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حسین، حمایت از حق بر آموزش در قلمرو سیاست جنایی، مجله تعالی حقوق،  نجفی ابرندآبادي، علی .1
 .1388، مرداد 35ي  سال چهارم، شماره

شناسی جرایم اقتصادي، مجله تعالی حقوق، سال اول،  حسین، تحلیل جرم نجفی ابرندآبادي، علی  .2
 .1385، بهمن ماه 5ي  شماره

ي همایش قوه قضاییه و  نامه مدار، ویژه حسین، به دنبال عدالت کیفري کرامت علینجفی ابرندآبادي،   .3
 ).اداره کل اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه(1386حقوق شهروندي، تیرماه 

ي  ي تعالی حقوق، سال چهارم، شماره شناسی در فضاي سایبر، مجله حسین، جرم نجفی ابرندآبادي، علی  .4
 .1388، شهریور 36

 -فصلنامۀ تحقیقی(، مجلۀ ترجمان حسبه)نظرانگو با صاحبوگفت(حسین ندآبادي، علینجفی ابر  .5
 .1381، زمستان 9  ، سال سوم، شماره)پژوهشی پژوهشکدة سازمان تعزیرات حکومتی

 -فصلنامۀ تحقیقی( ، مجلۀ ترجمان حسبه)نظرانگو با صاحبوگفت(، حسین لینجفی ابرندآبادي، ع  .6
 .1381، سال 8و7  ، سال سوم، شماره)سازمان تعزیرات حکومتیپژوهشی پژوهشکدة 

حسین، نقد و بررسی سیاست جنایی قانونگذار جمهوري اسالمی ایران در قبال  نجفی ابرندآبادي، علی  .7
، سال اول، بهار و 1، پیش شماره )کازروندانشگاه آزاد واحد (ي پژوهش ي عرصه جرایم مواد مخدر، مجله

هاي  درآمدي به جرم تطهیر درآمدها و سرمایه: جرایم مواد مخدر: ن سخنرانیعنوا ،1382تابستان 
 .نامشروع

مصاحبۀ اختصاصی با دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادي، مجلۀ تعالی حقوق، سال اول، شمارة اول، مهرماه  .8
1385. 

ی حقوق، سال ، مجلۀ تعال)قسمت دوم(نجفی ابرندآبادي، علی حسین، تحلیل جرم شناختی جرایم اقتصادي  .9
 .1385، اسفند ماه 6اول، شمارة 

گاهنامۀ (هاي خانگی، گفتگو با دکتر نجفی ابرندآبادي، مجلۀ کمی معمولی خانواده و مسئلۀ خشونت .10
 .1389،دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شمارة سوم، اردیبهشت )اجتماعی، فرهنگی و حقوقی

، مجلۀ )نشست علمی(شیري، بررسی الیحۀ پیشگیري از جرم نجفی ابرندآبادي، علی حسین و دکتر عباس  .11
 .1386، آذرماه 15تعالی حقوق،سال دوم، شمارة 

، مجلۀ تعالی حقوق، سال )گووگفت(نجفی ابرندآبادي، علی حسین، دربارة بزهکاري و جرم شناسی سایبري  .12
 .1388، شهریور 36چهارم، شمارة 
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، مجلۀ تعالی )گووگفت(طفال و حقوق کودك در قوانین فرانسه نجفی ابرندآبادي، علی حسین، جرم شناسی ا .13
 .1386، سال دوم، فروردین و اردیبهشت 8و7حقوق، شمارة 

، سال چهارم، شمارة )وزارت کشور(، مجلۀ امنیت )میزگرد(مشارکت مردم در تأمین امنیت عمومی  .14
 .1379، فروردین و اردیبهشت 10و9

و  19، سال چهارم، شمارة )وزارت کشور(، مجلۀ امنیت )مت دومقس(، )میزگرد(پلیس و امنیت عمومی  .15
 .1379، بهمن و اسفند 20

و  15، سال چهارم، شمارة )وزارت کشور(، مجلۀ امنیت )قسمت اول(، )میزگرد(پلیس و امنیت عمومی  .16
 .1379، مهر و آبان ماه 16

، دي ماه 8و  7سال سوم، شمارة ، )وزارت کشور(مجلۀ امنیت  ،)میزگرد(مشارکت مردم در تأمین امنیت  .17
 .1378و بهمن ماه 

، سال چهارم، شمارة )وزارت کشور(مجلۀ امنیت  ،)میزگرد(گذار، خشونت و امنیت عمومی دوران .18
 .1379، خرداد و تیرماه 12و11

شناختی، شناختی تا قانونگذاري جرمهاي جرماز آموزه: نجفی ابرندآبادي، علی حسین، پیشگیري از جرم .19
هاي همایش ملی ، مجموعه سخنرانی)به کوشش(جفی ابرندآبادي، علی حسین و شیخ االسالمی ن: در

دادسراي : ، ناشر)1388اسفند  13و12قوة قضاییه، مشهد، (کاربردي پیشگیري از وقوع جرم -علمی
 .1389عمومی و انقالب مشهد، جلد اول، چاپ اول، مرداد 

  
























































































































































































































































































