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 مؤلف دربارۀ

 استت فلوریدا  1ای دانشگاه گولف کاست استادیار دانشکدة مطالعات حرفه توماس. دیوید جیدکتر 

 دکتتترایدارای او . کنتتد تتتدریم متتیدر دانشتتگاه  هتتای تیلیتتت رفتتتاری علتتو  اتتانونی را    و دوره

للتیم یتا   شناستی   ، روانهتای للتیم   در زمینته  شناسی اانونی و فوق لیسانم آموزش استت. وی  روان

 انجا  داده است.  را  تیقیقات زیادی، خشونت و تروریسم، شناسیانیارب، های سریالی اتت، اانونی

 Gaines ستا  ختدمت از ادارة للتیم    20توماس افسر للیم میشیگان و فلوریتدا بتوده و بعتد از    

Ville اجترای  ، او طی دورة زمامداری خود به عنوان للیم در گروه گشت. شودبازنشسته میDUI ،

ته و                  گیری فع الی ت داش میور و مذاکرات گروگانتیم للیم جامعه، آموزش، نارکوتیک، کارآگاهی

را آمتوزش  بستیاری  ستربازان  . اوبوده استت  وی آموزش تخصص افسر آموزش میدانی بوده است و

 مجتوز . او سا  گذشته انجا  داده استت  29آموزش حین خدمت برای افسرها را طی  همچنین داده و 

های                        توماس عالوه بر فع الی ت. استداشته یروی للیم در فلوریدا های استفاده از ن در دورهکارشناسی 

 .                   نیز فع ا  بوده استجدید  و آموزش افسرانگری  ، مربیآکادمیک در زمینة للیم میلی
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