اٍلَیت ّبی پژٍّطی ًیشٍی اًتظبهی استبى یضد -سبل 94
الف -ثشٍى سبصهبًی ( عشح تحمیمبتی ،پبیبى ًبهِ ،همبلِ)

سدیف
1

هَضَع
ساّکبسّبی عشاحی هحیغی دس جْت پیطگیشی اص جشاین ثِ ٍیژُ سشلت دس ضْش یضد

2

ثشسسی ػَاهل هَحش ثش ثشٍص ٌّجبس ضکٌی دس جبهؼِ

3

آسیت ضٌبسی اجتوبػی ٍ سٍاًی ثبفت لذین ضْش یضد

4

آیٌذُ پژٍّی آسیت ّبی خبًَادُ اص هٌظش اًتظبهی

5

ثشسسی جشم ضٌبختی هحیغْبی هسکًَی جذیذ دس ضْش یضد

6

ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ضیَُ ّبی ًَیي هطبسکت هشدم ثب پلیس

7

ثشسسی ػلل سٍاًطٌبسی گشایص جَاًبى ثِ سفتبسّبی پش خغش( استبى یضد)

8

ثشسسی ساّْبی استمبء سالهت سٍاى دس ساًٌذگبى هتخلف ثَیژُ دس هَتَسسیکلت سَاس اى

9

اًسجبم خبًَادُ ٍ اهٌیت اجتوبػی

11

ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ساّکبسّبی پیطگیشی اص آسیت ّبی اجتوبػی ثب تبکیذ ثش ثذ پَضطی

11

ثشسسی پلیس جبهؼِ هحَس ٍ تبحیش آى ثش احسبس اهٌیت خبًَادُ ّبی ضْش یضد

12

اػتوبد اجتوبػی ضْشًٍذاى (یضد)ثِ پلیس ٍ ساّْبی استمبء آى

13

ثشسسی ساثغِ ثیي احسبس اهٌیت ثب گزساى اٍلبت فشاغت دس پبسکْب ٍ تفشجگبّْب ٍهشاکض ییاللی استبى یضد

14

هذیشیت ضجکِ تشافیکی استبى دس ضشایظ ثحشاى

15

صهیٌِ ّبی خبًَادگی ٍ اجتوبػی جشاین سبیجشی

16

ثشسسی ًمص خبًَادُ دس گشایص جَاًبى ٍ ًَجَاًبى ثِ ضجکِ ّبی هجبصی

17

ًمص اػوبل جشیوِ دس کبّص تصبدفبت جبدُ ای استبى یضد

18

ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ساّکبسّبی استمبء سغح فشٌّگ ٍ سفتبس تشافیکی ضْشًٍذاى

19

ػلل تغییش الگَی هصشف هَاد هخذساص سٌتی ٍ کن خغش ثِ صٌؼتی ٍ پش خغش دس ضْش یضد دس ثیي جَاًبى

21

ًظن اجتوبػی دس ضْش یضد ٍ کیفیت صًذگی هشدم

21

ًمص هْبجشت دس اهٌیت ػوَهی ثب اسائِ ساّکبسّبی ًَآٍساًِ ٍ هذاخلِ ای

22

ثشسسی اثؼبد حمَلی جشم سشلت هسلحبًِ (ثب گشایص سشلت عال فشٍضی ّب) دس استبى یضد

23

ثشسسی ػلل ٍػَاهل هَحش ثش ٍلَع ٍ کطف سشلت ّبی خشد دس سغح ضْشستبى یضد

24

ثشسسی ًمص سسبًِ دس هجبسصُ ثب جشم ٍکبّص آى ثب تبکیذ ثش جشاین فضبی هجبصی (هغبلؼِ هَسدی ضْش یضد)

25

تحلیل تصبدفبت ٍسَاًح ٍ حَادث ساًٌذگی استبى یضد دس ثبصُ صهبًی91-94

26

ثشسسی ًمص پلیس دس حوبیت اص حمَق ضْشًٍذی

27

ثشسسی ًمص پلیس دس پیطگیشی ٍکٌتشل جشاین دس فضبی هجبصی

28

پلیس داًص ثٌیبى ٍ پیطگیشی اص جشم

29

ساّْبی تحمك اهٌیت پبیذاس دس سبیِ سبصهبى داًص ثٌیبى(هغبلؼِ هَسدی فب.ا.یضد)

31

ثشسسی هیضاى سضبیت هٌذی ضْشًٍذاى اص خذهبت هطبٍسُ ای هشکض آساهص دس فب.ا.یضد

31

هغبلؼِ هیضاى ًگشش ٍ سفتبس داًص آهَصاى اص هَاد هخذس صٌؼتی ثشسسی هذل ّبی ػلوی

32

هغبلؼِ هیضاى آگبّی ٍالذیي داًص آهَصاى اص سٍاثظ اجتوبػی آًْب ثب تبکیذ ثش ساثغِ ثب جٌس هخبلف

33

ًمص ضجکِ ّبی اجتوبػی هجبصی دس سٍاثظ فشاصًبضَیی(ثبتبکیذ ثشضجکِ ّبی هجبصی هَثبیل)

33

ثشسسی اثؼبد ٍ ضبخص ّبی کیفیت خذهبت اًتظبهی کَپْبی استبى یضد اص دیذگبُ هشدم ٍ اسائِ ساّکبسّبی استمبء آى

34

تذٍیي ثشًبهِ کبّص هْبجشیي ثِ استبى ٍ ایجبد ثبًک اعالػبتی جبهغ هْبجشیي

ة -دسٍى سبصهبًی ( عشح تحمیمبتی ،پبیبى ًبهِ ،همبلِ)

هَضَع

سدیف
1

هغبلؼِ ػَاهل هشتجظ ثب هسئَلیت پزیشی کبسکٌبى فب.ا.یضد

2

ضٌبسبیی ٍ اٍلَیت ثٌذی ساّکبسّبی پیطگیشی اص اػوبل خطًَت ػلیِ هبهَساى پلیس

3

احصبء ضبیستگی ّبی هذیشاى ،سٍءسب ٍفشهبًذّبى اًتظبهی استبى اص دیذگبُ اهبم خویٌی (سُ) ٍهمبم هؼظن سّجشی

4

آسیت ضٌبسی هشکض استبى ثب سٍیکشد پذافٌذ غیش ػبهل اًتظبهی

5

اسصیبثی ٍضؼیت هَجَد فشٌّگ سبصهبًی ًبجب ثِ هٌظَس اسائِ ساّکبسّبیی ثشای حشکت ثِ سوت ٍضغ هغلَة اص دیذگبُ
کبسکٌبى(هغبلؼِ هَسدی استبى یضد)

6

احشثخطی ثشًبهِ ّبی آگبُ سبصی ٍ صیبًتی دس کَح ّبی استبى یضدٍ تبحیش آى ثش پیطگیشی اص ٍلَع جشاین

7

ثشسسی ٍضؼیت عشح هکٌب دس کالًتشیْبی ضْش یضد ٍ اسائِ ساّکبسّبی ًَیي دس جْت ثْجَد آى

8

ثشسسی هیضاى خَدکبسآهذی کبسکٌبى کَپْب ٍ ساّْبی افضایص آى دس ثیي کبسکٌبى فب.ا.یضد

9

ثشسسی ًحَُ ًگْذاضت ٍ سضذ ٍ تؼبلی ًیشٍی اًسبًی دس ساستبی هذیشیت کیفیت (هکٌب) فب.ا.یضد

11

ثشسسی ػَاهل هَحش ثش سضبیت هشدم اص کست خذهبت دس کَپْبی هشکض استبى

11

ثشسسی هیضاى فشسَدگی ضغلی ثب تَجِ ثِ ثحج هکٌب دس کَح ّب

12

ثشسسی ساثغِ ثیي اًضجبط هؼٌَی ٍظبّشی ٍػولکشد ضغلی کبسکٌبى

13

ساّْبی استمبء تؼبلی هٌضلت ٍ صیبًت اص فشهبًذّبى ٍ هذیشاى فب.ا.یضد

14

ثشسسی ساثغِ ثیي سشهبیِ اجتوبػی سبصهبًی ٍتَاًوٌذی کبسکٌبى فب.ا.یضد

15

ثشسسی ساثغِ اػتوبد سبصهبًی ثب ػولکشد کبسکٌبى فب.ا.یضد

16

ثشسسی چبلطْبی لبًًَی ٍ هذیشیتی فَسیت ّبی پلیس 111استبى دس ثحج جشاین هْن

17

ثشسسی هَاًغ ٍچبلطْبی خذهتی پلیس افتخبسی دس فب.ا .یضد

18

ًمص هذیشیت داًص دس اًتمبل تجبسة خذهتی ثبصًطستگبى ًبجب ٍ ساّْبی استفبدُ اص آى

19

آسیت ضٌبسی ٍ ساّْبی استمبء هْبست ّبی استجبعی کبسکٌبى (کَپْبی هشکض استبى)

21

ثشسسی سالهت سٍاًی کبسکٌبى فب.ا.یضد

21

ثشسسی ٍضؼیت هذیشیت هطبسکتی دس فب.ا.یضد

22

ثشسسی ػَاهل هَحش دس ػذم کطف ثشخی جشائن تَسظ هبهَساى ٍ ساّْبی سفغ آى دس فب.ا .یضد

23

ًمص هذیشیت هکٌب دس افضایص خاللیت سبصهبى دس ثیي کَح ّب فب.ا.یضد

24

تبحیش کَچک سبصی سبختبس سبصهبًی فب.ا.یضد ثش اجشای هبهَسیت ّب

25

آسیت ضٌبسی عشح ّبی ػولیبتی(تفشجگبّْب،کبسٍاى ػشٍسی،هشاکض خشیذٍ )...ثب تبکیذ ثش اًگیضُ کبسکٌبى

26

ثشسسی سضبیت ضْشًٍذاى اص تَصیغ جغشافیبیی کالًتشی ّبی سغح ضْش یضد

27

هذیشیت داًص ٍحل هسئلِ دس فشهبًذّی اًتظبهی استبى یضد

28

ًمص پذافٌذ غیش ػبهل دس گستشش خذهبت پلیس تخصصی فب.ا.یضد

29

ثشسسی احش ثخطی هْبستْبی استجبعی کبسکٌبى کَپْب اص ًظش ضْشًٍذاى یضد

31

ثشسسی ساّْبی استمبء تؼبلی ،هٌضلت ٍ اهیذ ثِ صًذگی ثبصًطستگبى ًبجب

31

ثشسسی ًمص پلیس فتب دس پیطگیشی ٍ کٌتشل جشائن دس فضبی سبیجشی

ج -تألیف ٍ تشجوِ

سدیف هَضَع
1

اضتغبل صًبى ٍ اهٌیت اجتوبػی

2

سشهبیِ اجتوبػی ٍ خبًَادُ

3

آیٌذُ پژٍّی سفتبسّبی اهٌیتی ،اًتظبهی خبًَادُ ّبی ایشاًی

4

سٍاًطٌبسی خبًَادُ ّبی ایشاًیً،ظن ٍاهٌیت

5

جَاًبى ،اخالق اجتوبػی ٍاهٌیت

6

خبًَادُ ،سسبًِ ٍ اهٌیت اجتوبػی

7

هذیشیت ّیجبًبت ٍ کٌتشل خطن دس خبًَادُ

8

ًمص ًیشٍی اًتظبهی استبى یضد دس دٍساى دفبع همذس

9

پلیس داًص ثٌیبى ٍ پیطگیشی اص جشم

11

هطبسکت خبًَادُ ّبً،ظن ٍ اهٌیت اجتوبػی

11

ًفَر ضجکِ ّبی اجتوبػی دس ًْبد خبًَادُ ٍ تبحیش آى ثش اهٌیت اجتوبػی

12

ثشسسی سٍیِ ّبی ًظبستی پلیس ( )197اص ًظش حمَق ضْشًٍذی

13

هذیشیت ًظن ٍاهٌیت دس پذافٌذ غیش ػبهل

