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 , ضاکشی حاهذ

 الشحین الشحوي اهلل تسن

 (ظ) هحوذ آل ٍ هحوذ حضشت تش غلَات ٍ سالم تا

 دس کِ ضیشی دکتش الای جٌاب ػضیضهاى استاد اص کِ داًن هی ٍاجة خَد تش همالِ ایي تاصخَاًی اص  لثل

 . تاضن داضتِ سا تطکش کوال ًوایٌذ هی تالش جشهطٌاسی ٍ کیفشی حمَق جایگاُ اػتالی ساستای

 (ساسٍخاًی تمی هحوذ ٍ هحوذی ضاُ غالهشضا) جشم اص پیطگیشی دس اعالػات فٌاٍسی ًمص

 تغَس تطش صًذگی هختلف اتؼاد دس آى تاثیش افضٍى سٍص گستشش ٍ اعالػات فٌاٍسی ًمص تِ اتتذا همالِ ایي دس

 .است ضذُ اضاسُ خاظ تغَس اًتظاهی ًیشٍی ٍ ػام

 هَثش ػاهلی ػٌَاى تِ  اعالػات فٌاٍسی اص استفادُ ،تِ جشم اص پیطگیشی اغلی هاهَسیت تِ تَجِ تا  ٍّویٌغَس

 است ضذُ پشداختِ هاهَسیت ایي هٌاسة اًجام دس

 دس اعالػات فٌاٍسی ًمص تثییي تِ اعالػاتی ّای سیستن ٍ افضاسی سخت تجْیضات صاٍیِ دٍ اص سپس

 . است  ضذُ پشداختِ جشم اص پیطگیشی

 هَضَػات ضاهل اعالػات فٌاٍسی کلی تػَست ٍلی  است ضذُ آٍسدُ هتؼذدی تؼاسیف اعالػات فٌاٍسی اص

 ّای سیستن ساصی پیادُ ٍ کاهپیَتشی ّای عشاحی ، کاهپیَتشی فٌاٍسی ٍ ػلَم پیطشفتِ هثاحث تِ هشتَط

 .است آى ّای کاستشد ٍ اعالػاتی

  ی هجوَػِ تِ:  است آٍسدُ اعالػات فٌاٍسی تؼشیف دس ایشاى اًفَسهاتیک ضَسای دتیشخاًِ 7831 سال دس

 اضکال دس سا اعالػات کِ استثاعی یضاتتجْ ٍ – ّا افضاس ًشم – ّا افضاس سخت– ّا سٍش اص ای پیَستِ تْن

 کٌذ هی ػشضِ یا ٍ اًتمال ، پشداصش ٍ ،تاصیاتی ساصی رخیشُ ، آٍسی جوغ( هتي ٍ تػَیش ٍ غذا) هختلف

 .ضَد هی اعالق

 تَاى هی هیاى ایي دس کِ ضَد هی ضاهل سا ّایی سٍش ٍ ّا ُ ضیَ – ّا اتضاس اص ای هجوَػِ اعالػات فٌاٍسی

 .کشد اضاسُ ّا دادُ کاٍش ًَیي ّای ضیَُ ٍ اعالػاتی ّای سیستن – افضاسی سخت تجْیضات تِ



 دس ٍ آٍسًذ هی فشاّن سا جشائن ٍلَع هَاسد تؼضی ٍ ّا غحٌِ ضثظ ٍ ثثت اهکاى افضاسی سخت تجْیضات

 استفادُ هطاتِ هَاسد ٍ هتْن  تؼمیة ،  جشم کطف ٍ پیگیشی ساستای دس اعالػات ایي اص تَاى هی لضٍم هَالغ

 کشد

 پشداصش ٍ همایسِ-جستجَ– رخیشُ تشای هٌاسثی اتضاس کِ اعالػاتی ّای سیستن ٍ اعالػات ایي تِ اتکا تا ٍ

 .کشد پیگیشی ٍ تاصیاتی سا هَسد ، ّستٌذ اعالػات

 

 صهیٌِ ، جشم تکشاس ٍ جذیذ جشم استکاب غَست دس هجشهاى گزضتِ جشائن سَاتك ًگْذاسی تا ایٌکِ ضوي

 .ایذ هی فشاّن هجشم هَسد دس لاضی هٌاسة گیشی تػوین

 داًستي تَجِ لاتل ضوي پلیس تا هشدم تؼاهل تشای ٍب تش هثتٌی ّای سیستن اًذاصی ساُ تا دیگش عشف اص

 خَاٌّذ ًظاست جاهؼِ دس ضذُ اًجام اػوال ٍ سفتاس تش ،هشدم اهٌیت ٍ ًظن تشفشاسی همَلِ دس اًاى ًمطص

 افشاد اص ّشیک تلکِ ًطًَذ جشم هشتکة پلیس حضَس دس تٌْا ًِ هجشهاى کِ ضَد هی ایجاد ضشایغی ٍ داضت

 .ضَد هی جشم اص پیطگیشی  تاػث خَد ٍ کشدُ تلمی پلیس  هاهَس یک اس جاهؼِ

 است اًتظاهی خذهات ٍ هاهَسیتی هختلف ّای حَصُ دس ٍظایف اص ٍسیؼی گستشُ تا ساصهاًی اًتظاهی ًیشٍی

. تاضذ هَفك هاهَسیت اًجام دس ًویتَاًذ اعالػات فٌاٍسی اص استفادُ تذٍى ضک تی  ٍظایف اص حجن ایي تا ٍ

 اًجام ی ّا تشسسی ٍ است جشم تا هثاسصُ ٍ پیطگیشی – اًتظاهی ًیشٍی هْن ٍ اغلی ّای هاهَسیت اص یکی

 .داسد هْوی ًمص اعالػات فٌاٍسی ًیض حَصُ ایي دس کِ دّذ هی ًطاى ضذُ

. داسد فٌاٍسی ایي عشیك اص اعالػاتی ّای دادُ تشسسی تا تٌگاتٌگی استثاط جشم اص پیطگیشی کاس صیشا

 کاٌّذُ ّای ،سیاست ّا آهاس ایي اص استفادُ تا کِ داسد جشائن سالیاًِ آهاسّای همایسِ  تِ ًیاص پیطگیشی

 . ضَد هی تؼشیف جشم

 جشائن اص پیطگیشی دس آًْا ًمص ٍ افضاسی سخت تجْیضات

 دس کِ دستی اهَس اًجام دس فشاٍاًی کاستشدّای افضاسی سخت هتٌَع ٍ گًَاگَى تجْیضات اص گیشی تْشُ اهشٍصُ

 اًجام دلت ٍ سشػت افضاتص ضوي تجْیضات ایي تکاسگیشی ٍ داسد  ضذ هی اًجام کوتشی دلت تا  گزضتِ

 .دادُ کاّص سا خغاّایص ٍ اًساًی ًیشٍی ًمص کاسّا

 ، ًاجا داخلی ضثکِ تِ آًْا اتػال ٍ عَالًی ّای ظشفیت تا حافظِ ّای  کاست تِ هجْض ّای دٍستیي اهشٍصُ

 اص  پیطگیشی  دس اساسی ًمطی خَد اهش ّویي ٍ ضًَذ هی گشفتِ تکاس پلیسی ٍ اهٌیتی اهَس دس ٍسیؼی تغَس



 ّای فشٍضگاُ -تضسگ خشیذ شاکضه هاًٌذ ػوَهی ّای هکاى دس جشائن اص تَجْی لاتل تخص صیشا.داسد جشائن

 تشای پلیس حضَس اهکاى ٍ پیًَذد هی ٍلَع تِ.... ٍ  ًمل ٍ حول ّای پایاى– هتشٍ ٍ آّي ساُ– ای صًجیشُ

 جایگضیي اهکاًاتی چٌیي اص استفادُ ٍ ًػة ٍ تاضذ ًوی هیسش اهاکي ایي ّوِ دس هختلف تذالیل هحل کٌتشل

 .تاضذ هی اًساًی ی ًیشٍ تجای هٌاسثی

 ضَد هی اًجام سٍش دٍ تِ ًیض اهاکي تػاٍیش کٌتشل

  تشخظ یا صًذُ کٌتشل:  7 

  ضَد هی ًظاست ٍ اداسُ کاستش یک تَسظ کِ 

 تػاٍیش ثثت لالة دس ٍ خظ دسٍى کٌتشل: 2

 پیطگیشی دس آى کاستشد ٍ  RFID فٌاٍسی

 است سادیَیی فشکاًس اص استفادُ تا َّیت تطخیع فٌاٍسی هؼٌای تِ  سادیَیی فشکاًس تطخیع فٌاٍسی

 ٍ فشد یا ٍ  ضی ٍ کاال یک تِ تشچسة یک چسثاًذى تا ّا دادُ تثادل تِ لادس سین تی ساهاًِ ایي کلی تغَس

 .گیشد هی تْشُ ّا دادُ خَاًذى تشای هغٌاعیسی ٍ الکتشًٍیکی ّای سیگٌال اص کِ.است خَاى کذ یک

 هذیشیت دسیایی؛ ّای پالت یاتی سد چاسپایاى، َّیت تطخیع ٍ کٌتشل تشای فٌاٍسی ایي اص حاضش حال دس

....  ٍ پاسکیٌگ ّای کاست ٍ َّیت تطخیع ّای ؛کاست ّا کتاتخاًِ دس کتاب کٌتشل.کاال ّای اًثاس هَجَدی

 .است کشدُ فشاّن دًیا سشاسش دس سا ضی یک سدیاتی اهکاى ٍ. کٌٌذ هی استفادُ

 کِ داسد سا لاتلیت ایي کشد جاگزاسی ًیض اًساى پَست صیش دس تَاى هی سا  FRID ّای تشاضِ ایٌکِ تِ تَجِ تا

 .کشد استفادُ هجشهیي گشٍُ دس ًفَری ّای پلیس ٍ صًذاًیاى ٍ هجشهیي سدیاتی ٍ کٌتشل دس

 

 

 ًاًَ فٌاٍسی اص استفادُ

 هی گشفتِ تکاس اعالػات فٌاٍسی ّای اتضاس اص یکی ػٌَاى تِ ٍ ضَد هی تلمی 27 لشى تشتش ،فٌاٍسی ًاًَ فٌاٍسی

 .ضَد هی ٍالغ هَثش جشائن اص پیطگیشی جْت دس ٍ ضَد



 تِ هجْض ّای لثاس– ضذگلَلِ الیاف ًاًَ ّای لثاس– ٍالؼی اسٌاد اص هجؼَل اسٌاد اغالت تطخیع دس

 .ضَد هی استفادُ فٌاٍسی ایي اص حسگشّا ًاًَ تجْیضات ٍ – GPS فٌاٍسی

 771 پلیسی ّای فَسیت سیستن

 اعالػات سیستن اص استفادُ تا سیستن ایي کاستشاى تا ضْشًٍذاى تواس ٍ جشم ٍلَع تا حاضش حال دس

 تا هٌاسة تشخَسد ٍ هحل دس حضَس ٍ ضٌاسایی جشم استکاب هحل تِ کالًتشی ًضدیکتشیي هتػل، جغشافیایی

 .ضَد هی اتالؽ آًاى تِ هجشهاى یا هجشم

 ٍ اعالػات فٌاٍسی اص استفادُ تا جشم ٍٍلَع هحل سشیغ تطخیع ٍاسغِ تِ پلیس هَلغ تِ الؼول ػکس تا

 .دّذ هی سا ػوَهی اًظاس دس جشم استکاب جشات خَد تِ کسی کوتش ٍالغ دس پلیسی گطت ضذى ػول ٍاسد

 CCH / criminal case history َّیت تطخیع سیستن

 ًگْذاسی آًاى هطخػات اص سکَسدی ّستٌذ لضایی هحکَهیت داسای کِ ضذگاى داضت تاص اص یک ّش تشای

  ضَد هی

 . اعالػات سایش ٍ ًگاسی اًگطت تا

 .است تاصداسًذگی ًمص داسد جشم اص پیطگیشی دس سیستن ایي کِ ًمطی

ٍ 

 هجاصی فضای دس جشم ّای ضثکِ تطخیع ٍ ضٌاسایی سیستن

 است اسصضی تا اعالػات حاٍی اًذ ضذُ رخیشُ صهاى هشٍس تِ کِ پلیس اعالػاتی تاًک دس هَجَد ّای دادُ

 ّا دادُ ایي تحلیل ٍ تجضیِ تشای کِ ّایی افضاس ًشم اص استفادُ تا گیشًذ ًوی لشاس استفادُ هَسد غالثا کِ

 سش ضٌاسایی اهش تِ کوک ؛ جشم ّای الگَ ٍ  ّا گشٍُ تطخیع لثیل اص الذاهاتی تَاى هی اًذ ضذُ عشاحی

 . داد اًجام سا جشم ٍلَع تیٌی پیص ٍ هجشهاى کشدُ

 ػثاس دکتش ًظش تحت  جشم اص پیطگیشی هلی ّوایص اٍلیي اسسالی هماالت هجوَػِ کتاب دس کِ همالِ ایي

 هفیذ ساّکاسّایی ٍ اعالػات حاٍی است گشدیذُ چاج ًاجا سیاسی ػمیذتی ساصهاى اًتطاسات  دس ضیشی

 .گشدد ٍالغ تشداسی تْشُ هَسد است اهیذ کِ تاضذ هی اعالػات فٌاٍسی هٌظش اص جشم اص پیطگیشی تشای

 . ضَم ًوی گشٍُ هحتشم اػضای اٍلات هػذع ایي اص تیص



 ضااهلل اى تاضیذ هاجَس.سپاسگضاسم گشٍُ ّذایت ٍ هذیشیت تاتت دهاًٍذی خاًن سشکاس صحوات اص ًْایت دس ٍ

 

Samira Damavandi,  

 .کشدم استفادُ. ضوا خَب اسائِ اص سپاس. یذًثاض خستِ

 ػثاس دکتش ًظش صیش اٍل، جلذ ، جشم اص پیطگیشی هلی ّوایص اٍلیي تشای اسسالی هماالت هجوَػِ کتاب

 ًاجا سیاسی ػمیذتی ساصهاى اًتطاسات ،7813 اسفٌذ ضیشی،

 

 پایان 


