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 لزوم توسعه دامنه علم برای پیشرفت کشور

ر پیشرفت، هست، این است که ما از هر که و هر جور، آنچه که د

های مورد نیازمان را فراهم بگیرم؛ این دانش را به همه دانش

مرحله عمل و کاربرد برسانیم، تحقیقات گوناگون انجام بدهیم، 

تحقیقات بنیادی انجام بدهیم، تحقیقات کاربردی تجربی انجام 

وری جدیدی را به وجود بدهیم، تا فنآوری را به وجودآوری یا فنآ

 بیاوریم یا فنآوری را تکمیل کنیم، تصحیح کنیم و انجام بدهیم.
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 مقدمه
-ن اولویتقوه و تعییوهشی بالکه بر فرآیند پیچیده شناسایی نیازهای پژنیازسنجی پژوهشی از قلمروهای بسیار جوان و درحال تحول علمی است 

سیاری وجود بد ید. شواهع فراهم آکند تا از این رهگذر مبانی قابل دفاعی بر تخصیص مؤثر منابهای مختلف تحقیقاتی اشاره میها در بین پروژه

وامل مهمترین ع . یکی ازدهد بین اطالعات حاصل از پژوهش و نیازهای واقعی شکاف و فاصله قابل مالحظه ای وجود دارددارد که نشان می

 شتا تالست اله سبب شده گیری است این مسأبا نیازهای واقعی تصمیمها و عناوین پژوهشی گیریایم واقعیت عدم ارتباط منطقی بین جهت

ت فتر تحقیقادز جمله های گسترده ای در راستای شناسایی اولویت های علمی و افزایش اثربخش پژوهش ها در سطح مراکز علمی پژوهشی ا

 وازمان دهی سصلی از اکاربردی فاتب که مرکز پژوهش های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است در دستور کار قرار گیرد. بی گمان هدف 

ف ه های مختلدر عرص ژوهشی، مسأله و معضل یابی و نیل به ایده ها و اهداف مطلوب است. بررسی ادبیات حوزه پژوهشاجرای طرح های پ

از دانش و  د تا بتوانقعی باشنشان می دهد بسیاری از صاحب نظران و محققان بر این باورند که پژوهش باید معطوف به مسائلی با نیازهای وا

 ه توسط مراکز پژوهشی استفاده مؤثری به عمل آورد.یافته های ارزشمند تولید شد

ی اه نیازسنجسه کارگامسال دفتر تحقیقات کاربردی به جهت مشارکت جدی یگان ها در تدوین نیازهای پژوهشی اقدام به برگزاری دو جل

ت کتابچه ندی به صورجمع ب ز بررسی ونموده و نیازهای واقعی رده های فاتب را با نظر کارشناسان هر یگان در این کارگاه شناسایی و پس ا

 مدون چاپ و در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
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              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              30    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 
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 راج نمود.استخ عناوین جدیدیزاویه حوزه تخصصی،  ازتوان می محور برای هر باشد بدین توضیح کهمی محور عناوین فوق     تذکر:
              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              31    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 
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 راج نمود.استخ عناوین جدیدیزاویه حوزه تخصصی،  ازتوان می محور برای هر باشد بدین توضیح کهمی محور عناوین فوق     تذکر:
              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              32    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 
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 راج نمود.استخ عناوین جدیدیزاویه حوزه تخصصی،  ازتوان می محور برای هر باشد بدین توضیح کهمی محور عناوین فوق     تذکر:
              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              33    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 

 فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت

ژوهشی ذکر شده، از سوی اندیشمندان، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت آماده درج مقاالت با محورهای پ

تلفن  مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارهعالقه مراکز دانشگاهی و پژوهشگران می باشد.محققان، دانشجویان، 

 research.fateb@police.irپست الکترونیکی:   .  تماس بگیرند 21861661-021

 شرایط پذیرش مقاله:

 محتوای مقاله:

 در جهت هدف ها و در زمینه موضوعات تعیین شده در این کتابچه باشد.

 دارای اصالت علمی باشد.

 .حاصل مطالعات، تجارب و پژوهش های نویسنده باشد

 دارای اطالعات کتاب شناختی معتبر باشد.

 دوین شده باشد.با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش نشریه ت

 قبالً در نشریه ای چاپ نشده و یا برای انتشار به جای دیگر ارائه نشده باشد.

 ست.ایید آن نیتعنای میئولیت آراء و نظریه های ابزار شده در مقاالت بر عهده نویسندگان آن است و چاپ مقاله لزوماً به م
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 راج نمود.استخ عناوین جدیدیزاویه حوزه تخصصی،  ازتوان می محور برای هر باشد بدین توضیح کهمی محور عناوین فوق     تذکر:
              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              34    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 

 راهنمای نگارش مقاله:

 الف( محتوا:

تیجه نای تحقیق، فته هان، چکیده به زبان فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، پیشینه، روش، چارچوب نظری، یامقاله باید شامل عنو

 گیری، راهکار و پیشنهاد و فهرست کامل منابع باشد.

 ب( شکل ظاهر:

 ( تحریر شود؛ B Lotusو با قلم  wordدر محیط مطالب بر یک کاغذ به صورت تایپ شده )

 باشد؛صفحه ن 25مقاله بیش از 

 کلمه به زبان فارسی باشد؛ 7تا  4واژگان کلیدی بین 

 معادل خارجی اصالحات و مفاهیم علمی و غیره رایج پانوشت شود؛

 کلمه پیوست گردد؛ 100چکیده فارسی در حدود 

ه، سال ام خانوادگی نویسندناست؛ به طور مثال در متن پس از نقل مطالب در داخل پرانتز،  APAارجاع منابع به شیوه درون متنی یا 

 (؛91؛ 1351شکوهی، )انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود؛ مانند 

شیوه نوشتن منابع بدین صورت است: نام خانوادگی نویسنده: نام نویسنده )سال انتشار(، عنوان کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر: 

 (، ارزشیابی آموزشی، تهران: انتشارات سمت؛1381نام ناشر مانند بازرگان، عباس )
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 راج نمود.استخ عناوین جدیدیزاویه حوزه تخصصی،  ازتوان می محور برای هر باشد بدین توضیح کهمی محور عناوین فوق     تذکر:
              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              35    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 

اله ارائه مراه با مقکی( هاطالعات مروبط به درجه علمی، محل کار نویسنده )نشانی دقیق پستی و شماره تلفن و آدرس پست الکترونی

 شود.

 ج( سایر نکات:

 نشده است؛ یگری ارسالریه دت آن خواهد بود، اعالم کند که مقاله برای چاپ به نشنویسنده )نویسندگان( در نامه ای که مقاله پیوس

 نسخه از مقاله همراه با لوح فشرده به دفتر نشریه ارسال شود؛ 4

 ترتیب مقاالت به ارزش علمی مقاله بوده و با سنخیت نویسندگان آن ارتباط ندارد؛

 مسئولیت محتوای مقاالت به عهده نویسندگان است؛

 شریه در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطلب آزاد است؛ن

 مقاله ای که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشود، پس فرستاده نمی شود.
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 راج نمود.استخ عناوین جدیدیزاویه حوزه تخصصی،  ازتوان می محور برای هر باشد بدین توضیح کهمی محور عناوین فوق     تذکر:
              توجه شود. ناجا غیررح به و واگذاری ط کسر خدمتبه ستون 
              36    شود.نمی ارائه انجام پروژه سازمانی جهت هایتسهیالتی برای دستیابی به دادههای آزاد به دانشجویان دانشگاهبه لحاظ محافظت از اطالعات سازمانی 

 دعوت به همکاری:

ء رمیم خالو ت دفتر تحقیقات کابردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در راستای غنای علمی پژوهشی

علم و  سانیرقیقاتی و سازمان های اجرایی و همچنین به روز موجود بین محیط های دانشگاهی، تح

رجمه، تلیف، نیازهای پژوهشی خود را در قالب مؤلفه های طرح، تأدانش و توسعه تعامل پژوهشی، 

بچه ورت کتاصبه  پایان نامه، رساله دکترا و غیره براساس نیازهای واقعی یگان های تابعه تدوین و

 شنهاداتپی ت می گرددا از اساتید، محققان و پژوهشگران گرامی دعومذکور انتشار داده است. لذ

 ر ارسالدفت با محورها و اولویت های مندرج در کتابچه و در فرصت مقتضی به این خود را منطبق

گاهی آضوع به ل مونمایند تا در فرآیند پژوهش قرار گرفته و پس از کارشناسی علمی، نتیجه رد و قبو

 سخگویی به محققان محترم می باشد.آماده پا 021-21861649تلفن:  برسند. ضمناً شماره

 021-21861664شماره فکس: 


