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 کارگروه برگزاری همایش مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه                     
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 «های همایشو مقاله های تفصیلیچکیدهنامه نگارش شیوه»

 

و مقاله  ارسال شود( 1397اسفند ماه  10)که باید تا  نوشتارها در دو قالب چکیده تفصیلی .1

تهیه و تنظیم شده و از طریق درگاه اینترنتی همایش  ارسال شود( 1398خرداد ماه  31)که باید تا  اصلی

(cpm1398.sbu.ac.irو ) ( یا نشانی الکترونیکی همایشcpman1398@gmail.com )

 گردد.ارسال می به دبیرخانه همایش بارگذاری و

اصلی در  هایو نتیجه داوری مقاله 1397اسفند ماه  29های تفصیلی در نتیجه داوری چکیده .2

های آنان پذیرفته شده گردد. نویسندگانی که چکیده مقالهاعالم می محترم به نویسندگان 1398تیر  31

( به 1های اصلی خود را از همان طریق یادشده در بند )مقاله توانندمی 1398خرداد ماه  31است تا 

 دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 ای معذور است.های ترجمه. همایش از پذیرش مقالهاستنوشتارها به صورت تألیفی  .3

مشخصات نوان هر مقاله )سمت چپ( و سایر نام و نام خانوادگی نویسنده )گان( در زیر ع .4

 در زیرنویس صفحه نخست( نشانی رایانامه و تماس هرتبه یا سمت سازمانی، محل خدمت، شمار)

 .شودمی نوشته نوشتار

تایپ  Microsoft Word 2013یا Microsoft Word 2003افزار متن نوشتار در نرم .5

 شود.نمیاستفاده  Wordگذاری خودکار و در تنظیم آن از شماره شده

با  Times New Romanو مطالب التین با قلم  B Lotusنوشتار با قلم  ارسیپ مطالب .6

 . شودنوشته می 12 قلم قلم و با اندازهدو ها نیز با همین شود. زیرنویسنوشته می 14اندازه قلم 

واژه است. در موارد استثنائی  1000تا  500بین ، چکیده تفصیلیشمار واژگان به کار رفته برای  .7

 اضافه نماید.واژه به نوشته  200 تا تواند حداکثرتری باشد، نویسنده میکه نیاز به واژگان بیش

واژه است. در موارد استثنائی  10000تا  5000، بین اصلیشمار واژگان به کار رفته برای مقاله  .8

 واژه به نوشته اضافه نماید. 1000اکثر تواند حدکه نیاز به واژگان بیشتری باشد، نویسنده می
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که نویسنده  بایسته، جز در موارد     (  ِی ة  َ  ˚)  ّ   مانندهایی از نشانه ،در تنظیم مطالب .9

 شود.نمی، استفاده افتدبه اشتباه مییا درک منظور او کند خواننده در خواندن نوشته احساس 

 پنجدر  اصلی مقاله واژگان کلیدی و مطالبچکیده تفصیلی در یک بخش به همراه مطالب  .10

 شود. مطالب بخشِ ( تنظیم میو منابع برآمد ،اصلی درآمد، متنچکیده به همراه واژگان کلیدی، بخش )

 شود.تقسیم ( . و ...3. 2. 1یا  )الف، ب، پ و ... فرعیهای به بخشاست  بهتر ،مقالههر متن 

 کمینه سه واژه و بیشینه پنج واژه باشد. باید شمار واژگان کلیدی .11

از  شود.هر صفحه نوشته می متن نویسزیرمعادل خارجی واژگان و اصطالحات تخصصی در  .12

 ها در درون متن چکیده یا مقاله خودداری شود.نگارش معادل

 باشد. پژوهشی –های علمی مقالهدر سطح  های ارسالیمقالهسطح کیفی  .13

لگوی یادشده در بند اهمان است. در ارجاعات زیرمتنی از  زیرمتنیارجاعات مقاله به صورت  .14

 شود.شود. شماره صفحه منبع مورد استفاده نیز در پایان هر ارجاع نوشته می( استفاده می16)

چه بدون فاصله به همان منبع پیشین ارجاع داده شود، به جای ذکر در ارجاعات مقاله، چنان .15

شود. برای برای منابع التین استفاده می Ibidمنابع پارسی و تازی و از  برای« همان»مشخصات منبع، از 

 نمونه:

، جلد نخست، نشر میزان، تهران، ویراست دوم، حقوق جزای عمومی، (1392) اردبیلی، محمدعلیارجاع نخست: 

 .67، ص چاپ سی و دوم

 .80، ص همانارجاع بدون فاصله: 

Clarkson, CMV (2005), Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell Ltd, London, 

Fourth Edition, p. 58. 

Ibid, p. 78. 

فاصله به همان منبع پیشین ارجاع داده شود، به جای ذکر  اچه بدر ارجاعات مقاله، چنان .16

برای منابع پارسی « یا منبع پیشین پیشین»نام خانوادگی و نام نویسنده )گان( و واژه مشخصات منبع، از 

 شود.برای منابع التین استفاده می Op. Cit نام خانوادگی و نام نویسنده )گان( و نشانه تازی و از و

 برای نمونه:
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، جلد نخست، نشر میزان، تهران، ویراست دوم، چاپ سی و حقوق جزای عمومی، (1392) اردبیلی، محمدعلیارجاع نخست: 

 .67، ص دوم

 .80، ص / منبع پیشین ینپیشارجاع با فاصله: اردبیلی، محمدعلی، 

Clarkson, CMV (2005), Understanding Criminal Law, Sweet & Maxwell Ltd, London, 

Fourth Edition, p. 58. 

Clarkson, CMV, Op. Cit, p. 78. 

 

به تفکیک در سه بخش )الف. منابع پارسی، ب. منابع  پایان نوشتاردر  استفاده شدهمنابع  .17

 :شودبه صورت زیر تنظیم می خارجی و پ. منابع مجازی( و

 :هاکتاب

و نام شماره جلد، نام )به صورت برجسته(،  عنوان کتاب، )تاریخ چاپ( خانوادگی، نام نام -

  .ویراست، نوبت چاپنام ناشر، مکان نشر، نوبت )در صورت ترجمه(،  )ها(مترجمخانوادگی 

 

 : یک نویسنده1نمونه 

، جلد نخست، نشر میزان، تهران، ویراست دوم، چاپ سی و حقوق جزای عمومی، (1392) اردبیلی، محمدعلی

 .دوم

 

 : دو یا چند نویسنده2نمونه 

 ، جلدمطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی )اسالم و حقوق موضوعه(، (1386) الدین و همکارانقیاسی، جالل

 .چاپ یکمتهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ، یکم: کلیات

 

 : ترجمه3نمونه 

، ترجمه ارمغان عبیری و زهرا المللیای بر حقوق و رویه کیفری بینمقدمه، (1395) کریر، رابرت و همکاران

 .، چاپ دومعامری، انتشارات خرسندی، تهران
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که تاریخ یکسان دارند با  شوددو یا چند منبع استفاده  )گان(،در صورتی که از یک نویسنده -

 شوند. برای نمونه:( از هم متمایز می… a, b/ و در منابع خارجی  گذاشتن )الف، ب و ...

، جلد نخست، نشر میزان، تهران، ویراست دوم، چاپ سی حقوق جزای عمومی، )الف(( 1392) اردبیلی، محمدعلی

 .و دوم

، جلد دوم، نشر میزان، تهران، ویراست دوم، چاپ سی و حقوق جزای عمومی)ب(، ( 1392)اردبیلی، محمدعلی 

 .دوم

 

های زیر در صورتی که نام ناشر، مکان چاپ و یا تاریخ چاپ کتاب مشخص نباشد، از نشانه -

 شود:استفاده می

 نابدون ناشر: بی

 جابدون مکان چاپ: بی

 تابدون تاریخ چاپ: بی

 

 

Books: 

 

1. Clarkson, CMV (2005), Understanding Criminal Law, Sweet & 

Maxwell Ltd, London, Fourth Edition. 
2. Elliott, Catherine et al. (2006), Criminal Law, Pearson Education 

Limited, London, Sixth Edition. 
 

 

 :هامقاله

 د:شوارجاع داده میها به شیوه زیر ها و نشریهشده در مجلهچاپ مقاله -

 ، سال، شماره، تاریخ چاپ، شماره صفحات)برجسته( عنوان مجله)داخل گیومه(، « عنوان مقاله»، )تاریخ چاپ( نام خانوادگی، نام

 .آغاز و پایان مقاله

 نمونه: 

پژوهش فصلنامه ، «اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها»، (1395) صدر توحیدخانه، محمد

 .155-188صص ، زمستان ،17 ه، شمارحقوق کیفری
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 شوند:ها، به شیوه زیر ارجاع داده میالمعارفها و دایرهنامهدانش ،شده در مجموعه مقاالتهای چاپمقاله -

 نمونه: 

ت رئیس جمهور و مسئولی: ، در«قانون اساسی 166ها: اصل التی در باب مستدل بودن احکام دادگاهتأم»، (1385) راد، محمدصالحی 

 .81-102صص تهران، چاپ دوم،  العات،انتشارات اطجلد دوم، به کوشش حسین مهرپور، ، اجرای قانون اساسی

 

Articles: 

 

Morse, Stephen J. (2003), “Diminished Rationality, Diminished Responsibility”, Ohio State 

Journal of Criminal Law, Vol. 1, pp. 289-308. 
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ایران، سال نوزدهم،  ه، روزنام«پاره!های پارههمانی با دمپاییه پوشش و وضع ظاهری زندانیان: متنگاهی ب»، (1391) شهباز، سمانه

پذیر در: ، دسترسی22 بهمن ماه، ص 23، دوشنبه، 5269 هشمار

http:www.magiran.com/npview.asp?ID=2677858 ،1397خرداد  12بازدید:  آخرین. 

 

International Committee of the Red Cross (2017), “A study on the roots of restraint in war”, 

February, available at: https://www.icrc.org/en/document/study-roots-restraint-war, Last visited: 

18 March 2017. 
 

در تاالر عدالت دانشکده حقوقِ دانشگاه شهید بهشتی  1398اردیبهشت ماه  10 تاریخ همایش در .18

ها و اصل مقاله 1397ماه  اسفند 10حداکثر تا  های تفصیلیچکیدهآخرین مهلت ارسال شود. برگزار می

 درگاه اینترنتیاز طریق  هاهای تفصیلی و اصل مقالهچکیدهباشد. می 1398خرداد  31تا 

(cpm1398.sbu.ac.ir)  همایش ملی مدیریّت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه»نشانی رایانامه و یا »

(cpman1398@gmail.comدریافت می ).شود 

https://www.icrc.org/en/document/study-roots-restraint-war
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برگزاری همایش مدیریت کارگروه »، پیش آید پرسش یا ابهامی هانوشتاریند تدوین آچه در فرچنان  .19

های یا شماره دبیرخانه، درگاه اینترنتی و رایانامه همایش واز طریق  «جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه
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