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 279...................................................................................................................زانیم و مبنا ؛يریتعز شالق مجازات دیتشد

 ونس پورسعديیو  غالمحسین الهام   
 301....................................................... )مجرماني بازپرور کردیرو شکست ةاسطور(؟»ستین مؤثر زیچچیه«

  وردي میگونی فرهاد اهللا   
 325.............................مشهودعلیهما از  هیدر سقوط قصاص و دها  نهیاثر تعارض ب یحقوق -یفقه لیتحل
    علی محمدیانو اله احدي  سیف   

 تطبیقی به هیبا نگا اقرار مقید کیفري در فقه امامیه و حقوق ایران ۀقابلیت تجزی
 345.............................................................................................................................................................حقوق کشورهاي مسلمان

 اهللا اکرمی روح   
 369.........................................................................تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم يها چالش

 سامان سیاوشی و  قالهام جعفرپور صاد   
 393..........................................................................هاچالش و هاتیحما ران؛یاي فریک حقوق در نهنگی دگیدبزه
 پور و  اصغر احمدي مهدي صبوري   

 415..........................................................................................................................يفریک يگذار قانون در ییقضا یۀرو نقش
 مهدي دهشیري ی وکریم صالح ،پور حسن عالی ،سهام صداقتی   

 439...............................کایآمر ةمتحد االتیا و رانیاي فریک حقوق دری قیتطبي ا مطالعه مصرانه؛ بیتعق
 جمشید غالملو  و محمد کرمی   

 465.................................................................رانیاي فریک استیس در شویی پول با مبارزه نینو تحوالت لیحلت
 محسن قجاوند   

 491........................و تخلفات علیه بازار سرمایه جرائمي سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر ها چالش
 محبوبه منفرد و حسین میرمحمدصادقی    

 515..................................................................پاسخگوي گرمیتنظ ۀینظر پرتو در میتنظ به هیتنب میپارادا تحول
    بیگی و ایمان شاهرحیم نوبهار    

 بر یدان با تأکملآ و ناایروعات بطمر د بزهکاري ییبازنما يوهاگلا بیقیطت ۀلعاطم
 541..............................................................................................................................................................................................ییراگریفک 

 و ستار پروینی شهال معظم ،حمیدرضا نیکوکار
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گردد که تا سال  بازمی 1349به سال » شناسیمطالعات حقوق کیفري و جرم«نشریه پیشینۀ 
شد و سپس  منتشر می» سیاسی مجله دانشکده حقوق و علوم«سال با نام  36به مدت  1385

موجب و به 1393انتشار یافت. از سال » فصلنامه حقوق«با نام  1393تا بهار  1386از بهار 
صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی  1/11/1393مورخ  2029/18/3مجوز شماره 

ار با اعتب» شناسیمطالعات حقوق کیفري و جرم«وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، نشریه 
 شود.می طور مستقل منتشرعلمی از فصلنامه حقوق جدا شده و به

بندي نشریات ضمن حذف تقسیم 2/2/1398پس از آن، آیین نامه نشریات علمی مصوب 
ترویجی، و قرار دادن این دو دسته تحت عنوان واحد  –پژوهشی و علمی  –به علمی 

ه (پژوهشی، ترویجی، مروري، ، این نشریات را موظف به  درج نوع مقال»نشریات علمی«
 و ...) در صفحه اول هر مقاله نمود.کوتاه 
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 راهنماي تدوین مقاله

 ضوابط مربوط به نویسنده: )الف 
 ؛نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) کامل باشد. (به فارسی و انگلیسی). 1
 گان) مشخص شود( سندهینودانشگاه  میزان تحصیالت، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل. 2

 ؛(به فارسی و انگلیسی)
 ؛ل مقاله معرفی گرددونویسندة مسو. 3
 ؛ایمیل نوشته شود. 4
 ؛ورده شودآو شماره تلفن  نشانی، کد پستی. 5

 وابط مربوط به مقاله:ض ) ب
 ؛صفحه نباشد 20مقاله بیشتر از  .1
 ؛گویا باشد (به فارسی و انگلیسی) عنوان مقاله کوتاه و. 2
 ؛ي چاپ به جایی فرستاده نشده باشدمقاله پیشتر جایی چاپ نشده یا برا. 3
 ؛باشد 4.5cm، از چپ و راست 5.1cmو حاشیه ها از باال و از پایین  A4صفحات مجله به صورت . 4
 و به شیوة نگارش مجله نوشته و ارسال شود: Word 2003در محیط مقاله . 5
 رعایت قلم متن و پاورقی، طول سطر چکیده و متن، -
 Times New Roman 15)(انگلیسی B Compset 17 Boldه قلم عنوان مقال -
 Times New Roman 12)(انگلیسی B Compset 14 Bold هاي اصلیقلم عنوان -
 Times New Roman 11)(انگلیسی B Compset 13 Bold قلم عنوان هاي فرعی -
 Times New Roman 10)(انگلیسی B Nazanin 11 Regular کلیدي نقلم متن چکیده و واژگا -
 Times New Roman 8)انگلیسی( B Nazanin 10 Regular منابع پایانی و پاورقی ها -
 Times New Roman 8)انگلیسی( B Nazanin 9 Regular یمنابع درون متن -
 B Nazanin 12 Regularقلم متن مقاله  -
 کلمه نباشد (به فارسی و انگلیسی)؛ 250کلمه و بیشتر از  150کمتر از  در مقاله،چکیده . 6
 که با کاما (،) از هم جدا شده آورده شود (به فارسی و انگلیسی)؛پنج کلمه کلیدي حداقل گان واژ. 7
 ی پذیرد؛ماین مجله مقاله ترجمه شده ن. 8
 مقاالت رد شده عودت داده نمی شوند.. 9

 وابط استنادض ج)
کند و کافی است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، پیروي می» درون متنی«این مجله از روش استناد . 1

 .)25، ص 1349(عنایت، نمونه:  .پرانتز معرفی شوندداخل نتشار، شماره صفحه ، سال اویسندهنام نفقط با آوردن 
 ها مشخصدر صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، نوشته. 2

 .)150ص (ب)،  1349)، (عنایت، 14(الف)، ص  1349نمونه: (عنایت،  .شوندمی
ثر چند نویسنده داشته باشد، امنابع مورد استفاده در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، (و اگر . 3

 شوند.ده اول)، تنظیم و معرفی میترتیب الفبایی نویسن
 ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنین است:. 4

، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر عنوان کتاب ،یسنده (سال انتشار کتاب)نام خانوادگی نویسنده، نام نو
 ناشر. ،کتاب

 ترتیب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنین است:. 5
مجله،  دورهنام مترجم، نم مجله، ه به صورت مایل، عنوان مقال ،نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله)

 صفحات اول تا آخر مقاله.ه مجله، شمار
 شوند.نابع به زبان خارجی نیز، با ترتیب باال آورده می. م6



 فهرست مطالب
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 279.......................................................................................تشدید مجازات شالق تعزیري؛ مبنا و میزان
 ونس پورسعديیغالمحسین الهام و    
 301........................................ (اسطورة شکست رویکرد بازپروري مجرمان) ؟»مؤثر نیستچیز هیچ«

  وردي میگونی فرهاد اهللا   
 325.......................مشهودعلیهما ها در سقوط قصاص و دیه از  حقوقی اثر تعارض بینه -تحلیل فقهی

    اله احدي و علی محمدیان سیف   
 حقوق ت تجزیۀ اقرار مقید کیفري در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بهقابلی

 345.................................................................................................................................کشورهاي مسلمان 
 اهللا اکرمی روح   

 369........................................................ی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرمهاي تقنین چالش
 سامان سیاوشیق و  الهام جعفرپور صاد   

 393.........................................................هاها و چالشدر حقوق کیفري ایران؛ حمایت دیدگی نهنگبزه
 پور و  اصغر احمدي مهدي صبوري   

 415............................................................................................گذاري کیفري نقش رویۀ قضایی در قانون
 مهدي دهشیري وکریم صالحی  پور، سهام صداقتی، حسن عالی   

 439.........................فري ایران و ایاالت متحدة آمریکااي تطبیقی در حقوق کی تعقیب مصرانه؛ مطالعه
 جمشید غالملو  و محمد کرمی   

 465..................................................شویی در سیاست کیفري ایران تحلیل تحوالت نوین مبارزه با پول
 محسن قجاوند   

 491.....................هاي سیاست جنایی تقنینی ایران در برابر جرائم و تخلفات علیه بازار سرمایه چالش
 محبوبه منفرد و حسین میرمحمدصادقی    

 515...................................................گري پاسخگوتحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریۀ تنظیم
    بیگی یمان شاهرحیم نوبهار و ا   

 541...یفرگراییک  مطالعۀ تطبیقی الگوهاي بازنمایی بزهکاري در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر
 ستار پروین و حمیدرضا نیکوکار، شهال معظمی   
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