
 شناسی حقوق جزا و جرم پژوهشهاي مجله ساله هشت نمایه

 (9213تان تابس _)بهار  1شماره 

 يخالق يعل /ییجزا نيقوان یمکان قلمرو مورد در یاسالم مجازات دیجد قانون تحوالت

  يشجاع يعلی/ ژه در حقوق جناییو يريتفس يها قاعده

 يمحمد باقر مقدس ا،هيمحمد فرج/  ف متهميعادالنه ناظر بر توق یدادرس يارهايمع

 نيذاکرحس يمحمدهاد/ ینید ياهانت به باورها یشناخت يآزادنقد 

سادات  معصومهی/ ت جهانيار صالحيمع يبر مبنا یالملل نيات بیب جنايدر تعق یمل يها دادگاه يش رويموانع پ

  ميرمحمدي

 آقاايي  حساين  محمادي،  پژماا   دشايي،  صااد  د/ راستانداريغ يدکنندگان کااليتول يفريو ک یت مدنيمسؤول

  مکا  جنت

  افشاري فاطمه تهراني، عابدي طاهره/ در بروز خشونت در جوامع يریتصو يها رسانه یشناس بيآس

  يبهنام مدر/ حقوق بش ییگستره اعمال فرض برائت توسط دادگاه اروپا یبررس

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (9213زمستان  _)پایيز  2شماره 

  رحمانيا  حامد زاده، حبيب محمدجعفرکيفري/  ابزارگرایی بروز بسترهاي

 ميرشمس مائده خالقي، علي/ ایران قلمروي در بيگانه کيفري هايدادگاه احکام آثار شناسایی و اجرا

  شهشهاني

/ سياه قارة در کيفري عدالت مبهم آیندة و المللیبين کيفري دیوان با همکاري عدم به تهدید

   زماني سيّدقاسم

  زاده خاني عليرضا محمدي، قاسم/ داخلی عرصة در دولتی حقوقی اشخاص کيفري مسؤوليت

 محمدخليل صراف، سيمايي حسين/ حقوقی و کيفري آثار ؛ ورشکسته تاجر اموال در دخالت جرایم

  صالحي

  پارساييا  عطيه برهاني، محسن/ کيفري مسؤوليت زوال عوامل و جرم روانی مولفة تحليل در عرف نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1393تابستان  _)بهار  3شماره 

 مهردادانگلستان/  و ایران حقوق به تطبيقی رویکردي با: جنایی حقوق در آن هايقاعده و رفتار اصل

  اصلي رايجيا 

 شکایت بر حق)دیده بزه کودکان دادخواهی حق اعمال زمينة در ایران کيفري حقوق سازوکارهاي

 زينالي اميرحمزهکودک(/ 

  اميرآبادي زاده عباس احسا  محمدي، قاسماثم/  در معاونت ارکان

  شجاعي علي /شکلی و ماهوي جناییِ حقوقِ در تفسير هايِتفاوت و هاشباهت

 اسالمی مجازات قانون 20 مادة تحليل) حقوقی اشخاص به نسبت کيفري اجراهاي ضمانت ارزیابی

 فرجيها محمد زاده، حبيب محمدجعفر شريفي، محسن(/ 1/2/1392 مصوب

 نوبهار رحيمتعزیر/  ـ حد بنديتقسيم و سياسی جرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1393زمستان  _)پایيز  4شماره 

 يانگار در قبال جرم رانیا یاسالم يدولت جمهور یمقتض ینيتقن استيو س یالملل نيب يفريک وانید

  فر موسوي زهره/ یخشونت جنس قیمصاد

 

ـ بودن جرم در خصوص جنا یتحول اصل قانون ـ يمحـاکم ک  وسـعه در پرتـو ت  تیضـد بشـر   تی  يرف

  مؤمني مهدي/ یالملل نيب

 

 طااهري،  الساادات  آزاده/ یحقـوق عمـوم   يهـا  در پرتو آموزه يفريدر حقوق ک تيآثار اصل عدم صالح

  رجب محمدعلي

 

  زيوه پورحسن سحر ميرکمالي، عليرضا سيد/ يفريک یالملل نيکودکان از منظر حقوق ب يريسربازگجرم 

 

  صادقي محسن/ گذشت؟ رقابليغ ای: جرم قابل گذشت ينقض حقوق عالمت تجار

 

  اکبرنژاد حسيني هاله/ يفريملل کال نيعدم تقابل در نظام حقوق ب يها جلوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1394تابستان  _)بهار  5شماره 

 حسنعلي/ (امریکا حقوق: تطبيقی مطالعه) ایران در نوجوانان و اطفال پليس سازوکارهاي و الزامات

                                                      جوادي حسين زادگا ، مؤذ 

 اسالمي، رضاآنان/  حقوق نقض کيفري تعقيب غيرقضایی و قضایی درسازوکارهاي کودکان از حمایت

                                            باقري فروزا 

                                                                         شهبازي آرامش/ الملل بين حقوق کيفري تأسيسات پوزیتيویستی بنياد: قانونمندي

 سحر کوشکي، غالمحسن/ امریکا و ایران کيفري دادرسی الگوي در بازرسی و تفتيش فرآیند تطبيق

                                                                             مقدم سهيل

 سيّدقاسم /ها دولت بشري حقوق تعهدات و استرداد از ناشی تعهدات ميان تعارض حل راهکارهاي

                                                    باقري فرشيه زماني،

                                                                                                                              مرادقلي حسين غالمي، حسينقتل/  سنتی فصل و حل صلح؛ خون

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1394زمستان  _)پایيز  6شماره 

/ المللـی  یسـم بـين  ترور یـف لبنان به تعر یژةدادگاه و یکرد: روالمللی ينب یاتدر عداد جنا تروریسم

              ميرزاده منا زاده، بيگ ابراهيم

                                                                 صابري راضيه صفاري، علي/ یو احساس ناامن ییگرا ها بر خشونت رسانه تأثير

 

 سايّد  عبادالمالکي،  مهدي/ المللی ينب يفريک یوانبه اساسنامه د یشکنجه با نگاه یتجنا يمعنو عنصر

                            زماني قاسم

 

 رجاب / يبـا اسـناد حقـوق بشـر     يقمدافع منتخب؛ تطب يلمظنونان و متهمان از وک يبرخوردار حق

               منش ابراهيمي مهرا  جويباري، گلدوست

 

 سايّد / يکیالکترون يت تجارتبا نگاه به امن یسنت يبا کالهبردار اي یانهرا يکالهبردار يقیتطب بررسی

  طباطبايي حسين

 

                                                                           ميرکمالي سيّدعليرضا/ انگلستان يفريحقوق ک در یدهد بزه نقش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1395تابستان  _)بهار  7شماره 

 شهين فضلي، مهدي/ تارد لیگابر« ديتقل نيقوان» ةینظر پرتو در زن انيزندان بر حبس آثار ليتحل

                            پناه دارابي

                                        خالدي علي خدادي، ابوالقاسم دکير(/ یاسالم مجازات قانون 186 ماده ليتحل) دور راه از شهادت

 آشوري، محمد دکير/ تهران شهر يدادسراها یعمل هیرو در شهادت یروانشناس از يریپذ ريتأث سنجش

           شارک اکبري آسيه

 سيد دکير/ ت؟یبشر هيعل جنایت: يفريک الملل نيب حقوق منظر از رانیا هيعل یکجانبه هاي تحریم

        شهبازي آرامش دکير فرحي، حسين زماني، قاسم

                                                   سليمي صاد  دکير رضائي، هيلدا/ تجاوز قبال در دولت و فرد یالملل نيب تيمسؤول تقارن

 السادات فاطمه/ سابق يوگسالوی يبرا یالملل نيب يفريک دادگاه در اتهام معامله یميترم يها جلوه

       مومني مهدي دکير محمدي، قريشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (9513تان زمس _)پایيز  8شماره 

 المللی بين دیوان رأي پرتو در محاکمه یا استرداد به تعهد نقض از ناشی المللی بين مسؤوليت 

                            آبادي قوام رمضاني محمدحسين دکيرسنگال/  عليه بلژیک دعواي در دادگستري

                                        فرجي محمد ،زادگا  مؤذ  حسنعلي دکيرایران/  حقوق در قضایی پليس تشکيل مبانی و پيشينه 

 دکيرفرانسه/  حقوقی نظام بر تأکيد با ایران در موقت بازداشت قرار به اعتراض و صدور فرایند مطالعه 

           کوشکي غالمحسن

        کارگري نوروز دکير ،مهرا نسرين دکيرسياسی/  ابزار یک یا اجتماعی ـ روانی نشانه یک تروریسم 

 سيد دکير/ (ایران کيفري سيستم در نوین رویکردي تبيين) تخلف؟ یا جرم رقابتی ضد هاي رویه 

                                                   احمدي زهرا ،حسيني حسين

 حسن دکير/ (رایانه طریق از افترا و اي رایانه اکاذیب نشر موردي بررسی) بزه رفتار در همپوشی 

       خراساني الهام پور،  عالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (6139تان تابس _)بهار  9شماره 

 شريفي حسين دکير/ الملل بين حقوق شدن انسانی روند پرتو در تروریسم قربانيان از حمایت 

                            پور فيح فاطمه ،طرازکوهي

 محمدباقر ،صاحب جوانمردي مرتضي دکير/ داعش توسط عراق هاي إزیدي زدایی نسل فرضيه بررسی 

                                        آبادي مهجن رسيگار

نوبهار،  رحيم دکير /يو ناسازگارانگار يدر جدال سازگارانگار يفريک يتآزاد به مثابة رکن مسؤول ارادة 

           شب خط محمدرضا

 کريمي غالمحسين/ مخدر مواد به نسبت نگرش بر ماژور افسردگی بيماري تأثير شناختی جرم بررسی 

        بهبهاني زاده زما  مهري ،کهکي

 ـ اجرایی هاي ارگان و منشأ در کثرت به توجه با) المللی بين کيفري حقوق در حقوقی انسجام 

                                                   ابيانه باقري عليرضا دکير/ (قضایی

       زماني سيّدقاسم دکير ،حسيني سيّدابراهيم دکير/ کيفري الملل بين حقوق در قربانی مفهوم 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1396 تانزمس _)پایيز  10شماره 

 پور جاني مجيبي دکير ا گوهري شکفيه معصومه/ ایران الملل بين جزاي حقوق در متقابل مجرميت قاعدة

 اسکلکي

/ آن به رسيدگی در المللی بين کيفري دیوان صالحيت بررسی و تجاوز جنایت مثابه به سایبري حمله

 مالباشي زاده اسمعيل پرسيو دکير

 حقوق بر تأکيد با) کيفري؛ دادرسی  فرایند در آن هاي رهيافت و کيفري حقوق به مدار امنيت رویکرد

 معظمي شهال دکير ،غالمي اله نبي /(متحده ایاالت و فرانسه ایران، کيفري

 عليرضا دکير/ اعدام مجازات زمينه در المللی بين کيفري هاي دادگاه اساسنامه بر بشر حقوق نظام تأثير

 پور تقي

 کودکان از حمایت قانون و مدنی قانون بر تأکيد با) غيرکيفري مقررات در جنسی دیدگی بزه بسترهاي

 آبادي حسين عطايي السادات نرگس ،ميرسعيدي منصور سيد دکير/ (بدسرپرست و سرپرست بی نوجوانان و

 دکير ،خوئي زاده حکيام پياما / دریایی تروریسم با کيفري مقابله و پيشگيري در المللی بين اقدامات

 عبدالهي محسن

 

 

 

 

 

 

 



 (7139تان تابس _)بهار  11شماره 

 در المللی بين کيفري دیوان زمانی صالحيت و شيميایی هاي سالح از استفاده انگاري جرم بر تأملی

 زماني قاسم سيد دکير ،عبدالمالکي مهدي دکير/ ایران و عراق جنگ به نگاهی با جنایت این   به رسيدگی

 صفاري علي دکير ،آقايي مجيد/ فوتبال تماشاگران خشونت شناختی جرم بررسی

 به روانی گذاري نقش از استفاده) کودکان پرخاشگري کاهش بر روانی گذاري نقش اثربخشی سنجش

 سواد سليماني الميرا ،آشوري محمد دکير/ (آميز خشونت رفتارهاي مجازات کالسيک سازوکارهاي جاي

 رودباري

 رحمدل منصور دکير/ کيفري دادرسی در فوري امور

 غالمي حسين دکير ،خاکسار داود/ حبس جایگزین هاي مجازات با رابطه در ایران قضایی جنایی سياست

 آباد دولت نشين حاشيه منطقه: مطالعه مورد) کرمانشاه شهر در جرم ارتکاب با نشينی حاشيه رابطه

 مظفري محمدسعيد ،بشيريه تهمورث دکير/ (1393 سال در کرمانشاه

 کارناوال، مفاهيمِ بر تکيه با نوجوانان و کودکان بزهکاري تحليلِ در فرهنگی شناسی جرم کاربست

 آقائي سارا دکير/ دوم زندگی و آدرنالين

 

 

 

 

 

 

 



 (7139زمستان  - زیيپا) 12شماره 

 ا شاهد بهارک /1392ب مصو يفريک ین دادرسیيمنصفانه در قانون آ یدادرس يبارز الگو يها از جلوه یبرخ

 مهرا نينسر دکير

 يميمق يمهد دکير/ ی وضع يريشگيدر پ« یه انتخاب منطقینظر» یمبان

 نژاد غالم اسري/  المللی یافته در حقوق کيفري ایران و اسناد بين م سازمانیعواید ناشی از جراپيشگيري از انتقال 

 ثابت يمهدو يمحمدعل دکير ا

و  یقات مقدماتي( به حقوق شاهد و مطلع در مرحله تحق1392) يفريک ین دادرسیيکرد قانون آیرو یبررس

 زادگا  مؤذ  يحسنعل دکير ا ياخير عباس/ ي ا و منطقه یالملل نيزان انطباق آن با اسناد بيم

/ یی ه قضاید بر رويها با تأک و باغ یزراع یاراض یوارکشیق دیرمجاز از طريغ ير کاربرييبزه تغ یل حقوقيتحل

 ا يقنبر ناصر ا مند بهره ديحم دکير

 زاده ليخل رجيا ا پور يصبور يمهد دکير/ ی شمس 1295مصوب  یعرف يقانون جزا یفرشناختيل کيتحل

 نوبهار ميرح دکير ا اريخدا نيحس/ د دا در حدوينوپ ییجزا يکاربست نهادها یسنج  امکان

 

 

 

 

 

 

 

 



 (8139تابستان  _بهار ) 13شماره 

 اسماعيل دکير ا زماني قاسم سيّد دکير/ المللی کيفري: همکاري و حمایت نهادین اتّحادیه اروپایی و دیوان بين

 يعقوبي

 سوداني بدر دکير ا دو  غالمي حسين دکير/ قلمرو ميانجيگري کيفري در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران

 سادري

 ابراهيمي شهرام دکير ا کوچکي احمدرضا/ 1392تخفيف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 

 خندا  گل سميرا دکير/ المللی مؤثر بر ارتکاب جنایات عليه بشریت شناختی عوامل بين بررسی جرم

 دکير ا شاد طاهري پريما دکير/ گرا در جرایم جنسی عليه اطفال و نوجوانان پيامدهاي سياست کيفري عوام

 شامبياتي هوشنگ

 سهامي نعيم ا اصلي رايجيا  مهرداد دکير/ «مدار سياست جنایی بيمه»در راستاي « حقوق بيمة جنایی»درآمدي بر 

 دیده؛ در پرتو اصل شناسایی متقابل در حقوق کيفري تقابل یا تعامل قوانين کيفري دولت خارجی با حقوق بزه

 صالحي جواد دکير/ اتحادیه اروپا

اصل شناسایی متقابل آراء و تصميمات قضایی در حقوق کيفري اتّحادیة اروپا با نگاهی به اجراي آراي کيفري 

 فرجي محمد ا فرد رضوي بهزاد دکير/ و قرار جلب اروپایی
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 (1398زمستان  - زیيپا) 14شماره 

 دکير/  مطالعة تطبيقی فرایند توقف و بازرسی پليسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

 پاشاکي خواه دولت پيما  ا کوشکي غالمحسن

نظریه »مسئوليت دارندگان وسایل نقليه موتوري درمقابل شخص ثالث، به مثابه مسئوليت مدنی یا کيفري؟ 

 نصراله دکير/  «خطر از ظهور تا افول و سير تحوالت مسئوليت دارندگان وسایل نقليه در حقوق ایران

 سالمي مينا ا خسروآبادي جعفري

 رحمدل منصور دکير/ رهبري باند مجرمانه و تشدید مجازات

/  الملل کيفري( در حقوق بينعرف؟ )توسل به موارد غيرقطعی عرفی « اختراع»در شناسایی عرف یا « تحول»

 ابيانه باقري عليرضا دکير

 پاکزاد بيول دکير ا همداني نظرپور رابعه/ تحليل محتواي سریال تلویزیونی کيميا از منظر خشونت خانوادگی

ينة بزهکاري نوجوانان با رویکرد تطبيقی به نظام عدالت هاي کيفرشناسی نوین درزم مبانی و قلمرو آموزه

 هاشمي حسين سيّد دکير ا سالسياني داودي علي/ کيفري ایران و آمریکا

 پور علي هيوا ا بيگي جمال ردکي/ دیدگان جنایت ناپدیدسازي اجباري المللی به حقوق بزه رویکرد اسناد بين

 نوريا  ايوب ا نوروزي نادر دکير ا نسل محمد غالمرضا دکير/ ها ها و جلوه گرایی راست، زمينه شناسی واقع جرم

 !ERRORالمللی بين دیوان کيفري   المللی در تحقيقات مقدماتی  بين  هاي  مشارکت سازمان

BOOKMARK NOT DEFINED. /جاويدزاده حميدرضا دکير ا قدسي ابراهيم سيّد دکير ا زيوه پورحسن سحر 
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 ییه قضایران و رویا يفريآن در حقوق ک ياجرا و ضمانت یخوداتهام یسکوت متهم با اصل نف  ارتباط حق

 يصالح جواد دکير/ متحده االتیا

/ یالملل نيران، افغانستان و اسناد بیسم در حقوق ایترور ین ماليمقررات مبارزه با تأم ییو واگرا ییهمگرا

 يپوربافران حسن دکير ا يآباد ده يحاج احمد دکير ا رزادهيدب درضايحم

 نوبهار ميرح دکير ا يغفار محمد/ رفت از آنبرون يهاو راه ییزداجرم يهاچالش

 راديعسکر نيحس ا يزمان قاسم ديّس دکير/ الملل نيآمر و مأمور در حقوق ب يفريت کيتحواّلت انتساب مسئول

 يغالم نيحس دکير ا زادهيعل نيرام دکير/ یت اجتماعيمسئول يق ارتقایازطر یم بانکیاز جرا يريشگيپ

 باقر دکير ا يرکالئيم يموسو يمصطف ديّس/ ته حقوق بشر ملل متحدية کمیل در رويمتهم از وک يحق برخوردار

 ا يگلدوز رجيا دکير ا شاملو

نظارت قضایی در مرحله تحقيقات مقدماتی در دادرسی کيفري ایران و دیوان کيفري  یقيتطب یبررس

 يلياردب يمحمدعل دکير ا يعبد نيحس دکير/ المللی بين

 يآشور محمد دکير ا يدهقان يعل/ رانیدر ا یاختصاص يفريک يها بر دادگاه ينقد

 يمحمدعل دکير ا خندا گل رايسم دکير/ تیه بشريم علیمؤثر بر ارتکاب جرا یعوامل داخل یشناخت جرم یبررس

 يآبادده يحاج

 هيحور دکير ا اکبرنژاد ينيحس هاله دکير/ تیه بشريات علیون منع و مجازات جنايس کنوانسینو شيپ یبررس

 اکبرنژاد ينيحس

 يسيرئ اليل دکير ا آباد نرج ينظام توقا / يبریم سایجرا ةنيمتقابل درزم ییمعاضدت قضا

د بر حوزه آب و يرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز با تأکيکنندگان غ ل قانون مجازات استفادهيتحل

 يشهرو حسن ا داورپور صدف/ فاضالب



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

 
 
 ریو در سا الیر 570.000در استان تهران،  شتازیپست پ قیارسال مجله از طر نهیاشتراک ساالنه با احتساب هز  حق

 است. الیر 700.000ها،  استان
 

 ( هستید: در سال  شناسی )دو شماره حقوق جزا و جرم مجلۀ پژوهشهای  اشتراک  اگر خواهان

 فرمایید؛  و خوانا تکمیل  اشتراک را به طور کامل  ـ برگ

  شـهر دانـ) ایابـل     و پژوهشهای حقـویی   مطالعات  مؤسسه  نزد بانک سپه به نام 1378800089809جاری طالیی   ـ حق اشتراک ساالنه را به حساب

 بانک سامان واریز نمایید؛  6219861001859122( یا کارت بانکی شماره  سپه  شعب  در کلیه  پرداخت

 به یکی از طرق زیر به دفتر مجله ارسال فرمایید:  را به همراه رسید بانکی  اشتراک  خواستدر  شده تکمیل  برگ  یا فتوکپی  ـ بریده

  :ارسال به نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir   

  :مؤسسه 1585743111کدپستی  -5خان زند، خیابان سنائی، خیابان نهم، خیابان گیالن، پالک  تهران، خیابان کریمارسال به نشانی پستی  

 شناسی(؛  جزا و جرم حقوق یپژوهشها ۀمجلا  شهر دان)  و پژوهشهای حقویی  مطالعات

 بـرخ  به صـورت   www.sdil.ac.irدرگاه اینترنتی پژوهشکده حقویی شهر دان) به نشانی  توانید با مراجعه به های فوق، شما می ـ عالوه بر روش

 ایدام به اخذ اشتراک نمایید.

  در صورت تمایل به اشتراک مجله برای خارج کشور با نشانی الکترونیکیsubmit@sdil.ac.ir  .مکاتبه فرمایید 

 دهید.   اطالع 5داخلی  021-88811581را به دفتر مجله با شماره تلفن   ، موضوع از انتشار آن  روز پس 15تا   نشریه  دریافت  عدم  در صورت 
........................................................................................................................................................ ............................................................................................ 

 

 

 

شناسی حقوق جزا و جرم  پژوهشهایمجلۀ   اشتراک  درخواست  برگ  

 ...............................................................................................................................: ............................................ متقاضی  خانوادگی  و نام  نام

 ...............................................................................................................................................................................................: .............. نشانی

 ....................................................................................................... صندوق پستی: .................................................................کدپستی: .......

 ................................................................................... :تقاضا مورد  های شماره.......................................... تلفن: ...........................................

Email: ……………………………………………………………………………………….. 

 ............................................................................. :بانکی رسید تاریخ و شمارهمبلغ واریزی: ........................................................................ 

Email: 

.........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

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


