین عوامل 

 . اد استخراج شدندخدمت عمومی نیز با استفاده از روش داده بنی

قا و ارت شدهشناسایی ایزمینهو  گرمداخلهبا توجه به عوامل  هاسازماننتایج : 

مسئولیت اجتماعی ، ارتقا نظام مدیریت منابع انسانی و مدیریت و کار جهادی 

به پیامدها و نتایج ارزشمندی در سطح فردی و سازمانی دست یافته و در  تواندمی

 .حیاتی باشد هاینقش یفاگرا ملی –سطح اجتماعی

 پردازینظریه، اسالمی-ایرانی هایارزش، انگیزه خدمت عمومی : هاکلیدواژه

 داده بنیاد

 

 

 

 

 

 

 

اطالعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در  هایچالشو  هااولویتشناسی آسیب (1

 )مشاهده مقاله(                   دریا

 علیرضا جزینی، جعفر هزارجریبی، محمد نایب پور، مهدی ترکماننویسندگان : 

 چکیده: 

المللی یافته بینعنوان یکی از جرائم سازمانمقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا به

عنوان اشراف در عصر حاضر از آن به نیازمند دستیابی به اطالعات است که

 هایچالشها و کنند. پژوهش حاضر باهدف شناسایی اولویتاطالعاتی یاد می

شده است. پژوهش حاضر اطالعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا انجام

ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت آمیخته)کمی و کیفی( و از نوع اکتشافی 

های موردنیاز از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و آوری دادهاست. برای جمع

 گردآوری ابزار  شده است. که روایی هر دوساخته استفادهنامه محققپرسش

وری و با ص صورتبهساخته( ساختاریافته و پرسشنامه محقق نیمه مصاحبه) هاداده

ابزار در  گرفت و پایایی تائید خبرگان امر و اساتید راهنما و مشاور مورد تائید قرار

 شده ازهای استخراجها و مؤلفهبخش کیفی از طریق بازبینی مجدد شاخص

های باز توسط خبرگان و در بخش کمی از طریق آزمون آلفای کرونباخ داده

صورت تمام نفر به 30سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، 

اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل  شرطبهنفر  15شمار و در مرحله کیفی نیز 

ه دهد کاستفاده شد. نتایج تحقیق نشان می spss افزاراطالعات پرسشنامه از نرم

ای هاولویت اول نیروی انسانی و ساختار سازمانی و در اولویت دوم توجه به فرصت

-( و وجود فناوریالعالیمدظلهحمایت فکری مقام معظم رهبری ) ازجملهمحیطی 

ه اول قرار گیرد. در دست موردتوجههای پیشرفته در سایر نهادهای امنیتی و ... باید 

 های دریایی سازمان و درها نیز فقدان ساختار سازمانی متناسب با مأموریتچالش

 مخدر مواد سوءمصرف به جامعه  دسته دوم ضعف فرهنگی و گرایش عمومی

 .گردیدند شناسایی

 مرزهای دریایی، مواد مخدر، قاچاق، تیچالش اطالعا : هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 دکتر یوسف محمدی مقدم

 دکتر علیرضا جزینی

http://journals.police.ir/article_95216_fd902f7f770519eee6f8883868fb3212.pdf
http://journals.police.ir/article_95216_fd902f7f770519eee6f8883868fb3212.pdf
http://journals.police.ir/article_95519_feb4f92bc59233bb0f730db848f5a8d2.pdf
http://journals.police.ir/article_95519_feb4f92bc59233bb0f730db848f5a8d2.pdf


 

 

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

 13*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 )مشاهده مقاله(                تدوین سیاست کلی انتظامی کشور (2

 علیرضا جزینی:  هنویسند

 چکیده: 

تولی تأمین امنیت کشور، در طراحی سیاست عنوان سازمان منیروی انتظامی به

برخورداری از  باوجودهای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی انتظامی و عرصه

های ضمنی و صریح، فاقد سیاست کلی مدون انتظامی است. هدف تجارب و دانش

دف، بنیادی ه ازلحاظباشد که این تحقیق، تدوین سیاست کلی انتظامی کشور می

، از حیث روش، پیمایشی است و برحسب رویکرد، آمیخته است. ـ کاربردی است

ایم؛ بنابراین، روش در تحقیق حاضر، از چندین جامعه آماری مختلف بهره برده

متفاوت خواهد بود. در بررسی و مطالعه  هاآنتعیین حجم نمونه نیز بر پایه 

نامه رسشتکمیل پ است اما در ارتباط با شدهشمار استفاده مستندات، از شیوه تمام

 هب نسبتهای مندرج در این جامعه آماری و مصاحبه با مدیران، بر اساس ویژگی

. گردآوری اطالعات از است گردیدههدفمند عمل  شیوه بهتعیین حجم نمونه 

 )اخذ نظریقای و مصاحبه عمنامهطریق اسنادی و روش مطالعات میدانی پرسش

های سازی شده و برای تحلیل دادهها پیادهنظران( انجام و سپس مصاحبهصاحب

گراندد  های کیفی، از روشوتحلیل دادهآن، از روش کدگذاری؛ برای تجزیه

رب گیری از تجاکیودا استفاده شد و ضمن بهرهافزار مکستوسط نرم تئوری

یجه لفی احصا گردید. با توجه به نتهای کلی انتظامی با روش دخبرگان، سیاست

تر بزرگ 3مقدار میانگین شاخص موردمطالعه از مقدار  کهآزمون تی، درصورتی

شده باشد، شاخص  05/0کمتر از  (Sig) شده باشد و مقدار سطح معناداری

طور کالن پذیرفتند گانه را به 27های موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سیاست

هایی را برای اصالح و تلفیق عناوین در هر یک از دولی نظرات و پیشنها

ی نهایی گیرگانه عنوان نمودند که ضمن تحلیل و پاالیش در نتیجه 27های سیاست

سیاست در موضوع موردبحث تحقیق احصا  15موردتوجه قرار گرفت و درنتیجه، 

 .گردید

 سیاست، سیاست کلی، انتظامی : هاکلیدواژه

 

در مدیریت انتظامی قاچاق کاال  GIS رافیایینقش اطالعات جغرابطه  (3

 )مشاهده مقاله(                )کبودرآهنگشهرستان  موردمطالعه)

 رحیم بیاتیعلیرضا جزینی،علی اصانلو، نویسندگان : 

 چکیده: 

از سامانه اطالعات  گیریبهرهمدیریت انتظامی قاچاق کاال با   و هدف: زمینه

است که نیازمند مطالعه است.این پژوهش  یهایحوزهیکی از  GIS جغرافیایی

شناخت نقش این سامانه در مدیریت انتظامی قاچاق کاال در شهرستان  باهدف

کاال صورت راهکارهای مدیریت انتظامی قاچاق  ارائه منظوربه کبودرآهنگ

 .گرفته است

لی تحلی-ماهیت توصیفی ازنظرپژوهش حاضر به لحاظ هدف،کاربردی  روش:

جرم قاچاق کاال  هاینقشهموجود  هایپروندهاست. در گام اول بر اساس اطالعات 

اس ، بر اس"نشست کانونی"تهیه شد. در ادامه با برگزاری موردمطالعهدر محدوده 

راهکارهای مدیریت  کبودرآهنگی شهرستان تن از مدیران انتظام 15نظرات 

 .قرار گرفت وتحلیلتجزیه مورد وانتظامی قاچاق کاال احصا 

منطقه از  6نتایج حاصله بیانگر این است درصد باالیی از قاچاق کاال در : هایافته

 تواندمیشناسایی گردید که دارای پتانسیل باال بوده که  موردمطالعهمحدوده 

 سیرهایمتخاب قاچاقچیان قرار گیرد. این مناطق با توجه به تعدد و ان مورداستفاده

 هایمحلمبارزه با کاالی قاچاق  زیرساختی کمبودهایدسترسی و همچنین 

 ظراتاز نمناسبی برای تردد و اختفای کاالی قاچاق است. همچنین با استفاده 

 .ا گردیدراهکار در حوزه مدیریت انتظامی قاچاق کاال احص 16خبرگان انتظامی 

اق کاال در انتظامی قاچ بیانگر مدیریتی پژوهش هایافتهبرآیند :گیرینتیجه

محدوده زمانی و مکانی خاص نیازمند تقویت نیروی انسانی و تجهیزات کوپ، 

 .اشدبمیو کنترل نظارت  هاگشتاستقرار ایست و بازرسی ثابت، ساماندهی 

، قاچاق کاال، مدیریت انتظامی، (GIS) سامانه اطالعات جغرافیایی : هاکلیدواژه

 کبودرآهنگشهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 )مشاهده مقاله(                فراتحلیلی بر ادبیات تفکر راهبردی (1

 رجبی فرجاد مریم سادات حیدری نمین، حاجیهنویسندگان : 

ی شده در حوزه تفکر راهبرددر این پژوهش به شناسایی تحقیقات انجام :چکیده

دف ه ازنظر. این پژوهش شده استبا استفاده از رویکرد فراتحلیل پرداخته 

ی کمی هاکارگیری روش فراتحلیل، در زمره پژوهشبه به دلیلکاربردی است و 

مقاله فارسی و  37نامه، پایان 124شامل است. جامعه آماری این تحقیق  قرار گرفته

داک، سیویلیکا، پرتال جامعه علوم های ایرانمقاله التین است که از سایت 18

های دانشگاهی و پایگاه جهاد اطالعات علمیایران، پایگاه انسانی، مگ

مطالعه که در  20، تعداد بینازاین. شده استآوری دایرکت و امرالد جمعساینس

ماره ضریب همبستگی، ضریب معناداری یا ضریب همبستگی و مقدار آ هاآن

 دکتر حاجیه رجبی فرجاد

http://journals.police.ir/article_96578_7d543042719f9157c0532bb48c175ca3.pdf
http://journals.police.ir/article_96578_7d543042719f9157c0532bb48c175ca3.pdf
http://journals.police.ir/article_95943_953e369bb324a04342191ae2d2063682.pdf
http://journals.police.ir/article_95943_953e369bb324a04342191ae2d2063682.pdf
http://journals.police.ir/article_96582_612214154ed5816466e153a0f0f5dbb4.pdf
http://journals.police.ir/article_96582_612214154ed5816466e153a0f0f5dbb4.pdf


 

 

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

 14*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 یموردبررسگنجی انتخاب و ، بر اساس معیارهای درونشده استدو محاسبه خی

. در بخش آمار توصیفی، روش مرور، ساختاریافته است و در است قرارگرفته

وتحلیل و برای تجزیه شده استبخش آمار استنباطی، از روش فراتحلیل استفاده 

است. مورد استفاده قرار گرفته CMA افزارشده نیز نرمآوریهای جمعداده

شده، بیشترین اندازه اثر متغیر بررسی 58دهد که از میان های پژوهش نشان مییافته

زمانی و تفکر راهبردی بر هوش سا تأثیردر پیشایندهای تفکر راهبردی مربوط به 

ا با اندازه های پویتفکر راهبردی مربوط به قابلیتدر بررسی اندازه اثر پیامدهای 

ه باست و سایر متغیرها با بیشترین اندازه اثر در پیامدهای تفکر راهبردی 96/0اثر 

ت تغییر های پویا، ظرفیاز: قابلیت اندعبارتشدت اثر بیشتر به کمتر  ترتیب

 تسازمانی، عملکرد کارکنان، سرمایه فکری، مدیریت کیفیت جامع، مدیری

بحران، رضایت مشتریان، عملکرد سازمانی، تعالی سازمانی، عملکرد مدیران، 

مدیریت دانش، پیچیدگی ساختاری سازمان و مزیت رقابتی. بر این اساس، بیشترین 

ر، مزیت های پویا است و کمترین متغیمتغیر تأثیرگذار در تفکر راهبردی، قابلیت

 .باشدرقابتی می

 دی، اندازه اثر، فراتحلیلتفکر راهبر : هاکلیدواژه

 
 آوری و سازگاری اجتماعیهای برقراری ارتباط مؤثر بر تابآموزش مهارت تأثیر (2

 )مشاهده مقاله(                           دانشجویان دانشگاه نظامی

 راشین عبدالهی، حاجیه رجبی فرجاد، وحیده سادات فرخجستهنویسندگان : 

  :چکیده

روابط صمیمانه،  فراهم نمودنآور و سازگار با افراد تاب :زمینه و هدف

توانند نقش مؤثری بر ارتقای بهداشت روانی خود و جامعه داشته باشند. این می

و  آوریرتباط مؤثر بر تابهای برقراری اآموزش مهارت تأثیر» باهدفپژوهش 

 .انجام گرفته است« های نظامیسازگاری اجتماعی دانشجویان یکی از دانشگاه

 اب آزمونپس –آزمون این پژوهش به روش نیمه آزمایشی و از نوع پیش :روش

های دانشگاه از یکی دانشجویان از نفر 30 منظور این به. شد انجام گواه گروه

انتخاب و در دو گروه  98ی در دسترس در سال تحصیلی گیرنظامی به روش نمونه

( قرار گرفتند ابزار مورد استفاده در این پژوهش 15( و کنترل )15آزمایشی )

( 1961نامه سازگاری بل )( و پرسش2003آوری کانر و دیویدسون )مقیاس تاب

تکمیل گردید و آلفای کرونباخ  آزمونپسو  آزمونپیشبود که در مرحله 

. پس از تکمیل باشدمی 86/0و  80/0نامه در این پژوهش به ترتیب پرسش

های ارتباط دقیقه تحت آموزش مهارت 90آزمون، گروه مداخله هشت جلسه پیش

رار تحلیل قوها با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیهمؤثر قرار گرفتند. داده

 .گرفتند

اری را در سازگاری اجتماعی و در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناد :هایافته

 .(>01/0pآوری نشان دادند )تاب

نوان عهای ارتباطی را بهتوان آموزش مهارتنتایج پژوهش نشان داد که می :نتایج

آوری دانشجویان نظامی در نظر روش مؤثری برای افزایش سازگاری و تاب

 .گرفت و از آن در مراکز آموزشی و دانشگاهی استفاده کرد

رل ، کنتپیام  تدریاف توانایی ارسال وهای ارتباط مؤثر، مهارت : هاژهکلیدوا

 یآوری، سازگاری اجتماع، تابیفطعا

 

 

 

 

 

 

 جرم یابی ناجا واحدهاینقش اشراف اطالعاتی در جرم یابی و کشف جرم در  (1

 )مشاهده مقاله(                                    

 چوبکی، احمد کرمی رضاغالمامیرحسین یاوری، فریبا شایگان،  :نویسندگان

 چکیده: 

ی یابهای جرمواحد پیشرویمسائل و مشکالت  ترینمهمیکی از  :زمینه و هدف

های جدی تهدیدات و آسیب که اغلب، کارکنان این واحدها را با هامأموریتدر 

 کشف ویابی سازد، عدم اشراف اطالعاتی این واحدها در رابطه با جرممواجه می

فراروی آنان است. لذا هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی نقش اشراف  جرائم

 ارائهیابی ناجا و های جرمیابی و کشف جرم در واحداطالعاتی در جرم

 .راهکارهای پیشگیرانه است

نوع و هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی انجام  ازنظرپژوهش حاضر  :وشر

دستگاه  ضابطان عنوانبههای تخصصی کارکنان پلیس موردمطالعهگرفت. جامعه 

 20مند هدف گیرینمونهیابی ناجا بودند که با استفاده از قضایی در واحدهای جرم

ها به روش خاب و مصاحبهنفر تا مرحله اشباع نظری با تکنیک مصاحبه عمیق انت

 .کدگذاری تحلیل شدند

ازهای یکی از نی عنوانبهها نشان دادند که اشراف اطالعاتی یافته :ها و نتایجیافته

شف یابی و کیابی در ناجا در زمینه جرمهای جرماساسی و بنیادین موفقیت واحد

امل؛ شناسایی، ش جرائمیابی ها را در جهت جرمتواند این واحداست و می جرائم

وزه ای در حدستگیری مجرمان و تبهکاران حرفه درنهایتکشف و اثبات جرم و 

یاری نماید. استفاده از نیروی انسانی متعهد و متخصص، در اختیار داشتن  مأموریتی

های خبری، کسب های مناسب، منابع و مخبران در نشانگاهتجهیزات و فناوری

 های اطالعاتیو مجرمان، در اختیار داشتن بانکاخبار و اطالعات از وضعیت جرم 

 دکتر فریبا شایگان

http://journals.police.ir/article_97369_61a2da23918fccfd21c4e2040a3c3e58.pdf
http://journals.police.ir/article_97369_61a2da23918fccfd21c4e2040a3c3e58.pdf
http://journals.police.ir/article_96257_6e91115b68b8d0f15ba16df70b6c1fe2.pdf
http://journals.police.ir/article_96257_6e91115b68b8d0f15ba16df70b6c1fe2.pdf


 

 

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

 15*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

در ایجاد اشرافیت اطالعاتی مؤثر هستند.  مأموریتیهای تهیه نیازمندی درنهایتو 

با توجه نقش مؤثر اشراف اطالعاتی در شناسایی، کشف، اثبات و دستگیری 

یابی در این مجرمان، احصای عوامل تأثیرگذار و رفع مشکالت واحدهای جرم

 .است تأکیده برای موفقیت هر چه بیشتر پلیس مورد زمین

 یبیا م، جرجرم، اطالعاتیعات، اشراف الاشراف، اط : هاکلیدواژه

 

 ناندیدگی ز از بزهتدوین مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری  هایشاخص (2

 )مشاهده مقاله(                                    

 هندیانی، فریبا شایگان داهللعب، اسماعیل احمدی مقدم، حمید ابراهیمی: نویسندگان 

 چکیده: 

 یده، متغیرپیچ ازپیشبیشفعالیت پلیس  و فضایامروزه شرایط  زمینه و هدف:

رعت پلیسی این س هایسازمان که برای بیشتر ایگونهبهگسترده شده است  و

 هایزمانسا روازاین.هاستآنپاسخگویی وتوان تطبیق  از سرعتبیش  مراتببه

 ند تاهستنیازمند تدوین راهبردهای جدیدی  هاچالشپلیسی برای پاسخ به این 

به  یار سریعبس و پاسخبا تغییرات محیطی  بر سازگاری را خودبتوانند تأکیدات 

 هایشاخصهند.لذا هدف پژوهش شناسایی د قرار متغیر دائماًنیازهای محیط 

 .دیدگی زنان است از بزه در پیشگیریتدوین مدیریت راهبردی پلیس 

روش پیمایشی است. این  و ازنظر حاضر کاربردیازنظر هدف پژوهش  روش:

کیفی جای دارد و با روش تحلیل مضمون اجرا شده  هایپژوهشپژوهش در دسته 

نتظامی، وزارت کشور، اساتید دانشگاه، است. جامعه پژوهش را خبرگان نیروی ا

دند تشکیل دا هازندان، سازمان بهزیستی، سازمان وپرورشآموزشقضات، سازمان 

 هایمصاحبهبا  هادادهنفر رسید.  14اصل اشباع نظری حجم نمونه به  بر اساسو 

ات از اطالع وتحلیلتجزیهکیفی نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و برای 

 .استفاده شد« 11کس کیودیم»افزارنرم

 از بزه یریدر پیشگتدوین مدیریت راهبردی پلیس  هایشاخص :و نتایج هایافته

که  مضمون فرعی شناسایی شدند 21مضمون اصلی و 3دیدگی زنان در قالب 

از: ارزیابی محیط راهبردی، تعیین موضوعات و مسائل اصلی، تبیین  اندعبارت

 اندتومیمدیریت راهبردی پلیس  در تدوین هاشاخص این ازراهبردها. استفاده 

 دهدمی قرار تأثیررا تحت  در جامعه امنیت ورا که نظم  هاییآسیبو  هاچالش

 .امه شوداثربخشی بیشتر این برن منجر بهراستای رفع آن گام بردارد و  در شناخته و

 بزه دیدگی، پیشگیری، مدیریت راهبردی، تدوین هایشاخص : هاکلیدواژه

 نموتحلیل مض زنان؛
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 16*  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

 

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

 23/3/1400 عصاریان نژاد ناجا امین انتظامی علوم نشگاهدا اطالعات تهاجمی  1

2  
وظایف انتظامی ناجا در انتخابات ریاست جمهوری بر پایه 

 بیانیه گام دوم انقالب
 12/03/1400 عبدالرحمن میرزاخانی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

3  
از  متأثر ایرسانه هایمراقبتراهکارهای عملیات روانی و 

 ویژه ناجا هاییگانابات ریاست جمهوری در نتیجه انتخ
 حسین امجدیان ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

22/03/1400 

 

 11/03/1400 سید مصطفی دهقان ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه وظایف قانونی پلیس در برگزاری انتخابات  4

5  
تحلیل سند عدالت و مبارزه با فساد در گام دوم انقالب در 

 ناجا
 10/03/1400 دکتر ابراهیم رجبی ناجا امین انتظامی علوم انشگاهد

 18/03/1400 علی عزیزی دکتر ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه خدمات انتظامی در گام دوم انقالب اسالمی  6

 24/2/1400 رادان دکتر احمدرضا ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه یامنیت-انتظامی  پیامدهایآینده امنیت داخلی و  تهدیدات  7

 20/02/1400 دکتر هادی رجبی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه تحوالت سیاسی روز  8

 30/1/1400 دکتر امیر پیمانی اصل ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه در ناجا امنیتی اجتماعی هایروایتکالن   9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردهای علمی جلسات اندیشه ورزی و میزگ



 

 17*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ورزی و میزگردهای علمیجلسات اندیشه

 
 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 باشد؛ترتیب میاینه بهزار شدبرگو شرکت اعضای انجمن  جلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی که با همکاری

 برگزاریتاریخ  هیئت اندیشه ورزی/ میزگرد عنوان ردیف

 18/03/1400 سالح توسط مأموران نیروهای مسلّح در موارد ضروری کارگیریبهالیحه اصالح قانون  شناسیآسیب  1

 31/3/1400 دوره دافوس مرزی شناسیآسیب  2

 10/3/1400 اختگی و راهکارهای تشخیص آنتصادفات س  3

 4/3/1400 فضاهای آموزشی هایمحدودیتبا نگاهی به  1400بررسی راهکارهای اجرایی آموزش دانشجویان جدیدالورود سال   4

 12/3/1400 شعار سال و نهادینه نمودن آن در ناجا  5

 11/3/1400 تربیت در طراز انقالب اسالمی  6

 25/3/1400 اسالمیتربیت در طراز انقالب   7

 29/2/1400 هوانوردی در ناجا هایآموزشمانع زدایی   8

 12/3/1400 نوین و کنترل مرز هایآوریفن  9

 22/1/1400 دانشکده علوم و فنون مرز 1400بررسی عناوین پیشنهادی همایش مصوب سال   10

 1/3/1400 مانع زدایی و پشتیبانی از کتاب کار  11

 23/3/1400 و ارائه راهکار بهینه کارکتاب  تألیفبررسی موانع   12

 16/2/1400 در علوم پلیسی پردازینظریهموانع و الزامات   13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ژپوهش اهی ااظتنمی اریانانجمن علمی  سایر فعالیت های انجمن

 18*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 انجمن هایفعالیتسایر 

 

 ؛ "کرونا و احساس امنیت اجتماعی "برگزاری وبینار )سمینارمجازی( تخصصی  با عنوان :  -1

  اجتماعی برگزار گردد. این وبینار در روز  محورهایدر برخی از وبینار تخصصی با موضوع کرونا و بررسی تأثیرات آن

 .برگزار شد 1720الی   1400از ساعت  11/3/1400مورخ  شنبهسه

 .این وبینار در بستر سامانه بسیج اساتید استان تهران اجرا گردید. شرکت در این وبینار برای عموم آزاد بود 

  انتظام اجتماعی و تأثیرات متقابل آن با کرونا و ایجاد  یحوزهاساتید و خبرگان در  نظراتاز  مندیبهرهدر اجرای این وبینار به

 .توجه گردید نظرصاحبو ارتباط مستقیم و آسان با اساتید  مندانعالقهفضایی علمی و در دسترس برای 

 

 

 

 

 

 سایر فعالیت های انجمن



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 19*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 شدهچاپنشریات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کتاب رزم در شرایط ویژه1

 . کتاب امنیت شبکه پیشرفته2



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 20*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کتاب اختفای اطاّلعات3

 1400بهار  32شماره  9دوره  – آموزش در علوم انتظامی. فصلنامه 4

http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13366.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 21*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

  

 1400بهار  53پیاپی  1شماره  14. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 5

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

http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13351.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13521.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 22*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1400خرداد  34شماره  15، دوره علمی مطالعات پلیس زن . دو فصلنامه 7

 1400بهار  1شماره  1، دوره پژوهش های اجتماعی پلیس. دو فصلنامه 8

http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.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://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html
http://itram.jrl.police.ir/issue_1655_13328.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 23*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

  

 1400اردیبهشت  1شماره  13. نشریه علمی انتظام اجتماعی، دوره 9

 1400فروردین  59شماره  1400، دوره توسعه مدیریت منابع انسانی. فصلنامه 10

http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13421.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13354.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 24*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400، فروردین 56، شماره 18علمی بصیرت و تربیت اسالمی، دوره . فصلنامه 11

 1400فروردین  61شماره  16، دوره پژوهشی پژوهش های اطاّلعاتی و جنایی–علمی . فصلنامه 12

http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13248.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13364.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 25*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400خرداد  76شماره  18، دوره توسعه سازمانی پلیس. فصلنامه 13

 1400بهار  54 شماره 15علمی کارآگاه، دوره . فصلنامه 13

http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13541.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13482.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 26*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  

 1400بهار  45شماره  12، دوره مطالعات بین المللی پلیس. فصلنامه 13

 1400بهار  53شماره  1400، دوره . نشریه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی13

http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13390.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13390.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
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http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13390.html
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http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13390.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13390.html
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http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13414.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 27*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400فروردین  1شماره  9، دوره ظامیمدیریت منابع در نیروی انت. فصلنامه 13

فروردین  55شماره  1400، دوره . فصلنامه علمی نظارت و بازرسی 13

1400 

http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13405.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13405.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13405.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
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http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
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http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
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http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13405.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13402.html


 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 28*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400بهار  58شماره  16، دوره علمی مطالعات پیشگیری از جرم . فصلنامه 13

 1400بهار  90شماره  23، دوره . فصلنامه علمی پژوهش های دانش انتظامی13

http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13371.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13461.html
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 29*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان جلسات هیئت مدیره انجمن

 مدیرههیئتجلسات 

 

 

 الف( دستور کار:

 (1400مصوب  ساالنه اجرایی هایبرنامه)1400اقدامات سال  بینیپیشو  1399بررسی اقدامات انجام شده در سال  -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

قرار  اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 11 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و زآغا 30:07 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 08:30 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 

 :دستور کارالف( 

 بررسی روند اقدامات پژوهشی -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

 قرار اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 10 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 30:08 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 09:30 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 

 الف( دستور کار:

 عملکرد انجمن در سال گذشته اظهارنامه -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

 قرار ضااع تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه  5 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 30:08 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 09:30 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 07/02/1400. جلسه مورخ 2

 31/01/1400. جلسه مورخ 1

 22/02/1400. جلسه مورخ 3



 

 30*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان جلسات هیئت مدیره انجمن

 

 

 

 الف( دستور کار:

 تعیین موضوع وبینار و محورهای آن پیرامون کرونا -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 30:07 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 08:30 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 28/02/1400. جلسه مورخ 4


