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 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
 وهشی(ژپ -علمی مۀ)فصلنا

 
 
 
 
 
 

1393، زمستان 1، شماره1دوره

 الف



 

 ب 2

دانشکدۀ  حقکوق ع ولکو     « فصلنامه حقوق» 1393 لاز سا
مطالعکا    سیاسی به سه فصلنامۀ جۀاگانه از جمله فصلنامۀ

. به موجک   کیفری ع جر  شناسی تبۀیل شۀه استحقوق 
صکادهه از   1/11/1393مکوه    20209/18/3مجوز شکماهه  

سیون برهسی نشریا  ولمی عزاه  ولکو   تققیقکا  ع   یکم
 .اه ولمی ک پژعهشی داهدعهی  این نشریه اوتبفنا
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 )استادیاه دانشگاه تهران(دکتر مقمۀ یدرنگی مدیر اجرایی:

 کوهش اسۀی :ویراستار
 صۀیقه هضاپوه صفحه آراء:

 دانشگاه تهران ناشر:
 8175 -1735ک: شماهه شاب

 اداهه کل خۀما  پژعهشی ع انتشاها  دانشگاه تهران صحافی و چاپ:
 تهران  خیابان انقالب اسالمی  دانشگاه تهران نشانی پستی:

 www.jqclcs.ut.ac.ir آدرس وب سایت:

 clcs@ut.ac.ir آدرس الکترونیک:

 پ

 دانشدۀه حقوق ع ولو  سیاسی دانشگاه تهران صاحب امتیاز:
 سیۀ فضل اهلل موسوی )استاد دانشگاه تهران( مدیر مسؤول:

 سیۀ مقمۀ حسینی )دانشیاه دانشگاه تهران( سردبیر:
 

 
 اعضای هیات تحریریه:

 (دانشیاه دانشگاه گیالن) حسین آقابابائی

 دانشیاه دانشگاه تهران() غالمحسین الهام
 (دانشیاه  پردیس فاهابی دانشگاه تهران) آبادیاحمد حاجی ده

 )دانشیاه دانشگاه تهران(سید محمد حسینی 
 )دانشیاه دانشگاه تهران( ولی رستمی

 (دانشیاه دانشگاه تهران) ملیحه شیانی

 (دانشگاه شیراز دانشیاه) محمد هادی صادقی

 (دانشگاه والمه طباطبائی هدانشیا) حسینعلی مؤذن زادگان

 (دانشیاه دانشگاه ولو  انتظامی) غالمرضا محمد نسل

 (پردیس فاهابی دانشگاه تهران دانشیاه) سید محمود میرخلیلی

http://www.jqclcs.ut.ac.ir/
mailto:clcs@ut.ac.ir
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 راهنمای تدوین مقاله

 :نویسنده الف( ضوابط مربوط به
 نا  عنا  خانوادی نویسنۀه )گان( کامل باشۀ )به فاهسی ع انگلیسی(؛ .1
( مشخص شود )بکه  گانه )نا  دانشدۀه  دانشگاه ع شهر مقل دانشگاه نویسنۀ میزان تقصیال   هتبه ولمی  گرعه آموزشی  .2

 فاهسی ع انگلیسی(؛
 نویسنۀه مسؤعل مقاله معرفی گردد؛ .3
 نوشته شود؛ایمیل  .4
 نشانی  کۀ پستی ع شماهه تلفن آعهده شود. .5

 :مقاله ضوابط مربوط بهب( 
 صفقه نباشۀ؛ 20مقاله بیشتر از  .1
 ونوان مقاله کوتاه ع گویا باشۀ )به فاهسی ع انگلیسی(؛ .2
 ۀه باشۀ؛مقاله پیشتر جایی چاپ نشۀه یا برای چاپ به جایی دیگر فرستاده نش .3
 چاپی از مقاله به منظوه تسریع ده داعهی الزامی است.فرستادن سه نسخه  .4
 باشۀ؛ cm 4.5  از چپ ع هاست  cm  5.1ع حاشیه ها از باال ع از پایین  A4صفقا  مجله به صوه   .5
 :ع به شیو  نگاهش مجله نوشته عاهسال شود Word 2003مقاله ده مقیط  .6
 ر چدیۀه ع متن هوایت قلم متن ع پاعهقی  طول سط -
 (Times New Roman 15 انگلیسی) B Compset 17 Boldمقاله  قلم ونوان -
 (Times New Roman 12 انگلیسی)B Compset 14 Bold قلم ونوان های اصلی -
 (Times New Roman 11 انگلیسی) B Compset 13 Bold قلم ونوان های فروی -
 (Times New Roman 10 انگلیسی)B Nazanin 11 Regular  چدیۀه ع عاژگان کلیۀیمتن قلم  -
 (Times New Roman 8 انگلیسی)B Nazanin 10 Regular ع پاعهقی ها منابع پایانی  -

 (Times New Roman 8 انگلیسی) B Nazanin 9 Regular منابع دهعن متنی -
 B Nazanin 12 Regularقلم متن مقاله  -

 )به فاهسی ع انگلیسی(؛ مه نباشۀکل 250کلمه ع بیشتر از  150  کمتر از  چدیۀه ده مقاله .7
 آعهده شود )به فاهسی ع انگلیسی(؛ حۀاقل سه ع حۀاکثر پنج کلمه که با کاما ) ( از هم جۀا شۀه کلیۀی عاژگان .8
 این مجله مقاله ترجمه شۀه نمی پذیرد؛ .9

 مقاال  هد شۀه وود  داده نمی شونۀ. .10

 استناد ج( ضوابط
ع کافی است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم  فقط  عی می کنۀپیر« دهعن متنی»این مجله از هعش استناد  .1

 (.25  ص 1349فقه داخل پرانتز معرفی شونۀ. نمونه: )ونایت  با آعهدن نا  نویسنۀه  سال انتشاه  شماهه ص
ا مشکخص  سکال انتشکاه  نوشکته هک    )الک(( ع )ب( ده کنکاه   ده صوه  تعۀد منابع از یک نویسنۀه ده یک سکال بکا افکزعدن     .2

 .(150  ص   )ب(1349  )ونایت  (14  )ال((  ص 1349)ونایت  شونۀ. نمونه:  می
نویسنۀه داشته باشکۀ  ترتیک     منابع موهد استفاده ده پایان مقاله  به ترتی  الفبایی  نا  خانوادگی نویسنۀه  )ع اگر اثر چنۀ .3

 ( تنظیم ع معرفی می شونۀ.الفبایی نویسنۀه اعل
 نبع ده کتابنامه چنین است:ترتی  نوشتن کتاب م .4

 ناشر.جلۀها  شماهه چاپ  مقل نشر کتاب    تعۀاد ونوان کتاب  نا  مترجم  )انتشاه کتاب سال(ه  نا  نویسنۀهنا  خانوادگی نویسنۀ
 ترتی  نوشتن مقاله منبع دهکتابنامه چنین است: .5

دعهه مجلکه     نکا  متکرجم  نکا  مجلکه      صکوه  مایکل  هب ونوان مقاله  (تاهیخ انتشاه مجله)نا  خانوادگی نویسنۀه  نا  نویسنۀه
 صفقا  اعل تا آخر مقاله.شماهه مجله  

 منابع به زبان خاهجی نیز با ترتی  باال آعهده شونۀ. .6

 ت
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