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 ، ديدگاههاي علمي ، تجارب پليسي همايش علمي آسيبهاي اجتماعي

 : مقدمه 
ايي ّوبيص بب ّذف آضٌبيي بب ساّكبسّبي هطتشك پليس ٍ داًطگبُ دس تبييي ٍ هقببلِ بب اػتيبد ٍ ًيض تبييي ساّكبسّبي 

اصاهْبى ٍ باب   .ا.ا.فكبّص سٍابط آسيب صا دس هحيطْبي داًطگبّي تَسط اداسُ بشآٍسد اجتوابػي هؼبًٍاا اجتوابػي    

اصهْبى ٍ داًطگبُ آصاد اسامهي ٍاداذ رَساساگبى دس سٍص پاٌب ضاٌبِ هاَس        .ا.ا.ّوكبسي دفتش تحقيقبت كبسبشدي ف

دساياي  . ًهش اص اسبتيذ ٍ داًطجَيبى دس تبالس پاوٍّص داًطاگبُ رَساساگبى بشراضاس رشدياذ      033دس جوغ  51/7/98

هشدم اصهْبى دس هجلس ضاَاسي   ربىدكتش كبهشاى ًوبيٌذ سّبش ٍ دجِ االسمم هحوذ تقي  ّوبيص هسئَليي استبى ٍ

اسمهي ٍ سشداس فشهبًذّي هحتشم اًتظبهي استبى دضَس داضتِ ٍ تؼذادي اص صبدب ًظشاى ٍ اسبتيذ داًطاگبُ هساب     

گاي  دكتاش اساوبػيلي هؼابٍى فشٌّ   ( فشهبًذُ هحتشم اًتظبهي اسبق تْشاى بضسگ )سشداس طميي : اجتوبػي استبى اػن اص

داًطگبُ ، دكتش آتص پَس ، دكتش ًبدي ، دكتش صبدقي هؼبٍى اهَس اجتوبػي سبصهبى بْضيستي ٍ ساشٌّ  دسايي صادُ   

. اصهْبى دضَس يبفتِ ٍ هقبالت رَد سا بب دٍ هَضَع اػتيبد ٍ سٍابط آسيب صا اسا اِ ًوَدًاذ  .ا.ا.س يس پليس آربّي ف

الصم بِ . اّذاء لَح تقذيش ٍ سبغ سكِ بْبس آصادي تجلي  بؼو  آهذدس پبيبى اص اسبتيذ ٍ دبيشػلوي ٍ اجشايي ّوبيص بب 

هيليَى سيبل بَدُ ٍ ك  ّوبيص تَسط صذا ٍسيوبي هشكاض   03ركش اسا ّضيٌِ اًجبم ضذُ جْا بشپبيي ايي ّوبيص 

ٍهجوَػاِ  . اصهْبى پَضص تصَيشي رشديذُ ٍ قشاس اسا دس صهبى هٌبسب اص صذا ٍسيوبي هشكض اصهْبى پخص رشدد

الت آى ّن تَسط داًطگبُ چبپ ضَد لزا بِ جْا استحضبس ٍ بْشُ بشداسي بيطتش رضاسش كبه  سخٌشاًي هذػَيي هقب

 .  ٍ اسا ِ كٌٌذربى هقبالت بِ ضشح ري  اسا ِ هيگشدد
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