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های انتظامی ایران که  نشریه خبری انجمن علمی پژوهش
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 های انتظامی ایرانپژوهشعلمی صاحب امتیاز: انجمن 

 علیرضا جزینی مدیر مسئول: دکتر 

 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 

 فنّاوری 

 1498619991کد پستی :  – 48931289تلفن : 

Iranian Police Research Association  

 www.ipira.ir:   نشانی پایگاه اطّالع رسانی انجمن 

 info@ipira.ir:    نشانی پست الکترونیک 
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ی مقدم، دکتر مهدی مقیمی، دکتر صارمی، دکتر یوسف محمدامین

 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  بر اساس

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

  در انجمنایجاد انگیزه جهت عضویت دانشجویان جدید 

 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 

  نی توسط دانشجویان عضو انجمنکارآفری 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 

  یآموزش 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 

 ی ایرانساختار انجمن علمی پژوهش های انتظام



 
 

 

 ساختار انجمن انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 4*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 و مدیریت خبرنامه انجمن اندازیراه 

  موردنیازخبرنامه و سایر نشریات  ،بروشور، 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  مدتکوتاهآموزشی  هایکارگاهو هماهنگی در راستای برگزاری  ریزیبرنامه

 آموزشی هایکارگاه

 پرورش نیروهای کارآمد برای فعالیت در انجمن 

  آموزشی مرتبط هایدورهبرگزاری 

  آموزش علوم انتظامی کشور هایچالششناسایی 

 انتظامی مستندسازی تجربیات موفق آموزش علوم 

 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  هایکارگاهنرانی، برگزاری سخ 

  کمیته آموزشی مدتمیانو  مدتکوتاه هایبرنامهتدوین 

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

  آموزشی هایبرنامهپیگیری و نظارت مستمر بر اجرای مناسب 

 خصصیبرگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی و ت 

 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 

 زشیهای آموها 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 ایلها، جزوات، فو 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  هایدوره و 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  هاکارگاهاجرای  طراحی و 



 
 

 

 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  هایفعالیتط به اطالعات مربو 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  هایفعالیتامات و اعضاء و اقد 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  ازیاندراهپیگیری 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  هافعالیتاصله در خصوص انعکاس اطالعات و اخبار و 

  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 هاسازمانبا برقراری ارتباط 

  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  یهاسازمانارتباط 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 هایطرحو اجرای  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 

  در علوم انتظامیپیگیری مستمر تحوالت جهانی 

 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 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 هایفعالیتی در موضوع پژوهش 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 هایکتابو مترجمین  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 

  قیقاتی، صنعتی و اجرایی کشور در زمینه علوم انتظامی جهت همکاری مشترکعلمی مراکز دانشگاهی، تح 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 هایرقابتی برگزار 

  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 هادانشگاهبه مراکز پژوهشی تحقیقاتی در زمینه علوم انتظامی و ارائه آن  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 

 ونگی ارتقاء علوم انتظامی در کشوربررسی چگ 

  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 

 :المللبینشرح 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 و علمی خارج از کشور به همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی، پژوهشی، مشیخطتعیین 

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

 انتظامی معلو المللی فعال حوزهای و بینمنطقه هایسازمان، 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 هایوین برنامهتد 

  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 

  جمنان 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 منظوربه المللتقویت 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 

  ی و اقدام در راستای برگزاری جلسات سخنرانی ادواری علمی، هماهنگریزیبرنامه 

  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 انتظامیهاایشگاهنممشارکت در 

  با موضوعات مرتبط با علوم انتظامی المللیبینعلمی ملی و  هایگردهماییمشارکت در 

 ی انجمنهانشستو  اندیشیهم هایکنفرانس، طراحی و برگزاری کلیه ریزیبرنامه 

  در همایش کنندهمشارکتکز علمی الزم با سایر مرا 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 

  برای سمینارهای ماهانهنیازسنجی موضوعات سخنرانی و سخنران 

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

 هاآنی علمی و هماهنگی برای برگزاری هانشستبرای  ریزیبرنامه 

  انجمن 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 

 باریککمیته حداقل هر فصل  تشکیل جلسات 

 :علمی گراییهمشرح وظایف کمیته 

  سازمانیبرونتنظیم مناسبات 

  اعضاء سازیشبکهو  هاکمیتهتوسعه ارتباطات، جلب همکاری اعضاء در    
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 8*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  علمی هایانجمنحقوقی، خصوصاً سایر  هایمجموعهو  هاسازمانارتباط با 

 حقیقی، حقوقی و افتخاری انجمن هایویتعضو 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 

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

  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  هایعرصهیشکسوتان و فعاالن تقدیر از پ -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

 خابات دوره سوم هیات مدیره انجمن.برگزاری مجمع عمومی سالیانه و انت -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

 ر اینترنت و اینترانتسایت انجمن در بست 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

 موزشی و پژوهشی اعضاء آ 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

 یرش و روابط عمومیکمیته پذجذب 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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 جمنتوسط اعضای ان منتشرشدهخالصه مقاالت 

 

 

 

 

های تبانی و ارتکاب جرم رشوه در کارکنان نیروی انتظامیپدیدارشناسی زمینه (1

 )مشاهده مقاله(                                                         

 مجید قزوینه، ، فریبا شایگانآبادیحسینباقر نویسندگان : 

 چکیده: 

ی است که ارتکاب آن از سوی جرائم ازجملهتبانی و ارتشاء  :زمینه و هدف

ای در سطح جامعه دارد. هدف پژوهش کارکنان نیروی انتظامی، بازتاب گسترده

ه پدیدارشناسی، کارکنان ناجا ک ازنظرحاضر، پاسخگویی به این سؤال است که 

اند، چه درک و فهمی از جرائم خود دارند و چه عواملی را مرتکب این جرم شده

 دانند؟در ارتکاب آن مؤثر می

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

ارتکاب جرم رشوه در کارکنان ناجا پرداخته است. جامعۀ موردمطالعه این پژوهش 

کارکنان متهم به اخذ رشوه از قاچاقچیان بوده و حجم نمونۀ آن رسیدن به اشباع 

 گیری به صورتده است. روش نمونهنظری است که با یازده مصاحبه حاصل ش

های پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق با هدفمند متناسب با معیار بوده و داده

کارکنان متهم به ارتکاب جرم ارتشاء گردآوری و با تکنیک تحلیل محتوای کیفی 

شده است. همچنین، روایی و پایایی آن از طریق کدگذاری توسط  وتحلیلتجزیه

 .بیق آن با کدگذاری محقق به اثبات رسیده استافراد دیگر و تط

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

مشکالت مالی و ضعف اعتقادی کارکنان(، عوامل سازمانی )حضور طوالنی در 

د وسط افراها تعدالتی و فراهم کردن امکانات موردنیاز یگانها، تبعیض و بییگان

محلی( و عوامل محیطی )ضعف مراجع قضایی و امنیتی در برخورد جدی با 

 .شودقاچاقچیان( ناشی می

های ارتکاب جرم رشوه در کارکنان بندی زمینهشناسایی و دسته :گیرینتیجه

ع از ای و همچنین برخورد قاطشود تا با اقدامات پیشگیرانه و مقابلهناجا سبب می

رکنان کنندۀ بیرونی کاو قضایی با قاچاقچیان و عناصر آلوده سوی مراجع امنیتی

ناجا، میزان ارتکاب جرم رشوه و به دنبال آن تهدیدات امنیتی و غیرامنیتی کاهش 

 .یابد

 ناجا کنانکار، قاچاقچیان، رشوه، تبانیجرم،  ارتکاب، پدیدارشناسی : هاکلیدواژه

 

 ن(ویشهرستان قز موردمطالعه) ز جرمدر پیشگیری ا نهادمردم هایسازماننقش  (2

 )مشاهده مقاله(                                                                             

 زکریا محمدرحیمی، فریبا شایگان، سلمان امیرینویسندگان : 

 چکیده: 

و ، خدمات نهادمردمغیردولتی  هایتشکلو  هاسازمانامروزه  :زمینه و هدف

 هآنجائی کو از  دهندمیمتنوعی را برای اقشار مختلف جامعه ارائه  کارکردهای

تری بر اقشار بیش تأثیرگذاریحلقه اتصال بین مردم و مسئوالن هستند و از ارتباط و 

 هایبرنامهر اجرای د توانندمیآسیب دیدگان دارند،  ویژهبهمختلف جامعه 

 .پیشگیرانه به نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری از جرم یاری رسانند

ماهیت و روش، پیمایشی بود. جامعۀ آماری  ازنظراین تحقیق کاربردی و  :روش 

 یریگنمونهشهرستان قزوین بوده که با استفاده از فرمول  نهادمردمسازمان  171

 حجم نمونه عنوانبه هاتشکلو یا معاونین این  نفر از مدیران 118کوکران تعداد 

ق اطالعات از طری آوریجمعهدفمند انتخاب شدند.  گیرینمونهتعیین و با روش 

پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با نظر کارشناسان متخصص مربوطه انجام 

انتخاب  نفر از جامعه آماری به روش هدفمند 30و برای بررسی پایایی پرسشنامه نیز 

تفاده از محاسبه با اس متغیرهاتکمیل و سپس پاالیش  هاآنو پرسشنامه تحقیق توسط 

 گردید گزارش 0.81  میزان آلفا کرونباخ درنهایتآلفای کرونباخ انجام شد که 

 .دارد تحقیق ابزار پایایی بودن مناسب از نشان که

کارکردهای متنوع ، از نهادمردمغیردولتی  هایو تشکل هاسازمان :هایافته

 توانمندسازیآموزشی، اقتصادی، اجتماعی، حمایتی، فرهنگی ، آموزشی و 

و  زاآسیباقشار  ویژهبهبا اقشار مختلف جامعه  آنجائی کهبرخوردار بوده و از 

یرانه به پیشگ هایبرنامهدر اجرای  توانندمیجامعه ارتباط دارند، بهتر  پذیرآسیب

نیروی انتظامی یاری رسانده و  ازجملهیشگیری از جرم نهادهای مسئول در حوزه پ

 .و حفظ نظم و امنیت جامعه گردند تأمینموجب مشارکت عمومی در 

ی از جرم در پیشگیر هاسمن مؤثر، بیشترین فعالیت رسانیاطالعفعالیت  :نتایج

 اقتصادی، اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و هایفعالیتمحسوب و سپس به ترتیب 

 .ندآموزشی بود

 قزوین شهرستان، جرم از پیشگیری، جرم، نهادمردم سازمان: هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر فریبا شایگان

http://journals.police.ir/article_98060_2679b3072a6cab5a5b7b938a0e691258.pdf
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http://journals.police.ir/article_97978.html
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گذاری عمومی اعتماد ادراک شده  مشیخطعوامل  بندیاولویتشناسایی و ارائه  (1

 )مشاهده مقاله(                                                          به نیروی انتظامی

 یوسف محمدی مقدمنرگس جوزی، رستم درخشان، کامبیز حمیدی، نویسندگان : 

 چکیده: 

عامل اجرای قانون بسیار مهم است،  عنوانبهنقش پلیس در جامعه  زمینه و هدف:

ادراک  دبر اعتما مؤثرعوامل  بندیرتبهشناسایی و  باهدفپژوهش حاضر  روازاین

 .شده به نیروی انتظامی صورت گرفت

 -ماهیت و روش، توصیفی  ازنظرهدف کاربردی و  ازنظرتحقیق حاضر  روش:

اعتماد  یرگذارتأث. راهبرد این پژوهش کیفی برای شناسایی عوامل باشدمیپیمایشی 

ادراک شده روش تحلیل مضمون است. جامعه پژوهش شامل اسناد، مدارک و 

ه مدیریت، فرماندهان خبره نیروی انتظامی بود و برای حوز نظرانصاحب

از روش هدفمند استفاده شد. از پرسشنامه برای تحلیل بخش کمی که  گیرینمونه

د؛ و برای ش تائیدروایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

 .از آزمون فریدمن استفاده شد هاداده بندیرتبه

، اثرات، ، ساختارایزمینهرفتاری،  هایمؤلفهی پژوهش هایافته بر اساس :هایافته

گذاری اعتماد ادارک شده  مشیبر خط مؤثرپیامدها، برونداد و اجرا عوامل 

مضمون سازمان  7مضمون فراگیر  3. همچنین در این پژوهش تعداد باشندمی

 .مضمون پایه مورد شناسایی قرا گرفت 69دهنده و 

از آزمون فریدمن نشان داد که عوامل فردی با رتبه میانگین نتایج حاصل  نتایج:

با رتبه  ایزمینهدر رتبه اول ارجحیت قرار دارد، رتبه دوم به عوامل  42/6

تعلق دارد. در  93/3و رتبه سوم به عوامل ساختاری با رتبه میانگین  30/5میانگین

ی به پلیس اعتماد عمومپیشنهادهایی برای افزایش  آمدهدستبهنتایج  بر اساسپایان 

 .ارائه شده است

 مت تحلیل، انتظامی نیروی، گذاری مشیخط،شده ادراک اعتماد : هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

     انفرسوده تهر هایبافتتبیین ارتباط بین فرسودگی و جرائم در  (1

 )مشاهده مقاله(                  

 کیاوش سلطانیعلیرضا جزینی، نویسندگان : 

 چکیده: 

ها به سزایی دارد، مکان تأثیریکی از عواملی که در وقوع جرائم  :مینه و هدفز

ها باشد که مجرمین تمایل بیشتری برای فعالیت در این مکانخیزی میو مناطق جرم

های فرسوده شهری به علت مشکالت کالبدی امکان دهند. بافتاز خود نشان می

سازند و فرصت ارتکاب جرم را افزایش کنترل رسمی پلیس را محدود می

 اجتماعی و اقتصادی از اقشار ازنظرها ، اکثر ساکنین این بافتعالوهبهدهند. می

م در ئمحروم جامعه هستند. هدف این پژوهش تبیین ارتباط بین فرسودگی و جرا

 .باشدهای فرسوده تهران میبافت

 Arc) در این پژوهش با استفاده از سیستم تحلیل اطالعات جغرافیایی :روش

GIS 10.3)  ارتباط بین این فرسودگی و جرائم در شهر تهران تبیین شده است. با

ناجا، پراکنش جرائم مختلف  95عات وضعیت جرائم در سال توجه به آمار و اطال

های مناطق شهری تهران ترسیم شده است. این جرائم شامل سرقت، در کالنتری

فروشی و قتل، شرارت، منازعات فردی و جمعی، تجاوز به عنف، اعتیاد، خرده

ده اباشد. همچنین، درصد فرسودگی مناطق شهری با استفمبارزه با مواد مخدر می

از اطالعات سازمان نوسازی شهر تهران و مطالعات صورت گرفته توسط شرکت 

آمده است و سپس در  به دستعمران و بهسازی شهری ایران  مادر تخصصی

ای هرابطه بین میزان فرسودگی و جرائم رخ داده در کالنتری  GISArc افزارنرم

 .آمده است به دستمناطق شهری تهران 

ها در محدوده با دهد که در تمامی کالنتریوهش نشان میهای پژیافته :هایافته

کالنتری( مجموع جرائم زیاد یا بسیار زیاد است. در  3فرسودگی بسیار باال )

ها در محدوده با فرسودگی باال و متوسط رابطه مستقیمی بین میزان کالنتری

ر کم اها که جرائم بسیفرسودگی و مجموع جرائم وجود ندارد. در تمام کالنتری

ها که جرائم کم دارند، کالنتری %95دارند، فرسودگی نیز بسیار کم است. در 

ها که جرائم متوسط کالنتری %80ها بسیار کم است. در فرسودگی محدوده آن

 .دارند، فرسودگی کم یا بسیار کم است

 دکتر یوسف محمدی مقدم
 دکتر علیرضا جزینی

http://journals.police.ir/article_96550.html
http://journals.police.ir/article_96550.html
http://journals.police.ir/article_96889_c72817d72cb3cfdc32bb885db64c374b.pdf
http://journals.police.ir/article_96889_c72817d72cb3cfdc32bb885db64c374b.pdf
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تقیم توان گفت که رابطه کامالً مسنتایج تحقیق حاضر نمی بر اساس :گیرینتیجه

فرسودگی و مجموع جرائم در تهران وجود دارد. جرم فقط در مناطق فرسوده بین 

 .هستند خیز جرمشود، ولی مناطق فرسوده تهران دیده نمی

 GIS، اجتماعی جرائم، فرسوده بافت : هاکلیدواژه

 
: فرماندهی موردمطالعهراهبردهای انتظامی مبارزه با مواد مخدر)تدوین  (2

 )مشاهده مقاله(                ( ستانوبلوچانتظامی استان سیستان

 ، علی دالور، محمدعلی عامری، علیرضا گزمهعلیرضا جزینی:  گاننویسند

 چکیده: 

ا با توجه به کند تکمک می هاسازمانمدیریت راهبردی، به  :زمینه و هدف

ترین راه را برای رسیدن به های محیطی، مناسبهای درونی و فرصتتوانایی

اهداف راهبردی خود شناسایی کنند. یکی از موضوعات بسیار مهم در سازمان 

ناجا، بحث مدیریت مبارزه با مواد مخدر است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، 

اد مخدر در فرماندهی انتظامی استان های راهبردی مبارزه با موتدوین اولویت

 .وبلوچستان استسیستان

اسی شنای و از جنبه روشتوسعه -هدف، کاربردی ازنظرپژوهش  شناسی:روش

ماری پیمایشی است. جامعه آ -کمی( و همچنین تحلیلی -پژوهش، آمیخته )کیفی

ه باین پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مبارزه با مواد مخدر است که 

ین نامه بنفر انتخاب شدند. در بخش کمی نیز پرسش 18صورت هدفمند به تعداد 

 زارافنفر از خبرگان حوزه مبارزه با مواد مخدر توزیع و برای تحلیل از نرم 30

Spss و Qspm استفاده شود. 

برای تغییر از حالت تدافعی در وضعیت موجود به حالت تهاجمی در  :هایافته

تدوین و  so گانهاستفاده از ماتریس سوات راهبردهای شش وضعیت مطلوب، با

 .استفاده شد Qspm راستای تعیین اولویت برای راهبردها از ماتریس کمی در

بالقوه  هایها و ظرفیت: شناسایی قابلیتبه ترتیبهای راهبردی اولویت :نتایج

ف مخدر، اشرا های مبارزه با موادسازی شیوه، متناسبمواد مخدرمؤثر در مبارزه با 

بارزه با پلیس م یهوشمند سازگرایی، اطالعاتی، تقویت و توسعۀ رویکرد تعامل

پیشنهاد برای  25در کارکنان تعیین و همچنین  شایسته گزینیمواد مخدر، صیانت و 

 .راهبردها ارائه شد اجرایی کردن

 وبلوچستانسیستان، راهبردی مدیریت QspmT ماتریس : هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه سازگاری شغلی با فالت زدگی شغلی با نقش تعدیل گر  (1

 (: کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجاموردمطالعهخودکارآمدی شغلی )

 )مشاهده مقاله(                                

 ، احمدرضا اسماعیلی، مهدی فرجامیحاجیه رجبی فرجادنویسندگان : 

 ت زدگیفالی بین سازگاری شغلی و تعیین رابطه باهدفپژوهش حاضر  :چکیده

ی آماری خودکارآمدی شغلی انجام شده است. جامعه ترتعدیلشغلی با نقش 

 بر اساسنفر بود که  475عداد ی کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا به تکلیه

آوری ی آماری انتخاب شدند. برای جمععنوان نمونهنفر به 212فرمول کوکران 

ی استاندارد دیویس و الفکوایست نامههای سازگاری شغلی از پرسشداده

(، خودکارآمدی 1992ی استاندارد میلیمان )نامهاز پرسش فالت زدگی(، 1984)

( استفاده شده است. 1982تاندارد شرر و مادوکس )ی اسنامهشغلی از پرسش

روایی این پژوهش از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای 

قرار گرفته  تائیدمورد  815/0و  865/0، 859/0 به ترتیبها نامههریک از پرسش

و  یآمده با الگوسازی استفاده از روش معادالت ساختار دست بهاست. اطالعات 

های پژوهش تحلیل شد. یافتهوتجزیه Smart PLS و SPSS افزارهاینرم

 ی بینرابطه ترتعدیلعنوان دهنده آن است که خودکارآمدی شغلی بهنشان

چنین نتایج نشان داد که شغلی مطرح است. هم فالت زدگیسازگاری شغلی و 

معناداری  مثبت و یشغلی رابطه فالت زدگیسازگاری شغلی و ابعاد مختلف آن با 

 .دارند

، شغلی زدگی فالت، شغلی سازگاری، شغلی خودکارآمدی : هاکلیدواژه

 ساختاری معادالت

 
: اعضای مطالعهموردفشار کاری بر حل مسئله با نقش میانجی توسعه مهارت ) تأثیر (2

 )مشاهده مقاله(                          (علمی دانشگاه علوم انتظامی امینهیئت

 راشین عبدالهیحاجیه رجبی فرجاد، نویسندگان : 

  :چکیده

فشار کار بر حل مسئله با  تأثیرهدف از پژوهش حاضر تعیین  :زمینه و هدف

 .انتظامی بوده استها در دانشگاه علوم نقش میانجی توسعه مهارت

د. باشهدف کاربردی و به روش توصیفی می ازنظرروش تحقیق مقاله  :روش

ارای د علمیهیئتجامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه اساتید و اعضای 

 دکتر حاجیه رجبی فرجاد

http://journals.police.ir/article_95336_b9f167758bc34fd3e7421d592be7faa3.pdf
http://journals.police.ir/article_95336_b9f167758bc34fd3e7421d592be7faa3.pdf
http://journals.police.ir/article_95628_c5a9e91bd6024f4aef7c7c610e29e7e4.pdf
http://journals.police.ir/article_95628_c5a9e91bd6024f4aef7c7c610e29e7e4.pdf
http://journals.police.ir/article_96940_125ea5fe8d8e6a8dc0693cadd6ad151a.pdf
http://journals.police.ir/article_96940_125ea5fe8d8e6a8dc0693cadd6ad151a.pdf
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های دانشگاه علوم انتظامی امین علمی وزارتی و داخلی در دانشکدهحکم هیئت

نفر به روش  183ول کوکران، تعداد باشد که حجم نمونه بر اساس فرممی

ه اطالعات شامل س آوریجمعشده است. ابزار گیری تصادفی ساده انتخابنمونه

مسئله  نامه حلنامه توسعه مهارت و پرسشنامه استاندارد فشار کار، پرسشپرسش

صورت محتوایی و نظر رغم استاندارد بودن، بهبوده است. روایی ابزار، علی

ی قرارگرفته است. پایایی ابزارها با استفاده آلفای کرونباخ برا تائیدخبرگان مورد 

. برای آمد تدس به 816/0و توسعه مهارت  958/0، حل مسئله 900/0فشار کاری 

 .استفاده شد Smart Pls3 و SPSS23 افزارها از نرموتحلیل دادهتجزیه

 تأثیردرصد،  95مینان توان اظهار داشت که در سطح اطها میبر اساس یافته :یافته

متغیر میانجی توسعه مهارت بین فشار کاری و حل مسئله معنادار بوده است که 

ی متغیر میانجی توسعه مهارت در رابطه با بین فشار کار تأثیر قوی بودندهنده نشان

 .و حل مسئله است

 نتایج پژوهش نشان داد که فشار کار بر حل مسئله و با نقش میانجی :گیرینتیجه

است و اگر مهارت حل مسئله اعضای  تأثیرگذار علمیهیئتتوسعه مهارت اعضای 

داوم خواهد شد؛ بنابراین با ت هاآنتوسعه نیابد منجر به عدم پیشرفت  علمیئتهی

تواند به ایفای نظام آموزش عالی دچار رکود شده و نمی فشار کاریشرایط 

 .کارکرد آموزشی و پژوهشی در جامعه بپردازد

 علمیهیئت اعضای، مهارت توسعه، مسئله حل ،کار فشار : هادواژهکلی

 

 

 

 

 

 

گریزی و ارائه راهکارهای بر قانون مؤثربررسی عوامل نقش (1

 اله()مشاهده مق                                         (: شهر گرگانموردمطالعهپیشگیرانه)

 علیرضا حیدرنژاد، مریم سادات افخمی مصطفوی، مهدی مقیمی :نویسندگان

 چکیده: 

حفظ نظم اجتماعی در جامعه مستلزم وجود قانون و حاکمیت قانون است  :هدف

این پژوهش و اخالقی است؛ بنابرگرفته و بر خواسته از تکالیف اجتماعی  نشئتکه 

گریزی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه بررسی عوامل مؤثر بر قانون باهدفحاضر 

 .در شهر گرگان انجام شد

هدف کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد.  ازنظرتحقیق حاضر  :روش

لیه ک ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماریآوری دادهبرای جمع

حجم  که بود 1399سال ساکن شهرستان گرگان در سال  15شهروندان باالی 

نفر شد. ضریب آلفای کرونباخ  395نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 

 ./. به دست آمد76برای آزمون پایایی 

یزی گرگانه قانوننتایج این تحقیق نشان داد که از بین عوامل هفت :هایافته

(، پیوند -562/0یزان همبستگی به ترتیب اولویت اعتماد اجتماعی )برحسب م

( و 291/0(، احساس آنومی )-253/0شکنی )(، پنداشت از قانون465/0اجتماعی )

( بودند و متغیرهای نظارت و کنترل اجتماعی 374/0شرمساری اجتماعی )

خود  هگریزی را بغیررسمی و آگاهی از قانون نتوانست سهمی از تبیین قانون

اختصاص بدهد و بر این اساس از معادله کنار گذاشته شدند. ضریب تعیین ) ( به 

 .شد 73/0گریزی برابر با دست آمده در ارتباط با قانون

اال بردن ب ازجملهدهد، توجه به مسائلی نتایج نشان می موردبررسیدر منطقه  :نتایج

کاهش احساس آنومی اعتماد اجتماعی در بین شهروندان، پیوند اجتماعی و 

 .گریزی و پیشگیری از آن را ایفا نمایندبسزایی در کاهش قانون تأثیرتواند می

 گلستان شهر، پیشگیری، گریزیقانون، قانون : هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدی مقیمی دکتر

http://journals.police.ir/article_96256_878728cbacd96f2b63aa540b81475447.pdf
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 ورزی و میزگردهای علمیجلسات اندیشه

 
 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 جلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی

 

 ؛باشدمی ترتیباینبهه گزار شدبرعلمی که با همکاری و شرکت اعضای انجمن  هایسخنرانی

 

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

1  
مصادیق معروف و منکر)مصادیق اعالم شده از سوی 

 باشد( مدنظرو نهی از منکر  معروفامربهشورای 
 12/04/1400 ناصر ابراهیم نژاد ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

 14/04/1400 یحیی میرشکاران ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه انتظامی بحران آب در ایران-امنیتی پیامدهای  2

 15/04/1400 بهرامی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه وضعیت مصرف مواد مخدر در بین زنان و دختران در ایران  3

4  
 نقش معنویت در کاهش و پیشگیری تخلفات پلیس با توجه

 به بیانیه گام دوم انقالب
 16/04/1400 حسنعلی رودباری ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

5  
متربی و متعلم از دیدگاه اسالم)برگرفته از فضائل اخالقی  

 رساله حقوق امام سجاد)ع(
 19/04/1400 ایمان امینی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

 27/04/1400 ابراهیم داودی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه ای ناجاهغیرعامل در سامانه اقدامات پدافندی  6

 05/05/1400 بهروز نوریان ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه مرزبانی زیستی ، ماهیت و چیستی  7

 09/05/1400 روح ا... کریمی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه نظامی انتظامی هایآموزشفلسفه   8

 10/05/1400 خسروی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه مرزی انتقال تجربیات  9

10  
شناخت منافقان از منظر اسالم و حضرت امام و  هایشاخصه

 مقام معظم رهبری
 19/05/1400 حسن رضا رفیعی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

 04/06/1400 علی عباسی شوازی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 1401 شعار سال  11

12  
نقش ایمان به خدا و معاد در گسترش معنویت با توجه به 

 بیانیه گام دوم انقالب
 09/06/1400 سیدعلی مؤمنی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

13  
فضائل اخالقی معلم و مربی از دیدگاه اسالم)با توجه به 

 آداب المتعلمین(
 10/06/1400 محمد نادری ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

 23/06/1400 حاج آقا الهی اصل ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه گیری از جرم از نگاه قرآنپیش  14

 30/06/1400 دوست عترت محمد ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه اسالم و مقابله با اباحه گری  15

16  
های آموزش مجازی دانش مواجهه پلیس فتا با چالش

 آموزان
 30/06/1400 جبیر ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 جلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی 



 

 17*  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 
های اطالعاتی بررسی عللی و عوامل شکست

 اخیر
13/04/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

 -رضا زاده  -دادمهر -ذوالقدر -بیرانوند -منزوی -خیا

 شایسته -رضوی -فاطمی و اعضای گروه -خوش آبادی

2 
مبارزه با مواد مخدر در گام  آینده پژوهی

 دوم انقالب
13/04/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا
 قرنفلی -وحید -افتخاری -پورمنافی -کرمی

3 
و  نه ایستاجرای کارگاه شبا شناسیآسیب

 بازرسی
23/06/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

 -بهنام مدبری -علیرضا ادیبی -عبدالرحمن میرزاخانی

محمد  -روح ا...صالحی -حسین محمدی -بهروز رشنودی

 محمد نیکنام -بیگ زاده

4 
اجرای دروس عملی رشته  شناسیآسیب

 خدمات انتظامی
17/05/1400 

 مینا انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

حمید عطایی، صیاد درویشی، علیرضا ادیبی، عبدالرحمن 

 میرزاخانی، حیدر پهلوانی، محسن سپهری نیا

5 
نقش و جایگاه ناجا در راهپیمایی اربعین 

 مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی
06/04/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

 مجید عطایی، سعید بیات، علی اسکندرپور، علی عزیزی،

عبدالرحمن میرزاخانی، علیرضا ادیبی، ناصر یوسفوند، 

، محسن غالمی، عباس علیاری، یوسف آبادییحییحمید 

 قربانی

6 
یژه الیحه پلیس و شناسیجرمتحلیلی حقوقی 

 اطفال و نوجوانان
08/04/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

سید سعید کشفی، دکتر محمد بارانی، دکتر جلیل نعمتی، 

کتر عابدین صفری کاکرودی، سید سیامک فتح الهی، د

غالمرضا مرادی، ابراهیم رجبی تاج امیر، حمید فاطمی 

 موحد، مراد نادعلی پور، راحله الیاسی

7 
رفتار انقالبی پلیس در خدمات  هایشاخص

 انتظامی
01/04/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

ابوالفضل  دکتر نادری، االسالمحجتصیاد درویشی، 

پورمنافی، مرتضی شعاعی، مهدی شیرمحمدی، سعید بتوئی، 

علی عزیزی، سیامک فتح الهی، علیرضا ادیبی، غالمرضا 

 راحله الیاسی، مرادی، محمدرضا احمدپور، محسن رضایی 

8 
پژوهشی مصوب  فرآیندهای شناسیآسیب

 اجرای آن زداییدانشگاه ع.ا.ا و مانع 
21/04/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

ر دکت -دکتر اسماعیل کرم زاده -دکتر تقی بختیاری

 -داودی دکتر ابراهیم -اصانلو علی دکتر -غالمرضا مرادی

 ساالر اهللروحدکتر  -دکتر علی احتشامی -دکتر ناصر بیات

 06/04/1400 مهارتی هایآموزشیابی اجرای  مسئله 9
 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا

قیدتی سیاسی دانشگاه، نماینده مع آموزش، مع نماینده ع

ی، ف.دانشجوی وبودجهبرنامهاداری و پشتیبانی، مع طرح و 

علمی دانشکده راهور ، پلیس راهور  هایگروهو روسای 

 ناجا و اساتید کتاب کار

10 
 فقیهولیاختیارات 

 
02/06/1400 

 امین انتظامی علوم دانشگاه

 ناجا
 عترت دوست -رجبی-ینادر-عبدی -حاج آقا الهی

 

 



 

 

 نانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریا سایر فعالیت های انجمن

 18*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 انجمن هایفعالیتسایر 

 

 15/06/1400برگزاری مجمع عمومی سالیانه با دستور کار انتخابات سومین هیأت مدیره  در تاریخ  -1

  دبرگزار شبهداشتی و سازمانی  هاینامهشیوهکاندید از دانشگاه های مختلف و با رعایت کامل  19انتخابات در تاریخ مزبور با. 

  ؛قرار گرفت تائیدنتیجه انتخابات هیأت مدیره  به شرح زیر مورد 

   ،عامری محمدعلی: آقای دکتر دارخزانه: خانم دکتر فریبا شایگان، رئیسنایبرئیس: آقای دکتر علیرضا جزینی 

 24تا  22امور پلیسی را از مورخ  هایشیوهیی سخنران در دوازدهمین گردهما عنوانبهمشارکت اعضای انجمن  -2

 1400شهریورماه 

   ،دوازدهمین گردهمایی  "آموزشی پلیس چین هایهمکاریانجمن بین المللی "بر اساس ایمیل واصله از آکادمی پلیس چین

 انگلیسی برگزار نمود.مجازی و به زبان  صورتبهدر پکن/چین  1400شهریورماه سال  24تا  22امور پلیسی را از مورخ  هایشیوه

  :باشدیمقرار گرفت به شرح ذیل  کنندگانشرکتو بررسی توسط  موردبحثموضوعات مطروحه در این نشست که  ترینمهم

 ( ایمنی عمومی و پلیس در حوادث بهداشت عمومی1

 گیریهمهفراملی در طی  جرائم( پیشگیری و مبارزه با 2

 گیریهمه ( همکاری بین المللی مجریان قانون در3

 گیریهمه( نوآوری فنی در امور پلیس در واکنش به کنترل 4

 گیریهمه( تغییرات و روندهای آموزش پلیس در واکنش به کنترل 5

 با پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی  نامهتفاهمانعقاد  -3

 

 

 

 سایر فعالیت های انجمن



 

 

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

 19*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 شدهچاپنشریات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هندسی دریاییاصول م.کتاب 1

 اصول و مبانی پیشگیری از جرم. کتاب 2



 

 

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

 20*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول و مبانی مرزبانی.کتاب 3

 1400تابستان  33شماره  9دوره  – آموزش در علوم انتظامی. فصلنامه 4

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://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
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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://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


 

 

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

 21*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

  

 1400تابستان  54پیاپی   2شماره  14. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 5

 1400تابستان  3شماره  2دوره ، پژوهش های جرم شناختی پلیس. فصلنامه 6

http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
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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://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.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://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.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

 1400تابستان  2شماره  16، دوره انتظامی  مدیریتپژوهش های . فصلنامه 8

http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
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http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
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http://ps.jrl.police.ir/issue_13426_13427.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html


 

 

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

 23*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

  

 1400تیر  2شماره  13. نشریه علمی انتظام اجتماعی، دوره 9

 1400تیر   60شماره  1400، دوره توسعه مدیریت منابع انسانی. فصلنامه 10

http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13485.html
http://sopra.jrl.police.ir/issue_13420_13474.html
http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13485.html
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http://harold.jrl.police.ir/issue_13353_13485.html


 

 

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

 24*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400شهریور، 57، شماره 18علمی بصیرت و تربیت اسالمی، دوره . فصلنامه 11

 1400 تیر  62شماره  16، دوره پژوهشی پژوهش های اطاّلعاتی و جنایی–علمی . فصلنامه 12

http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 25*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400شهریور   77شماره  18، دوره عه سازمانی پلیستوس. فصلنامه 13

 1400تابستان  55شماره  15علمی کارآگاه، دوره . فصلنامه 14

http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 26*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  

 1400تابستان   46شماره  12، دوره مطالعات بین المللی پلیس. فصلنامه 15

 1400تابستان  54شماره  1400، دوره . نشریه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی16

http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 27*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400تیر   2شماره  9، دوره مدیریت منابع در نیروی انتظامی. فصلنامه 17

1400 تیر 56شماره  1400، دوره . فصلنامه علمی نظارت و بازرسی 18  

http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 28*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400تابستان  59شماره  16، دوره علمی مطالعات پیشگیری از جرم . فصلنامه 19

 1400تابستان  89شماره  23، دوره . فصلنامه علمی پژوهش های دانش انتظامی20

http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.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:

 جشنواره تحول و تعالی سرمایه های انسانی نیروهای مسلح–خصوص وبینار کرونا  دراقدامات انجام شده بررسی  -1

 :و مصوّبات خالصه جلسه( ب

قرار  اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 3 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 00:07 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 08:30 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 

 :دستور کارالف( 

 ) اظهارنامه مالیاتی( عملکرد سالیانه انجمن 14و13و12 بندهایبررسی  -1

 :صوّباتخالصه جلسه و م( ب

 قرار اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 9 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 07:00 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 08:30 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 

 الف( دستور کار:

 عملکرد سالیانه انجمن  امهاظهارن 67تا  63و  54و  52و  27تا  17بندهایبررسی  -1

 :لسه و مصوّباتخالصه ج( ب

 قرار اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه  22 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 30:08 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 10:00 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 22/04/1400 . جلسه مورخ2

 01/04/1400. جلسه مورخ 1

 19/05/1400. جلسه مورخ 3



 

 30*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان جلسات هیئت مدیره انجمن

 

 

 

 الف( دستور کار:

 دارخزانهو  رئیسنایببررسی مجمع عمومی سالیانه و انتخابات  و انتخاب رئیس  -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

انتخاب و  دارخزانهو  رئیسنایبمجمع عمومی و انتخابات و رئیس  نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 30:08 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 1000 ساعت در جلسه .قرار گرفت تائیدمورد 

 

 

 23/06/1400. جلسه مورخ 4


