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راهنمای تدوین مقاله
الف) ضوابط مربوط به نویسنده:
 .1نا عنا خانوادی نویسنۀه (گان) کامل باشۀ (به فاهسی ع انگلیسی)؛
 .2میزان تقصیال هتبه ولمی گرعه آموزشی نا دانشدۀه دانشگاه ع شهر مقل دانشگاه نویسنۀه (گان) مشخص شود (بکه
فاهسی ع انگلیسی)؛
 .3نویسنۀه مسؤعل مقاله معرفی گردد؛
 .4ایمیل نوشته شود؛
 .5نشانی کۀ پستی ع شماهه تلفن آعهده شود.
ب) ضوابط مربوط به مقاله:
 .1مقاله بیشتر از  20صفقه نباشۀ؛
 .2ونوان مقاله کوتاه ع گویا باشۀ (به فاهسی ع انگلیسی)؛
 .3مقاله پیشتر جایی چاپ نشۀه یا برای چاپ به جایی دیگر فرستاده نشۀه باشۀ؛
 .4فرستادن سه نسخه چاپی از مقاله به منظوه تسریع ده داعهی الزامی است.
 .5صفقا مجله به صوه  A4ع حاشیه ها از باال ع از پایین  5.1 cmاز چپ ع هاست  4.5 cmباشۀ؛
 .6مقاله ده مقیط  Word 2003ع به شیو نگاهش مجله نوشته عاهسال شود:
 هوایت قلم متن ع پاعهقی طول سطر چدیۀه ع متن قلم ونوان مقاله ( B Compset 17 Boldانگلیسی )Times New Roman 15 قلم ونوان های اصلی( B Compset 14 Boldانگلیسی )Times New Roman 12 قلم ونوان های فروی ( B Compset 13 Boldانگلیسی )Times New Roman 11 قلم متن چدیۀه ع عاژگان کلیۀی ( B Nazanin 11 Regularانگلیسی )Times New Roman 10 منابع پایانی ع پاعهقی ها ( B Nazanin 10 Regularانگلیسی )Times New Roman 8 منابع دهعن متنی( B Nazanin 9 Regularانگلیسی )Times New Roman 8 قلم متن مقاله B Nazanin 12 Regular .7چدیۀه ده مقاله کمتر از  150کلمه ع بیشتر از  250کلمه نباشۀ (به فاهسی ع انگلیسی)؛
 .8عاژگان کلیۀی حۀاقل سه ع حۀاکثر پنج کلمه که با کاما ( ) از هم جۀا شۀه آعهده شود (به فاهسی ع انگلیسی)؛
 .9این مجله مقاله ترجمه شۀه نمی پذیرد؛
 .10مقاال هد شۀه وود داده نمی شونۀ.
ج) ضوابط استناد
 .1این مجله از هعش استناد «دهعن متنی» پیرعی می کنۀ ع کافی است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم فقط
با آعهدن نا نویسنۀه سال انتشاه شماهه صفقه داخل پرانتز معرفی شونۀ .نمونه( :ونایت  1349ص .)25
 .2ده صوه تعۀد منابع از یک نویسنۀه ده یک سکال بکا افکزعدن (الک)) ع (ب) ده کنکاه سکال انتشکاه نوشکته هکا مشکخص
میشونۀ .نمونه( :ونایت ( 1349ال)) ص ( )14ونایت ( 1349ب) ص .)150
 .3منابع موهد استفاده ده پایان مقاله به ترتی الفبایی نا خانوادگی نویسنۀه (ع اگر اثر چنۀ نویسنۀه داشته باشکۀ ترتیک
الفبایی نویسنۀه اعل) تنظیم ع معرفی می شونۀ.
 .4ترتی نوشتن کتاب منبع ده کتابنامه چنین است:
نا خانوادگی نویسنۀه نا نویسنۀه)سال انتشاه کتاب( ونوان کتاب نا مترجم تعۀاد جلۀها شماهه چاپ مقل نشر کتاب ناشر.
 .5ترتی نوشتن مقاله منبع دهکتابنامه چنین است:
نا خانوادگی نویسنۀه نا نویسنۀه(تاهیخ انتشاه مجله) ونوان مقاله بهصکوه مایکل نکا متکرجم نکا مجلکه دعهه مجلکه
شماهه مجله صفقا اعل تا آخر مقاله.
 .6منابع به زبان خاهجی نیز با ترتی باال آعهده شونۀ.

ت
4

فهرست مطالب
مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی ،دوره ،1شماره ،1زمستان 1393

جر انگاهی اوتیاد به مواد مخۀه ده پرتو اصل پۀهساالهی حقوقی21 -1.........................................................
آقابابایی -حسین ع هضایی زادفر -بهناز

کاهبرد معیاههای وینی ع ذهنی ده ووامل موجّهۀ جر 36 -23.........................................................................
آقایی نیا -حسین ع منتی نژاد -صادق

تخصصی شۀن هسیۀگی ده دادگاههای اطفال ده ایران ع ایتالیا 57 -37.........................................................
الها  -غالمقسین ع منوچهری -مریم

نظریه کوهن ع تغییر پاهادایمی ده حقوق کیفری 81 -59...................................................................................
امینی زاده  -مقمۀ

سیاست جنایی اسال ده قبال فساد اداهی ع مطالعۀ تطبیقی با موازین بین المللی 101 -83....................
حسینی -سیۀ مقمۀ ع نوذهی فردعسیه  -مقمۀ

تقوال حق متهم بر داشتن عکیل ده مرحلۀ تقت نظر ده حقوق فرانسه ع ایران 118 -103....................
ساقیان -مقمۀ مهۀی

بازداهنۀگی حقوق بین الملل کیفری ع تأثیر آن ده جوامع انتقالی 143 -119................................................
سبقانی -مهین

قرائت های معاصر از سزاگرایی 164 -145 .............................................................................................................
صابری -ولی

ث
5

Criminal Law and Criminology Studies
(Quarterly)

Faculty of Law and Political Science

Managing Director: S.F. Mousavi
Editor-in-Chief: S.M. Hosseini

Editorial Board:
H. Aghababaie, Gh.H. Elham, A. Haji Deh-abadi,
S. M. Hosseini, S.M. Mirkhalili, H.Moazen-zadegan,
Gh. Mohamad Nasl, V. Rostami, M.H. Sadeghi, M. Shiani

Site: www.jqclcs.ut.ac.ir
Email: clcs@ut.ac.ir

6I

Contents
Vol.1, No.1, Winter 2015
The Criminalization of Drug Addiction in the Light of the Principle of Legal Paternalism…............ 1-21
Aghababaie - H. & Rezaei Zadfar - B.

Application of Subjective and Objective Criteria in Justifications ................................................... 23-36
Aghaie Nia - H. & Mennati Nejad - S.

The specialization of decision making within Juvenile Courts in Iran and Italy .............................. 37-57
Elham - Gh.H & Manouchehri - M.

Kuhn’s Theory and the Paradigm Shift in Criminal Law ................................................................. 59-81
Amini Zadeh - M.

Islamic Criminal policy Against Administrative Corruption and Comparative study by International
Standards ........................................................................................................................................ 83-101
Hosseini - S.M. & Nozari Ferdosieh - M.

Transformations of the Right of Defendant to Have an Attorney in the Under Supervision Stage in
France and Iranian Law ............................................................................................................... 103-118
Saghian - M.M.

Deterrence of International Criminal Law and Its Impact on Transitional Societies ...................119-143
Sobhani - M.

New Versions of Retributivism ...................................................................................................... 145-164
Saberi - A.

7
II

