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 ربانهم هفتو چهل و یکم صفحو دوم شیپ گیری از جرم

م شیپ گیراهن  موضوع : مراحل کلیدی یک اقدا
 

 سویزا دهاًٍذی 

 گزٍُ هحتزم اػضای خذهت ًثاضیذ خستِ ٍ سالم ػزؼ تا

 . است گیزاًِ پیص اقذام یک کلیذی هزاحل پیزاهَى اهطة تحث



 ضْزام دکتز تزخوِ تا است خٌذلی هٌَى اثز خزم اس گیزی پیص تز درآهذی  کتاب هغلة ایي هٌثغ

 اتزاّیوی

 اقذام ّای ضیَُ ٍ اتشارّا تَدى هْیا - آل ایذُ حالت در ٍ هزاحل تزخی رػایت هستلشم گیزاًِ پیص اقذام ّز

 است

 است هزحلِ 4 يدرای کلیذی اقذام

  ٍضؼیت تثییي -1

  ریشی تزًاهِ -2

  اخزا هزحلِ -3

 ارسیاتی -4

  یک مرحله در

 تار تِ کِ هطکالتی ٍ ًتایح پذیذُ یک ػلل هٌذ ًظام ضکل تِ کِ است ایي هستلشم هَخَد ٍضؼیت تثییي

 کٌذ تحلیل را کاراًص تشُ ٍ دیذگاى تشُ آٍرد، هی

 گیزی پیص آى ارتکاب اس اسي قزار کِ خزهی هختلف ّای دادُ کوک تِ ٍ هطخع عَر تِ تایذ درٍاقغ

 گزدد ارائِ ٍضؼیت اس رٍضٌی تػَیز ٍ تؼییي آى هزس ٍ حذ  ضٌاسایی، ضَد،

 ًسثت را خَد دیذگاُ ضَد دػَت هَضَع تا هزتثظ افزاد ّوِ اس کار اًدام خْت کِ است ایي تز رٍیِ هؼوَال

 هی غحثت هطارکتی رٍش اس ایٌدا در. دّذ ارائِ ػیٌی غَرت تِ ضایستِ ّای پاسخ ًیش ٍ پذیذُ آى تِ

 .ضَد

  دوم مرحله در

 پیص تذاتیز تْتزیي کزدى هدشی ایٌدا در ّذف. رسذ هی ریشی تزًاهِ تِ ًَتت هَخَد ٍضؼیت تثییي اس تؼذ

 تؼییي رٍضٌی تِ تایذ تزًاهِ اّذاف دیگز ػثارت تِ. است هحلی هالحظات تِ تَخِ تا ّا تزًاهِ ٍ گیزاًِ

 .سشی کوی ٍ گیزی اًذاسُ قاتل ٍ تیٌاًِ ٍاقغ هطخع، اّذاف: گزدد



 است هوکي تزًاهِ یک ّذف هثال ػٌَاى تِ. اهذ خَاّذ ػول تِ اّذاف ّویي تحقق اس تؼذا ّا ارسیاتی

 سیاى رفتارّای کاّص خْت هذرسِ اس خزٍج ٌّگام هٌذ ًظام ّای فؼالیت در آهَساى داًص هطارکت افشایص

 تاضذ ػوَهی هحل در 11 تا 15 ساػت تیي تار

 احیا ّوچَى تز کلی یا هطخع هحذٍدُ یک در سزقت هیشاى کاّص هاًٌذ خاظ تسیار است هوکي ّذف

 .تاضذ ضذُ رّا ػوَهی فضای یک

 هثٌای ػٌَاى تِ هطخع ّای ضاخع تؼییي سَ یک اس است تزخَردار اّویت اس آًچِ هَارد ایي تواهی در

 .است اقذام آى احتوالی سیاًثار ًتایح خػَظ در ریشی تزًاهِ ٍ تیٌی پیص دیگز سَی اس ٍ ًتایح ارسیاتی

 ضَین هتَخِ ػولیات ضزٍع ٌّگام لیکي تاضذ هحلِ یک تاسساسی ٍ احیا ّذف است هوکي هثال ػٌَاى تِ

 تزک تِ هدثَر تاعٌی هیل رغن ػلی ساکٌیي ٍ یاتذ هی افشایص احیا لحا تِ هحلِ آى هٌاسل تْای اخارُ کِ

 ضًَذ آًدا

 خلة احیاًا ٍ اًساًی ًیزٍی دستزس در هٌاتغ سهاًثٌذی تزًاهِ تِ تَخِ تا تایذ هذاخلِ چگًَگی ایي تز ػالٍُ

 ضَد تیٌی پیص دیگزاى ّوکاری ٍ هطارکت

  اجرا مرحله

 آى اس قثل هزحلِ در کِ هطارکت خلة ٍ ّوکاری. است عزح گذاضتي اخزا تِ هزحلِ سَهیي اخزا هزحلِ

 ٍ تزیي هْن است تْتز خا ایي در. تگیزد خَد تِ ػیٌی خٌثِ ٍ ضَد ػولیاتی ایٌدا در تایذ ضذ، غحثت

 تاضذ خَاًاى کاری تشُ اس گیزی پیص تِ هزتَط تزًاهِ چٌاًچِ هثال. گزفت کار تِ را گزاى کٌص تزیي هزتثظ

 کٌذ خَد کار ایي گیز در را خَاًاى کِ است ایي آل ایذُ

  ارزیابی مرحله

 در ٍ ارسیاتی تِ ًسثت تلکِ کزد، تؼقیة را اخزایی اقذاهات ٍ ػولیات ضذى ًْایی تایذ تٌْا ًِ اخزا اس تؼذ

 قزار تَخِ هَرد ریشی تزًاهِ اتتذای ّواى در تایذ ارسیاتی الثتِ. ًوَد اقذام آى اغالح یا تغییز لشٍم غَرت

 .گیزد

 گیزی اًذاسُ قاتل کوی ٍ خاظ رٍضي ضکل تِ تزًاهِ اّذاف ضَد هی هَخة تزًاهِ در ارسیاتی لحاػ سیزا

 دقیق ًحَ تِ را هیشاى کاّص ایي تایذ است، کاری تشُ هیشاى کاّص دًثال تِ اقذام یک اگز ًَػا. ضَد تؼزیف

 .داد اختػاظ ارسیاتی تِ را تَدخِ درغذ دُ هیشاى تایذ ضزٍع در ّوچٌیي. کزد هطخع



 هی ًیش هزحلِ تزیي سادُ کِ اخزا ارسیاتی در هثال. کزد تؼییي تایذ ًیش را ارسیاتی ضیَُ ٍ ضکل ایي تز ػالٍُ

 خیز یا است ضذُ اخزا کاهل ًحَ تِ آیا دیذ تایذ تاضذ

 در. گیزد هی قزار ضٌاسایی هَرد تزًاهِ اخزای تاثیزات تاضذ هی هزحلِ دضَارتزیي کِ ًتایح ارساتی در

 ًکزدُ ػول آًچِ ٍ دادُ خَاب ٍ کزدُ کار خَب تزًاهِ افتادى خزیاى تِ در آًچِ تِ تَاًذ هی فزایٌذ سٌدص

 .تزد پی آى ًکزدى ػول سهاى ٍ چگًَگی چزایی، ،

 ٍ ضذُ گزفتِ کز تِ اتشارّای تیي فایذُ ٍ ّشیٌِ تیي راتغِ خَتی تِ دّذ هی اخاسُ فایذُ ٍ یاسدّی ارسیاتی

 سٌدیذ را آهذُ تذست هٌافغ

 - هؼضل دقت تا تطخیع کِ است ایي هَیذ کاری تشُ اس گیزی پیص ّای تزًاهِ اس اهذُ تذست تدزتیات

 رغذ ٍ تؼقیة - هزتَعِ گزاى کٌص تزیي اغلی تسیح - هحلی سغح در آى تزای ریشی تزًاهِ ٍ کزدى خشیی

 .است گیزاًِ پیص اقذام یک ًاپذیز اختٌاب هزاحل تزیي هْن خولِ اس دقیق ارسیاتی ًیش ٍ اخزا کزدى

 

 پایاى 


