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 ساختار انجمن انانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اری

 3*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 ساختار انجمن

 

 : شرح وظایف کمیته دانشجویی

 ر انجمنایجاد انگیزه جهت عضویت دانشجویان جدید د 

 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 

  ی توسط دانشجویان عضو انجمنکارآفرین هایطرححمایت معنوی از 

 علمی دانشجوئی انجمن هایگروهو  هاشاخه سازیفعال 

 دانشجوئی هایانجمنو اجرای نظام مشارکتی با  ریزیبرنامه 

  دانشجویی هایجشنوارهبرگزاری 

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 انتشارات شرح وظایف کمیته 

  آموزشی هایجزوهانتشار 

  مربوط به علوم انتظامی هایکتابچاپ 

  نشریات و کتب انجمنهانامهویژهتدوین ضوابط انتشار ، 

 برای اخذ مجوزهای انتشار نشریات علمی انجمن ریزیبرنامه 

 هماهنگی چاپ و توزیع نشریات علمی انجمن 

 ساختار انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران



 
 

 

 ساختار انجمن انانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اری

 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  مدتکوتاهموزشی آ هایکارگاهو هماهنگی در راستای برگزاری  ریزیبرنامه

 آموزشی هایکارگاه

 پرورش نیروهای کارآمد برای فعالیت در انجمن 

  آموزشی مرتبط هایدورهبرگزاری 

  آموزش علوم انتظامی کشور هایچالششناسایی 

  انتظامیمستندسازی 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  هایکارگاهرانی، برگزاری سخن 

  کمیته آموزشی مدتمیانو  مدتکوتاه هایبرنامهتدوین 

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

  آموزشی هایبرنامهپیگیری و نظارت مستمر بر اجرای مناسب 

 صصیبرگزاری و نظارت بر بازدیدهای علمی و تخ 

 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 

 شیهای آموزها 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 یلها، جزوات، فاو 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  هایدورهو 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 انانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اری

 5*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

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

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 شرح وظایف کمیته پذیرش و روابط عمومی

 گذشته هایسالانجمن در  هایفعالیتبه  اطالعات مربوط آوریجمع 

 ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به اعضا پیوسته و وابسته 

 اطالعات و اخبار در سایت انجمن بارگذاری 

 مدیریت سایت و بروز رسانی مطالب سایت انجمن 

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

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

 انجام امور مربوط به کتابخانه دیجیتال 

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

  المللیبین صورتبهانجمن در سطح کشور و در موارد لزوم  هایفعالیتمات و اعضاء و اقدا 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  زیانداراهپیگیری 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  هافعالیتصله در خصوص انعکاس اطالعات و اخبار وا 

  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 هاسازمانا برقراری ارتباط ب 

  و پیگیری تا اجرا هاسازمانبا  نامهتفاهمبررسی و تهیه    

 ایجاد بانک اطالعاتی آموزشی و پژوهشی 

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

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

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

  انجام گیرد باریکتشکیل جلسات کمیته حداقل هر فصل 

 :شرح وظایف کمیته پژوهش

 تحقیقاتی و مطالعاتی 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 

 ر علوم انتظامیپیگیری مستمر تحوالت جهانی د 

 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 انانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اری

 6*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

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

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

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

 حوزه علوم انتظامی پیشرفته در  هایفناوری و شناسایی  پژوهیآینده 

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

 پشتیبانی علمی و محتوایی برای انتشار نشریات تخصصی علمی پژوهشی 

 انجمن هایفعالیتدر موضوع  پژوهشی هایفعالیتدر راستای ارزیابی و تشویق  ریزیبرنامه 

 علمی داخلی و خارجی شدهچاپدر راستای اهدای جوایز به مقاالت  ریزیبرنامه 

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

  هاآنبرتر دانشجویی و قدردانی از  هاینامهپایانانتخاب 

  انجمن هایفعالیتدر موضوع  انتشاریافته هایکتابمترجمین  و مؤلفینتشویق 

 انتخاب و معرفی کتاب سال در حوزه مطالعات انتظامی 

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

  یقاتی، صنعتی و اجرایی کشور در زمینه علوم انتظامی جهت همکاری مشترکعلمی مراکز دانشگاهی، تحق 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 هایرقابت برگزاری 

  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 هادانشگاهه مراکز پژوهشی تحقیقاتی در زمینه علوم انتظامی و ارائه آن ب 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 

 نگی ارتقاء علوم انتظامی در کشوربررسی چگو 

  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 

 :لمللابینشرح 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 بههمکاری 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 علوم المللی فعال حوزهای و بینمنطقه هایسازمان، مجامع و هااجالسها، نقطه تماس اتحادیه 



 
 

 

 ساختار انجمن انانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اری

 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 هایین برنامهتدو 

  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 

  منانج 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 

  و اقدام در راستای برگزاری جلسات سخنرانی ادواری علمی ، هماهنگیریزیبرنامه 

  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 انتظامیهایشگاهنمامشارکت در 

  با موضوعات مرتبط با علوم انتظامی المللیبینعلمی ملی و  هایگردهماییمشارکت در 

 ی انجمنهانشستو  اندیشیهم هایکنفرانس، طراحی و برگزاری کلیه ریزیبرنامه 

  در همایش کنندهمشارکتز علمی الزم با سایر مراک 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 

 رای سمینارهای ماهانهنیازسنجی موضوعات سخنرانی و سخنران ب 

  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    



 
 

 

 ساختار انجمن انانجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اری

 8*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  علمی هایانجمنحقوقی، خصوصاً سایر  هایمجموعهو  هاسازمانارتباط با 

 حقیقی، حقوقی و افتخاری انجمن هاییتعضوو 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 

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

  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  هایعرصهشکسوتان و فعاالن تقدیر از پی -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

 ت مدیره انجمن.ابات دوره سوم هیأبرگزاری مجمع عمومی سالیانه و انتخ -4

 صدور کارت عضویت برای اعضای انجمن  -5

 بین انجمن و سایر مراکز علمی پژوهشی آموزشی  نامهتفاهمانعقاد  -6

 افزایش فعالیت تبلیغی انجمن در حوزه معرفی  -7

 آن  هایکمیتهتنظیم و تهیه تقویم جلسات هیأت مدیره و  -8

 اینترنت و اینترانت سایت انجمن در بستر هایفعالیتتقویت  -9

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

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

 وزشی و پژوهشی اعضاء آم 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

 رش و روابط عمومیکمیته پذیجذب 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 



 

 

 اظتنمی اریانانجمن علمی ژپوهش اهی ا مناعضای انجمنتشر شده توسط مقاالت خالصه 

 12*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 جمنتوسط اعضای ان منتشرشدهخالصه مقاالت 

 

 مقیاس قلدری سازمانی در کارکنان ستاد فرماندهی اعتبار یابیساخت و الگوی  (1

 ارتباط آن با فرسودگی شغلی و رضایت شغلینیروی انتظامی و 

 یوسف محمدی مقدمافضل اکبری بلوط بنگان، نویسندگان : 

 چکیده: 

 هایقلدری سازمانی یکی از عواملی است که امروزه در سازمان زمینه و هدف:

نجش و س اعتبار یابیشود، لذا ساخت، مختلف مانند نیروی انتظامی مشاهده می

وجه کننده باشد، بنابراین با تتواند کمکنه قلدری سازمانی میابزارهای مهم در زمی

به نبود ابزار کاربردی برای سنجش قلدری در نیروی انتظامی، این پژوهش در 

میزان قلدری سازمانی و ارتباط آن با فرسودگی و  اعتبار یابیراستای ساخت و 

 .رضایت شغلی صورت گرفت

لعات همبستگی بود. بدین منظور پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطا روش:

به روش  1399از کارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهر تهران در سال  290

ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته اند. دادهگیری در دسترس انتخاب شدهنمونه

( و رضایت شغلی 88/0شغلی ) فرسودگی(، 79/0قلدری سازمانی با پایایی )

ها از روش تحلیل آوری شد. برای تحلیل دادهجمع ردمطالعهمو( از نمونه 77/0)

 ارهایافزو همبستگی پیرسون به کمک نرم کرون باخعاملی، ضریب آلفای 

SPSSV22 و LISRELV8.80 استفاده شد. 

تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، مقیاس قلدری سازمانی از دو مؤلفه  ها:یافته

ناسب های برازش مها را با شاخصین مؤلفهتشکیل شده و تحلیل عاملی تأییدی ا

نموده است. همچنین نتایج نشان داد، قلدری سازمانی با فرسودگی شغلی  تائید

داشت.  P<01/0داری در سطح ( رابطه معنی-601/0( و رضایت شغلی )582/0)

رای قلدری ب کرون باخپایایی مقیاس قلدری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای 

آمد که  به دست 79/0و برای کل مقیاس  78/0، قلدری شخصی 80/0شغلی 

 .بود بخشرضایتهمگی 

نتایج پژوهش بیانگر این است که مقیاس قلدری سازمانی در جامعه : گیرینتیجه

بولی قابل ق سنجیروانکارکنان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی از خصوصیات 

 تیشناخروانهای ابزاری معتبر در پژوهش عنوانبهاز آن توان برخوردار است و می

 .استفاده کرد

رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، قلدری سازمانی، نیروی انتظامی،  : هاکلیدواژه

 کارکنان

 

 

 

 

 

 

 ی زناندیدگهای ارزیابی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزهشاخص (1

 )مشاهده مقاله(                    

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

 چکیده: 

 ازپیش پیچیده،امروزه شرایط و فضای فعالیت پلیس بیش :زمینه و هدف

ه است. پلیس برای پاسخگویی سریع و مناسب به این دگرگون و گسترده شد

های ارزیابی راهبردی جدیدی است تا تغییرات نیازمند شناسایی شاخص

راستای رفع آن گام بردارد. بنابراین  روی خود را شناخته و درهای پیشچالش

های ارزیابی مدیریت راهبردی پلیس در هدف این پژوهش، شناسایی شاخص

 .دیدگی زنان استپیشگیری از بزه

شناسی، پژوهشی هدف، کاربردی و از جنبه روش ازنظرروش پژوهش  :روش

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

نیروی انتظامی، استادان دانشگاه، قضات، مدیران در وزارت کشور، سازمان 

جم اصل اشباع نظری، ح ر اساسبو بهزیستی تشکیل و  وپرورشآموزشها، زندان

آوری عجم نیمه ساختاریافتههای کیفی ها با مصاحبهنفر رسید. داده 14نمونه به 

 .استفاده شد« 11کیودیمکس»افزارشدند و برای تحلیل اطالعات از نرم

دیدگی های ارزیابی مدیریت راهبردی پلیس در پیشگیری از بزهشاخص :هایافته

مضمون  11ون اصلی )ارزیابی کارایی و ارزیابی اثربخشی( و مضم 2زنان، در قالب 

 وریبهرههزینه شاغالن،  وریبهرهسرمایه،  وریبهرهنیروی کار،  وریبهرهفرعی )

تسهیل  ، میزانزیستمحیطخدمات بر  تأثیرانرژی، میزان رضایت مشتریان، میزان 

 به خدمات، میزان امور جاری جامعه، میزان رضایت کارکنان، میزان دسترسی مردم

 .اعتماد مشتریان و میزان قابلیت اعتماد( شناسایی شد

تواند های ارزیابی مدیریت راهبردی پلیس، میدهد شاخصنتایج نشان می :نتایج

دهد، قرار می تأثیرتحت هایی که نظم و امنیت را در جامعه ها و آسیبچالش

رنامه منجر اثربخشی بیشتر این ب راستای رفع آن گام بردارد تا به شناسایی کند و در

 .شود

 دکتر فریبا شایگان

 دکتر یوسف محمدی مقدم

http://journals.police.ir/article_97840_80aba419b8df6e62844a7bdb5b878289.pdf
http://journals.police.ir/article_97840_80aba419b8df6e62844a7bdb5b878289.pdf


 

 

 اظتنمی اریانانجمن علمی ژپوهش اهی ا مناعضای انجمنتشر شده توسط مقاالت خالصه 

 13*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

، ی زنانبزه دیدگ، پیشگیری، مدیریت راهبردی، ارزیابی هایشاخص : هاکلیدواژه

 تحلیل مضمون

 مدرسه در ایجاد مدارس امن با محوریت مطالعه بر زنان پلیس-مشارکت پلیس (2

 )مشاهده مقاله(                                     

 اکرم علیمردانی،فریبا شایگان، سیده فاطمه موسوینویسندگان : 

 چکیده: 

آموزان، های اجتماعی در بین دانشگیری روزافزون آسیبهمه :زمینه و هدف

 -فهوم مشارکت پلیسم پدید آمدنشدن نقش پلیس در مدرسه و موجب پررنگ

های اجتماعی در ایجاد ویژه نقش زنان پلیس در پیشگیری از آسیبمدرسه به

مورد و  مورد مشاهدههای بررسی نقش باهدفمدارس امن شده است. این پژوهش 

های اجتماعی در مدارس و الزامات از زنان پلیس در پیشگیری از آسیب انتظار

ام انج وپرورشآموزشنخبگان ناجا و مدیران  ها از منظر مدیران وتحقق این نقش

 .شده است

روش پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه آماری  :شناسیروش

شهر تهران  وپرورشآموزشپژوهش شامل همه مدیران و نخبگان علمی ناجا و 

نفر از مدیران  7سال( و  38-58مدیر ناجا )با دامنۀ سنی  12است که از آن میان، 

به  تا دستیابی گلوله برفیسال( به شیوه  3-25)سابقۀ مدیریت  وپرورشوزشآم

 .ساختارمند بوداشباع داده، انتخاب شدند. ابزار سنجش مصاحبه نیمه

ته های کنونی زنان پلیس در چند دسهای پژوهش نشان داد که نقشیافته ها:یافته

های ربی و نقشم -مالحظات فرهنگی، نقش مشاور مبتنی برشده نقش تعریف

در دو دسته نقش ضابطیت و  مورد انتظارهای شده فاقد تناسب و نقشتعریف

 وپرورشآموزشمحور از دیدگاه مدیران ناجا و اجرای قانون و نقش اجتماع

ن پلیس از زنا مورد انتظارهای نیاز و موانع تحقق نقش. همچنین پیشاحصاستقابل

 .اعتناستعی قابلدر چند طبقه ساختاری، فردی و اجتما

بازنگری در الگوهای نامنسجم موجود، نیازمند بازنگری در تعریف گیری: نتیجه

خدمات پلیس به شهروندان، اقناع طرف دیگر مشارکت برای حضور پلیس و بافت 

 .گیری آسیب استمدارس از حیث همه آسیب شناسانۀ

، زنان پلیس، پیشگیری، مدرسه -مشارکت پلیس: هاکلیدواژه

 امنیت مدارس ناجا؛ ؛وپرورشوزشآم
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی فناوری اطالعات تأثیر (1

 قاله()مشاهده م                                             

 علیرضا جزینینویسندگان : 

 چکیده: 

امروزه توجه به مدیریت ریسک و رفع موانع آن ازجمله  :مینه و هدفز

پذیری است و فنّاوری باعث افزایش مقبولیت پلیس های مؤثر بر رقابتشاخص

،توانمندی پلیس را برای افزایش ایمنی خودرو ارتقاء هوشمند سازی شود ومی

 هایند همگام با جامعه مدرن تکامل پیدا کندو پیشرفتتواداده و خودرو می

گردد های فیزیکی میصورت بالقوه سبب کاهش آسیببه فنّاورانه در اتومبیل

قش مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با ن تأثیرهدف از این تحقیق بررسی 

 زتحقیق حاضر توصیفی با روش پیمایشی و ا.باشدمیانجی فناوری اطالعات می

جامعه آماری این تحقیق مدیران و .غیرآزمایشی است منظر هدف کاربردی و

گیری تصادفی نفر تعیین و با نمونه 450خودرو برابر با کارشناسان شرکت ایران

انتخاب و با گردآوری  نفر 212 یساده با توجه به فرمول کوکران تعداد نمونه

از روش مدل معادالت ساختاری و  ها با استفادهها اقدام به تحلیل دادهپرسشنامه

افزار آموس و آزمون سوبل برای نقش متغیرهای میانجی گردید.بیشترین نرم

 اییشناس مؤلفه با مرتبط کمترین و  49/0در ارتباط با مؤلفه پیگیری با  تأثیرضریب 

. مدندآ دست به اطالعات فناوری میانجی نقش با رقابتی مزیت بر 28/0 ضریب با

 هایمؤلفه در سازمانی ریسک مدیریت  تأثیر راستای در تحقیق تفرضیا کلیه

 میانجی نقش اب رقابتی مزیت بر ریزی، پیگیری و کنترل یل، برنامهتحل  شناسایی،

 .گرفتند قرار تائید مورد اطالعات فناوری

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

 خودروایران

 

 

 

 

 

 دکتر علیرضا جزینی

http://journals.police.ir/article_98145_f4727bc23ae480fb23ef9d8262bf3897.pdf
http://journals.police.ir/article_98145_f4727bc23ae480fb23ef9d8262bf3897.pdf
http://journals.police.ir/article_98183_fe75bb35c5f6fe8460c23a619bc485a7.pdf


 

 14*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ورزی و میزگردهای علمیجلسات اندیشه

 
 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 جلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی

 

 ؛باشدمی ترتیباینبه برگزارشدهعلمی که با همکاری و شرکت اعضای انجمن  هایسخنرانی

 

 تاریخ برگزاری دهندهارائه محل برگزاری عنوان هیئت اندیشه ورزی/ میزگرد ردیف

 05/10/1400 پور غالمی ناجا امین انتظامی علوم انشگاهد مواد مخدر در مرز افغانستان بر گسترشآن   تأثیرخشکسالی و   1

 06/10/1400 خدادادی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه کرونا و جنگ رسانه  2

 08/10/1400 کریمی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه تحلیل کالن وضعیت فعلی مواد مخدر در ایران و جهان  3

 09/12/1400 امینی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه مأموریتدر گفتمانی و کاربرد آن  بندیصورتنظریه   4

 12/11/1400 مجتبایی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه کنترل آن کارهایراهاجتماعی و  هایجنبشآشنایی با   5

 16/11/1400 پژمان رادمهر ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه جایگاه هنر معنوی در اسالم  6

 19/10/1400 غالمیپورمحمدرضا  ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه بختیاری( چهارمحالبر اصفهان و  تأکیدکسالی بر امنیت کشور)با تهدیدهای خش  7

 20/10/1400 محمدی نیا ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه فرماندهی خوب هایویژگی  8

 20/11/1400 سیدعلی عبادی نژاد ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه پیامدهای انتظامی مهاجرت به تهران  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه ورزی و میزگردهای علمی جلسات اندیش



 

 15*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 ورزی و میزگردهای علمیجلسات اندیشه

 
 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان

 باشد؛ترتیب میاینبه برگزارشدهجلسات اندیشه ورزی و میزگردهای علمی که با همکاری و شرکت اعضای انجمن 

 کنندهشرکتاعضاء  محل برگزاری تاریخ عنوان ردیف

1  
محاسبه سرعت در  کارگیریبه هایچالش

 رسیدگی به تصادفات
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 01/10/1400

دانشکده راهور، اساتید، دانشجویان و  علمیهیئتاعضای 

 نمایندگان پلیس تخصصی

 مسعود رضوانی، مجید کریمی  ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 06/10/1400 مواد مخدر در غرب آسیا ژئوپلیتیک  2

3  
 رمزها نگاریآینده

 
 ناجا امین نتظامیا علوم دانشگاه 12/10/1400

آزمایشگاه  ،محمدی ،بختیاری ،مکرمی ،چمندار ،فضلی

 بالک چین دانشگاه صنعتی شریف

4  
بدو خدمت پیشگیری انتظامی  هایآموزش

 اجرایی ناجا ایهردهو انتظارات 
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 14/10/1400

منوچهرآبادی، درویشی، میرزاخانی، فتح الهی، رجبی، 

 بنیان احمدی ربی،احمد ع

5  
مصنوعی در  های هوشتهدیدات و آسیب

 اطالعات
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 15/10/1400

دکتر مهدی  ،دکتر  پورمنافی  ،دکتر محمد اسدی فرد 

مجید  ،دکتر هادی رحمانی )دانشگاه فارابی( ،زارع پور 

دکتر  ،حسین معصوم زاده ،می مقدم حجت غال ،قزوینه 

 احمد نجفی ،پیرعلی  ،درشتی ،سعید بختیاری

6  
های موجود در زمینه تعیین نسبیت چالش

 افراد مشکوک تابعه
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 24/10/1400

عبداهلل دکتر جالل شیرزاد      ،دکتر کیوان جدید فرد 

 دکتر محسن بابائی   ،سجادیان

7  
پیشگیری از جرم در گام دوم انقالب 

 اسالمی
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 28/10/1400

 فتح الهی، میرزاخانی، عزیزی، درویشی،جزینی، دکتر 

 شعبانلی رضایی، رجبی تاج امیر، محمدولی، مدبری،

 کاظمی ،اکبر زاده، احمدعلی ،استرکی ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 28/11/1400 آوریبررسی شیوه های نوین جمع  8

9  
بررسی راهکارهای ارتقای سطح کیفی 

 دانشجویی دانشکده هاینامهپایان
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 02/12/1400

مع پژوهش  ،آموزش دانشکدهمع ،ریاست دانشکده

کارشناسان  ،علمی آموزشی هاگروهروسای  ،دانشکده

پویافر( مع اداری و پشتیبانی  ،شناس)حسینیروش

 دانشکده

10  
 تأکیدمرزی در غرب کشور ) با  هایچالش

 بر قاچاق کاال و کولبری(
 ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه 09/12/1400

رفیعی ،کاظمی

 قبادی،کاظمی،یانیک،منیؤم،مافی،فتاح،سهرابی،کیا

 

 



 

 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان سایر فعالیت های انجمن

 16*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 انجمن هایفعالیتسایر 

 

مکاری همبستگی اجتماعی با ه»و سی و ششمین همایش ملی با موضوع  المللیبینشرکت در چهارمین کنگره  -1

 «و انجمن جهانی مددکاری اجتماعی المللیبینفدراسیون جهانی مددکاران 

ارت علمی وز هایانجمنانتظامی از کمیسیون  هایپژوهشانتخابات سومین هیات مدیره انجمن  تأییدیهاخذ  -2

 علوم، تحقیقات و فناوری 

 البدلعلیو بازرس اصلی و بازرس  البدلعلیبراین اساس سومین هیات مدیره انجمن با هفت عضو اصلی و چهار عضو 

-3فریبا شایگان ) نائب رئیس(خانم دکتر -2آقای دکتر علیرضا جزینی) رئیس( -1و شروع به کار نمود. اعضای اصلی: تائیدانتخاب، 

-7اله نادری دکتر عزتآقای -6بیات دکتر بهرامآقای -5آقایی نیا دکتر حسینآقای -4(دارخزانهعامری)  محمدعلیآقای دکتر 

 عنوانبهآقای دکتر ابوالفضل پور منافی  -2خانم دکتر حاجیه رجبی فرجاد -1اعضای اصلی و -حسینیان دکتر سیمینخانم 

 .اندشدهاب بازرس اصلی انتخ

ریاست  استراتژیک هایبررسیبا مرکز  نامهتفاهم و عقدبا دو فصلنامه دانش مبارزه با مواد مخدر  نامهتفاهمعقد  -3

 جمهوری

 

 

 سایر فعالیت های انجمن



 

 

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

 17*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 شدهچاپنشریات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزم در شرایط ویژه.کتاب 1

 . کتاب اصول و مبانی ناوبری3 مدیریت و رهبری راهبردی پلیس. کتاب 2



 

 

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

 18*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400زمستان  35شماره  9دوره  – آموزش در علوم انتظامی. فصلنامه 3

 1400زمستان  56پیاپی   4شماره  14. پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی، سال 4

http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
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http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13832.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://tps.jrl.police.ir/issue_13365_13620.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13458.html
http://osra.jrl.police.ir/issue_13350_13804.html


 

 

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

 19*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  

 1400دی   5شماره  2، دوره پژوهش های جرم شناختی پلیس. فصلنامه 6

 1400مهر  35شماره  15، دوره علمی مطالعات پلیس زن لنامه . دو فص5

http://cr.jrl.police.ir/issue_13520_13559.html
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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 20*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

 1400زمستان  4شماره  16، دوره پژوهش های مدیریت انتظامی . فصلنامه 7  

 1400زمستان  4شماره  13. نشریه علمی انتظام اجتماعی، دوره 8

http://pmsq.jrl.police.ir/issue_13439_13571.html
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 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان نشریات منتشر شده با همکاری انجمن

 21*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400زمستان ، 59، شماره 18علمی بصیرت و تربیت اسالمی، دوره . فصلنامه 9

 1400دی   64شماره  16، دوره پژوهشی پژوهش های اطاّلعاتی و جنایی–علمی  . فصلنامه10
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http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13529.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://init.jrl.police.ir/issue_13247_13346.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13481.html
http://icra.jrl.police.ir/issue_13363_13798.html


 

 

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

 22*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  
 1400اسفند  79شماره  18، دوره توسعه سازمانی پلیس. فصلنامه 11

 1400زمستان  57شماره  15علمی کارآگاه، دوره . فصلنامه 12

http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13839.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://pod.jrl.police.ir/issue_13540_13616.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13574.html
http://det.jrl.police.ir/issue_13615_13724.html


 

 

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

 23*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

  

 1400زمستان  48شماره  12، دوره مطالعات بین المللی پلیس. فصلنامه 13

 1400زمستان  56شماره  1400، دوره . نشریه علمی مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی14

http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13868.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://interpol.jrl.police.ir/issue_13389_13403.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13466.html
http://mape.jrl.police.ir/issue_13413_13853.html


 

 

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

 24*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400زمستان   4شماره  9، دوره مدیریت منابع در نیروی انتظامی. فصلنامه 15

 1400زمستان  58شماره  1400ره ، دو. فصلنامه علمی نظارت و بازرسی 16

http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13715.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://rmpjmd.jrl.police.ir/issue_13404_13514.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13528.html
http://si.jrl.police.ir/issue_13401_13610.html


 

 

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

 25*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش

 

  
 1400زمستان  61شماره  16، دوره علمی مطالعات پیشگیری از جرم . فصلنامه 17

 1400زمستان   92شماره  23، دوره . فصلنامه علمی پژوهش های دانش انتظامی18

http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13733.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://cps.jrl.police.ir/issue_13370_13457.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13261.html
http://pok.jrl.police.ir/issue_12936_13591.html


 

 26*  های انتظامی ایرانخبرنامه انجمن علمی پژوهش 

 انجمن علمی ژپوهش اهی ااظتنمی اریان جلسات هیئت مدیره انجمن

 مدیرههیئتجلسات 

 

 

 الف( دستور کار:

  هاکمیتهبررسی روسای پیشنهادی -بررسی اقدامات جشنواره شهید سلیمانی -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

قرار  اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 3 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 30:10 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 12:00 ساعت در جلسه.گرفت

 

 

 

 :دستور کارالف( 

 1400بررسی اهم اقدامات انجام شده در سال  -1400بررسی اقدامات مالی در سال  -1

 :خالصه جلسه و مصوّبات( ب

 قرار اعضا تصویب مورد کار دستور با رابطه در مصوبه 3 تعداد نظرتبادل و بحث از پس و آغاز 10:30 ساعت در جلسه

 .یافت پایان 12:00 ساعت در جلسه.گرفت

 17/12/1400. جلسه مورخ 2

 12/11/1400. جلسه مورخ 1


