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 مقدمه:

 ديیکل هايمؤلفه فیرد در مؤلفه نیا. است یناامن ای تیامن از مردم حس و تیامن جامعه، هر یابیارز هايشاخص نیترمهم از یکی

 یمبان از برگرفته که قانون گرید سوي از. کنندیم دایپ اجرا امکان بستر نیا در شرفتیپ و توسعه هايانیجر از اريیبس و شودیم محسوب

 تالش قانون تیحاکم حفظ بر ؛حکم اجراي و صدور و یدادرس عمالا  ، مجرمانه رفتارهاي یمعرف افراد، حقوق فیتعر با است شرع و عقل

 نشان یانتظام عوامل و ییقضا ستمیس تیموفق از یعلم و معتبر ريیتصو ،هاآن مورد در یدادرس سرانجام و جرائم انواع وقوع نرخ. کندیم

 .بود خواهد کشور طیشرا از قیدق نسبتاًیی وانما کشورها ریسا مشابه رقم با نرخ نیا سهیمقا و دهدیم

 سیپل و ییقضا ستمیس برخورد نحوه جرم، با مرتبط خبرهاي انتشار نحوه وقوع، نحوه جرم، نوع ؛یدادرس سرانجام و وقوع نرخ بر عالوه

 .هستند رگذاریتأث یناامن حس و یعموم افکار بر آن ریثأت زانیم بر که هستند گرید عامل هاده و مذکور جرم با

 به نسبت دیتهد و تعرض کهیی هاجرم انیم نیا در. است رگذاریثأت ،یناامن حس شیافزا زانیم در "جرم نوع" شد انیب که همانگونه

 تجاوز، ،ییرباآدم مانند خشن هايجرم. دارند ترقیعم و ترعیوس اریبس ریتأث رهیدا ؛وقوع نرخ از نظرصرف باشد افراد عفت و تیثیح ای جان

 بیتخر و یکشعربده ،دیتهد با مأتو یمست ،یدپاشیاس عمدي، قیحر خشونت، و دیتهد با مأتو بیتخر عنف، به سرقت مسلحانه، سرقت قتل،

 بر شدتبه شود منتشر زین آن خبر و واقع( یالیسر) ریزنج طوربه استان ای شهر کی در هاآن قوعو که یزمان و هستند جرائم نیا جمله از

 مرزهاي از فراتر هاحوزه ریسا در آن ریتأث یحت و دهدیم قرار الشعاعتحت را افراد روزمره رفتارهاي از اريیبس و گذاشته ریتأث یعموم افکار

 . ردیگیم قرار بحث مورد یمل

 هاآن ریثأت وسعت و عمق چند هر که باشدمی جامعه در زین خشونت از يترعیشا و یعموم انواع باال، شده ادی خشن جرائم رب عالوه

 هرچند خود روزمره یزندگ دریا  افراد ،شودیم باعث مختلف مردم و هامحل مراکز، در آن وعیش ،یشیافزا ریس باال، وقوع نرخ اما است کمتر

 هاآن ریثأت تحت و کرده دایپ یدسترس مربوط هايلمیف و ریتصاو به دیجد یارتباط ابزارهاي با ای و باشند آن شاهد کینزد از بارکی وقت

 .هستند باال شده ادی جرائم جمله از ،یجمعدسته و یخانوادگ فردي، از اعم هانزاع انواع, یکالم هايخشونت. رندیگ قرار

 لزوم بر جامعه ختگانیفرهي همه اتفاقبهبیقر که است یعلم مراکز و یجهان مجامع زیبرانگ بحث و مهم هايموضوع از یکی "خشونت"

 متنوع اریبس خشونت مظاهر و قیمصاد. دارند دیکأت یاجتماع روابط و مناسبات از آن محو و خشن رفتارهاي یابیشهیر براي قیعم مطالعات

 قابل رهیغ و خانواده کار، مختلف هايطیمح در و ؛عادي افراد تا هافرقه ها،گروه قدرت، صاحبان ها،دولت رفتار از اعم مختلف هايحوزه در و

 .باشدیم مشاهده

 زین یجرم هر و( ییتندخو و تیعصبان با مأتو مالک توسط خود به متعلق اموال بیتخر: مثال) نشود یتلق جرم یخشونت هر است ممکن

 خشونت ینوع رفتار آن و شود شمرده جرم قانون منظر از رفتاري یوقت اما ... ( و نامشروع رابطه ای سند جعل: مثال) دیاین حساب به خشن

 گسترده افراد یشخص یزندگ و یعموم افکار و اذهان بر آن از یناش هايبیآس و مختلف ابعاد در آن یمنف آثار تسري و بازتاب شود یتلق زین

 .بود خواهد مدتیطوالن و

 که گانههفت هايمرحله نیرود. ا شپی مندو چارچوب دارپای شکل به هاسلسله مرحله کی دیاز خشونت با يریشگیپ ياجرا ندیدر فرآ

خشونت،  يمایس ییاز خشونت مورد توجه واقع شوند؛ عبارتند از: شناسا يریشگیپ ياجرا ندیهمواره در فرا دیدارند و با یفیو ک کمّی جنبه

 یابیو ارز رانهیشگیپ ریتداب ياز خشونت، اجرا يریشگیپ نهیمسئول در زم ينهادها نییتع انتخاب روش، ه،ینظر شناختانتخاب آماج، 

از خشونت است  يریشگیپ هايستهبای /هاضرورت از هامرحله نیاز ا کی هر سرگذاشتنسان، پشتنی. بدرندهیشگیپ هايو اقدام هااستیس

 رفت. شیاحتماالً اثربخش پ ریاذ تدابو هدفمند به سمت اتخ مندرهگذر به صورت سامان نیتا از ا

هاي اجتماعی کشور، مسئولیت ارتقاي امنیت عمومی در سطح جامعه طرح تقسیم کار ملی براي کنترل و کاهش آسیب بر اساس

 يپروژه ؛راستا نیا درگردید که به قوه قضائیه واگذار  (و ...، قتل زنان و کودکان هینزاع، خشونت عل ،ياز خشونت، پرخاشگر يریشگیپ)

معاونت اجتماعی و تدوین شده توسط  - شامل راهبردهاي پیشگیري از انواع خشونتي اریبخت و چهارمحال استان یعموم تیامن يارتقا

کارگروه همچنین آن،  یتخصص يهاکارگروهو  استان جرم وقوع از يریشگیپ يشورا جلسات در -پیشگیري از وقوع جرم دادگستري استان

 است دیام و دیگرد بیتصو طرح، بررسی و ؛ي ارتقاي امنیت عمومی استانکمیته و ی، سالمت، زنان و خانواده استاندارياجتماعی، فرهنگ

 شده محول فیوظا شرح انجام در یمتول يهادستگاه همه يهمکاربا و  سند مذکور شده يو زمانبند ییاجرا يراهکارها و ابالغ نیدوت با که

 ستان و افزایش امنیت عمومی باشیم. خشن در سطح ا شاهد کاهش جرائم ،پروژه در
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 : لهئطرح مس -فصل اول

جامعه، خشونت پا به عرصه وجود نهاد و در  اي است گسترده، که عمري به درازاي عمر انسان دارد؛ با حضور بشر درخشونت پدیده

 هاي آنها بر یکدیگر بوده اسررت. تاریج جهانيهاي مختلف اجتماعی و برترو بقاي گروه طول حیات بشررر، خشررونت وسرریله ادامه حیات

از جانب گروهی از مردان علیه زنان و کودکان  هاي مختلف اسررت. کشررتار، غارت، شررکنجه و نظایر آن معموالًنمایشررگر خشررونت در زمان

خشن، جنگ،  اجتماعی تاریخی است که در ادوار گذشته نیز وجود داشته است؛ چنانکه شرایط زندگی اياعمال شده است. خشونت پدیده

انجامد، خشررونت را جزیی از زندگی روزمره کرده فرد دیگري می ت ازعالگی به وادار کردن دیگران به اطغارت و سررلطه بر دیگران که جم

 ر سطوح مختلف اجتماعی وجود دارد.به اشکال گوناگون و د بود. امروزه نیز خشونت

، تزلزل حس امنیت در اعضاي یک هاي اخالقی جامعهر آن سبب گسست بنیانخشونت از جمله پدیده هاي مجرمانه است که تکرا

اکثري آن در خشونت در سطح کشور و بازنمود حد گردد. افزایش روزافزون تعداد و انواعت و رشد هرج و مرج در روابط میان افراد میمل

چه در سطح نهادهاي اجرایی و چه در سطح تقنینی طلب  تر به این نوع از رفتارها راسریعواکنش هرچه ؛سطح جامعه در روزگار کنونی

 کند. می

 :برشمرد خشونت مورد در توانیم را ریز صفات شده، ارائه هايهینظر و فیتعار مجموع از

 ی.رحمیب ،ییتندخو ناهمواري، ،یدرشت غضب، خشم، ،ییروسخت زي،یت تندي، ،یسخت -1

 .(دیآیم نظربه عادي کنترل از خارج آنکه حداقل) کنترل از خارج و تند رفتاري -2

 .شودیم یتلق مهم اریبس شودیم آن مرتکب که کس آن براي خشن رفتار منشاء و زهیانگ -3

 .استدالل و تیعقالن زانیم نیکمتر و افراط و جانیه تعصب، با توام -4

 .است ییناسزاگو و بلند صداي ،ادیفر با مأتو معموال -5

 با هم مواردي در. گردندیم متوسل دسترس در لیوسا به نکهیا ای شودیم استفاده گرم سالح ای کوبنده ای هبرند و زیت لیوسا از -6

 .شوندیم بیآس موجب لهیوس بدون و یبدن قدرت از استفاده

 .دارد وجود یمال ای یجان هايبیآس چه جدي هايبیآس شدن وارد احتمال -7

 

هاي فردي و اجتماعی توسط مرکز افکارسنجی ایرانیان در سال ی کشوري خشونتهاي اجتماعی از جمله نظرسنجطبق پژوهش

آزاري بیش از بقیه جرایم ، بیش از دو سوم شهروندان از افزایش خشونت در کشور بیم دارند و جرائم ضرب و جرح، توهین و کودک1396

 اند.زدهبه گسترش احساس ناامنی دامن

هاي اجتماعی مصوب شوراي اجتماعی کشور و مورد تأیید مقام معظم رل و کاهش آسیبمطابق تقسیم کار ملی کنتاز طرفی، 

در جلسات مرتبط و براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شوراي اجتماعی کشور، مسئولیت اقدام در زمینه امنیت  مدظله العالی( )رهبري

ربط مورد تأکید هاي ذيدر پیشگیري از جرم با همکاري دستگاه قضاییهنهاده شد. همچنین تکلیف قوه یهئقوه قضاعمومی کشور بر عهده 

هاي نیز قرار گرفت. در همین زمینه، به دنبال ابالغ سیاست 10/11/1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 38بند ب ماده 

ریزي (، برنامه1396-1400ساله ششم توسعه )ه پنجبرنام 106( ماده 2ساله توسط رهبر معظم انقالب اسالمی، بند ت )کلی قضایی پنج

 بینی نمود. براي کاهش جرایم با هدف کاهش ساالنه ده درصد در مصادیق مهم جرم و جنایت را پیش

هاي اي ایمن و به دور از تنشایجاد جامعه منظورهاي اجتماعی و بهکنترل، کاهش و پیشگیري از آسیبت دینسان و با نظر به اهمیب

سم شگیري از وقوع جرم قوه کنترل و انی و روانی، تدوین برنامه جامعج ستور کار معاونت اجتماعی و پی شونت در د ضاییهکاهش خ قرار  ق

زنان و جنایت  هاي خشن، خشونت علیهپرخاشگري کالمی و نوشتاري، سرقت پنج محور خشونت علیه کودکان و نوجوانان،و  گرفته است

 . شناسایی گردید هاي اجتماعی داراي اولویتآسیب عنوان، به (قتل، ضرب و جرح) عمد

دور به اي امن وایجاد جامعهاستان چهارمحال و بختیاري با هدف  در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري

صویب و ابالغ نمود.هاي جسمانی و روانیکنندهاز ناامن ستانی طرح مذکور را تدوین، ت رود که با اجراي قاطع و مستمر امید آن می ، برش ا

ستان ساس امنیتپروژه ارتقاي امنیت عمومی ا شاط در جامعه  ارتقاء شهروندان ، اح ستگی اجتماعی، امنیت خاطر، امید و ن و روحیه همب

 ایرانی تقویت گردد. -اسالمی

ست کمیته سشایان ذکر ا ستان، داد شکل از نمایندگان فرماندهی انتظامی ا ستانداري و اي مت ستان، ا راي عمومی و انقالب مرکز ا

ستان ستري ا شگیري از وقوع جرم دادگ صلی اقدامات ؛ معاونت اجتماعی و پی صد و پایش ف سئولیت ر ضاي کمیته را برعهده و ارزیابی م اع

ساس برش اختصاصی از وظایف ذاتی، برنامه شش ماهه دخواه ست برا شت. همچنین هر نهاد مکلف ا سال و نیز ي خویش را ددا ر ابتداي 

ستان ارسال و نتیجه  ابتداي شش ماهه دوم هر سال تدوین و به دبیرخانه واقع در معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري ا

ي زمانی به معاونت مذکور اعالم نماید.را در پایان هر دورهاقدامات و بازخورد آن
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 تکالیف و الزامات قانونی: -فصل دوم

 ه قضائیه:قو جرمهاي کلی معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع استسی -1

تعمیق  و اي و توسرعهاقتصادي پایدار با رویکرد فراقوه هتمام به ابعاد جامع پیشگیري و ایجاد امنیت سیاسی، اجتماعی وا 2بند  -

 .بخشیهاي بینهمکاري

کید أمورد ت ویژه الزام به رعایت عناویندار بههاي اولویتجرایم و آسیب ها برمبناي شواهد، موضوعات،تدوین و اجراي برنامه 3بند -

 .مقام معظم رهبري

 .و ترویج و ارتقاء پیشگیري دانش بنیان «داخلی و بین المللی»توسعه مطالعات علمی  7بند  -

 .هاي ذیربطاههاي پیشگیرانه کلیه دستگها و منابع و تقویت همگرایی برنامهگذاري ظرفیتراکتاش 9بند  -

 .قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 113بند ت ماده  -2

 :( ساالنه آمار مجرمان%10منظور پیشگیري از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدي )به -ت

هاي گیري از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانرههاي اجرائی و بههاي تمامی دستگاهقضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیتقوه -

نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیري از وقوع جرم و ارتقاي سالمت اجتماعی با مردم

 .رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجراي قانون برنامه اقدام نماید

منظور پیشگیري و کاهش جرم، دعاوي و اختالفات، نسبت به تا پایان سال دوم اجراي قانون برنامه به قوه قضائیه مکلف است حداکثر -

هاي قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفکیک در حوزه

 .( قانون اساسی به مجلس شوراي اسالمی تقدیم نماید74) عایت اصل هفتاد و چهارمالزم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با ر

 هاي اجتماعی کشور در بخش پیشگیري از خشونت.مصوبات ستاد کاهش و کنترل آسیب -3
 

 اجزاي طرح اجرایی -فصل سوم

 محتوا عنوان ردیف

1 
 رکن اول:

 هدف

 نواع خشونتارتقاي امنیت عمومی و پیشگیري از ا اهداف اصلی:

 درصد در سال 10به میزان  آن درصد تغییرات پیشگیري و کاهش آهنگ رشد جرائم خشن و -اهداف فرعی:

 مین ابزار و تسهیالت جرم أجلوگیري از ت -

2 
 رکن دوم:

 تعاریف و مفاهیم

شن: ستفاده از زور فیزیکی و یا غیر فیزیکیارتکاب جرم با  جرائم خ شن فرد در آن که ا سته خ ود را به خ خوا

 .کنددیگران تحمیل می

، تشدید، ادامه و گسترش ، آالت و تجهیزاتی که در شروععبارات است از وسایل ابزار و تسهیالت جرم خشن:

 باشد.ثر میؤجرائم خشن م

3 
 رکن سوم:

 اجرا

سیدن به هدف مذکور در ستاي ر ستگاهمی ،را سال کلیه د ست ظرف مدت یک سبت به اجراي  هاي همکاربای ن

 . هاي الزم را انجام دهندرح اقدام و پیگیريط

4 
 :چهارمرکن 

 محورهاي ارزیابی

 تعداد نیروهاي در اختیار طرح -

 امکانات مادي و لجستیک در اختیار طرح -

 کاهش آهنگ رشد جرائم خشنمیزان  -
 

 تجزیه و تحلیل جرائم خشن -فصل چهارم

 وضع موجود استان شاخص ردیف

1 
صتمهم سهیل کننده تحقق هاي محیطترین فر ی و محلی ت

 جرم 

 هاي شهري و حاشیه شهرها هاي مختلف در بافتتداخل قومیت 

 هاي محیط زندگی همچون آب و هواي سرد و خشن ویژگی 

   در دسترس بودن آالت درگیري اعم از سرد و گرم 

 از مراکز انتظامی  هاو درگیري دوري محل نزاع 

   معابرفقدان و کمبود روشنایی در برخی از 

 نزدیک بودن مراجع انتظامی   هاي محیطی بازدارنده یا دشوار کننده جرم ترین ویژگیمهم 2

3 
یتترین بسرررترمهم کاب و نیز موقع هاي ارت هاي ها و ابزار

 دسترسی مرتکب به آماج جرم 
 و گرم داشتن سالح سرد 
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 جرائم خشنشناسی علت -نجمپفصل 

 شاخص ردیف
 شناسایی عوامل

 سطح کالن محلی -خانوادگی سطح سطح فردي

1 

هم عوامررل م علررل و  ین  تر

فرهنگی و اجتمرراعی وقوع 

 جرم 

نافع  - عدم اشرررراف بر م

اخروي و اجتماعی گذشررت 

 سعه صدر و

احسرراس تحقیر در برخی  -

 از اشخاص

همچون  نی  ی عنرراو لقرراء  ا

طان هروئین و ... )در  سرررل

ها و غیره( این  نه  رسررررا

کاران ناوین در بین تبه  ،ع

 شود.اخته میاعتبار شن

رویه بافت ناهمگون اجتماعی ناشی از مهاجرت بی -

 و در نتیجه تعارضات فرهنگی 

نشررینی در روسررتائیان عدم وجود فرهنگ شررهر -

 مهاجر به شهر

احسرراس نابرابري اجتماعی و شررکاف طبقاتی که  -

 .کندبینی و حقارت را ایجاد میکمموجب خود 

 ها و غیرهنهها و طوایف در رساتوهین به قومیت -

ها و ، سرررریالهاالقا و آموزش خشرررونت در فیلم -

 ايهاي رایانهبازي

2 

هم عوامررل م علررل و  ین  تر

اقتصررادي و معیشررتی وقوع 

 جرم 

بیکاري و نتیجه اتالف وقت 

 در معابر

ی جهت نداشتن بضاعت کاف

، استفاده از امکانات تفریحی

 ورزشی و ...

 پایین بودن سرانه درآمد خانوارها -

 بیکاري -

3 

 ترین علل و عوامل فرديمهم

شناختی، روانشناختی )زیست

 و ...( در اشخاص مرتکب 

-طلبی و شررخصشررهرت -

 طلبی از طریق نامشروع

ینررد آانتقررام خونی از فر -

 غیرقانونی

نواده عف خررا هررا در ضرررر

ضاي خانواده خود کنترلی اع

 به خصوص جوانان

 جویی شخصیعرف شایع انتقام -

 هاي اسالمیبه ارزش کاهش توجه -

4 

شی مهم ترین علل و عوامل نا

ضعف مداخالت اجتماعی،  از 

 انتظامی و امنیتی

فراد در  فیررت ا ظر فقرردان 

پررذیرش امر برره معروف و 

 نهی از منکر

کاهش جایگاه معتمدین در 

 البیناصالح ذات

رنگ شدن احساس مسؤلیت اجتماعی در حل  کم -

 هاي جرائم خشنریشه

ر ضررابطین و مراجع انتظامی در خیر در حضرروأت -

 هنگام بروز جرائم خشن در محل بروز جرم

5 

شی  مهمترین علل و عوامل نا

ضعف نظم و رفتار حقوقی  از 

 در جامعه

خی از خأل  بر ین در  ن قوا

 جزائی مسائل اجتماعی و

خانواده به عدم حمایت  ها 

 گراییطور عمقی از قانون

شن و عدم توجه به مسببین و محرکین جرائم خ -

 توجه صرف به مباشرین

6 

شی مهم ترین علل و عوامل نا

ها و اقدامات از ضرررعف روش

 قضایی

---- ---- 

فقدان ابزار کافی براي اقدامات پیشگیرانه با وصف  -

 وجود کانون اقدامات تأمینی و تربیتی 

هاي موجود قانونی در عدم اسرررتفاده از ظرفیت -

عدم حاظ  به ل با مرتکبین  قاطع  یت  برخورد  مدیر

 هاي مرتبط واحد بر پرونده

صوص   - سب اجراي احکام در خ ستم منا سی فقر 

به  کام مربوط  به موقع اح اجراي سرررریع، دقیق و 

 جرائم خشن

7 
شی مهم ترین علل و عوامل نا

 از تعارضات و خألهاي قانونی
---- ---- 

با منازعینی که تکرار  ضرررعف قوانین در برخورد -

 جرم دارند

کان - یاطی در  عدم ام مات احت قدا مال ا قانونی اع

 ترین زمان به نزاعخصوص افراد خطرناک در نزدیک

 فقدان قانون جامع در امر پیشگیري از وقوع جرم  -

8 
ترین عوامل موجب آماج مهم

 دیدگیشدگی و بزه

ضررعف جسررمانی و فقدان 

توان دفرراع شرررخصررری و 

 ماجراجویی برخی از افراد

عرردم آموزش صرررحیح از 

ها به فرزندان ادهسوي خانو

 در خصوص دوري از جرائم

---- 

9 

یک،  مل تحر ها و عوا بسرررتر

تشررویق و وسرروسرره به انجام 

 جرم 

یان داشرررتن سرررخنان و  ب

آمیز از اقرردامررات تحریررک

 سوي آماج جرم

فقرردان حفرراظ کررافی در 

اطراف منررازل در برخی از 

 مناطق

طلبی و احساسات کاذب در تعصبات از طریق تفوق

حساس غرور کاذب پس از پیروزي در جویی و اکینه

 ها و ارتکاب جرائم خشننزاع
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 :راهکارهاي عملیاتی پیشگیري از خشونت :ششمفصل 

 راهکارهاي پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی -1

 تدابیر محور

 بخشی و اصالح باورهاي دینیآگاهی

 اصالح نگرش و تقویت باورهاي دینی

 ها، هنجارها، اخالق و رفتار دینیترویج و تقویت ارزش

 هاي اجتماعیاختصاصی در خصوص جرایم و آسیبهاي عمومی و ارتقا آگاهی

 سازي عملیات روانی مروجین جرم خنثی

 مدیریت نیازها

 شناسایی و تأمین نیازهاي مشروع مرتبط با جرم 

 اصالح فرایند تأمین نیازهاي محرک جرم 

 حذف یا جایگزینی نیازهاي کاذب

 توانمندسازي فردي و اجتماعی

 زندگی هاي اساسیه مهارتئارا

 تقویت بازسازگاري اجتماعی

 ارتقاي انسجام و سرمایه اجتماعی

 گسترش فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر

 تقویت مداخالت اجتماعی و  فرهنگی

 تقویت نقش و جایگاه خانواده در پیشگیري

 تقویت نقش و جایگاه محالت در پیشگیري )مردمی(

 بی در پیشگیري )مردمی(تقویت نقش و جایگاه نهادهاي مذه

 تقویت نقش و جایگاه نهادهاي آموزشی در پیشگیري

 هاي فرهنگی مؤثر بر جرم ها و فراوردهمدیریت و نظارت بر اماکن، فعالیت
 

 راهکارهاي پیشگیري وضعی، امنیتی و انتظامی -2

 تدابیر محور

 جلوگیري از گذار جرم از اندیشه به عمل

 ارتکاب جرم کاهش وسوسه و میل به 

 هاي درونی در پرهیز از جرم تقویت و تحریک وجدان و انگیزه

 برجسته کردن خطر ناکامی و پایان سیر کجروي

 مین ابزارها و تسهیالت ارتکابأجلوگیري از ت
 کنترل ابزارها و تسهیالت فیزیکی ارتکاب

 کنترل ابزارها و تسهیالت اجتماعی ارتکاب

 ار بر آماج جرم جلوگیري از غلبه بزهک

 افزایش توان آماج جرم 

 افزایش محافظت از آماج

 افزایش زمان الزم براي ارتکاب

 جلوگیري از کامیابی بزهکاران

 هاکنترل خروجی

 کنترل بازارهاي غیر قانونی و از بین بردن سود ناشی از ارتکاب

 کاهش گمنامی و اختفا
 

 قوقیحراهکارهاي پیشگیري  -3

 ابیرتد محور

 افزایش نظم حقوقی در جامعه
 توسعه و ترویج مشاوره و معاضدت حقوقی و قضایی

 تنظیم و تحکیم روابط حقوقی در جرم 

 ارتقاي اثربخشی اقدامات پیشگیرانه دادگستري

 فردي و شخصی کردن مجازات در جرم 

 تسریع در رسیدگی، صدور و اجراي حکم در جرم 

 پیشگیري از وقوع جرم تقویت اثربخشی احکام در 

 ارتقاي اثربخشی قوانین و مقررات

 شناسایی و رفع نقاط ضعف و خأل قوانین و مقررات در جرم 

 ارتقاي نظارت بر عملکرد مجریان قوانین و مقررات در جرم 

 مین لوازم و رفع موانع اجراي قوانین و مقررات در جرم أت

 کاهش جمعیت کیفري زندان
 هاي جایگزین زندان براي جرم مجازاتتعیین و اعمال 

 اصالح و مدیریت فرایند تحقیقات مقدماتی و قرارهاي تأمین در جرم 
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 :هاي ذیربطشرح وظایف دستگاه -هفتمفصل 

 نهاد همکار نهاد مجري هاشرح وظایف و فعالیت ردیف

1 

 هاي ذیربط و تجزیه و اي جرائم خشررن از دسررتگاهدریافت آمارهاي و اطالعات پایه

هاي مختلف و سایر یل آن جهت ترسیم تصویر شفافی از انواع نزاع، سهم انگیزهتحل

 جزئیات در جهت پیشبرد اقدامات پیشگیرانه. 

 1401ي پیشگیري از خشونت سال تهیه و تدوین پروژه. 

  شگیري از وقوع شوراي پی شونت در  شگیري از خ صویب پروژه پی پیگیري جهت ت

 هاي قضائی سراسر استان.وطه و حوزهجرم استان و ابالغ به ادارات مرب

 سالی از ادارات ذیربط و حوزهتجمیع و جمع شات ار سر بندي گزار سرا ضائی  هاي ق

اسررتان )گزارش پیشرررفت پروژه پیشررگیري از خشررونت( و طرح موانع و مشررکالت 

 ي مذکور در جلسات شوراي پیشگیري از وقوع جرم استان.احتمالی اجراي پروژه

 عنوان دبیرخانه کارگروه ها و نهادهاي همکار بهي الزم بین دستگاههاانجام هماهنگی

 ي پیشگیري از خشونت.هاي مجري پروژهتخصصی و حمایت و پشتیبانی از دستگاه

  ،هماهنگی الزم براي اسررتفاده از ظرفیت شرروراي تأمین و شرروراي اداري اسررتان

 وژه.هاي مربوطه در استانداري جهت اجراي پرها و کمیتهکمیسیون

 کودک، حقوق يریگیپ يژهیو قضررات یسررامانده و آموزش ،یمعرف ،ییشررناسررا 

 شتریب ییزاتیحساس و یآگاه هدف با نوجوانان و اطفال هیعل جرائم و يآزارکودک

 .خصوص نیا در

 شار اتخاذ تدابیر الزم جهت اطالع سب قانونی و افزایش دانش و آگاهی اق سانی منا ر

شگیري مختلف جامعه پیرامون رعایت  سائل امنیتی و انتظامی و حقوقی جهت پی م

هاي دیداري و شررنیداري )برنامه صررداي دیدگی با اسررتفاده از ظرفیت رسررانهاز بزه

 قانون(.

 هاي مدل مدیریت مهارت و دانش رفتار )امید( و کنترل خشررم براي برگزاري کالس

 ویژه زندانیان مربوط به جرائم خشن.زندانیان استان به

 لسررات آموزشرری براي عموم مردم با حضررور مربیان و روحانیون زبده در برگزاري ج

 نقاطی با فراوانی جرائم خشن زیاد و با هدف تبیین رفتارهاي اسالمی بازدارنده.

 ش هايدوره يبرگزار شم کنترل یآموز شار جامعه از جمله کارکنان  يبرا خ عموم اق

خانواده یه عمومی،  یل نقل گان وسررررا ند یان، ها، اادارات، ران یاء و مرب نجمن اول

 آموزان، دانشجویان، سربازان و ....دانش

 ستفاده  یمحل معتمدان و هاشهرستان جرم وقوع از يریشگیپ يشوراها تیظرف از ا

 اختالفات خصرروصبه باشرردها میها و قتلی که ریشرره نزاعاهال اتاختالف حل در

 .مرتع و چشمه ن،یزم به مربوط

 تدوین مناطق با مهم اختالفات اساسی رفع جهت در یمردم هايظرفیت از استفاده 

سات شترک صورتجل  محلی هاينامهمیثاق تنظیم به معتمدین ترغیب همزمان و م

 اجتماعی. مشکالت و معضالت از پیشگیري جهت در

 استان ايحرفه نیمجرم و شرور افراد ، جذب و اصالحآموزش، تیریمد. 

 ستفاده شکل متخصص یمردم ينهادها تیظرف از ا  آموزش يبرا هاي تخصصیو ت

 .هدف جامعه

 هاي آموزشرری با رویکرد هاي فعال جهت برگزاري کارگاهاسررتفاده از ظرفیت سررمن

 پیشگیري از جرائم خشن.

 کودک يحوزه در فعال يهاسمن آموزش و یسامانده و ییشناسا. 

 رسانیاطالع و آموزش يبرا ي و تبلیغات محیطیمجاز يفضا تیظرف از استفاده. 

  سازش و صلح هايئتیه تیظرف از استفادهترویج فرهنگ صلح و سازش و. 

 ی.امکیسامانه پ قیکوتاه از طر امکیارسال پ 

 مرررعررراونرررت -

 و یاجررتررمرراعرر

 وقوع از يریشگیپ

 يدادگسررتر جرم

 استان

ي ارتقاي کمیتهاعضرراي  -

 امنیت عمومی استان

شررروراي پیشرررگیري از  -

جرم اسررررترران و  قوع  و

 هاشهرستان

 تأمین استانشوراي  -

 شوراي اداري استان -

هاي قضائی سراسر حوزه -

 استان

 استانداري -

هاي سررراسررر فرمانداري -

 استان

 و هرراکررل زنررداناداره -

مات قدا  یتیو ترب ینتأمی ا

 استان

 یاسالم غاتیسازمان تبل -

 استان

 استان يمایصدا و س -

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

 استان یستیبهزکل اداره -

کررل آمرروزش و دارها -

 پرورش استان

 سررراسررر هايدانشررگاه -

 استان

شررروراي حررل اختالف  -

 دادگستري استان
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 :هاي ذیربطشرح وظایف دستگاه -هفتمفصل 

 نهاد همکار نهاد مجري هاشرح وظایف و فعالیت ردیف

2 

 هاي مربوط به اجراي طرح.تعیین شعب ویژه در دادسراها جهت رسیدگی به پرونده 

 ها.تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده 

  سالح ضرب و جرح با  سنگین براي مرتکبین  سب و  سرد و نظارت صدور قرار متنا

 ها و معاونان ایشان به این امر.مستمر دادستان

  ضرب و جرح با همکاري صیت براي مرتکبین  شخ شکیل پرونده  تمهید مقدمات ت

 شناسان و مددکاران مجرب.روان

 جویانه و انتقامی اتخاذ تدابیر پیشررگیرانه با رویکرد جلوگیري از تداوم اقدامات تالفی

 از سوي طرفین.

 یر پیشگیرانه در خصوص احکامی که احتمال وقوع تنش و درگیري در آن اتخاذ تداب

 یابد.افزایش می

 نیضابط توسط ییقضا مقام به عیسر یدسترس يبرا ییقضا کیکش برنامه میتنظ. 

 سه ستورات صدور با رمجازیغ سالح دارندگان با مقابله امر در يهمکار و لیت  به د

 .لیوسا شیتفت و اماکن به ورود يبرا موقع

  آموزش و نظارت بر ضابطین دادگستري در خصوص برخورد قاطع با مرتکبین ضرب

 و جرح طبق موضوع طرح.

 ها و یا نظارت بر حسرن اجراي طرح و پیگیري مسرتمر مفاد طرح توسرط دادسرتان

 معاونان ایشان.

 فاده بهینه از ظرفیت به مجرمین حرفهاسرررت قانونی و سرررتادي مربوط  اي و هاي 

 خطرناک در خصوص جرائم خشن.

دادسرررراهرراي  -

 عمومی و انقالب

 سراسر استان

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

3 

 هاي ضرب و جرح در اسرع وقت.تعیین شعب ویژه جهت رسیدگی به پرونده 

 خشررن بخصرروص  جرائم به رسرریدگی در ویژه مأمورین و قضررات مجرب اختصرراص

 ي غیرمجاز.هاکنندگان سالحدارندگان و استفاده

  تشرردید مجازات مرتکبین مکرر ضرررب و جرح با سررالح سرررد با مراجعه به بانک

 اطالعات مجرمین.

 ستفاده موارد در بخصوص قاطع احکام صدور و نوبت از خارج و العادهفوق یدادرس  ا

 .باشد داشته را گرانید و مجرم يبرا یبازدارندگ که ينحو مهمات به و سالح از

 قصاص. استیذان الخصوصعلی مربوطه احکام اجراي زمینه دنکر فراهم در تسریع 

 جرائم از مانع هايمهارت آموزش براي حبس جایگزین هايمجازات از بهینه استفاده 

 ویژه در مجرمین ارتفاقی.خشن به

 در هااقامت آن منع و اندکرده پیدا حضررور خشررن جرائم در مکرراً که افرادي تبعید 

 ه در احکام مربوط به پابند الکترونیک.ویژهاي مربوطه بهمحل

 در علیه محکوم حضررور به موردي پیشررنهاد عفو و مشررروط هايآزادي کردن منوط 

 با اسرررالمی و اجتماعی اخالق و زندگی هايمهارت و فرهنگی هايدوره و هاکالس

 خشن. جرایم به مربوط زندانیان خصوص در بخشش و عفو و مدارا هدف

 به دربند زندانیان براي متناسب آموزشی هايبرنامه نظارت بر و هازندان به سرکشی 

 جرم. این تکرارکنندگان الخصوصعلی درگیري و خشن جرائم در شرکت سبب

 اجراي ضررمانت و خشررن جرائم بزه پیرامون مؤثر هايي آموزشمشررارکت در ارائه 

 .مجرب قضات و حقوقی کارشناسان حضور با گروهی هايرسانه طریق از هاآن

حاکم کیفري -  م

 سراسر استان

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

 و هررازنرردان کررلاداره -

مات قدا  یتیو ترب ینتأمی ا

 استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

4 

 هاي مجري طرح.حمایت و پشتیبانی از دستگاه 

 ستان، کمی شوراي اداري ا شوراي تأمین و  ستفاده از ظرفیت  هاي ها و کمیتهسیونا

 مربوطه در استانداري جهت اجراي طرح.

اونرررت مرررعررر -

سی، امنیتی  سیا

و اجررتررمرراعرری 

 استانداري 

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر
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 نهاد همکار نهاد مجري هاشرح وظایف و فعالیت ردیف

  هايپروژه به یاجتماع وسررتیپ و یفرهنگ وسررتیپ نمودن مهیضررمپیگیري جهت 

 .استان

  بیآس معرض در افراد اشتغالپیگیري جهت. 

 براي صدور مجوزهاي  خشم کنترل یآموزش هايدوره نمودن ياجبار جهت يریگیپ

 فعالیت صنوف مختلف.

ي اعضرراي مرتبط کمیته -

منیررت عمومی  ارتقرراي ا

 استان

5 

  ایجاد سررراز و کار اجرایی جهت ارتقاء سرررطح عملکرد فرماندهی انتظامی در موارد

مدنظر قرار دادن ا با  با موارد نزاع  جه  نواع و شررررایط مختلف وقوع )فردي، موا

 اي، مسلحانه و ...(.خانوادگی، طایفه

  نک با جاد  به جرائم خشرررن و ای عات مربوط  بت و گردآوري اطال ند ث قاء فرآی ارت

شده، انگیزه،  ستگیر اطالعاتی با در نظر گرفتن جزئیات آماري از جمله تعداد افراد د

بودن نزاع یا وجود اختالف قبلی و تعداد منازعین، سررالح )سرررد و گرم(، ابزار، آنی 

 موارد گذشت شاکی خصوصی.

 منظور جلوگیري از دفاع شهري، رفع مسائل امنیتی این مناطق بهشناسایی نقاط بی

 گیران.تجمع اراذل و اوباش و معرکه

 شرافیت اطالعاتی بر محله پرور و اتخاذ تدابیر الزم در خیز و مجرمهاي جرمافزایش ا

خیز دائمی با در نظر گرفتن احیاي پوشش اطالعاتی الزم ه و جرمخصوص نقاط آلود

 خصوصاً مناطق حاشیه شهر.

 هاي پیاده مأمورین انتظامی )محسرروس و نامحسرروس( در تقویت و افزایش گشررت

 خیز و حاشیه شهرها و برخورد قاطع با متهمین موصوف.مناطق جرم

 محالت قدیمی و حاشیه شهري  ویژه درخیز بهاي مناطق آلوده و جرمپاکسازي دوره

ساس امنیت در قالب طرح هاي ارتقاء امنیت عمومی و انعکاس خبري جهت عدم اح

 براي مجرمین.

 سترها و زمینه سب در محالت نزاعایجاد ب شگیرانه امنیتی و انتظامی منا خیز اي پی

راهم جایی سریع و فبههاي موقت انتظامی با امکان جاها و پستمانند تعیین پاسگاه

 ها(.کردن تجهیزات مورد نیاز )موبایل استیشن بودن کانکس

 شاورین مجرب در حوزهبهره سی در کالنتريگیري از م شنا ها و هاي اجتماعی و روان

 ها.پاسگاه

 ستفاده از دوربین شف جرائم ا صوص ک شهر در خ سطح  سته موجود در  هاي مدارب

 هاي مداربسته در محالت پرخطر.خشن و نصب دوربین

 دار و اراذل و اوباش که اخیراً دوران افراد سرررابقه تردد و زیر نظر داشرررتن کنترل

پیشررگیري از  هدف برند بامحکومیت خود را سرریري و یا در مرخصرری بسررر می

 خشونت.

 مسببین خشونت. و مجرمین شناسایی براي نوین ابزارهاي از استفاده 

 ستفاده از مأمورین کارآزموده و ویژه در مواجه با ج سیدگی ا شن در فرآیند ر رائم خ

 قضائی.

 ستفاده از ظرفیت پلیس افتخاري در فرهنگ ستاي ا سازي تعامالت اجتماعی در را

 کاهش جرائم خشن.

 ستان در آموزش سان مجرب فرماندهی انتظامی ا شنا ستفاده از کار سمنا هاي هاي 

 هاي مردمی پیشگیري از وقوع جرم.مرتبط با خشونت و هسته

 حقوق و يآزار کودک يریگیپ يژهیو نیمأمور یسررامانده و شآموز و ییشررناسررا 

 یانتظام هايگانی در نوجوانان و کودک

فرررمررانرردهرری  -

 انتظامی استان

 کل اطالعات استاناداره -

هاشم )ع(  یسیاه قمر بن -

 استان

 و هررازنرردان کررلاداره -

مات قدا  یتیو ترب ینتأمی ا

 استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

جرم از وقوع  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان
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6 

 دار و اراذل و اوباش که اخیراً دوران اعالم لیسرررت مشرررخصرررات کامل افراد سرررابقه

سر می صی ب سیري و یا در مرخ ستان و محکومیت خود را  برند به مراجع انتظامی ا

شگیري از وقوع جرم داد ستان جهت کنترلمعاونت اجتماعی و پی ستري ا تردد و  گ

 پیشگیري از خشونت. هدف زیر نظر داشتن افراد مذکور با

 شناسان.تکمیل پرونده شخصیت زندانیان مرتکب جرائم خشن با استفاده از روان 

 نه گاهزمی کار هارتسرررازي براي برگزاري  ید براي هاي آموزش م ندگی و ام هاي ز

 و بازاجتماعی نمودن زندانیان. مرتکبین ضرب و جرح در راستاي بازپروري

 که افرادي براي خشرررن جرائم در تأثیرگذاري براي دینی اخالقی هايآموزش اعمال 

 اند.داشته جرم تکرار

-کل زنداناداره -

هررا و اقرردامررات 

 تأمینی و تربیتی

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

7 

 صوص اجراي برنامه در عمومی فرهنگی شوراي کارگروه تقویت شگیري از خ هاي پی

جرایم خشرررن به لحاظ فرهنگی اجتماعی و نهادینه کردن فرهنگ عمومی کنترل 

 خشم.

  سبت به تبعات سازي عمومی ن ستانی و مجالت محلی در آگاه  شریات ا ستفاده از ن ا

 منفی جرائم خشن.

 نوشتاري هاي رسانه توسط کرده تشدید را هاتنش که مسائلی به پرداختن از پرهیز 

 قومیتی. مسائل در الخصوصعلی

  برگزاري مسرررابقات کتابخانی و فراخوان مقاله با رویکرد پیشرررگیري از خشرررونت و

 .مطالعه جیترو و کتاب ستگاهیا سازيآمادههمکاري در 

 شنواره يبرگزار صاً مرتبط يهاج صو ضا جادیا خ شاط يف  ظحف با مردم يبرا آورن

 و انیزندان مشررارکت با يهنر هايجشررنواره يبرگزاری بخصرروص شرررع مسررائل

 .آنان هايخانواده

 ناشی هايتنش کاهش هدف با مذهبی امناي هیئت براي توجیهی جلسات برگزاري 

 تقویت و هیئت هر با مرتبط محالت و طوایف میان چشمیهم و چشم و ها رقابت از

 اجتماعی. همبستگی

 محله هر در فرهنگ انهخ توسعه و سیتأس. 

 سررازي براي تولید محتواهاي فاخر و هنري با اسررتفاده از ظرفیت هنرمندان، زمینه

شم، بازتعریف  شونت، کنترل خ ضوع کاهش خ ستان با مو سندگان و گویندگان ا نوی

 غیرت و ...

کرررررل اداره -

فرهنگ و ارشرراد 

 اسالمی استان

ي اعضرراي مرتبط کمیته -

منیررت عمومی  ارتقرراي ا

 اناست

8 

 هاي مجري طرح.حمایت و پشتیبانی از دستگاه 

 سیب ستان تخصیص بخشی از اعتبارات مربوط به امنیت و آ شهر هاي اجتماعی هر 

 هاي مربوط به کنترل خشم و کاهش خشونت.به برنامه

  هاها، پارک ابانیمداربسته در معابر، خ هاينینصب دوربپیگیري جهت. 

ندار - ما ها و يفر

هاي بخشرررداري

 استان

ي اعضرراي مرتبط کمیته -

منیررت عمومی  ارتقرراي ا

 استان

 هاشهرداري -

تظررامی  - ن فرمررانرردهی ا

 استان

9 

 ستفاده ضاها از ا  و طرح اهداف جهت در يشهردار اریاخت در یفرهنگ و یغیتبل يف

 ی.عموم یرساناطالع

 خصرروصرراً یعموم نقل و حمل لیوسررا در ينوشررتار و يهنر تیظرف از اسررتفاده 

  .هاسیسرو و هایتاکس ا،هاتوبوس

 با رویکرد پیشگیري از خشونت. بنر نصب و یطراح 

 آموزشی و فرهنگی. هايبرنامههاي استان و اجراي استفاده از ظرفیت پارک 

هاي شررهرداري -

 استان

ي اعضرراي مرتبط کمیته -

منیررت عمومی  ارتقرراي ا

 استان

 استان یستیبهز کلاداره -

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

 شرکت برق استان -
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  شترک اينامهتقاهمانعقاد ستان یستیبهز کلاداره و شهرکرد يشهردار انیم م  ا

 از اسرررتفاده با سرررتانا یسرررتیبهز مدنظر یفرهنگ يمحتواها پخش و ریتکث جهت

 .شهرکرد يشهردار ايحرفه ویاستود تیظرف

  ضائی شهرها و همکاري با نهادهاي انتظامی، امنیتی و ق صویري در  تقویت پایش ت

 براي استفاده از امکانات مذکور جهت کاهش خشونت و شناسایی و کنترل مجرمان.

 دم دید کافی.با ع ي استانهاهایی از پارکپیگیري جهت بهبود روشنایی قسمت 

10 

 ارائه و خشن میجرا درخصوص هاشهرستان یاجتماع تیوضع یبررس و یشناسعلل 

 صرررورتهب ،طرح در موجود يراهکارها از ریغ به یاجتماع و یفرهنگ يراهکارها

 ی.شهرستان کیتفک و یشناسبوم

 باشند.شناسایی مناطقی که مستعد منازعات قومی و محلی و .... می 

  تحلیل اطالعاتی و ارائه آن به معاونت اجتماعی و پیشگیري از وقوع جرم دادگستري

اسررتان در مورد میزان تأثیر اجراي طرح در بهبود و ارتقاء وضررعیت امنیتی و روانی 

 جامعه.

 .پشتیبانی اطالعاتی از مأمورین انتظامی در راستاي اجراي طرح 

کرررررل اداره -

 اطالعات استان

 یانتظام یفرمانده -

 یسیاه قمر بن یفرمانده -

 هاشم )ع( استان

س - سیمعاونت   یتیامن ،یا

 ياستاندار یو اجتماع

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

 نیتي اماعضاي کمیته -

11 

 هاي رادیویی و تلویزیونی با رسررانی گسررترده طرح در قالب پخش مصرراحبهاطالع

 اجراي طرح. مسئولین

 شار اخبار مربوط به اجراي طرح به ضوع جمعتهیه، پخش و انت سالح ویژه مو آوري 

 سرد.

  ،صدر، گزارش و مستندات تصویري با هدف باال بردن سعهکلیپ، تولید فیلم، سریال

 ، شررکیبایی در رانندگیالناستبیین غیرت مشررروع از نامشررروع، تبیین اهمیت حق

 از جرائم خشن. و ... در راستاي پیشگیري

 آمیز.خشونت و نامناسب هايفیلم و هابرنامه پخش عدم 

 نوامیس به تعرض در خشررن جرائم انگیزرقت و منفی تبعات از گزارش و فیلم تولید 

 گناه.بی افراد و کودکان و

 و مدارا فرهنگ تقویت جهت در تاریخی و دینی مناسرررب الگوهاي از فیلم تهیه 

 .داوريپیش عدم و غیضکظم

 هاآن در که انقالب از پس شرررده تهیه مثبت هايفیلم از قطعاتی تدوین و تهیه 

 از هاآن پخش و اسررت شررده تبیین و شررکیبایی صرربر و غیضکظم و مدارا فرهنگ

 استانی. شبکه

 مصالح رعایت هدف با قتل به منجر نزاعات در افراد که هاییگذشت از گزارش تهیه 

 مدارا. و گذشت فرهنگ ترویج نظورمبه اند،داشته اعالم اجتماعی

 صدا هنرمندان و کنندگانهیتهجمعی،  هايرسانه براي آموزشی هايکارگاه برگزاري 

ها و افزایش سررطح اطالعات ایشرران در آن تولیدات سررازيهمراه هدف با مایسرر و

 هاي اجتماعی.خصوص جرائم و آسیب

  برتع و رتیغ مستند هايلمیف سلسله پخش و هیتههمکاري در. 

  پخش زیرنویس هاي ارسررالی از سرروي معاونت اجتماعی و پیشررگیري از وقوع جرم

 دادگستري استان در ارتباط با طرح.

 علیه زنان.فرهنگ گزارش خشونت  جیترو 

 علیه زنان. در مورد آثار سوء عدم گزارش خشونت یرساناطالع 

 يسررازو آگاهزنان  تیامن نیمأدر ت یمعاضرردت ،یتیحما ،یقانون يهاتیظرف یمعرف 

 .زنان در مورد حقوق خود

سیما - ي صدا و 

 استان

 کل استان  يدادگستر -

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

هاشم )ع(  یسیاه قمر بن -

 استان

 کل اطالعات استانهادار -

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان



12 
 

 :هاي ذیربطشرح وظایف دستگاه -هفتمفصل 

 نهاد همکار نهاد مجري هاشرح وظایف و فعالیت ردیف

  اقزایش آگاهی در زمینه پیشررگیري از خشررونت دیدگی زنان در فضرراي مجازي، با

 هاي تلویزیونی و رادیویی در سطح استان.برگزاري نشست

12 

 هاي مختلف در راستاي پیشگیري از جرائم خشن ارائه برنامه تغذیه متناسب با مزاج

 و تبلیغ آن به مردم.

 منظور کاهش اثرات ي راهکارهاي مناسررب بهی جهت ارائههاي پژوهشرراجراي طرح

زا مخرب خشررکی و فشررار هوا در اسررتان که منجر به بروز رفتارهاي خشررن و جرم

 گردد.می

 سالمت نیمراقب پرستاران، زرها،یسوپروا و رانیمد يبرا یآموزش يهادوره يبرگزار 

 .استان سراسر یبهداشت و یدرمان مراکز ارانیبه و

 اي هاي مربوط به سالمت روان در نقاط حساس و برگزیدهر اجراي طرحمشارکت د

 ها فراوانی بیشتري دارد.که خشونت در آن

دانشرررگاه علوم  -

 پزشکی استان

س - صدا و   يمایسازمان 

 استان

 هاي استاندانشگاه -

 استان یقانون یپزشک -

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

اعضررراي مرتبط  سرررایر -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان

13 

 هاي تمهید مقدمات حضرررور مقامات مسرررئول قضرررایی و انتظامی جهت آموزش

 آموزان و اولیاء آنان.پیشگیرانه به دانش

 .تکثیر و توزیع بروشورهاي آموزشی مربوط به طرح 

 مربیان. حضور با العادهفوق ساعات در آموزاندانش براي آموزشی جلسات برگزاري 

 در آموزاندانش به گروهی و ارتباطی هايمهارت و خشرررم کنترل هايمهارت ارائه 

 جرائم خشن. هايکانون

  و محلی اهالی به گروهی و ارتباطی هايمهارت و خشرررم کنترل هايمهارت ارائه 

 جرم و نیز انجمن اولیاء و مربیان و کادر آموزشی. هايکانون در زنان و هاخانواده

 جرم. هايکانون در نیست ام با همیشه حق اینکه و حق پذیرش مهارت آموزش 

 اي براي هاي زندگی و کنترل خشم( و مشاورهارائه خدمات آموزشی )آموزش مهارت

هاي نشررین و سرراکنین سررکونتگاهها در مناطق حاشرریهآموزان و والدین آندانش

 غیررسمی.

 جرم و نیز بازشرررناسرررایی تعریف  هايکانون در داوريپیش از پرهیز مهارت آموزش

 صحیح غیرت.

 جرم. هايکانون مندي( در)جرأت گفتن نه مهارت آموزش 

 جرم. هايکانون در خشم در خودکنترلی آموزش 

 آموزان )نماد(.اجراي طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش 

 مدرسه و خانه در جوان و نوجوان با حیصح برخورد آموزش. 

 ارتباطی،  هاي ارتباطی بدون خشررونت به کودکان و نوجوانان )مهارتآموزش مهارت

 یابی و مهارت صلح، مهارت حل مشکل و ....(مهارت دوست

 ش يهادوره يبرگزار ستان ها،مهدکودک رانیمد يبرا یآموز ستانیدب و هادب  يهار

س هدف با اول سا  مختلف يهاجنبه با مراکز نیا رانیمد شتریب یآگاه و ییزاتیح

 قیمصرراد اعالم به آنان بیترغ زین و يآزارکودک یروانشررناخت و يولوژیزیف ،یحقوق

سا جهینت در و صالحيذ مراجع به جرم نیا یاحتمال ستمرار از ممانعت و ییشنا  ا

 ي.آزارکودک

 ها، مهدکودک در جوش و جنب پر و فعالشیب نوجوانان و کودکان ییشرررناسرررا

ستان ستانیدب و هادب شاوره مراکز به آنان نیوالد تیهدا و اول يهار  و ژهیو يهام

 يرفتار تیریمد نحوه با آنان شررتریب ییآشررنا جهت در مدارس انیمرب زشآمو زین

 زین و تیوضررع نیا از یناشرر سرروء تبعات کاهش هدف با نوجوانان و کودکان نیا

 .آنان با رفتار سوء و خشن يبرخوردها از ممانعت

کل آموزش اداره -

 و پرورش استان

 استان ي کلدادگستر -

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

 استان یستیکل بهزارهاد -

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان
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 در زبده ونیروحان و انیمرب حضررور با مردم عموم يبرا یآموزشرر جلسررات يبرگزار 

 .بازدارنده یاسالم يرفتارها نیتب هدف با و ادیز خشن جرائم یفراوان با ینقاط

 طلبیتفوق حماسی، سالح، نزاع، غیرت و مسائل به عشایر دیدگاه مشارکت در تغییر 

  سابق. هايحکومت با اسالمی حکومت بین مقایسه در زمینه این در

 خشن. جرائم به محرکات حذف هدف با محلی تغییر ادبیات 

 هاي بسرریج سررراسررر هها از طریق پایگاتبیین طرح براي اجراي هرچه بهتر آموزش

 استان.

 .آموزش و بکارگیري بسیجیان ضابط خاص دادگستري جهت اجراي طرح 

 .پشتیبانی اطالعاتی از مأمورین انتظامی در راستاي اجراي طرح 

 نهادهاي تشخیص و تناسب به خیزجرم هايکانون در سالح مجوز صدور ساماندهی 

 غیرمجاز. هايسالح رندگاندا سالح ، خلع هايطرح اجراي در تسریعصالح و ذي

 ستمر نظارت ستفاده که افرادي مجوز لغو و مجاز سالح دارندگان بر م  از غیرمجاز ا

 اند.نموده اسلحه

 يراستا در فیطوا سران و دانیسفشیر خصوصبه یمردم يهاتیظرف از يریگبهره 

 . هیاول اختالفات حل

 سجام اجتماعی.هاي ملی و دینی در جهت انمشارکت در برگزاري مناسبت 

 اي و بین روستایی با استفاده از ظرفیت بسیج.تقویت روابط بین طایفه 

 ي عشایري(.اي با هدف همدلی )جشنوارهبرگزاري مسابقات طایفه 

 سایی  به امر خصوص در الزم آموزش و معروف به عامل و متخلق و نفوذ با افراد شنا

 م خشن.منکر با رویکرد پیشگیري از جرائ از نهی و معروف

 هاي رضویون در مناطق و محالت حساس و برگزیده.تقویت گشت 

سیاه  - فرماندهی 

هاشرررم  قمر بنی 

 )ع( استان

 یاسالم غاتیتبل کلاداره -

 استان

 کل اطالعات استاناداره -

م یفرمررانررده - تظررا ن  یا

 استان

س - سیمعاونت   یتیامن ،یا

 ياستاندار یو اجتماع

 استان یستیکل بهزاداره -

شاد هادار - کل فرهنگ و ار

 استان یاسالم

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان
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 شی در قالب دورهبرگزاري کالس شم و دورههاي آموز هاي امید براي هاي کنترل خ

 هاي ورزشی رزمی.هیئت

 سازمانهاي عمومی براي هیئتهاي ارتقاء آگاهیبرگزاري دوره شی و  هاي هاي ورز

 مردم نهاد.

 استان در یمحل هاييباز جشنواره يبرگزار. 

 یهمگان ورزش جیترو و استان سطح هايپارک تیظرف از استفاده. 

کل ورزش اداره -

 و جوانان استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

شاد اداره - کل فرهنگ و ار

 اسالمی استان

 هاي استانشهرداري -

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 استان عمومی

16 

 به آموزش مهارت هاي اجتماعی از جمله خودکنترلی، مذاکره، حل مسرررئله و ... 

 جامعه هدف.

 سؤلیت آموزش ساس ایجاد و پذیريم سئولیت اح  متعهد منتفذین و معتمدین به م

 هاي مرتبط.هاي آموزشی توسط سمنمحلی با برگزاري کارگاه

 سرمایه سن و  سته کردن و تبلیغ محا سنتهاي اجتمبرج سنهاعی نظیر  ي هاي ح

 هاي مرتبط.اجتماعی با استفاده از ظرفیت سمن

 هدف جامعه به الزم هايآموزش ارائه و مجرب دیاسات تیظرف از استفاده. 

 مشاوره و مشاور از استفاده جیترو. 

 ش يهادوره يبرگزار س هدف با هارخوارگاهیش رانیمد يبرا یآموز سا  و ییزاتیح

گاه به از يآزارکودک با مراکز نیا رانیمد شرررتریب یآ  ،یحقوق مختلف يهاجن

 مراجع به یاحتمال قیمصررراد اعالم و يریگیپ هدف با یشرررناختروان ،يولوژیزیف

 ي.آزار کودک استمرار از ممانعت جهینت در و صالحيذ

کرررررل اداره -

 بهزیستی استان

آمرروزش و کررل اداره -

 پرورش استان

 شهرداري شهرکرد -

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

منیرت ي ارتقراي اکمیتره

 عمومی استان
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 ومراکز نگهداري  در جوش و جنب پر و فعالشیب نوجوانان و کودکان ییشرررناسرررا 

 ییآشنا جهت در انیمرب آموزش زین و ژهیو يهامشاوره مراکز به آنان نیوالد تیهدا

 تبعات کاهش هدف با نوجوانان و کودکان نیا يرفتار تیریمد نحوه با آنان شرررتریب

 آنان با رفتار سوء و خشن يبرخوردها از ممانعت زین و تیوضع نیا از یناش سوء

 يمحتواها پخش و ریتکث جهت شررهرکرد يشررهردار با مشررترک اينامهتقاهم انعقاد 

ستان یستیبهز مدنظر یفرهنگ ستفاده با ا ستود تیظرف از ا  يشهردار ايحرفه ویا

 .شهرکرد

17 

 هاي روحانیون و مراکز فعال محوریت در شناسایی، آموزش و استفاده از توانمندي

 مذهبی در جهت کاهش خشونت.

 از بخصوص خشونت از يریشگیپ در یمذهب ئاتیه و نیمبلغ تیظرف از استفاده 

 یهبمذ و یمل يهامناسب و فصول در اعزام از قبل یآموزش يهادوره يبرگزار قیطر

 .مختلف

 جهت وابسررته یپژوهشرر و یرسرراناطالع مراکز و هايخبرگزار تیظرف از اسررتفاده 

 .جرائم خشن خصوص در یعموم يسازآگاه

  برگزاري جلسررات آموزشرری براي عموم مردم با حضررور مربیان و روحانیون زبده در

 .نقاطی با فراوانی جرائم خشن زیاد و با هدف تبین رفتارهاي اسالمی بازدارنده

کرررررل اداره -

ی اسررالم غاتیتبل

 استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان

18 

 يشهروند حقوقویژه به مقررات و نیقوان به مردم عموم یدسترس امکان نمودن فراهم 

 .يشهر يلبوردهایب زا استفاده با آنان یآگاه شیافزا جهت در

 هاي اجتماعی و و آسیب جرم وقوع از يریشگیپ جهت شوراها تیظرف از استفاده

 نکهیا به باتوجههاي کنترل خشم در مناطق مختلف استان )همکاري در برگزاري دوره

 (.دارند مردم با یکینزد ارتباط و هستند مردم معتمد و منتخب شوراها

 در مناطق مختلف استان. مساعدت در آموزش حقوقی به مردم 

 هاي محلی و کمک به حل مشکالت و اختالفات.نامههمکاري در تنظیم میثاق 

 ها و نهادهاي دولتی شوراي اسالمی شهر و روستا در راستاي الزامات قانونی وزارتخانه

هاي قرآنی و عمومی ضمن همکاري با شوراهاي حل اختالف با توجه به تأکید آموزه

مند، پایدار منظور توجه نظاممدارا، عفو و گذشت و بهحاکمیت فرهنگ و روایی و لزوم

ها و توانمندي نهادهاي مردمی و افزایش میزان صلح و رضایت بنیان به ظرفیتو دانش

مداري و ارتقاء کارآمدي دستگاه قضائی و نقش جمهوري و اعتالي فرهنگ قانون

ها و تعداد زندانیان، کاهش هالمللی و کاهش پرونداسالمی در عرصه ملی و بین

بخشی عمومی در خصوص موضوعات مراجعات مردمی به دادگستري، زمینه آگاهی

 هاي همگانی، نصب بنر و پالکارد فراهم نمایند.فوق را از طریق آموزش

 هاي اصلی فصل و رفع زمینهوجانبه با شوراهاي حل اختالف جهت حلهمکاري همه

-هاي صلح و گروهتأمین مکان استقرار شوراها و هیأت اختالفات مردم و مساعدت در

 هاي مربوط به طرح معتمدین در مناطق مختلف جهت ترویج فرهنگ گذشت و مدارا.

شرررروراهرراي  -

شهرها و  سالمی  ا

 روستاهاي استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 می استانعمو

19 

  بررسرری علل و عوامل خشررونت و ارائه راهکارهاي  جهت یپژوهشرر هايطرحانجام

 عملی.

 خشونت از يریشگیپ عرصه در محتوا دیتول. 

 ساتید مجرب جهت مربی پروري دوره سایی ا شنا ساعدت در  هاي کنترل خشم و م

 پیشگیري از خشونت.

 و اساتید دانشگاه. هاي کنترل خشم براي دانشجویانکمک به برگزاري دوره 

گاه - ها و دانشررر

مررراکررز آمرروزش 

 عالی استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

از وقوع جرم  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان
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20 
 اعضا يبرا خشم کنترل هايدوره يبرگزار به کمک. 

 .مساعدت در ترویج فرهنگ صلح و سازش و مدارا 

هررالل احررمررر  -

 استان

و  یمعرراونررت اجتمرراع -

جرم وقوع از  يریشرررگیپ

 استان يدادگستر

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان

21 

 .ایجاد و تسهیل بسترهاي کسب و کار در سطح استان 

 اي در خصوص کسب و کارهاي جدید.راهبري و خدمات مشاوره 

 هاي اشتغال مناطق محروم.رفیتگذاري و استفاده از ظجلب سرمایه 

 زنان و مقابله با  یروان تیامن نیتأم ،یشرررئونات اسرررالم تیالزام کارفرما به رعا

 هاينیتضررم کار همراه با ارائه طیدر مح تیبر جنسرر یمبتن ضیخشررونت و تبع

 ی.قانون

 زنان کار طیاز مح یاي و اتفاقدوره هايیو بازرس دهایبازد. 

 کار طیمح یکیزیف و یروان تیورد امنبا زنان شاغل در م گفتگو. 

 توسط زنان مهیب حق و یمزد منصفانه و قانون افتیمؤثر بر در کنترل. 

 ییقضا ريیگیراهکارهاي پ ،یمنیا خدمات مشاورهاي به زنان در مورد مسائل ارائه 

 .... و شدهگزارش هايخشونت

کل تعاون، اداره -

کرررار و رفررراه 

 اجتماعی استان

رزش و جوانان کل واداره -

 استان

دن و معکل صنعت، اداره -

 تجارت استان

 اتاق بازرگانی استان -

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان
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  ماز جمعهاز خطبه یکیاختصررراص فرهنگ  جیبه ترو در هر شرررش ماه هاي ن

 .و مداراي معنوي یدوستصلح

 ج جهت تروی هاأتیو ه هاهینیاي در مسررراجد، حسررردوره هايیسرررخنران انجام

 .و مداراي معنوي دوستیفرهنگ صلح

 اسررتان و ترویج  ییویو راد یونیزیهاي تلودر برنامه یکارشررناسرران مذهب حضررور

 .و مداراي معنوي دوستیفرهنگ صلح

 سخنران سدوره هايیانجام  ساجد، ح هاي نماز و خطبه هاأتیه و هاهینیاي در م

در تبیین جایگاه اجتماعی زنان و ترویج فرهنگ مقابله با خشرررونت علیه  جمعه

 هاي مذهبی.نظر آموزهزنان از م

  و نوجوانان  کودکان از حقوق تیهاي نماز جمعه به حمااز خطبه یکیاختصرراص

 ی.مذهب دگاهیاز د

 نیمعصوم رهیس در مساجد به رفتار با کودکان و نوجوانان هايیسخنران اختصاص 

 .السالم(همی)عل

  منابع ا اسرررتفاده ازبهاي عمیق و تهیه متون و محتوا به زبان روز وهشژپانجام 

 .خشونتپیشگري از رتباط با در ا سیره اهل بیت و بزرگان دینی، ینآقر

میرره  - ل ع حوزه 

 استان

کل تبلیغات اسالمی اداره -

 استان

 یماي استانصدا و س -

سرررایر اعضررراي مرتبط  -

ي ارتقراي امنیرت کمیتره

 عمومی استان
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 هاي یتمآو تدوین محتوا در خصرروص پیشررگیري از خشررونت با اسررتفاده از هیه ت

 .هاو خانوادهجوانان ، ه براي نوجوانانژویجذاب هنري و ادبی به

نري - ه  حوزه 

 انقالب اسالمی 

پرورش  انونکرر -

کان و  فکري کود

 نوجوانان
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  اي اختالفات و نیز ترویج هاي محلی براي حل و فصرررل ریشرررهنامهمیثاقتنظیم

 .طوایف و روستاهاي مختلف استان، هاصلح و سازش و مدارا میان تیره

  هاي هاي ترویجی نهادهاي متولی مانند برگزاري دورهدر انجام برنامهمسررراعدت

 مناطق و نیز نشر محتواهاي تولید شده. کنترل خشم در محالت و

  طوایف. ریف غیرت در فرهنگ و عرف عشایر ودر بازتعمساعدت 

ین،  - تمررد ع م

نرررفررروذان و ذي

هاي فعال سرررمن

 استان

 استانداري -

 کل بهزیستی استاناداره -

 کل ورزش و جواناناداره -

معرراونررت اجتمرراعی و  -

 ناستاجرم پیشگیري از 


