نمایه پنج ساله مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرمشناسی
شماره ( 1بهار _ تابستان )1129
تحوالت قانون جدید مجازات اسالمی در مورد قلمرو مکانی قوانين جزایی /علي خالقي
قاعدههاي تفسيري ویژه در حقوق جنایی /علي شجاعي
معيارهاي دادرسی عادالنه ناظر بر توقيف متهم  /محمد فرجيها ،محمد باقر مقدسي
نقد آزاديشناختی اهانت به باورهاي دینی /محمدهادي ذاکرحسين
موانع پيش روي دادگاههاي ملی در تعقيب جنایات بينالمللی بر مبناي معيار صالحيت جهانی /معصومهسادات
ميرمحمدي
مسؤوليت مدنی و کيفري توليدکنندگان کاالي غيراستاندارد /صااد دشايي ،پژماا محمادي ،حساين آقاايي
جنتمکا
آسيبشناسی رسانههاي تصویري در بروز خشونت در جوامع /طاهره عابدي تهراني ،فاطمه افشاري
بررسی گستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر /بهنام مدي

شماره ( 9پایيز _ زمستان )1129
بسترهاي بروز ابزارگرایی کيفري /محمدجعفر حبيب زاده ،حامد رحمانيا
اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاههاي کيفري بيگانه در قلمروي ایران /علي خالقي ،مائده ميرشمس
شهشهاني
تهدید به عدم همکاري با دیوان کيفري بينالمللی و آیندة مبهم عدالت کيفري در قارة سياه/
سيّدقاسم زماني
مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقی دولتی در عرصة داخلی /قاسم محمدي ،عليرضا خانيزاده
جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته؛ آثار کيفري و حقوقی /حسين سيمايي صراف ،محمدخليل
صالحي
نقش عرف در تحليل مولفة روانی جرم و عوامل زوال مسؤوليت کيفري /محسن برهاني ،عطيه پارساييا

شماره ( 1بهار _ تابستان )1121
اصل رفتار و قاعدههاي آن در حقوق جنایی :با رویکردي تطبيقی به حقوق ایران و انگلستان /مهرداد
رايجيا اصلي
سازوکارهاي حقوق کيفري ایران در زمينة اعمال حق دادخواهی کودکان بزهدیده (حق بر شکایت
کودک) /اميرحمزه زينالي
ارکان معاونت در اثم /قاسم محمدي ،احسا عباس زاده اميرآبادي
شباهتها و تفاوتهايِ تفسير در حقوقِ جناییِ ماهوي و شکلی /علي شجاعي
ارزیابی ضمانت اجراهاي کيفري نسبت به اشخاص حقوقی (تحليل مادة  92قانون مجازات اسالمی
مصوب  /)1129/9/1محسن شريفي ،محمدجعفر حبيبزاده ،محمد فرجيها
جرم سياسی و تقسيمبندي حد ـ تعزیر /رحيم نوبهار

شماره ( 4پایيز _ زمستان )1121
دیوان کيفري بينالمللی و سياست تقنينی مقتضی دولت جمهوري اسالمی ایران در قبال جرمانگاري
مصادیق خشونت جنسی /زهره موسويفر
تحول اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایـت ضـد بشـریت در پرتـو توسـعه محـاکم کيفـري
بينالمللی /مهدي مؤمني
آثار اصل عدم صالحيت در حقوق کيفري در پرتو آموزههـاي حقـوق عمـومی /آزادهالساادات طااهري،
محمدعلي رجب
جرم سربازگيري کودکان از منظر حقوق بينالمللی کيفري /سيد عليرضا ميرکمالي ،سحر پورحسن زيوه
نقض حقوق عالمت تجاري :جرم قابل گذشت یا غيرقابل گذشت؟ /محسن صادقي
جلوههاي عدم تقابل در نظام حقوق بينالملل کيفري /هاله حسيني اکبرنژاد

شماره ( 5بهار _ تابستان )1124
الزامات و سازوکارهاي پليس اطفال و نوجوانان در ایران (مطالعه تطبيقی :حقوق امریکا) /حسنعلي
مؤذ زادگا  ،حسين جوادي
حمایت از کودکان درسازوکارهاي قضایی و غيرقضایی تعقيب کيفري نقض حقوق آنان /رضا اسالمي،
فروزا باقري
قانونمندي :بنياد پوزیتيویستی تأسيسات کيفري حقوق بينالملل /آرامش شهبازي
تطبيق فرآیند تفتيش و بازرسی در الگوي دادرسی کيفري ایران و امریکا /غالمحسن کوشکي ،سحر
سهيل مقدم
راهکارهاي حل تعارض ميان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشري دولتها /سيّدقاسم
زماني ،فرشيه باقري
خونصلح؛ حلوفصل سنتی قتل /حسين غالمي ،حسين مرادقلي

شماره ( 6پایيز _ زمستان )1124
تروریسم در عداد جنایات بينالمللی :رویکرد دادگاه ویژة لبنان به تعریـف تروریسـم بـينالمللـی/
ابراهيم بيگزاده ،منا ميرزاده
تأثير رسانهها بر خشونتگرایی و احساس ناامنی /علي صفاري ،راضيه صابري
عنصر معنوي جنایت شکنجه با نگاهی به اساسنامه دیوان کيفري بينالمللی /مهدي عبادالمالکي ،سايّد
قاسم زماني
حق برخورداري مظنونان و متهمان از وکيل مدافع منتخب؛ تطبيق بـا اسـناد حقـوق بشـري /رجاب
گلدوست جويباري ،مهرا ابراهيمي منش
بررسی تطبيقی کالهبرداري رایانهاي با کالهبرداري سنتی با نگاه به امنيت تجارت الکترونيکی /سايّد
حسين طباطبايي
نقش بزهدیده در حقوق کيفري انگلستان /سيّدعليرضا ميرکمالي

شماره ( 7بهار _ تابستان )1125
تحليل آثار حبس بر زندانيان زن در پرتو نظریة «قوانين تقليد» گابریل تارد /مهدي فضلي ،شهين
دارابيپناه
شهادت از راه دور (تحليل ماده  186قانون مجازات اسالمی) /دکير ابوالقاسم خدادي ،علي خالدي
سنجش تأثيرپذیري از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهاي شهر تهران /دکير محمد آشوري،
آسيه اکبري شارک
تحریمهاي یکجانبه عليه ایران از منظر حقوق بينالملل کيفري :جنایت عليه بشریت؟ /دکير سيد
قاسم زماني ،حسين فرحي ،دکير آرامش شهبازي
تقارن مسؤوليت بينالمللی فرد و دولت در قبال تجاوز /هيلدا رضائي ،دکير صاد سليمي
جلوههاي ترميمی معامله اتهام در دادگاه کيفري بينالمللی براي یوگسالوي سابق /فاطمه السادات
قريشي محمدي ،دکير مهدي مومني

شماره ( 8پایيز _ زمستان )1125
مسؤوليت بينالمللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأي دیوان بينالمللی
دادگستري در دعواي بلژیک عليه سنگال /دکير محمدحسين رمضاني قوامآبادي
پيشينه و مبانی تشکيل پليس قضایی در حقوق ایران /دکير حسنعلي مؤذ زادگا  ،محمد فرجي
مطالعه فرایند صدور و اعتراض به قرار بازداشت موقت در ایران با تأکيد بر نظام حقوقی فرانسه /دکير
غالمحسن کوشکي
تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سياسی /دکير نسرين مهرا ،دکير نوروز کارگري
رویههاي ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبيين رویکردي نوین در سيستم کيفري ایران) /دکير سيد
حسين حسيني ،زهرا احمدي
همپوشی در رفتار بزه (بررسی موردي نشر اکاذیب رایانهاي و افترا از طریق رایانه) /دکير حسن
عاليپور ،الهام خراساني

شماره ( 2بهار _ تابستان )1126
حمایت از قربانيان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بينالملل /دکير حسين شريفي
طرازکوهي ،فاطمه فيحپور
بررسی فرضيه نسلزدایی إزیديهاي عراق توسط داعش /دکير مرتضي جوانمردي صاحب ،محمدباقر
رسيگار مهجنآبادي
ارادة آزاد به مثابة رکن مسؤوليت کيفري در جدال سازگارانگاري و ناسازگارانگاري /دکير رحيم نوبهار،
محمدرضا خط شب
بررسی جرمشناختی تأثير بيماري افسردگی ماژور بر نگرش نسبت به مواد مخدر /غالمحسين کريمي
کهکي ،مهري زما زاده بهبهاني
انسجام حقوقی در حقوق کيفري بينالمللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگانهاي اجرایی ـ
قضایی) /دکير عليرضا باقري ابيانه
مفهوم قربانی در حقوق بينالملل کيفري /دکير سيّدابراهيم حسيني ،دکير سيّدقاسم زماني

راهنمای درخواست اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی (علمی – پژوهشی)

حق اشتراک ساالنه با احتساب هزینه ارسال مجله از طریق پست پیشتاز در استان تهران 005.555 ،ریال و در سایر
استانها 005.555 ،ریال است.
اگر خواهان اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی (دو شماره در سال) هستید:
ـ برگ اشتراک را به طور کامل و خوانا تکمیل فرمایید؛
ـ حق اشتراک ساالنه را به حساب جاری طالیی  9087733371731نزد بانک سپه به نام مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقـویی شـهر دانـ( ایابـل
پرداخت در کلیه شعب سپه) یا کارت بانکی شماره  8691789339781966بانک سامان واریز نمایید؛
ـ بریده یا فتوکپی برگ تکمیلشده درخواست اشتراک را به همراه رسید بانکی به یکی از طرق زیر به دفتر مجله ارسال فرمایید:


ارسال به نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir :



ارسال به نشانی پستی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان سنائی ،خیابان نهم ،خیابان گیالن ،پالک  -8کدپستی  9878870999مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای حقویی شهر دان( امجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی)؛

ـ عالوه بر روشهای فوق ،شما میتوانید با مراجعه به درگاه اینترنتی پژوهشکده حقویی شهر دان( به نشانی  www.sdil.ac.irبه صـورت بـرخ
ایدام به اخذ اشتراک نمایید.
 در صورت تمایل به اشتراک مجله برای خارج کشور با نشانی الکترونیکی  submit@sdil.ac.irمکاتبه فرمایید.

 در صورت عدم دریافت نشریه تا  98روز پس از انتشار آن ،موضوع را به دفتر مجله با شـماره تلنـ  369-77799879داخلـی  938اطـالع
دهید.
 ....................................................................................................................... .............................................................................................................................

برگ درخواست اشتراک مجلۀ پژوهشهای حقوق جزا و جرمشناسی
نام و نام خانوادگی متقاضی............................................................................................................................... ............................................ :
نشانی ............................................................................................................................................................................................................. :
کدپستی ................................................................................ :صندوق پستی............................................................................................... :
تلن  ..................................................................................... :شمارههای مورد تقاضا................................................................................... :

Email: ………………………………………………………………………………………..
مبلغ واریزی ........................................................................ :شماره و تاریخ رسید بانکی............................................................................. :

