
 
 

 

کِ گفتِ  ّبیی حشفاص ّوِ ایي 

هسئلِ ػلن ٍ تحقیق ٍ  تش هْنضذ 

 ًفسِ فیپَل ...پظٍّص است

آٍسد. آًی کِ اقتذاس  اقتذاس ًوی

آٍسد، داًص است. اهشٍص اگش  هی

آهشیکب پیطشفتگیِ ػلویِ خَدش سا 

دس دًیب  تَاًست ًوی، داضت ًوی

ثکٌذ ٍ دس  صٍسگَیی جَس ایي

 ...ی هسبئل ػبلن دخبلت ثکٌذ ّوِ

اص  آیذ هیثشٍت ّن اگش ثِ دست 

ػلن سا  آیذ هیًبحیِ ػلن ثِ دست 

اّویت ثذّیذ. ایٌی کِ هي 

ی ػلن،  سٍی هسئلِ ّبست سبل

تحقیق، پظٍّص، پیطشفت، 

ًَآٍسی، ضکستي هشصّبی ػلویِ 

خبطش ایي  ، ثِکٌن هیهَجَد تکیِ 

است. ثذٍى اًَاع داًص، اقتذاس 

ًیست. داًص  پزیش اهکبىکطَس 

 .آٍسد اقتذاس هی
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 خجشًبهِ

 
 1441تبثستبى   2ضوبسُ 

ّبی اًتظبهی ایشاى کِ ًطشیِ خجشی اًجوي ػلوی پظٍّص

ضَد. اجشایی دس پبیبى ّش فصل هٌتطش هیتحت ًظش ضَسای 

 ًقل هطبلت ثب رکش هٌجغ آصاد هی ثبضذ.

 ّبی اًتظبهی ایشاىپظٍّصػلوی صبحت اهتیبص: اًجوي 

 هذیش هسئَل: دکتش ػلیشضب جضیٌی 

ثعضگطاُ قْیس ذطاظی ، ثؼس اظ پل غیط ّن ؾغح آظازگبى ، ًطبًی : 

هی اهیي ًبخب ، هؼبًٍت ذیبثبى قْیس خسّی اضزثیلی، زاًكگبُ ػلَم اًتظب

 پػٍّف ٍ فٌّبٍضی 

 1498619991وس پؿتی :  – 48931801تلفي : 

Iranian Police Research Association  

 www.ipira.ir:   ًطبًی پبیگبُ اطّالع سسبًی اًجوي 

 info@ipira.ir:    ًطبًی پست الکتشًٍیک 

 

زوتط ػلیطضب خعیٌی، زوتط فطیجب اػضبی ّیئت هذیشُ اًجوي : 

اهلل قبیگبى، زوتط هحوس ػلی ػبهطی، زوتط حؿیي آلبیی ًیب، زوتط ػعت

 ًبزضی، زوتط ثْطام ثیبت، زوتط ؾیویي حؿیٌیبى

ّبی اًتظبهی ػلوی پظٍّصدس اًجوي  ػضَیتضشایط 

 :ایشاى

هؤؾؿبى اًدوي ٍ ولیِ افطازی وِ حسالل فهل ؾَم  6-1ثٌس  ثط اؾبؼ

ّبی هطتجظ زاضای زضخِ وبضقٌبؾی اضقس زض ضقتِ ػلَم اًتظبهی ٍ ضقتِ

ثط ّویي اؾبؼ ٍاخسیي قطایظ فَق تَاًٌس ػضَ اًدوي قًَس.ثبقٌس، هی

زض اًدوي ػضَ  ایي ًكبًیهی تَاًٌس اظ عطیك پبیگبُ زازُ اًدوي ثِ 

  گطزًس.
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 سبختبس اًجوي انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 3*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

 سبختبس اًجوي

 

 : ضشح ٍظبیف کویتِ داًطجَیی

 ایدبز اًگیعُ خْت ػضَیت زاًكدَیبى خسیس زض اًدوي 

 ٍ اًدوي زض وكَض ّبی زاًكگبُػلوی زاًكدَیی  ّبی اًدويظ ػضَیت حمَلی قطای  تسٍیي چبضچَة ّوىبضی 

 اًدوي ّبی ؾیبؾت چبضچَة زض زاًكدَیی ػلوی ّبی ّوبیف ثطگعاضی حوبیت هبزی ٍ هؼٌَی اظ 

 زاًكدَیی پػٍّكی ـ ػلوی ّبی عطح اظ حوبیت هؼٌَی 

  وبضآفطیٌی تَؾظ زاًكدَیبى ػضَ اًدوي ّبی عطححوبیت هؼٌَی اظ 

 ػلوی زاًكدَئی اًدوي ّبی گطٍٍُ  ّب قبذِ ؾبظی فؼبل 

 ِزاًكدَئی ّبی اًدويٍ اخطای ًظبم هكبضوتی ثب  ضیعی ثطًبه 

  زاًكدَیی ّبی خكٌَاضُثطگعاضی 

  اًدبم گیطز ثبض یهتكىیل خلؿبت وویتِ حسالل ّط فهل 

 ِاًتكبضات قطح ٍظبیف وویت 

  آهَظقی ّبی خعٍُاًتكبض 

  هطثَط ثِ ػلَم اًتظبهی ّبی وتبةچبح 

  ًكطیبت ٍ وتت اًدويّب ًبهِ ٍیػُتسٍیي ضَاثظ اًتكبض ، 

 ِثطای اذص هدَظّبی اًتكبض ًكطیبت ػلوی اًدوي ضیعی ثطًبه 

  چبح ٍ تَظیغ ًكطیبت ػلوی اًدويّوبٌّگی 

 ساختار اًجوي علوی پژٍّص ّای اًتظاهی ایراى



 
 

 

 سبختبس اًجوي انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 4*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

 ُهسیطیت ذجطًبهِ اًدوي اًساظی ضا ٍ 

  هَضزًیبظ، ذجطًبهِ ٍ ؾبیط ًكطیبت ثطٍقَض، ای تطخوٍِ  تألیفیتْیِ ٍ چبح وتت 

  اًدوي هسیطُ ّیئت تبئیس، پؽ اظ ضثظ شییب تطخوِ وتت زض اضتجبط ثب ػلَم اًتظبهی ثِ هترههبى  تألیفپیكٌْبز 

  ِاًدبم گیطز ثبض یهحسالل ّط فهل تكىیل خلؿبت وویت 

 :ضشح ٍظبیف کویتِ آهَصش

 ِزػَت اظ اؾبتیس ذجطُ ثطای  الوللی ثیيٍ هؿبثمبت ػلوی زض ؾغَح زاذلی ٍ  هست وَتبُآهَظقی  ّبی وبضگبٍُ ّوبٌّگی زض ضاؾتبی ثطگعاضی  ضیعی ثطًبه

 آهَظقی ّبی وبضگبُثطگعاضی 

 پطٍضـ ًیطٍّبی وبضآهس ثطای فؼبلیت زض اًدوي 

  آهَظقی هطتجظ ّبی زٍضُثطگعاضی 

  آهَظـ ػلَم اًتظبهی وكَض ّبی چبلفقٌبؾبیی 

 هؿتٌسؾبظی تدطثیبت هَفك آهَظـ ػلَم اًتظبهی 

 ِّبی آهَظـ ػلَم اًتظبهی ضاّىبض ثطای اضتمبء هؿتوط ثطًبهِ اضائ 

  تسضیؽ ٍ یبزگیطی ّبی ضٍـثطای اضتمبء ٍ اؾتبًساضزؾبظی  ّبیی ضٍـپیكٌْبز 

  هطاوع آهَظقی ًیطٍّبی هؿلح ّب زاًكگبُّوىبضی فؼبل ثب ٍ 

 ِزض ضاؾتبی اّساف اًدوي ای هكبٍضُذسهبت آهَظقی ٍ  اضائ 

  ،ػلوی ّبی اًتكبضیبفتِآهَظقی ٍ  ّبی وبضگبُثطگعاضی ؾرٌطاًی 

  وویتِ آهَظقی هست هیبىٍ  هست وَتبُ ّبی ثطًبهِتسٍیي 

  ؾویٌبضّب ٍ ... ّب وبضگبُآهَظقی زض لبلت  ّبی ثطًبهِتْیِ ٍ تسٍیي ، 

  آهَظقی ّبی ثطًبهِپیگیطی ٍ ًظبضت هؿتوط ثط اخطای هٌبؾت 

 ثطگعاضی ٍ ًظبضت ثط ثبظزیسّبی ػلوی ٍ ترههی 

 ُػلوی -ّبی آهَظقی ّب ٍ زٍضُ پیگیطی ٍ ثطگعاضی وبضگب 

 ّبی ػلوی اظ اهبوي ٍ اقربل زض ضاثغِ ثب هَضَػبت آهَظقی پیگیطی ثبظزیس 

 ِآهَظقی ازٍاضی ٍ ؾبالًِ اًدوي ّبی فؼبلیتی ضیعی ثطا ثطًبه 

 ِّبی آهَظقی ّب ٍ پطٍغُ ّوىبضی ثب هؿئَلیي آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكگبُ زض اخطای ثطًبه 

 آهَظقی اًدوي ّبی زٍضُخبهغ( ثطای ثطگعاضی  ضیعی ثطًبهِضیعی اؾتطاتػیه ) عطح 

  اػضبی اًدوي هَضزًیبظآهَظقی  ّبی زٍضًُیبظؾٌدی   

  ِآهَظقی ّبی وبضگبُثطگعاضی ولی 

  ثطای  اؾتفبزُ لبثلّبی الىتطًٍیه  ّب، خعٍات، فبیل ٍ آضقیَ توبم ثَلتي ًگْساضیتْیِ هحهَالت الىتطًٍیىی ٍ خعٍات آهَظقی ٍ ّوچٌیي ًظبضت ثط حؿي

 آیٌسگبى.

 وؿت آگبّی اظ ٍضؼیت تحهیلی ٍ آهَظقی اػضبی فؼبل اًدوي 

  ٍ ػلوی ّبی هْبضتاضتمبی ػلوی ٍ تَؾؼِ زاًف ًظطی 

 ِاًدوي ٍ ؾبیط هترههبى هطاوع آهَظـ ػلوی هسیطُ ّیئتٍ ثطگعاضی خلؿبت ؾرٌطاًی اػضبی  ضیعی ثطًبه 

 ِثطای اػضبی اًدوي هست وَتبُآهَظـ ترههی  ّبی زٍضٍُ ثطگعاضی  ضیعی ثطًبه 

 ِثطای اػضب افعایی زاًفثبظآهَظی ٍ  ّبی زٍضٍُ ثطگعاضی  ضیعی ثطًبه 

  هٌس ػاللِاخطایی هطتجظ ٍ زاًكدَیبى  ّبی زؾتگبُآهَظقی ثطای وبضقٌبؾبى  هست وَتبُ ّبی زٍضُتؼطیف 

 تسٍیي ٍ تطٍیح اؾتبًساضزّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی 

  آهَظقی زض حَظُ تطٍیح ٍ آهَظـ ّبی زٍضٍُ  ّب وبضگبُعطاحی ٍ اخطای 



 
 

 

 سبختبس اًجوي انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 5*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

  اًطغی َقوٌسقجىِ ّ هجتالثٍِ اضائِ عطیك ضاخغ ثِ هؿبئل  ثٌسی خوغ، هجبحثِ، اًسیكی ّنتكىیل خلؿبت 

  اًدبم گیطز ثبض یهتكىیل خلؿبت وویتِ حسالل ّط فهل 

 ضشح ٍظبیف کویتِ پزیشش ٍ سٍاثط ػوَهی

 گصقتِ ّبی ؾبلاًدوي زض  ّبی فؼبلیتاعالػبت هطثَط ثِ  آٍضی خوغ 

 ِایدبز ثبًه اعالػبتی هطثَط ثِ اػضب پیَؾتِ ٍ ٍاثؿت 

 اعالػبت ٍ اذجبض زض ؾبیت اًدوي ثبضگصاضی 

  ؾبیت ٍ ثطٍظ ضؾبًی هغبلت ؾبیت اًدويهسیطیت 

  ثطٍقَض ٍ ذجطًبهِ،  ؾبیت ٍةچبپی ٍ الىتطًٍیىی اػن اظ  ضؾبًی اعالعاًدبم اهَض هطتجظ ثب ، ... 

 ٍ ثبًه اعالػبت هطتجظ ایدبز اًدبم اهَض هطثَط ثِ قجىِ هترههیي هطتجظ زض وكَض 

 اًدبم اهَض هطثَط ثِ وتبثربًِ زیدیتبل 

  اًدوي ثِ اػضبء اظ عطق هرتلف )الىتطًٍیىی ٍ هىتَة ّبی بلیتفؼ ضؾبًی اعالعاًدبم( 

  الوللی ثیي نَضت ثِاًدوي زض ؾغح وكَض ٍ زض هَاضز لعٍم  ّبی فؼبلیتاػضبء ٍ الساهبت ٍ  توبهی ثِاًدوي  ّبی وویتٍِ الساهبت  ّب فؼبلیتاًتكبض 

 ِگط ٍ تجبزل ٍ ثطلطاضی اضتجبعبت ٍ اعالػبت ػلوی، تحمیمبتی ٍ اخطائی زض  ٍ اًدبم هطاؾن هرتلف ثطای آقٌبیی اػضبی حمیمی ٍ حمَلی ثب یىسی ضیعی ثطًبه

 اهَض فٌبٍضی اعالػبت ٍ اضتجبعبت

  ٍ الوللی ثیيزاذلی ٍ  نَضت ثِهٌبؾت  ضؾبًی اعالعٍ هسیطیت ؾبیت اًدوي ٍ اًدبم اضتجبعبت ٍ  اًساظی ضاُپیگیطی 

 ِتْیِ، تسٍیي ٍ اًتكبض ذجطًبه 

 تَظیغ پَؾتط، وتبثچِ ضاٌّوب، اؾبؾٌبهِ ٍ اضتجبط هٌبؾت ثب اقربل حمیمی ٍ حمَلی خْت ایدبز اًگیعُ فؼبلیت ثطای اػضبی خسیس 

  اػضبء ی ّوِاًدوي ثِ  ّبی ثطًبهٍِ  ّب فؼبلیتاًؼىبؼ اعالػبت ٍ اذجبض ٍانلِ زض ذهَل 

  ؾبیت ایٌتطًتی اًدوي ّبی فؼبلیتثط  ٍ ًظبضتاًدوي  ّبی ثیبًیٍِ  ّب ًبهِ ٍیػُ، ّب ًكطیِتَظیغ ٍ اضؾبل 

  هرتلف ّبی وویتِخعٍات هطثَط ثِ  ی ولیِپیگیطی چبح ٍ ًكط 

 تْیِ ثبًه اعالػبتی اػضبی اًدوي 

  ًْبزّبی آهَظقی، ػلوی، اخطایی ٍ پػٍّكی ّب ؾبظهبىثطلطاضی اضتجبط ثب ٍ 

  ِپیگیطی تب اخطا ّب بظهبىؾثب  ًبهِ تفبّنثطضؾی ٍ تْی ٍ    

 ایدبز ثبًه اعالػبتی آهَظقی ٍ پػٍّكی 

  خوؼی ّبی ضؾبًٍِ هفَْم ػلوی ٍ وبضثطزی ػلَم اًتظبهی اظ عطیك  ّب ضطٍضتآقٌبؾبظی ػوَم خبهؼِ ثب 

  ّب آى هَضزًیبظ ّبی آهَظـاػالم آهبزگی ثطای اًدبم تحمیمبت ٍ  ثبّسفهطتجظ ثب ػلَم اًتظبهی  ّبی ؾبظهبىاضتجبط ثب 

  ،تحمیمبتی زاذلی ٍ ذبضخی ٍ هطاوع اخطایی هؤؾؿبتٍ  ّب زاًكگبُثطلطاضی اضتجبط ثیي اًدوي 

  اًدبم گیطز ثبض یهتكىیل خلؿبت وویتِ حسالل ّط فهل 

 :ضشح ٍظبیف کویتِ پظٍّص

 ِتحمیمبتی ٍ هغبلؼبتی ّبی عطحٍ اخطای  ضیعی ثطًبه 

  پػٍّكی ّبی فؼبلیتزض اًدبم ایدبز اًگیعُ ثطای پػٍّكگطاى ٍ هحممبى 

 ّبی وبضقٌبؾی اضقس ٍ زوتطای ثطگعیسُ ًبهِ ّبی تحمیمبتی ٍ پبیبى اّسای خَایع ًمسی ثِ عطح 

 ّبی تحمیمبتی هَضز تبئیس اًدوي هكبضوت زض عطح 

 پیگیطی هؿتوط تحَالت خْبًی زض ػلَم اًتظبهی 

  اّساف اًدويقٌبؾبیی ٍ ثطلطاضی اضتجبط ثب اؾبتیس ٍ پػٍّكگطاى هطتجظ ثب 

  ٍ ِپػٍّكی هطتجظ ثب ٍظبیف اًدوي ّبی عطحػٌبٍیي  اضائِهغبلؼ 

  ٍ وكَض هَضزًیبظوبضثطزی -تحمیمبتی ّبی پطٍغُتؼطیف ٍ تسٍیي پیكٌْبز 



 
 

 

 سبختبس اًجوي انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 6*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

  ٍ هَضَػبت ذبل ٍ ترههی ػلَم اًتظبهی ٍیػُ ثِوبضثطزی  -تحمیمبتی ّبی پطٍغُایدبز ثبًه اعالػبت پػٍّكگطاى 

  هَضزًیبظ ّبی ًبهِ تفبّنتحمیمبتی زاذلی ٍ ذبضخی زض چبضچَة ػمس  ّبی ؾبظهبىپػٍّكی ثب هطاوع ٍ  ػلوی ّبی ّوىبضیایدبز 

   وكَض ّبی زاًكگبُایدبز ٍ اضتمبی تحمیك ٍ پػٍّف زض حَظُ ػلَم اًتظبهی زض 

 ُحَظُ ػلَم اًتظبهی  پیكطفتِ زض  ّبی فٌبٍضی  ٍ قٌبؾبیی  پػٍّی آیٌس 

  ػلوی ّبی اًدوياًدوي ثب زیگط  ّبی ّوىبضیاظ عطیك گؿتطـ ضٍاثظ ٍ  ای قتِض ثیيتالـ ثطای تمَیت ضٍیىطز 

 پكتیجبًی ػلوی ٍ هحتَایی ثطای اًتكبض ًكطیبت ترههی ػلوی پػٍّكی 

 ِاًدوي ّبی فؼبلیتپػٍّكی زض هَضَع  ّبی فؼبلیتزض ضاؾتبی اضظیبثی ٍ تكَیك  ضیعی ثطًبه 

 ِػلوی زاذلی ٍ ذبضخی قسُ چبحزض ضاؾتبی اّسای خَایع ثِ همبالت  ضیعی ثطًبه 

 ِترههی هطتجظ ثب ػلَم اًتظبهی ّبی ضزُهوتبظ زض  هحممیيٍ السام زض ضاؾتبی اًتربة  ضیعی ثطًبه 

  ّب آىثطتط زاًكدَیی ٍ لسضزاًی اظ  ّبی ًبهِ پبیبىاًتربة 

  اًدوي ّبی فؼبلیتزض هَضَع  اًتكبضیبفتِ ّبی وتبةٍ هتطخویي  هؤلفیيتكَیك 

  وتبة ؾبل زض حَظُ هغبلؼبت اًتظبهیاًتربة ٍ هؼطفی 

  هطاوع آهَظقی ٍ پػٍّكی وكَض ّب زاًكگبُفؼبلیت اًدوي زض  ّبی ظهیٌِووه ثِ ثْجَز ووی ٍ ویفی آهَظـ ٍ پػٍّف زض ٍ 

  ػلوی هطاوع زاًكگبّی، تحمیمبتی، نٌؼتی ٍ اخطایی وكَض زض ظهیٌِ ػلَم اًتظبهی خْت ّوىبضی هكتطن ّبی تَاًوٌسیقٌبؾبیی 

 ّبی زاًكگبّی هطتجظ ًبهِ پبیبى اظخولِپػٍّكی  ّبی فؼبلیتٍ حوبیت اظ  ّسایت 

  ـ آهَظقی ٍ پػٍّكی وكَض هؤؾؿبتٍ  ّب زاًكگبُی زاًكدَیی اًدوي زض ّب قبذِپػٍّكی  ّبی فؼبلیتًظبضت ثط 

  ػلوی زض هَضَػبت فؼبلیت اًدوي ّبی وٌفطاًؽٍ  ّب ّوبیفووه ثِ ثطگعاضی 

 بلؼبتی ٍ پػٍّكیّبی هغ پیگیطی ٍ اخطای عطح 

 ِخصة ٍ زػَت ثِ ّوىبضی اظ اؾبتیس ٍ زاًكدَیبى ًرج 

 ِّبی تحمیمی اًدوي ٍ ّوىبضی ثب ؾبیط هطاوع پػٍّكی ضیعی ٍ اخطای پطٍغُ ثطًبه 

 ثطلطاضی اضتجبط هؿتوط ثب هطاوع هطتجظ ػلوی 

  پػٍّكی هیبى اؾبتیس ٍ زاًكدَیبى ّبی ضلبثتثطگعاضی 

  اًدوي زض تحمیمبتی –پػٍّكی  ّبی تینتكىیل 

  قٌبؾبیی هكىالت ٍ ثْجَز ٍ اضتمبء ویفی ػلَم اًتظبهی زض وكَض هٌظَض ثِپػٍّكی زض زاذل ٍ ذبضج  ّبی یبفتِگطزآٍضی آذطیي 

  ؾبیط ًْبزّب ّب زاًكگبُتحمیمبتی زض ظهیٌِ ػلَم اًتظبهی ٍ اضائِ آى ثِ هطاوع پػٍّكی  ّبی اٍلَیتتؼییي ٍ 

  ُّب زؾتگبُهؿتمل ٍ ثب ّوىبضی ؾبیط  عَض ثِاًدبم تحمیمبت ػلوی زض ظهیٌِ هكبٍض 

  هطاوع پػٍّكی زض حَظُ ػلَم اًتظبهی ّب ؾبظهبىتجبزل تدطثیبت ثب  هٌظَض ثِ ّبیی ًكؿتثطگعاضی ٍ 

 ثطای گؿتطـ پػٍّف زض ػلَم اًتظبهی ثؿتطؾبظی 

 ثطضؾی چگًَگی اضتمبء ػلَم اًتظبهی زض وكَض 

 َاخطایی ٍ تحمیمبتی وكَض ّبی زؾتگبُضَػبت هْن ٍ وبضثطزی پػٍّكی ثب تَخِ ثِ ًیبظ وكَض ثطای پیكٌْبز ثِ تؼطیف ه 

  ّب وبضی زٍثبضُاضتمبء ویفی ٍ خلَگیطی اظ  ثبّسف قسُ اًدبم ّبی پػٍّفتكىیل ثبًه اعالػبتی ثطای 

 :الولل ثیيضشح ٍظبیف کویتِ سٍاثط 

 زض ظهیٌِتجبزل اعالػبت ٍ تدطثیبت  هٌظَض ثِ اظ وكَضٍ هؤؾؿبت آهَظـ ػبلی ذبضج  ّب زاًكگبُدبز ضٍاثظ ػلوی ٍ آهَظقی ٍ پػٍّكی ثب ای ظهیٌِ فطاّن آٍضزى 

 ثب اؾبتیس ٍیػُ ثِآهَظـ ٍ اضظقیبثی ػلَم اًتظبهی 

  زض ظهیٌِ هَضزًیبظَض زؾتطؾی وكَض ثِ اعالػبت هٌظ ّوىبضی هتمبثل ثب هدبهغ ٍ هطاوع آهَظقی، پػٍّكی، ٍ ػلوی ذبضج اظ وكَض ثِ هكی ذظتؼییي 

 ًَیي ػلَم اًتظبهی، ٍ فطاّن ًوَزى اهىبًبت خْت ثبظزیس هتمبثل اظ هطاوع ػلوی ٍ پػٍّكی یىسیگط ّبی آهَظـ

 ِاًتظبهی ػلَم الوللی فؼبل حَظُ ای ٍ ثیي هٌغمِ ّبی ؾبظهبى، هدبهغ ٍ ّب اخالؼّب،  ًمغِ توبؼ اتحبزی 



 
 

 

 سبختبس اًجوي انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 7*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

 ِاًدوي هسیطُ ّیئت ههَثبت عجك ،ضثظ شی ٍظبیف ثب اضتجبط زض الوللی ثیي ّبی وٌفطاًؽ ٍ ّب ًوبیكگبُ ثِ هطثَط  یٌِ ثطگعاضی خلؿبتضیعی زض ظه ثطًبه 

  الوللی ثیي ّبی قجىٍِ  ّب اتحبزیِفطاّن وطزى ػضَیت اًدوي زض 

  الوللی ثیي ّبی اًدويّوىبضی ثب  ًبهِ تفبّنتٌظین 

 ِالصوط فَق ّبی ظهیٌِ زض هست هیبى ٍ هست وَتبُ ّبی تسٍیي ثطًبه 

  ِهطتجظ ثب اًدوي الوللی ثیي ّبی ثطًبهِعطاحی ٍ اخطای ولی 

  ثب تَخِ ثِ لَاًیي خبضی وكَض ّب هأهَضیتاػن اظ هىبتجبت ، توبؼ ٍ  الولل ثیياًدبم ولیِ اهَض هطتجظ ثب ضٍاثظ 

  اًدوي الوللی ثیي ّبی پطٍغُاخطا ٍ ضاّجطی 

  هطتجظ ثب اًدوي الوللی ثیياخطای ولیِ اهَض 

 ِالوللی ثیيّب ٍ ؾویٌبضّبی  ، وٌفطاًؽّب اًدوي، ّب ًكؿت، ّب ّوبیفضیعی ٍ ّوبٌّگی زض ثطگعاضی هدبهغ،  هؿئَلیت ثطًبه 

 ٌِّبی هكتطن اظ عطیك ػمس ُ اخطای پطٍغ هٌظَض ثِالولل  تمَیت اضتجبعبت هطاوع تحمیمبتی اًدوي ثب هطاوع تحمیمبتی هؼتجط ثیي هٌظَض ثِّبی الظم  ایدبز ظهی

 ًبهِ ٍ لطاضزاز تفبّن

  ی اًدويّب ًكؿتٍ  ّب ّوبیفهٌس ثِ قطوت زض  خصة پػٍّكگطاى ذبضخی ػاللِ هٌظَض ثِایدبز ضاّىبضّبی الظم 

  ثبض یهتكىیل خلؿبت وویتِ حسالل ّط فهل 

 : ػلوی ّبی گشدّوبییضشح ٍظبیف کویتِ 

  ِثطگعاضی خلؿبت ؾرٌطاًی ازٍاضی ػلوی، ّوبٌّگی ٍ السام زض ضاؾتبی ضیعی ثطًبه 

  َّقوٌس اًطغی ّبی قجىِایدبز زثیطذبًِ زائوی وٌفطاًؽ ٍ ثطگعاضی وٌفطاًؽ 

  اًدوي ّبی وٌفطاًؽٍ  ّب ّوبیف وٌٌسگبى حوبیتخصة 

  ٌَِّقوٌس اًطغی ّبی قجىِثطگعاضی هطاؾن تدلیل اظ فؼبالى ػلوی ٍ نٌؼتی زض ظهی 

  هَضَع ػلَم اًتظبهیی هطتجظ ثب ّب ًوبیكگبُهكبضوت زض 

  ثب هَضَػبت هطتجظ ثب ػلَم اًتظبهی الوللی ثیيػلوی هلی ٍ  ّبی گطزّوبییهكبضوت زض 

 ِی اًدويّب ًكؿتٍ  اًسیكی ّن ّبی وٌفطاًؽ، عطاحی ٍ ثطگعاضی ولیِ ضیعی ثطًبه 

  ِزض ّوبیف وٌٌسُ هكبضوتالظم ثب ؾبیط هطاوع ػلوی  ّبی ّوبٌّگیؾبالًِ ٍ اًدبم  ّبی ّوبیفتسٍیي ثطًبه 

  هسیطُ ّیئتٍ ؾویٌبضّب ثب ّوبٌّگی  ّب ّوبیفتؼییي هَضَػبت 

 ِؾویٌبضّبی ػلوی ّب ؾرٌطاًی، هیعگطزّب، ّب ًكؿتٍ ّوبٌّگی ثطای ثطگعاضی  ضیعی ثطًبه ٍ 

  ٍ آهَظقی ّبی وبضگبُثطای ثطگعاضی  ضیعی ثطًبهًِیبظؾٌدی 

  هبّبًًِیبظؾٌدی هَضَػبت ؾرٌطاًی ٍ ؾرٌطاى ثطای ؾویٌبضّبی 

  ًْبزّبی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ّب ؾبظهبىی ػلوی هكتطن حؿت هَضز ثب ّب ًكؿتًیبظؾٌدی ثطگعاضی ٍ 

 ِّب آىی ػلوی ٍ ّوبٌّگی ثطای ثطگعاضی ّب ًكؿتثطای  ضیعی ثطًبه 

  اًدوي هسیطُ ّیئتثطای  قسُ تىویل ّبی فطمٍ تحلیل  ّب ّوبیفٍ  ؾویٌبضّباضظیبثی ثطای  ّبی فطمتسٍیي 

 َّب حوبیتاًدوي ٍ پیكٌْبز آى ثِ وویتِ هبلی ٍ پكتیجبًی ثطای ػولیبتی ًوَزى زضیبفت  ّبی ّوبیفزى حبهیبى هكرم ًو 

  ػلوی ّبی خكٌَاضُ، ّب ّوبیف، ّب وٌگطُثطگعاضی 

 ِػلوی ٍ ترههی ّبی ؾرٌطاًیٍ اخطای  ضیعی ثطًبه 

  هطتجظ ّبی ّوبیفّوبٌّگی ٍ هكبضوت ثب ؾبیط 

 ثبض یهفهل  تكىیل خلؿبت وویتِ حسالل ّط 

 :ػلوی گشایی ّنضشح ٍظبیف کویتِ 

  ؾبظهبًی ثطٍىتٌظین هٌبؾجبت 

  اػضبء ؾبظی قجىٍِ  ّب وویتِتَؾؼِ اضتجبعبت، خلت ّوىبضی اػضبء زض    



 
 

 

 سبختبس اًجوي انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 8*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

  ػلوی ّبی اًدويحمَلی، ذهَنبً ؾبیط  ّبی هدوَػٍِ  ّب ؾبظهبىاضتجبط ثب 

 ِحمیمی، حمَلی ٍ افتربضی اًدوي ّبی ػضَیتٍ فؼبلیت زض ظهیٌِ گؿتطـ  ضیعی ثطًبه 

 ًُْبزّب ّب ؾبظهبىاظ تدطثیبت ؾبیط  گیطی ثْط ٍ 

 ثبال ثطزى ؾغح ویفی اضائِ ذسهبت 

  ٍ تأثیطگصاضتمَیت اضتجبعبت ثطٍى ؾبظی ثطای حضَض ذیطیِ زض هدبهغ هْن 

 ُوبضی ذیطیِ اضتجبط ثب ًرجگبى ًظیط ًوبیٌسگبى هدلؽ ٍ ًَیؿٌسگبى، پػٍّكگطاى ٍ ذجطًگبضاى فؼبل زض حَظ 

  ّب ذیطیٍِ  ّب اًدوياضتجبط ثب ؾبیط 

  اًدبم گیطز ثبض یهتكىیل خلؿبت وویتِ حسالل ّط فهل



 
 

 9*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف 

 1441صَة ثشًبهِ ّبی اجشایی سبالًِ ه انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 اًجوي سبلِ دُ اًذاص چطنسٌذ  ًَیس پیص

 

 ببعوِ تعبلی

 :پضٍّؾْبی اًتظبهی ایزاىعلوی ؽعبر اًجوي 

 «وظم ي امىیت با مشارکت فعال پژيهشگران»

 اًجوي علوی پضٍّؾْبی اًتظبهی ایزاى؛ چؾن اًذاس

در پزتَ ًظبم همذط جوَْری اعالمهی ایالزاى در   اًجوي علوی پضٍّؾْبی اًتظبهی ایزاى بب اتکبل بِ لذرت الیشال الْی ٍ 

ّالب ٍ هجالبه    ، اًجوٌی فعبل ٍ پیؾزٍ، تَععِ عبفتِ ٍ رٍسآهذ، دارای جبیگبُ هٌبعب در تعبهل عبسًذُ بب دعتگب4444ُافك 

-گیزی اس هٌبب  اًغبًی هتعذ ٍ هؤهي ٍ دعتزعی بِ پبیگبُ علوالی ٍ فٌالبٍری  ای، بب بْزُعلوی هطزح در عطح هلی ٍ هٌطمِ

 ّبی ًَ سهیٌِ عبس رؽذ ٍ تَععِ علَم اًتظبهی در جْت ًیل بِ هزجعیت علوی در هٌطمِ اعت.

 بیبًیِ هأهَریت اًجوي پضٍّؾْبی اًتظبهی ایزاى: 

ِ  اًجوي پضٍّؼ ای ٍ ّبی اًتظبهی ایزاى، اًجوٌی اعت کِ بب گغتزػ ٍ تَععِ آهَسػ ٍ پضٍّؼ در عطح هلالی ٍ هٌطمال

ّبی علوی ّبی ًَیي ٍ دعتزعی بِ پبیگبُس ًیزٍی اًغبًی هؤهي ٍ هتعْذ ٍ اعتفبدُ اس فٌبٍریگیزی اس ًیزٍی اًغبًی ابْزُ

ّب ٍ هزاجال  علوالی   عبس تعبهل عبسًذُ بب دعتگبُعبسی عوَهی در جْت تزغیب پضٍّؾگزاى سهیٌٍِ بغتزعبسی ٍ فزٌّگ

-بی هؾتزن علَم اًتظبهی را در حَسُّّب ٍ هیشگزدّبی علوی ٍ اًجبم تحمیك ٍ پضٍّؼکؾَر در جْت بزگشاری ّوبیؼ

 بخؾذ.ّبی هختلف عبسهبًذّی ٍ بْبَد هی

 های اوتظامی ایران:های اوجمه پژيهشبیاویه ارزش

 گزایبًِ بِ علَم ٍ فٌبٍری؛گزاًِ ٍ آخزتًگزػ ّذایت .4

 تمػ ٍ اّتوبم در راعتبی ًْضت هزسؽکٌی داًؼ ٍ هزجعیت علوی؛  .2

 تکزین علَم ٍ عبلن؛ .3

 ؛داری در هبلکیت فکزی ٍ علویٍ رعبیت اهبًتهحَری اخمق .4

 رعبیت ؽئًَبت ٍ حفظ کزاهت اًغبًی؛ .5

 گزایی؛ ایجبد ٍ تمَیت رٍحیِ تحَل .6

 پذیزی در جبهعِ علوی؛هؾبرکت ٍ هغئَلیت .7

 هحَری؛عذالت .8

 ؛پزٍرػ ٍ تزبیت اعتعذادّبی خمق ٍ ًَآٍر .9

 سالِ اًجوي 10پیص ًَیس سٌذ چطن اًذاز 



 
 

 10*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف 

 1441صَة ثشًبهِ ّبی اجشایی سبالًِ ه انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 اهداف اوجمه علمی پژيهشهای اوتظامی ایران:

 بی ًمؼ هزجعیت علوی؛هذیزیت علوی ٍ ایف .4
 گغتزػ ٍ تَععِ ٍ ارتمبی علَم اًتظبهی؛  .2
 تَععِ کیفی ٍ کوی ًیزٍی هتخصص؛ .3
 بْبَد بخؾیذى بِ اهَر پضٍّؾی ٍ آهَسؽی؛ .4
 تزغیب ٍ تؾَیك پضٍّؾگزاى؛ .5
 ای؛ّبی علوی در عطح هلی ٍ هٌطمِّب ٍ گزدّوبییبزگشاری ّوبیؼ .6
 اًتظبر کتب ٍ ًؾزیبت؛ .7

 هشهای ایران:راهبردهای اوجمه علمی پژي

 ّبی تخصصی بب تأکیذ بز افشایؼ اعضب ٍ جلب هؾبرکت عوَهی؛تمَیت کیوتِ .4
 ّبی عبسهبى؛بزداری اس پتبًغیلبْزُ .2
 گیزی در راعتبی ًیبسّبی علوی ٍ پضٍّؼ جبهعِ؛جْت .3
 اًذاسی ًؾزیبت علوی هتعذد ٍ هزتبط؛ اخذ هجَس ٍ راُ .4
 ّبی اًجوي؛کٌفزاًظبزگشاری ٍ هؾبرکت در بزگشاری عویٌبر، ّوبیؼ ٍ  .5
 پزداسی ٍ آساداًذیؾی در حَسُ علن ٍ فٌبٍری؛اًذاسی کزعی ًظزیِایجبد ٍ راُ .6
 ّبی ٍ کبرگبُ علوی ٍ تخصصی؛ّبی آهَسُبزگشاری دٍرُ .7
 تعزیف ٍ اًجبم تحمیك ٍ پزٍصُ هختلف؛ .8
 ّب ٍ ًْبدّبی عیبعتگذار دٍلتی.ّوکبری هؾبٍرُ بِ ارگبى .9

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 11*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف 

 1441صَة ثشًبهِ ّبی اجشایی سبالًِ ه انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان

 

 1444اجشایی سبالًِ هصَة  ّبی ثشًبهِ

 

 

 اًجوي. ّبی سیبست چْبرچَةپژٍّطی ٍ آهَسضی اًتظبهی در  ّبی عزصِتقذیز اس پیطکسَتبى ٍ فعبالى  -1

  1400عولکزد اًجوي در سبل  اظْبرًبهِتْیِ ٍ تٌظین  -2

 در قبلت ثزًبهِ عولیبتی سبلیبًِ ثب اًجوي.( علیِ السالمهختلف داًطگبُ علَم اًتظبهی اهبم حسي ) ّبی ثخصّوکبری  -3

 صذٍر کبرت عضَیت ثزای اعضبی اًجوي  -4

 ثیي اًجوي ٍ سبیز هزاکش علوی پژٍّطی آهَسضی  ًبهِ تفبّناًعقبد  -5

 افشایص فعبلیت تجلیغی اًجوي در حَسُ هعزفی  -6

 آى  ّبی کویتِتٌظین ٍ تْیِ تقَین جلسبت ّیأت هذیزُ ٍ  -7

 ي در ثستز ایٌتزًت ٍ ایٌتزاًتسبیت اًجو ّبی فعبلیتتقَیت  -8

 علوی. سبیز هزاکشعولیبتی آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ ٍ هزاکش علوی ًبجب ٍ  ّبی ثزًبهِتعبهل اعضبی اًجوي در اجزای  -9

 آهَسضی ٍ پژٍّطی اعضبء  ّبی فعبلیتتطکیل ثبًک اعالعبتی هَضَعی ثب تعییي حَسُ  -10

 ّبی هعبًٍتتخصصی ٍ  ّبی پلیسٍ  ّب استبىاستبًی اًجوي در هزاکش تحقیقبت کبرثزدی  ّبی ضبخِفعبل ًوَدى ضعت  ٍ  -11

 ًبجب ثب ّوبٌّگی پژٍّطگبُ ًبجب.

 در سبل جبری ّب آىٍ ٍظبیف  ّب کویتِ  ّبی هطی  خظٍ  ّب سیبستتعییي  -12

 کویتِ پذیزش ٍ رٍاثظ عوَهیجذة اعضبی جذیذ ٍ فعبل تَسظ  -13

1401سٌجص هیشاى رضبیت اعضبء را در سبل  -14

 1401ترًاهِ ّای اجرایی ساالًِ هصَب 



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان اػضبی اًجويهٌتطش ضذُ تَسط هقبالت خالصِ 

 12*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

 جنسط اػضبی اً

پلیؽ زض پیكگیطی  ٍ زاًف هَضز ًیبظ هسیطاى اخطایی  ثطضؾی هْبضت (1

  ویفطی اظ خطم

 

  30-1، نفحِ 1401، تیط  2، قوبضُ 15زٍضُ 

https://doi.org/10.22034/osra.2022.1266311.1467  

 چىیسُ 

ّطچٌس  ّبی پیكگیطی اظ خطم، ظهیٌِ ٍ ّسف: ضٍیىطزّبی ًَیي زض حَظُ ًظطیِ  

ثط پیكگیطی غیطویفطی توطوع زاضًس، اهب ٌَّظ تَخِ ثِ پیكگیطی ویفطی، اظ 

ضٍز؛ ثٌبثطایي ًگبضًسُ زض ایي  قوبض هی ّبی هْن زض وٌتطل ٍ هْبضخطائن، ثِ هؤلفِ

ّب ٍ زاًف پلیؽ، ثِ ایي پطؾف پبؾد وَقس تب ضوي زؾتیبثی ثِ هْبضت همبلِ هی

یطاى اخطایی پلیؽ زض پیكگیطی ویفطی اظ ّب ٍ زاًف هَضزًیبظ هسزّس وِ هْبضت

اًس؟ ضٍـ: پػٍّف وًٌَی اظ ًظط ّسف، وبضثطزی ٍ اظخْت  خطم، وسام

اوتكبفی اؾت. خبهؼِ آهبضی  -ّب، زضظهطُ تحمیمبت ویفی گطزآٍضی زازُ

پػٍّف قبهل ذجطگبى ٍ وبضقٌبؾبى پلیؽ زضحَظُ پیكگیطی اظ خطم اؾت. 

 18ضبٍتی اؾتفبزُ قس ٍ پؽ اظ اًدبم ّسفوٌس ل  ثطای اًتربة ًوًَِ اظ ضٍـ

قسُ، پػٍّكگط ثِ اقجبع ًظطی ضؾیس.  ّبی قٌبؾبییههبحجِ ثب تىطاض قبذم

ّبی  ّب: قٌبؾِ یبفتِ .ّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحلیل تن، هَضز تحلیل لطاض گطفتزازُ

قسُ، ثیبًگط ایي اؾت وِ  ّبی اًدبم فطػی ٍ ظیطفطػی حبنل اظ ههبحجِ

 17زؾت آهس وِ ثطاؾبؼ هجبًی ًظطی، هغبلؼِ زض لبلت  م ثِقبذ 41زضهدوَع 

قبذم زاًف ػوَهی ٍ ذهَنی پلیؿی زض ظهیٌِ  24قبذم هْبضتی ٍ 

پیكگیطی ویفطی اظ خطم، اًدبم قس. ؾطػت ٍ زلت زض فطایٌس تؼمیت ٍ تحمیمبت 

خطهی ٍ آقىبضؾبظی ظٍایب ٍ فطایٌسّبی پٌْبى خطائن اظ هْوتطیي هْبضت ٍ 

ّبی خطهی زض نحٌِ خطم،  لبًًَی وبض ٍ قٌبذت ؾطًد قٌبذت چبضچَة

ًتبیح:  .تطتیت هْوتطیي زاًف ػوَهی ٍ ذهَنی پلیؽ زض وكف خطم اؾت ثِ

زّس پلیؽ ثطای افعایف ػولىطز هغلَة زض پیكگیطی  ًتبیح پػٍّف ًكبى هی

قسُ هسیطاى  ّب، زاًف ػوَهی ٍ ذهَنی قٌبؾبییویفطی اظ خطائن، ثبیس هْبضت

مَیت ٍ تطهین وٌس تب زض فطایٌس وكف ٍ تؼمیت خطائن، ثیف اظ اخطایی ضا ت

  .زؾت آٍضز گصقتِ هَفمیت الظم ضا ثِ

 

 

 

 

 

 یبثی اّجطزّبی پلیؽ آگبّی زض فطایٌس خطمض (2

 ًَع همبلِ : پػٍّكی
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 چکیذُ

ّبی خسیس ًیل ثِ اّساف  تغییطات هساٍم هحیظ ٍ پیسایف قیَُ :ظهیٌِ ٍ ّسف

ّبیی وِ ؾبذتبضی پَیب ثب ضلیجبًی لسضتوٌس ٍ  ؾبظهبًی، ایي ًیبظ ضا ثطای ؾبظهبى

ایدبز وطزُ وِ ثِ فىط تسٍیي ضاّجطزّبی هتٌبؾت ثب هحیظ ثبقٌس. چبلكی زاضًس، 

زًجبل تؼییي هَلؼیت حبل حبضط پلیؽ آگبّی ثب تَخِ ثِ هحیظ پػٍّف حبضط ثِ

یبثی  خطم زاذلی ٍ ذبضخی ٍ تؼییي ٍ تسٍیي ضاّجطزّبی پلیؽ آگبّی زض فطایٌس

ی پػٍّف حبضط اظ ًظط ّسف، وبضثطزی ٍ اظ ًظط ضٍـ، ویف :ضٍـ .اؾت

وٌٌسگبى زض ایي تحمیك، هسیطاى ػبلی ٍ هیبًی اظ ؾطاؾط وكَض ٍ اؾت. هكبضوت

ًفط اظ  16نَضت ّسفوٌس،  زاضای ؾبثمۀ وبضی هطتجظ ثب پلیؽ آگبّی ثَزًس وِ ثِ

آٍضی قس. اظ  ّب ثب تكىیل زٍ گطٍُ وبًًَی خوغ ّب اًتربة ٍ ًظطات آى آى

ظ ٍ ضتجِ ثطای ػَاهل وٌٌسگبى ذَاؾتِ قسُ ًؿجت ثِ تؼییي اهتیب هكبضوت

قسُ السام وٌٌس؛ ػَاهلی وِ اهتیبظ ووتطی وؿت وطزًس، حصف قس.  قٌبؾبیی

ثطای تمبعغ ػَاهل زاذلی ٍ ذبضخی ٍ   SWOT ّوچٌیي اظ تىٌیه تحلیل

اؾترطاج ضاّجطزّب اؾتفبزُ قس. اػتجبض پػٍّف اظ عطیك اضائِ ًتبیح ثِ وبضقٌبؾبى 

 .بثی ٍ تأییس قسّبی وبًًَی اضظی هطتجظ ٍ ًظطات گطٍُ

تْسیس قبهل  -ّبی پػٍّف، ضاّجطزّبی لَّت  ثطاؾبؼ یبفتِ :گیشی ًتیجِ

انالح لَاًیي اظ عطیك تؼبهل ثب ًظبم لبًَى گصاضی ٍ لضبیی، ایدبز ؾبذتبضّبی »

ّبی اعالػبتی ثطای  گیطی اظ تحلیل ٍیػُ ضؾیسگی ثِ خطائن فضبی هدبظی، ثْطُ

زض « ّبی اثط اًگكت ٍ چْطُ ثبًسی ٍ تىویل ثبًهیبفتِ ٍ  همبثلِ ثب خطائن ؾبظهبى

 .یبثی، اّویت ثیكتطی زاضًس ثیي ضاّجطزّبی پلیؽ آگبّی زض فطایٌس خطم

تحلیل  - فطهبًسّی اًتظبهی - یبثی خطم - ضاّجطز - بّیپلیؽ آگ: ّب کلیذٍاطُ

  ؾَات

 

 

 

هحوس ّوتی    -اثطاّین زاٍزی زّبلبًی نیبز زضٍیكیزوتط 

http://osra.jrl.police.ir/article_98960.html
http://osra.jrl.police.ir/article_98960.html
https://doi.org/10.22034/osra.2022.1266311.1467
https://doi.org/10.22034/osra.2022.1266311.1467
http://pmsq.jrl.police.ir/article_98623_e631d2261843b4fa89a6bd3b677c5082.pdf
http://pmsq.jrl.police.ir/article_98623_e631d2261843b4fa89a6bd3b677c5082.pdf
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=2695&_kw=%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=663&_kw=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=8438&_kw=%D8%AC%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=2808&_kw=%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256995&_kw=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256995&_kw=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256995&_kw=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&au=104808&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&au=104808&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&au=1324770&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&au=1324770&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://pmsq.jrl.police.ir/?_action=article&au=1324770&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%AF
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 چىیسُ

ای ٍ ضاثغِ آى ثبفطٌّگ ؾبظهبًی، اظ  هفَْم اذالق حطفِ: ظهیٌِ ٍ ّسف

ًكبى   هرتلف  تحمیمبت  ًتبیح هحَضّبی ولیسی اؾت. 

ّبی  وبضوٌبى ؾبظهبى  ای حطفِ  اذالقػَاهل   اظ  ّطیه  وِ  زّس هی

لطاض   ؾبظهبًی تَاًس تحت تأثیط ػَاهل هرتلفی اظخولِ فطٌّگ گًَبگَى ، هی

هٌظَض قٌبؾبیی ضاثغِ  ای اؾت تغجیمی ثِ گیطز. ّسف ایي پػٍّف هغبلؼِ

ایي هغبلؼِ اظًظط ّسف  :ضٍـ تحمیك .ای پلیؽ ؾبظهبًی ثط اذالق حطفِ فطٌّگ

ّب، هغبلؼۀ  اًدبم پػٍّف ویفی ٍ اظًظط ًحَُ تحلیل زازُ وبضثطزی، اظًظط قیَُ

قسُ اؾت . هؿئلِ تحمیك قٌبؾبیی ضاثغِ  ّبی اًدبم اؾٌبز ٍ هساضن ٍ پػٍّف

ای پلیؽ زض زاهٌۀ تحمیك یؼٌی پلیؽ زٍ وكَض  ؾبظهبًی ثط اذالق حطفِ فطٌّگ

هطیىب ثِ ٍیػگی ّبی فطٌّگی پلیؽ ایطاى ٍ آ :ّب یبفتِ.  ثبقس آهطیىب ٍ ایطاى هی

ٍ  12،  29قجبّت ٍ  23ٍ  5، 4تطتیت زض ثؼس فطزی اختوبػی ٍ ؾبظهبًی زاضای

هَضز  50اظآى هَلفِ ّبی اذاللی پلیؽ زٍ وكَض زض تفبٍت ثَزًس. پؽ 18

اؾترطاج ٍ هَضز تحلیل لطاض گطفت. ًتبیح ایي ثرف ًكبى زاز ایي زٍ پلیؽ 

پلیؽ ایطاى ٍ  : گیطی یدًِت  .هَضز قجبّت ّؿتٌس 13هَضز اذتالف ٍ  37زاضای 

ّبی فطٌّگی ثؼس فطزی ووتطیي قجبّت ضا ًكبى زازًس.ایي  اهطیىب زض ٍیػگی

اذتالف  37ای زٍ پلیؽ ثب  تَخِ زض اذالق حطفِ تفبٍت ذَز ضا زض اذتالف لبثل

ؾبظهبًی ثرهَل زض ثؼس  ًكبى زاز .ًتبیح هؤیس آى اؾت وِ اذتالف فطٌّگ

 .ای پلیؽ هٌدط قَز ق حطفِتَاًس ثط تفبٍت زض اذال فطزی هی

  هغبلؼِ تغجیمی -  ؾبظهبًی فطٌّگ -  پلیؽ - ای اذالق حطفِ: ّب ولیسٍاغُ

 

 

 

  

 

 

 

 

گط ٍضؼیت  پطاوٌی زض وبض ثب ًمف تؼسیل  قسُ ثط قبیؼِ  تأثیط ػسالت زضن(4

 )قسُ )هَضز هغبلؼِ: ؾبظهبى تأهیي اختوبػی ًیطٍّبی هؿلح  زضًٍی زضن

-ضتجِ ػلوی 64قوبضُ  - 1401تبثؿتبى  « ِ هسیطیت هٌبثغ اًؿبًی ٍ پكتیجبًیتَؾؼ

 ) 78تب  55اظ  - نفحِ ISC 24/   تطٍیدی

 چىیسُ

ػٌَاى ػٌهطی ضاّجطزی زض ؾبظهبى، ثط اثؼبز هرتلف  ػسالت، ثِ :ظهیٌِ ٍ ّسف

بض ؾبظهبًی، هؤثط اؾت؛ ثٌبثطایي ایي پػٍّف، ثب ّسف تؼییي تأثیط ػسالت ضفت

قسُ  گط ٍضؼیت زضًٍی زضن پطاوٌی زض وبض ثب ًمف تؼسیل قسُ ثط قبیؼِ زضن

زض وبضوٌبى ؾبظهبى تأهیي اختوبػی ًیطٍّبی هؿلح اؾتبى تْطاى، نَضت گطفتِ 

 .اؾت

ضوٌبى ؾبظهبى تأهیي خبهؼِ آهبضی ایي پػٍّف، تؼساز ؾیهس ًفط اظ وب :ضٍـ

اختوبػی ًیطٍّبی هؿلح اؾتبى تْطاى ثَزًس ٍ حدن ًوًَِ، ثب اؾتفبزُ اظ لبػسُ 

گیطی ضٍـ ًوًَِ  ًٍِ ًفط هكرم قس وِ ایي تؼساز، ثِ وَوطاى، نسٍقهت

ای اؾتفبزُ قس.  ًبهِ ّب اظ اثعاض پطؾف هٌظَض گطزآٍضی زازُ ؾبزُ اًتربة قسًس. ثِ

خب ُ ذجطگبى اهط، اظ ًظط ضٍایی هحتَا تأییس قس. اظ آىًبهِ اظ زیسگب اثتسا پطؾف

ثِ زؾت آهس؛ ثٌبثطایي  7/0وِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی، ثبالتط اظ 

ّبی پػٍّف، اظ  ًبهِ، هغلَة اضظیبثی قس. ثطای آظهَى فطضیِ پبیبیی پطؾف

 .اؾتفبزُ قس smart PLS افعاض ّبی ؾبذتبضی ٍ ًطم ضٍـ هؼبزلِ

زض آذط، پٌح فطضیِ فطػی پػٍّف، هَضز تأییس لطاض گطفت اهب ًمف  :ّب یبفتِ

 .قسُ زض ایي پػٍّف، هَضز تأییس لطاض ًگطفتگط ٍضؼیت زضًٍی زضن تؼسیل

قسُ ًتبیح حبنل اظ پػٍّف، حبوی اظ آى اؾت وِ ثْجَز ػسالت زضن :ًتبیح

 .وٌسپطاوٌی ضا زض ؾبظهبى وٌتطل تَاًس قبیؼِ زض هحیظ وبضی، هی

ضؼیت زضًٍی زضن ٍ - قبیؼِ پطاوٌی - ػسالت زضن قسُ :ّب ولیسٍاغُ

  ًیطٍّبی هؿلح -  ؾبظهبى تبهیي اختوبػی  -قسُ

 هحسي هغبسی-هحوذهْذی سهضبى صادُ-حبجیِ سججی فشجبد  اکشم ػلیوشداًی

http://init.jrl.police.ir/?_action=article&kw=27168&_kw=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://init.jrl.police.ir/?_action=article&kw=55&_kw=%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://init.jrl.police.ir/?_action=article&kw=11436&_kw=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://init.jrl.police.ir/?_action=article&kw=14696&_kw=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1111/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/135200
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/135200
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256637&_kw=%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256638&_kw=%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256639&_kw=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=256639&_kw=%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DA%A9+%D8%B4%D8%AF%D9%87
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=249096&_kw=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=249096&_kw=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&kw=4337&_kw=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
http://init.jrl.police.ir/?_action=article&au=657774&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85++%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://init.jrl.police.ir/?_action=article&au=657774&_au=%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85++%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&au=111975&_au=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%87++%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&au=111975&_au=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%87++%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AF
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&au=665055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&au=665055&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&au=1325657&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://harold.jrl.police.ir/?_action=article&au=1325657&_au=%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86++%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 14*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف 

 انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان ٍسصی ٍ هیضگشدّبی ػلویجلسبت اًذیطِ

 سبت اًذیطِ ٍسصی ٍ هیضگشدّبی ػلویجل

 

 

 

 ؛ثبضذ هی تشتیت ایي ثِ ثشگضاسضذُػلوی کِ ثب ّوکبسی ٍ ضشکت اػضبی اًجوي  ّبی سخٌشاًی

 

 تبسیخ ثشگضاسی دٌّذُ اسائِ هحل ثشگضاسی سخٌشاًیػٌَاى  سدیف

4  
 13/04/1401 ثزسگزتقی  ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ ًقص ضزکت ّبی داًص ثٌیبى در سًجیزُ تبهیي

2  
 14/4/1401 حویذرضب خسزٍی ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ جبیگبُ ٍ ًقص استبًذاردسبسی ٍ کٌتزل کیفیت در فزهبًذّی اًتظبهی ج.ا.ا

3  
 23/06/1401 یَسف ضیزی ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ در سبسُ ّبی ثتي ارهِ ٍ ثزرسی دٍام آى ّبFRPکبرثزد کبهپَسیت ّبی

4  
 01/04/1401 اکزم پسٌذیذُ ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ کبرثزد َّش هصٌَعی در استقزار پلیس َّضوٌذ

5  
 08/4/1401 رٍح الِ کزیوی ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ فلسفِ آهَسش ّبی ًظبهی

6  
 15/04/1401 رٍح الِ کزیوی ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ 2فلسفِ آهَسش ّبی ًظبهی 

7  
 15/04/1401 رٍح الِ کزیوی ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ اًتظبهی -ارتجبط هَثز در تزثیتی ًظبهی 

8  
 28/06/1401 دکتز عیٌی پَر ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ هذیزیت استعذاد فزسًذاى

9  
اصَل توزیٌبت جسوبًی داًطجَیبى سبل تْیِ ثب رٍیکزد پیطگیزی اس 

 آسیت ّب
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 دکتز ضعبعی
29/04/1401 

44  
 06/1401/-- دکتز قبدری ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ توزیٌبت ٍرسضی ٍ آسیت ّبی جسوبًی در داًطجَیبى

44  
 06/1401/-- دکتز ّبدی ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ رٍش ّبی اصالح ًبٌّجبریْبی هختلف جسوبًی

42  
 06/1401/-- دکتز اصغز پَر ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ جسوی ٍ رٍحی پیطگیزی اس ثیوبریْبیٍرسش ٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخٌراًی ّای علوی 



 

 15*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف 

 انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان ٍسصی ٍ هیضگشدّبی ػلویجلسبت اًذیطِ
 

 

 

 ثبضذ؛ تشتیت هی ایي ثِ ثشگضاسضذُجلسبت اًذیطِ ٍسصی ٍ هیضگشدّبی ػلوی کِ ثب ّوکبسی ٍ ضشکت اػضبی اًجوي 

 کٌٌذُ ضشکتاػضبء  هحل ثشگضاسی تبسیخ ػٌَاى سدیف

ًقص آهبد ٍ پطتیجبًی در ایجبد ٍ حوبیت اس ٍاحذ   1

 ّبی داًص ثٌیبى فزاجب ) هیشگزد علوی(

30/05/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ آهبد داًطکذُ هٌبثع 

آسیت ضٌبسی  پبیبى ًبهِ ّبی کبرضٌبسی ارضذ   2

 آهبد ) هیشگزد علوی(

08/04/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ آهبد داًطکذُ هٌبثع

ریشی اهکبى سٌجی استقزار ٍ اجزای ثزًبهِ   3

 پیبهذگزا در فزاجب ) هیشگزد علوی(

08/04/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ هبلی داًطکذُ هٌبثع 

هسئلِ ضٌبسی هٌْذسی داًطگبُ ) هیشگزد   4

 علوی(

30/5/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ هٌْذسی داًطکذُ هٌبثع

هعیبرّبی ضبیستِ گشیٌی کبرکٌبى در دٍ داًطگبُ   5

 جبهع ٍ افسزی پلیس ) هیشگزد علوی(

04/5/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ هذیزیت هٌبثع اًسبًی داًطکذُ هٌبثع

استفبدُ اس فٌبٍری ّبی ًَیي ثزای ارتقبء اهٌیت   6

 عوَهی ) هیشگزد علوی(

07/4/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ فبٍای داًطکذُ هٌبثع 

دستبٍردّبی تزثیت ٍ آهَسش در ًبجب ) هیشگزد   7

 1علوی(

25/5/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ علَم تزثیتی  داًطکذُ هٌبثع

سلسلِ ًطست چبلص ّبی آیٌذُ پلیس در جبهعِ   8

 1ایزاى  ) هیشگزد علوی(

3/6/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ علَم اجتوبعی داًطکذُ هٌبثع

سلسلِ ًطست چبلص ّبی آیٌذُ پلیس در جبهعِ   9

 2ایزاى 

12/6/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ علَم اجتوبعی داًطکذُ هٌبثع

ثزرسی چبلص ّبی ًحَُ تعبهل گزٍُ ّبی   10

 آهَسضی ٍ ردُ ّبی تخصصی ) اًذیطِ ٍرسی(

13/04/1401 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 هعبًٍت پژٍّص داًطکذُ هٌبثع

ثزرسی چبلص ّبی آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطکذُ   11

 ) اًذیطِ ٍرسی(

10/05/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 داًطکذُ هٌبثعهعبًٍت پژٍّص 

راّکبرّبی ارتقبء اًگیشُ اعضبی ّیبت علوی   12

 داخلی ) اًذیطِ ٍرسی(

7/06/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 هعبًٍت پژٍّص داًطکذُ هٌبثع

چبلص ّبی اجزای ًظبم جبهع تزثیت جسوبًی در   13

 داًطگبُ

24/5/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 گزٍُ تزثیت ثذًی داًطکذُ ًصزجوعی اس اسبتیذ 

14  
ثزرسی فعبلیت ّبی ٍرسضی، ثذًی ٍ ًظبهی رٍساًِ 

ٍ ّفتگی داًطجَیبى داًطگبُ ثز اسبس استبًذارد 

 ّبی علوی

25/5/1401 

 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ 

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ تزثیت ثذًی داًطکذُ ًصز

 پلیس ٍ اهٌیت رٍیذادّبی ٍرسضی  15
21/4/1401 

 
 ًبجب اهیي اًتظبهی علَم داًطگبُ

 جوعی اس اسبتیذ گزٍُ تزثیت ثذًی داًطکذُ ًصز

 

 

 جلسات اًذیطِ ٍرزی ٍ هیسگردّای علوی 



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان سبیش فؼبلیت ّبی اًجوي

 16*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

 اًجوي ّبی فؼبلیتسبیش 

 

 ثطگعاض گطزیس. تیط هبُ   7ضٍظ   1401ّیئت هسیطُ زض ؾبل  ؾَم خلؿِ -1

 قس. ثب حضَضاػضبی وویتِ تكىیل  1100الی   1000اظ ؾبػت   04/05/1401خلؿِ وویتِ آهَظـ اًدوي ػلوی پػٍّف ّبی اًتظبهی ایطاى زض تبضید  -2

 5/6/1401زض تبضید   ."ثب ًگبُ اختوبػی ، اًتظبهی ٍ ضاّىبضّبی پیكگیطی اظ ثسحدبثی  ػفبف ٍ حدبة "ثطگعاضی هیعگطز ػلوی  -3

1401هـــطزاز هـــبُ   27اضؾـــبل همـــبالت تـــب   هْلـــت  فطاذـــَاى همبلـــِ ؾـــیعزّویي ّوـــبیف ثـــیي الوللـــی اهـــَض پلیؿـــی زاًكـــگبُ اهٌیـــت ػوـــَهی چـــیي           -4

 سایر فعالیت ّای اًجوي



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان دس حبل آهبدُ سبصی( ضذُ ثب ّوکبسی اًجوي ًطشیبت هٌتطش)یب

 17*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف

  دس حبل آهبدُ سبصی( ضذُ ثب ّوکبسی اًجوي ًطشیبت هٌتطش)یب           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کتاب ًظریِ ّای جاهعِ ضٌاسی1

 . کتاب قَاعذ ٍ رٍاتط تیي الوللی حاکن تر هرزّا2

 آى در فراجا. کتاب َّش تجاری ٍ کارترد 3

  1401تاتستاى    58پیاپی   2ضوارُ  15. پژٍّطٌاهِ ًظن ٍ اهٌیت اًتظاهی، سال 5

URL: osra.jri.police.ir 

 )تاتستاى  (1401، ضْریَر  61، ضوارُ 19علوی تصیرت ٍ ترتیت اسالهی، دٍرُ . فصلٌاهِ 9

URL: init.jri.police.ir 

  1401 تیر  66ضوارُ  17، دٍرُ پژٍّطی پژٍّص ّای اطاّلعاتی ٍ جٌایی–علوی . فصلٌاهِ 10

URL: icra.jri.police.ir 

 تاب آسیة اجتواعی) جاهعِ ضٌاسی جرم ٍ ًاٌّجاری ّای اجتواعی(. ک4

 )تاتستاى  ( 1401تیر   7ضوارُ  3، دٍرُ پژٍّص ّای جرم ضٌاختی پلیس. فصلٌاهِ 6

URL: cr.jri.police.ir 

 )تاتستاى  (  1401تیر     2ضوارُ  17، دٍرُ پژٍّص ّای هذیریت اًتظاهی . فصلٌاهِ 7

URL: pmsq.jri.police.ir 

 )تاتستاى  ( 1401تیر    2ضوارُ  14. ًطریِ علوی اًتظام اجتواعی، دٍرُ 8

URL: sopra.jri.police.ir 

http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html


 

 18*  ّبی اًتظبهی ایطاىذجطًبهِ اًدوي ػلوی پػٍّف 

 انجمن علمی ژپوهش اهی انتظامی اریان جلسبت ّیئت هذیشُ اًجوي

 هذیشُ ّیئتجلسبت 

 

 

 الف( دستَس کبس:

 هعزفی رٍسبی کویتِ ٍ گزٍُ ّبی تخصصی ٍ ثزرسی ٍظبیف آى ّب

 :خالصِ جلسِ ٍ هصَّثبت( ة

 ٍ رٍسبی کویتِ ّب ٍ گزٍُ ّبی تخصصصی ، ثب حضَراعضبی ّیئت هذیزُ  1030الی   0900اس سبعت   07/04/1401جلسِ ّیئت رئیسِ اًجوي در تبریخ 

 هصَثِ داضت.   8ٍ   تطکیل
 

 

 07/04/1401. جلسِ هَرخ 1


