اولویتهای پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استانها در سال 3131
با مشارکت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ها و مرکس مطالعات اجتماعی و جرم شناسی در ستاد
معاونت ،اولویت های پژوهشی استان ها جهت اجرا در سال  3131به تصویب رسید.
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اولویتهای پژوهشی مصوب
 .1ضٌبسبیی ٍ تحلیل فضبی جرم زر کالًطْر تجریس ثب استفبزُ از سیستن اعالػبت جغرافیبیی GIS

 .2آسیت ضٌبسی لَاًیي ثجتی ایراى ثب رٍیکرز پیطگیراًِ
 .3ثرآٍرز ّسیٌِ ّبی هبزی ًبضی از سَاًح ٍ تصبزفبت راًٌسگی زراستبى (ّسیٌِ ّبی تحویلی ثر ثَزجِ ػوَهی ٍ ضرر ٍ زیبى
ضرصی)
 .1ثررسی ػَاهل گرایص ضْرًٍساى ارٍهیِ ثِ هصرف هطرٍثبت الکلی ٍارایِ راُ کبرّبی پیطگیری
 .2ثررسی ًمص هسیریت ضْری زر پیطگیری( سرلت ،اػتیبز ٍ ضرة ٍ جرح) ٍ ارائِ راّکبر ارتمبی سغح ّوکبریْبی ثیي ًْبزی
 .1تؼییي ػلل گرایص ثِ فرٍش ٍ تَزیغ هَاز هرسر ٍ راّکبرّبی پیطگیری از آى زر استبى
 .2ضٌبسبیی ٍ ثررسی آسیتّبی اجتوبػی حبضیِ ًطیٌی
 .1سٌدضٌبسی هطکالت ذبًَازُّبی ٍالس زًساًی ٍ راّکبرّبی کبّص هطکالت
 .2سٌد ضٌبسی هطکالت زًساًیبى ثؼس از ذرٍج از زًساى ٍ راّکبرّبی ثْجَز ٍضؼیت
 .3ارزیبثی کیفی ٍ کوی ػولکرز ضَراّبی حل اذتالف زازگستری استبى اصفْبى
 .1آسیت ضٌبسی لَاًیي ٍ رٍیِّبی هَجَز ٍ پیطٌْبز تساثیر ٍ رٍشّبی کبرثرزی زر راستبی پیطگیری ،هْبر ٍ کبّص پسیسُ
حبضیِ ًطیٌی ٍ سبذت ٍ سبز غیر هجبز.
 .2چگًَگی تطکیل ٍ استفبزُ از سبزهبىّبی هرزم ًْبز ٍ سوي ّب زر راستبی پیطگیری (ثررسی هَرزی ٍ ضٌبسبیی هَارز لبثل
ارائِ ثِ ػٌَاى الگَ)
 .1راّکبرّبی ّوکبری لَُ لضبئیًِ ،یرٍی اًتظبهی ٍ هسیریت ضْری ،ائوِ جوؼِ ٍ جوبػبت ثرای کبّص هیساى ارتکبة جرائن
هرتجظ ثب هَاز هرسر (ثب تأکیس ثر تسٍیي زستَرالؼولّبی ّوکبری ٍ هستٌسسبزی تجرثیبت هَفك)
 .2تْیِ هحتَای آهَزضی هْبرتّبی زًسگی ثرای افراز زر ضرف اززٍاج ّوراُ ثب تْیِ زستَرالؼول اجرایی ًحَُ ّوکبری لَُ
لضبئیِ ،هسیریت ضْری ،ائوِ جوؼِ ٍ جوبػبتٍ ،زارت ثْساضت ،زرهبى ٍ آهَزش پسضکی ،هراکس هطبٍرُ ٍ سبیر ًْبزّبی زذیل
 .1ثررسی ،آسیت ضٌبسی ،پیص ثیٌی ٍ ارائِ راّکبرّبی اجرایی ٍ ػولی کبّص ثرٍز فِرَق اًحرافی ٍ ًَظَْر ٍ جریبى ّبی ضس
زیٌی زر استبى
 .2ثررسی ثحراى َّیت زر ثیي جَاًبى ٍ ارائِ راّکبرّبی پیطگیری از آى زر استبى
 .1آسیتضٌبسی ًحَُ تؼبهل زستگبُّبی هتَلی هسیریت پیطگیری از جراین ٍ آسیتّبی اجتوبػی
 .2ػلل ػسم اجرای احکبم کیفری زر ٍاحسّبی اجرای احکبم ٍ تأثیر آى زر افسایص آهبر جراین ٍ آسیتّبی اجتوبػی
 .3ضٌبسبیی ٍ ثررسی هسبئل کَزکبى کبر ٍ راّکبرّبی پیطگیری از آى ٍ تسٍیي ثرًبهِّبی حوبیتی از ایي کَزکبى ثب تَجِ ثِ
ظرفیتّبی سبزهبىّبی هرتجظ ثب هسئلِ
 .1ثررسی ػلل افسایص ذیبًت زٍجیي زر ضْرکرز ٍ ارائِ راّکبر.
 .2ثررسی ًساعّبی جوؼی زر اثؼبز زیر:
الف :تحلیل آهبری ًساعّبی جوؼی زر استبى
ة :ػلت ضٌبسی ٍلَع ًساعّبی جوؼی هجتٌی ثر پرًٍسُّبی لضبیی
جً :حَُ کٌترل ًساعّبی جوؼی تَسظ ًیرٍی اًتظبهی
زً :حَُ ثرذَرزّبی لضبیی ثب هتْوبى ٍ هحکَهبى ًساعّبی جوؼی
 .1ثررسی اًگیسُّب ٍ ػلل افسایص عالق تَافمی زر استبى ذراسبى جٌَثی
 .2ثررسی راّکبرّبی پیطگیری از «تَزیغ هَاز هرسر» زر استبى
 .1بررسی راهکارهای کاهش جرایم مواد مخذر صنعتی با ارتقای اقذامات امنیتی در منااق اایاین ینایع بعناوا
کایو آلودگی با رویکرد پینگیریهای وضعی -امنیتی -ایتظامی
 .2بررسی یقش مذدکاری اجتماعی و مناوره در کاهش آمار قالق بعذ از قرح دعوی در محاکم قضایی
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 .3بررسی تاثیر اعمال مجازاتوای جایگسیع ابس با رویکرد محلی منطقنای در کاهش دعااوی ایاراد ضار و جارح
عمذی
 .1ثررسی راّکبرّبی پیطگیری از «تَزیغ» هَاز هرسر زر استبى
 .2ثررسی اثرثرطی هساذالت کبّص عالق زر استورار اًصراف زٍجیي هتمبضی
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.1
 .1تحلیل ٍضؼیت ٍ تجییي ػلل عالق زر استبى زًجبى ٍ ارائِ راّکبر پیطگیراًِ
 .2ػَاهل هؤثر ثر گرایص افراز زیر  31سبل ثِ هَاز هرسر صٌؼتی
 .1هغبلؼِ کیفی ػَاهل هؤثر ثر سرلت از زیسگبُ هحکَهیي ثِ سرلت
 .2ثررسی ػَاهل هؤثر ثر افسایص عالق زر استبى سوٌبى (ثر اسبس پرًٍسُّبی هرثَط ثِ عالق)
 .1ضٌبسبیی هٌبعك جرم ذیسّ ،وراُ ثب ثررسی ذصَصیبت جغرافیبیی ٍ فرٌّگی ٍ التصبزی ٍ اهٌیتی ٍ تؼییي تٌَع تراکن جرائن
ٍ آسیت ّبی اجتوبػی (هرثَط ثِ یکی از ضْرّبی استبى(
ً .2مص ریص سفیساى عَایف زر پیطگیری از ٍلَع جرم زر استبى سیستبى ٍ ثلَچستبى
 .3راّکبرّبی ّوکبری لَُ لضبئیًِ ،یرٍی اًتظبهی ٍ هسیریت ضْریًْ ٍ ،بزّبی هرزهی ثرای کبّص هیساى ارتکبة زر هٌبعك
جرم ذیس (زر یکی از ضْرّبی استبى ٍ ثب تأکیس ثر تْیِ زستَرالؼول ّبی اجرایی)
 .1سیوبی جٌبیی ضْر ضیراز [ضٌبسبیی هٌبعك جرمذیس ضْر ضیراز ّ ،وراُ ثب ثررسی ذصَصیبت جغرافیبیی فرٌّگی التصبزی ٍ
اهٌیتی]
 .2هؼوبری ٍ پیطگیری از ٍلَع جرم [ػٌَاى ًیبزهٌس اصالح ،رفغ اثْبم ٍ تؼییي جسئیبت ثیطتری است]
 .3ثررسی ػلل کبّص آستبًِ تحول زر جرائن ػلیِ اضربظ [زر صَرت اهکبى هجتٌی ثر پرًٍسُّبی لضبیی هرتجظ ثبضس]
 .1تْیِ هحتَای آهَزضی جْت ارتمبی آگبّی ضْرًٍساى زر ضٌبذت جرائن( لتل ،تجبٍز ثِ ػٌف ،ضرة ٍ جرح ،تصبزفبت جبزُای
ٍ هساحوتّبی تلفٌی)
 .2تْیِ هحتَای آهَزضی جْت ارتمبی آگبّی ضْرًٍساى زر ضٌبذت جرائن هرتجظ ثب هَاز هرسر(کبضتت ،تَلیتس ،ستبذت ،لبچتبق،
حول ٍ ًگْساری ،فرٍش ٍ تَزیغ هَاز هرسر ٍ هصرف آى)
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ضٌبسبیی هٌبعك جرمذیس  ،جراین هرتجظ ثب هَاز هرسرّ ،وراُ ثب ثررسی ذصَصیبت جغرافیبیی ٍ فرٌّگی ٍ التصبزی ٍ اهٌیتی
(ضْرستبى لن)
تْیِ هحتَای آهَزضی هْبرتّبی زًسگی ثرای افراز زر ضرف اززٍاج ّوراُ ثب تْیِ زستَرالؼول اجرایی ًحَُ ّوکتبری لتَُ
لضبئیِ ،حَزُ ػلویِ ،هسیریت ضْری ،ائوِ جوؼِ ٍ جوبػبتٍ ،زارت ثْساضت ،زرهبى ٍ آهَزش پسضکی ،هراکس هطبٍرُ ٍ سبیر
ًْبزّبی زذیل
ثررسی راّکبرّبی پیطگیری از جرائن ٍ آسیتّبی اجتوبػی ثب استفبزُ از ظرفیت سبزهبىّبی هرزم ًْبز
ثررسی راّکبرّبی استفبزُ از ظرفیت هراکس هطبٍرُ زر راستبی پیطگیری از عالق
ثررسی سرلت ٍسبیل ثرلی ٍ تجْیسات ثرقرسبًی
ثرررسی ٍ تجؼبت ٍ تبثیرات حضَر افبغٌِ زر استبى کرهبى زر افسایص جراین
ًمص هراکس هطبٍرُ زر کبّص عالق
استفبزُ از فٌبٍری اعالػبت ٍ ارتجبعبت پیطگیری از جراین التصبزی ثب استفبزُ از هسل VAR
ثررسی ًیورخ ضرصیتی ًَجَاًبى پسر ثسّکبر ثر اسبس تست MMPI
سٌد ضٌبسی اذتالفبت هلکی زر هٌبعك ضْری ٍ رٍستبیی ،ػلل ٍلَع ٍ راّکبرّبی پیطگیری
ثررسی ضیَُّبی ارتکبة جرائن هرتجظ ثب تؼرض ثِ اراضی هلی ٍ هٌبثغ عجیؼی ،ضٌبسبیی ذألّبی لبًًَی ٍ اجرایی ٍ ارائِ
راّکبرّبی پیطگیری ثب تأکیس ثر ًمص سبزهبى جٌگلّب ،هراتغ ٍ آثریسزاری کطَر ٍ لَُ لضبئیِ
ثررسی ػَاهل التصبزی -جبهؼِ ضٌبذتی هَثر ثر اػتیبز( هغبلؼِ هَرزی زًساى گرگبى ٍ کبًَى اصالح ٍ ترثیت)
ثررسی ػلل رٍاًطٌبذتی ثسّکبری ًَجَاًبى ٍ ارائِ راّکبر (هغبلؼِ هَرزی )
ثررسی ضیَُ ّبی ارتکبة جرائن هرتجظ ثب تؼرض ثِ اراضی هلی ٍ هٌبثغ عجیؼی ،ضٌبسبیی ذألّبی لبًًَی ٍ اجرایی ٍ ارائِ
راّکبرّبی پیطگیری ثب تأکیس ثر ًمص سبزهبى جٌگلّب ،هراتغ ٍ آثریسزاری کطَر ٍ لَُ لضبئیِ
ثررسی ػَاهل فرزی ٍ اجتوبػی هَثر ثر زرذَاست عالق(زالیل زرذَاست عالق)
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 .3استرراج اعلس جغرافیبیی جرم استبى گیالى
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ثررسی ضیَُّبی ارتکبة جرائن هرتجظ ثب تؼرض ثِ اراضی هلی ٍ هٌبثغ عجیؼی ،ضٌبسبیی ذألّبی لبًًَی ٍ اجرایی ٍ ارائِ
راّکبرّبی پیطگیری ثب تأکیس ثر ًمص سبزهبى جٌگلّب ،هراتغ ٍ آثریسزاری کطَر ٍ لَُ لضبئیِ
ارزیبثی ػولکرز ارزٍگبُّبی ثبزپرٍری هؼتبزاى (رٍیکر آسیتضٌبسبًِ ّوراُ ثب راّکبرّبی پیطٌْبزی)
تسٍیي هحتَای آهَزضی هْبرتّبی زًسگی ثرای افراز زر ضرف اززٍاج ّوراُ ثب تْیِ زستَرالؼول ًحَُ ّوکبری ًْبزّبی
هرتجظ(ٍزارت ثْساضت ،زرهبى ٍ آهَزش پسضکی ،سبزهبى ثْسیستیً ،ظبم رٍاًطٌبسی ٍ هطبٍرُ)...
ثررسی ضیَُّبی ارتکبة جرائن حَزُ هبلکیت فکری ،ضٌبسبیی ذألّبی لبًًَی ٍ اجرایی ٍ ارائِ راّکبرّبی پیطگیراًِ
ثررسی ًمص زازستبى زر پیطگیری از جرائن ٍ آسیتّبی اجتوبػی
راهوای پینگیری از رفتارهای بسهکاراین آزاد یذگا از زیذا های استا هرمسگا
تسٍیي ثرًبهِای ثرای ًحَُ تؼبهل ٍ ّوکبری سبزهبىّبی زٍلتی جْت پیطگیری از آسیتّبی اجتوبػی
ضٌبسبیی هَاًغ ٍ چبلصّبی ثرًبهِّبی پیطگیراًِ زر ّوساى
ثررسی ٍ تحلیل لبًَى زیَاى ػسالت ازاری ثب رٍیکرز پیطگیری از ٍلَع جرم
پیطگیری از جراین هرتجظ ثب هْبجریي ثِ استبى یسز
ضٌبسبیی اًَاع رفتبرّبی هجرهبًِ زاًص آهَزاى زر اٍلبت فراغت ٍ عراحی جبیگسیيّبی هٌبست ثرای ایي رفتبرّب
هغبلؼِ کیفی ػَاهل هؤثر ثر ارتکبة سرلت از زیسگبُ «هحکَهیي» ثِ سرلت
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