




 
 

 

 

 

 جمهوری اسالمی اریان  

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

رزیی آموزش عالیشورای گسترش و ربانمه   

 

 ربانمه ردسی رشته 

  شناسیحقوق کیفری و جرم

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 

 ناپیوسته  کارشناسی ارشد 

 

 1400/ 12/ 23 شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی به تاریخ   211مصوب جلسه شماره 



 
 

 برنامه درسی رشته 

  شناسیحقوق کیفری و جرم

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY 

 ناپیوسته  کارشناسی ارشد 

 

 

 کارگروه حقوق  

 1400 اسفند

 

  یشناسو جرم  کیفریحقوق اعضای کمیته تخصصی 

 

 دکتر بهزاد رضوی  فرد:  دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی، مسئول کمیته

 بهشتی دکتر محمدعلی اردبیلی: استاد دانشگاه شهید 

 دکتر غالمحسین الهام: دانشیار دانشگاه تهران 

 دکتر محمد علی بابایی: دانشیار دانشگاه امام خمینی 

 دکتر عبدالعلی توجهی: دانشیار دانشگاه شاهد 

 : استاد دانشگاه تربیت مدرس محمد جعفر حبیب زادهدکتر 

 دکتر عباس زراعت: استاد دانشگاه کاشان

 شگاه  شهید بهشتی دکتر باقر شاملو: دانشیار دان

 دکتر عباس شیخ االسالمی :دانشیار دانشگاه آزاد مشهد 

 جانکی: دانشیار دانشگاه تهران محمودی فیروز دکتر 

 رحیم نوبهار: دانشیار دانشگاه شهید بهشتی  دکتر

 
 

 تحولی  بازنگری: برنامه نوع

  علوم انسانی گروه تحصیلی:

 حقوق  زیرگروه تحصیلی: 

 

 



 1/    شناسیحقوق کیفری و جرم  ناپیوسته کارشناسی ارشد

[Type here] 

 

 کنندگان در بازنگری برنامه: به ترتیب حروف الفبا مشارکت 
 

 دانشگاه شهید بهشتی  استاداردبیلی، محمد علی                                  

 دانشگاه شیراز  استادیارابراهیمی، شهرام                                       

 امام خمینی  المللیبین دانشگاه  دانشیاربابایی، محمد علی                                    

 دانشگاه شهید چمران اهواز  دانشیار آقایی جنت مکان، حسین                         

 دانشگاه عالمه طباطبائی استادیار                                      تهمورث  بشیریه،

 دانشگاه شاهد  دانشیار   توجهی، عبدالعلی                                   

 دانشگاه عالمه طباطبائی  استادیار                         جعفری، امین 

 دانشگاه همدان  استادیار           جعفری، فریدون                            

 دانشگاه تربیت مدرس استاد حبیب زاده، محمدجعفر                           

 دانشگاه تهران  دانشیار                        خالقی، علی 

 امام خمینی   المللیبیندانشگاه استادیارخانعلی پور، سکینه                                  

 دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشیاررضوی فرد، بهزاد                                   

 دانشگاه کاشان استادزراعت ، عباس                                       

 دانشگاه شهید بهشتی  دانشیارشاملو، باقر                                              

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد  دانشیار                             شیخ االسالمی، عباس  

 شیری، عباس                                           دانشیار دانشگاه تهران 

 دانشگاه شهید بهشتی  استادیارصبوری پور، مهدی                                 

 دانشگاه دانشگاه عالمه طباطبائی  استادغالمی، حسین                                         

 دانشگاه تهران  استادیار غالملو، جمشید                                       

 انشگاه عالمه طباطبائیاستادیار دفرجی، محمد                                          

 دانشگاه تهران  دانشیار ، فیروز                           انکیج محمودی

 دانشگاه تهران استادیار        مهدوی، محمود                                 

 دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار            موذن زادگان، حسنعلی 

 د بهشتی دانشگاه شهیاستاد نجفی ابرند آبادی، علی حسین                  
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 دانشگاه شهید بهشتی  دانشیار نوبهار، رحیم                                           

 دانشگاه تربیت مدرس استادیار  موسوی مجاب، سید درید                       

 دانشگاه شهید بهشتی  استادیارنیازپور، امیرحسین                                    
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 شناسیحقوق کیفری و جرم جدول تغییرات برنامه بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد 
 

(1374در برنامه قبلی ) ردیف  (1400در برنامه بازنگری شده )   

 تغییر در کلیات برنامه

 شناسیعنوان برنامه: حقوق کیفری و جرم  جزا و جرمشناسی عنوان برنامه: حقوق   .1

 تکمیل مقدمه در حد لزوم  خط(  3مقدمه )معرفی( دوره بسیار اجمالی )  .2

 ضرورت و اهمیت رشته تبیین گردید. ضرورت و اهمیت رشته تبیین نشده است.   .3

 دوره در نظر گرفته شد. هفت هدف کلی برای این  اهداف رشته مشخص نشده است.  .4

 آموختگان مشخص نشده است.نقش و توانایی دانش   .5
آموختگان در پنج بند مشخص  نقش و توانایی دانش 

 گردید.

6.  
سال تحصیلی  نیم  5و حداکثر  4طول دوره حداقل 

 تعیین شده است. 
 سال تحصیلی تعیین گردید.نیم  4طول دوره 

7.  

حقوق یا معادل  کارشناسی رشته  ۀنامیگواه دارندگان 

آن از کشورهای دیگر به تشخیص مراجع صالحیتدار  

در صورت قبولی در آزمون ورودی، مجاز به ورود به  

 دوره هستند.

وزارت علوم،   د ییمورد تا یکارشناس ۀنامیگواه  ندگاندار

به    گریبرابر آن از کشورهای د ایو فناوری  قاتیتحق

در چهار رشتۀ »حقوق«، »فقه  دارت یمراجع صالح صیتشخ

و »علوم   «یحقوق اسالم یو »فقه و مبان «یو حقوق اسالم

 مجاز به ورود به دوره هستند. «ییقضا

8.  
مواد امتحان ورودی دوره توسط کمیته حقوق شورای  

 شوند. ریزی تعیین میعالی برنامه 

مواد آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حقوق  

 اسی عبارتند از: شنکیفری و جرم 

 ،2با ضریب  فرانسه  یا  انگلیسیبه زبان   یمتون حقوق( 1

 ؛2متون فقه با ضریب ( 2

 ؛3حقوق کیفری عمومی با ضریب ( 3

 ؛ 3حقوق کیفری اختصاصی با ضریب ( 4

 ؛2آیین دادرسی کیفری با ضریب  ( 5

 

 تغییر در نحوه توزیع واحدها

 واحد  20دروس تخصصی:   .9
واحد )با توجه به محدودیت قانونی   16دروس تخصصی: 

 حداکثر تعداد واحدهای دروس تخصصی(

 واحد   12دروس اختیاری:  واحد   8دروس اختیاری:   .10
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 تغییر عناوین دروس تخصصی 

 المللیبه: حقوق کیفری بین  المللیبین از: حقوق جزای   .11

 به: حقوق کیفری عمومی  ( 1از: حقوق جزای عمومی )  .12

 به: حقوق کیفری اختصاصی ( 1اختصاصی )از: حقوق جزای   .13

 به: متون فقه کیفری از: متون فقه جزایی  .14

 به: روش تحقیق و پژوهش  از: سمینار  .15

 حذف، تاسیس و جابجایی دروس تخصصی

 واحد( از دروس تخصصی  2حذف درس پزشکی قانونی )  .16

 واحد( در دروس تخصصی 2تاسیس درس عدالت کیفری و حقوق بشر )  .17

 جابجایی درس جامعه شناسی جنایی از دروس تخصصی به اختیاری   .18

 تغییر در تعداد واحدهای دروس تخصصی 

 واحد(  2متون حقوقی به زبان خارجی )  .19
ساعت   32واحد در  1متون حقوقی به زبان خارجی )

 تدریس( 

 ساعت تدریس(  32واحد در   1روش تحقیق و پژوهش ) واحد(  1سمینار )  .20

موضوعی زمینهتنوع بخشی به دروس اختیاری در قالب سه   

21.  

 واحد 22عنوان درسی مجموعا در  14

واحد را از میان این دروس   8)دانشجویان باید حداقل 

 بگذرانند.( 

 واحد 80عنوان درسی مجموعا در  40

و با توجه به   یمندمتناسب با عالقه  می توانند انیدانشجو)

وبا توجه به امکانات گروه   خود  نامهان یپا یموضوع نهیزم

ها را  زمینه از  یکی ، یاریاخت  یهازمینه  انیماز ، مربوطه

 . (بگذرانندرا زمینه واحد از دروس آن   12انتخاب و 

 بدون سابقه در برنامه قبلی  .22
عنوان درسی مجموعا    22حقوق کیفری با  زمینهبینی پیش

 واحد  44در 

 بدون سابقه در برنامه قبلی  .23
عنوان   11شناسی و سیاست جنایی با جرم زمینه بینی پیش

 واحد 22درسی مجموعا در 

 بدون سابقه در برنامه قبلی  .24
عنوان درسی  7فلسفه و فقه کیفری با  زمینهبینی پیش

 واحد  14مجموعا در 

سازی برنامه با توسعه کمی و کیفی دروس فقهی اسالمی  

 واحد(   2متون فقه کیفری ) واحد(  3متون فقه جزایی )  .25

 واحد(  2ی )فریاالحکام ک  اتیآ واحد(  1آیات االحکام )  .26

 واحد(   2)کیفری  حقوق کالمی هایبنیان  واحد(   1علم کالم )  .27
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 واحد(   2) فلسفه فقه کیفری بدون سابقه در برنامه قبلی  .28

 واحد(  2ی )قیتطب  یفریفقه ک  متون بدون سابقه در برنامه قبلی  .29

 واحد(   2ی )فریفقه ک  قواعد بدون سابقه در برنامه قبلی  .30

 واحد(  2ی ) اسالم یکشورها یفریحقوق ک  بدون سابقه در برنامه قبلی  .31

عنوان درسی جدید )غیر فقهی(  20بینی روزآمدسازی و کارآمدسازی با پیش   

 عدالت کیفری و حقوق بشر  بدون سابقه در برنامه قبلی  .32

 حقوق کیفری خانواده  بدون سابقه در برنامه قبلی  .33

 فلسفه حقوق کیفری  بدون سابقه در برنامه قبلی  .34

 تخفیف مجازات نهادهای تشدید و   بدون سابقه در برنامه قبلی  .35

 کیفرهای جایگزین حبس بدون سابقه در برنامه قبلی  .36

 حقوق کیفری زیست محیطی بدون سابقه در برنامه قبلی  .37

 حقوق کیفری کسب و کار بدون سابقه در برنامه قبلی  .38

 حقوق کیفری سایبر  بدون سابقه در برنامه قبلی  .39

 شناسی دیده بزه  بدون سابقه در برنامه قبلی  .40

 شناسی پیشگیریجرم بدون سابقه در برنامه قبلی  .41

 درآمدی بر سیاست جنایی  بدون سابقه در برنامه قبلی  .42

 سیاست جنایی محیط زیست  بدون سابقه در برنامه قبلی  .43

 شناسی کیفری جامعه بدون سابقه در برنامه قبلی  .44

 شناسی بالینیجرم بدون سابقه در برنامه قبلی  .45

 المللیشناسی جرایم و جنایات بین جرم برنامه قبلیبدون سابقه در   .46

 المللی آیین دادرسی کیفری بین  بدون سابقه در برنامه قبلی  .47

 المللیکیفرشناسی بین بدون سابقه در برنامه قبلی  .48

 ای حقوق کیفری منطقه بدون سابقه در برنامه قبلی  .49

 ای منطقهحقوق کیفری عمومی  بدون سابقه در برنامه قبلی  .50

 المللیحقوق کیفری اختصاصی بین  بدون سابقه در برنامه قبلی  .51

سازی، روزآمدسازی و کارآمدسازی با بازنگری در سرفصل دروس اسالمی  

52.  
اند با لحاظ معیارهای  بازنگری حداکثری در سرفصل دروس تخصصی و اختیاری که از برنامه قبلی حفظ شده 

 چهارگانه شورای تحول 



 7/    شناسیحقوق کیفری و جرم  ناپیوسته کارشناسی ارشد

[Type here] 

 

53.  
درس، راهبردهای ارزشیابی و... در هر   متناسب با محتوا و هدف یریادگیو  سیتدر  یراهبردهای، ف کلاهدتعریف ا

 هایک از سرفصل

 سازی دروسسازی، روزآمدی و بومی ها با تاکید بر اعتبار، تنوع، اسالمیبازنگری در منابع کلیه سرفصل  .54
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 مشخصات کلی برنامه درسی 
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 مقدمه  -1-1

بروز    ،یتعامالت انسان  ندیافراد است. در فرا   انی ارتباط م  یآن، مستلزم برقرار  ییایو پو  ییای و تداوم پا  یجوامع انسان لی تشک

ممکن    انی م  ن یدر ا  و  ستی دور از ذهن ن   یامر  ت،یو با حاکم  گریکدیشهروندان با  حقوق    انی تعارض منافع و اصطکاک م

بر   تی لذا حاکمو مقررات و قواعد حاکم بر جامعه مبادرت کنند.    ن یمنافع خود به نقض قوانای حفظ  افراد بر  یاست برخ

. دینمایو مقررات اقدام م  ن یبه وضع قوان  یو نظم عموم  تی امن  ی برقراری برای  قرارداد اجتماع  ی اصول و قواعد کل  هیپا

  ی ری گسبب شکل،  شهروندان  یدر تعامالت اجتماع   یگرمی و تنظ   یعموم  تی حفظ نظم و امن   یبرا  تیلزوم مداخله حاکم

  ی ه ارتباط تنگاتنگگردیده است ک  یشناس و جرم  یفری کبنام حقوق  حقوق    مقررات کیفری و پدید آمدن گرایشی از علم

 د.  شهروندان دار  یو اجتماع  یفرد یبا ابعاد گوناگون زندگ

اصول    ردیده بحث  وپیچیده شدن آن و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات باعث گ  یبشرارتباطات  تحول مستمر و روزافزون در  

برای تنظیم روابط اجتماعی شهروندان از اهمیت باالیی برخوردار    یفری ک   یضمانت اجراها  ن یی و تع  یجرم انگار  یو مبان

  لیدر حال تحول تبد  یها ش یگرا  ن تریاز پر شتاب   یکی حقوق، به    یهارشته سایر    ن ی در بشود و در نتیجه حقوق کیفری  

دیگر  شود.   علوم جرم  یتجرب  یی علوم جناگسترش  از طرف  شناس  یشناس فری وک   ی شناسجرم  ، یابی)از جمله    یو جامعه 

نشانگر تخصص یفری عدالت ک  ب  ی فری شدن حقوق ک   ی(  ا  دیتردیاست که  مختلف    ی هادر حوزه   هشد  جادیبا تحوالت 

 حوزه ها در ارتباط قرار دارد. ریجامعه، از جمله صنعت، اقتصاد و سا

 

 

 : فارسی به برنامه عنوان

 

 شناسی حقوق کیفری و جرم 

 : انگلیسی  به برنامه عنوان

 
Criminal Law and Criminology 

 شناسیحقوق کیفری و جرم  : رشته

           تخصصی دکتری              ارشد کارشناسی            کارشناسی  (:مقطع ) دوره
 حقوق : کارگروه

 

              تحولی   بازنگری                       )تاسیسی( تدوینی :    برنامه نوع 
 1374: تاریخ تدوین

 1400 اسفند :بازنگری آخرین تاریخ 
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 برنامه درسی ن ییو تب یمعرف -2-1

زیر شا به عنوان    حقوق کیفری و جرم شناسی  از  از حوزه حقوق  ن مکه جنبۀ حاکمیتی دارد،    های حقوقه خیکی  شعب 

های حقوقی به صورت مستقیم و  و معموالً در همه نظام  است  در صدد حفظ نظم و امنیت عمومیرشته  . این  استعمومی  

-زمان در صدد حفظ و پاسداشت ارزشنماید. حقوق کیفری همعمل میغیر مستقیم در راستای حفظ قدرت و حاکمیت  

های سیاسی، اجتماعی  باشد. امروزه مرزهای بین حفظ قدرت و حاکمیت و ارزشنیز میعقیدتی اجتماعی و  -های انسانی

»جرم ه از دانش  استفادبا توسل به  رشته از حقوق  عالوه این  برنگ شده است.  بسیار کم   ،به وسیله حقوق کیفریعقیدتی  و  

که منجر به ناکامی در مبارزه    های اجتماعی و سیاسینظامشناسی« در راستای علت شناسی جرایم و یا حتی نقد خطاهای  

های  . امروزه در این حوزه گرایشدر صدد رفع نقایص خود در مبارزه با جرم و بزهکاری است  با بزهکاری شده است،

پدید و بزه دیده شناسی    المللیبین ق کیفری کودکان و نوجوانان، حقوق کیفری  حقوای از جمله  نزدیک و هم خانواده

آمده اند که هر یک از آنها در گسترش علم حقوق کیفری و کمک به نهادهای اجتماعی برای ایجاد نظم و امنیت عمومی  

 . سزایی دارندهنقش ب 

 اهداف   -3-1

و  قوانین    صویب در مورد لزوم ت  انون اساسی ق 4با توجه به اصل  آشنایی با مبانی نظری و فلسفی حقوق کیفری ایران    - الف  

اسالمی  مقررات   موازین  اساس  به  و  بر  و  پرسش پاسخ  کیفری  عدالت  نهادهای  وظایف  و  نقش  زمینه  در  اساسی  های 

 برای برقرار نظم و امنیت. هاچگونگی تعامل میان آن 

های مرتبط با حقوق  ها و سازمانهای حقوقی وزارتخانه در بخش   تربیت نیروی انسانی متخصص برای اشتغال و فعالیت  -  ب

مدیریت نهادهای . و  ..و    ، نیروی انتظامیدادسرا، دادگاه، زندان، اجرای احکام و...(قوة قضاییه )اعم از  کیفری به ویژه  

 عدالت کیفری 

با روش   -ج   کیفیت  های  آشنایی  بهبود  و  عدالت کیفری  در حوزه  ارایه خدمات حقوقی  و کیفی  افزایش سطح کمی 

 پذیر و محروم( به عدالتدسترسی مردم )به ویژه اقشار آسیب

ها و مشکالت اساسی  افزایش مهارت و توانمندی مدیران و کارکنان نهادهای عدالت کیفری در زمینه شناسایی چالش   -د

 ها یارویی با این چالش عدالت کیفری و چگونگی رو

در زمینه طراحی و ارایه الگوهای  دانش آموختگان حقوق کیفری  تقویت نوآوری و ابتکار و روح تتبع و تحقیق در    - هـ  

 .قانون اساسی 4لت کیفری بر اساس تکلیف اصل عدا نظام برای اسالمی –ایر انی 
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و تولید دانش و  در تنظیم امور اجتماعی  دالت کیفری  عنهادهای  کسب مهارت در زمینه ارزیابی نتایج مداخله های    -و  

 هر یک از این مداخله ها   یاطالعات مورد نیاز در مورد میزان اثر بخش

با خالء   -ز نارسائی آشنایی  و  آمارها  نظام  پا  یهای  و چگونگی  اطالعات جنایی  زیر ساختیهو  و  گذاری  آماری  های 

 .کیفری عدالت  اطالعاتی در نظام 

 تدوین برنامه اهمیت و ضرورت  -4-1

  زی و ن  یو جرم شناس  یفری مجرب و آشنا به مباحث حقوق ک   یروهای به ن   ییاجرا  یهاها و دستگاهروز افزون دانشگاه  ازی ن

و   یکشور با مسائل علم  ییاجرا  یهامشاوره در دستگاه  ایکه در مسند قضاوت    یدانانحقوق  یدانش فن  تیضرورت تقو

تنطیم برنامه مناسب و کارامد برای آموزش دانش  کیفری و  حقوق  رشته    ت ی در ارتباط اند، اهم  ی مقررات و ضوابط قانون

اساسی    ریی کشور، تغ  یازهای با توجه به ن  یفری. گسترش آموزش حقوق کسازدیآشکار م  یبه خوب آموختگان این رشته را  

با توجه به اصل چهارم   ی فری مقررات ک انقالب اسالمی، به خصوص در زمینه احکام و گذاری ایران پس از قانون ینمبادر 

دوره است. با گذشت چندین دهه    نیبرنامه ا  یاصل  ی محورها  نیتراز مهم  ی توسعه فرهنگ  ی هاو اهداف برنامه  یقانون اساس 

در ایران، باید پذیرفت کیفیت و کمیت دانش و اطالعات موجود در کشور برای مدیریت   یرسم   یفریک   اماز تشکیل نظ

متناسب با    ی فری و مقررات ک   نی قوان   ؛ زیرادر قرن بیست و یکم کافی نیست  ی ناشی از این نظامعلمی و روز آمد نهادها

ها حوزه  فرهنگ  ی اقتصاد  ، یاجتماع  یتحوالت  ا  ی و  بخ  رانیجامعه  اند،  نشده  و    های مأموریتاز    یش روزآمد  اجرایی 

  هایپژوهش   جیو نتا  یعلم  یبر مبنای تجربیات شخصی و بدون در نظر گرفتن داده ها  یفر یعدالت ک  یتخصصی نهادها

-میزان اثربخشی مداخله  ،یفرکی   حقوق  تحوالت  علمی  غیر  ارزیابی  و  اجرا  طراحی،  دلیل  به.  شودانجام می  یو حقوق   یتجرب

   .به طور دقیق مشخص نیست شوندیانجام م مکه با هدف کنترل جر  یفری ک  یها

ک  رشته   تیاهم    شناس  یفریحقوق  از  ب  ی و جرم  استفاده  تحلیلرای  و  نهادهای حقوق  تجزیه  شناخت  برای  علمی  های 

  ازی ن  ن یدر پاسخ به ا  دیهای عدالت کیفری را باها و برنامهکیفری، فرآیندهای کیفری و سنجش میزان اثر بخشی سیاست

های مناسبی را برای کسب تخصص برای کارکنان نهادهای  نظری و دانشگاهی این رشته فرصت  ایهکرد. بنیان  بررسی

مشاغل   و  احکام  اجرای  واحدهای  دادگاهها،  دادسراها،  اجتماعی،  خدمات  واحدهای  پلیس،  از  اعم  کیفری  عدالت 

 آورد.یپیراحقوقی فراهم م 
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 ی درسیواحدهاتعداد و نوع  -5-1

 توزیع واحدها -2 جدول

 واحد  جمع  دروس نوع 

 16  الزامی دروس تخصصی

 12   اختیاری  تخصصی دروس

 4 پایان نامه   

 32 جمع واحدها

 سال )چهار نیمسال تحصیلی(  2: طول دوره تحصیلی

 

 آموختگان مهارت، توانمندی و شایستگی دانش -6-1

، پس از درک و فهم عمیق اهداف و فلسفه حقوق کیفری و  «حقوق کیفری و جرم شناسی»دانش آموختگان رشته    .الف

های کیفری،  جرم شناسی مهارت و توانایی الزم را برای اشتغال به کار در نهادهای عدالت کیفری )پلیس، دادسرا، دادگاه

 . کسب خواهند کرد های دولتی و بخش خصوصیو سازمان هاهای حقوقی وزارتخانه زندان، اجرای احکام و...( و بخش 

و آشنایی با کاربرد تحقیقات علمی در حوزه حقوق کیفری   تحقیق  روش فراگیری از پس  رشته   این  آموختگان دانش  .ب

یافته کارگیری  به  و  تحقیقات حقوقی  انجام  زمینه چگونگی  در  را  الزم  مهارت  شناسی،  تدوین  و جرم  در  تحقیق  های 

 . بدست خواهند آوردرا  حقوق کیفری و جرم شناسیهای مختلف  راهبردها، سیاست ها و برنامه های حوزه 

دانش آموختگان پس از آشنایی با اصول و مبانی حقوق کیفری از توانایی الزم برای فهم و تفسیر قوانین کیفری و   .ج

 .ن برخوردار خواهند شدآچگونگی اجرای عادالنه 

آموختگان این رشته با شناخت عمیق نسبت به اصول و مبانی جرم انگاری مهارت الزم را در زمینه تعیین محدود و  دانش   .ه

قلمرو مداخله های کیفری و چگونگی ایجاد تعامل میان حمایت کیفری با دیگر حمایت های اجتماعی، ترمیمی، درمانی  

 . از شهروندان و بزه دیدگان را فرا خواهند گرفت
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دانش آموختگان این رشته ضمن آگاهی از دست آوردهای حقوق کیفری تطبییقی در حوزه جرم انگاری و نظام ضمانت    .و

نظام  را برای استفاده در  ی کیفری مهارت و توانایی الزم برای بهره گیری از تجربه های دیگر نظام های حقوقی  اجراها

 .کیفری داخلی را بدست خواهند آورد

 آموختگان دانش  یستگی و شا  یمهارت، توانمند  -3جدول 

 

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت

 احکام کیفریآنالیز آراء و 
  ،آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری عمومی 

 ، فقه کیفری اختصاصی

قدرت و توانایی صدور آراء و احکام کیفری در محاکم 

 به عنوان قاضی  مختلف

آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری عمومی  

 و اختصاصی، جرم شناسی و ادله اثبات حقوق کیفری

های   در حوزه حقوقی توانایی خدمات وکالت و مشاوره  

 کیفری  مختلف حقوق

آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری عمومی و  

اختصاصی، جرم شناسی ، ادله اثبات حقوق کیفری، فقه  

 و قواعد فقه کیفری  

در راستای   المللیبین تحلیل و بررسی آراء و احکام کیفری 

 کشور ملی حفظ منافع

، آیین دادرسی کیفری، حقوق المللیین بحقوق کیفری 

 کیفری عمومی ، اختصاصی، فقه کیفری

توانمند سازی نیروی پلیس و ضابطین در راستای پیشگیری و  

 عنداللزوم تعقیب و تحقیق جرایم ارتکابی

آیین دادرسی کیفری، حقوق کیفری عمومی ،  

اختصاصی، پلیس علمی، جرم شناسی، روانشناسی  

 قانونیجنایی، پزشکی 

 دروس مرتبط های عمومی ها و توانمندیها، شایستگیمهارت

ابر بزهکاری و پیشگیری از بزه دیده گی  رتوانایی مقاومت در ب

 شخصی 

جرم شناسی، آیین دادرسی کیفری،  حقوق کیفری  

 عمومی ، اختصاصی، فقه کیفری 

 

 شرایط و ضوابط ورود به دوره   -7-1

که در چهار نیمسال تحصیلی و هر  است  دو سال    ،کارشناسی ارشد رشته حقوق کیفری و جرم شناسیطول دوره  الف(    

با   برابر  ارا  16نیمسال  شود.  ئهفته  می  جلسه  ه  مصوب  ارشد  کارشناسی  نامه  آیین  تابع  دوره  طول  مورخ   866افزایش 

 شورای عالی برنامه ریزی است.  04/07/1394
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 شناسی: کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمداوطلبان ورود به دورة شرایط ب( 

چهار رشتۀ »حقوق«، »فقه و حقوق اسالمی« و »فقه و مبانی حقوق اسالمی«  هر یک از  در    گواهینامۀ کارشناسی( دارا بودن  1

 ربط ذیکشورها به تشخیص مراجع سایر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا برابر آن از  1و »علوم قضایی«

واحد را به عنوان دروس جبرانی از میان دروس   12تا  باید است، غیر از حقوق تبصره: داوطلبانی که رشته مقطع قبلی آنان 

موسسه  این دروس به تشخیص گروه آموزشی دانشگاه /    دوره کارشناسی حقوق در نیمسال اول تا دوم بگذرانند. انتخاب 

و بایستی شامل دروسی باشد که دانش پایه و اصلی این رشته را در بر بگیرد. تعداد واحدهای جبرانی نیز به تشخیص   است

 باشد.گروه آموزشی دانشگاه / موسسه و بر مبنای میزان ارتباط رشته با رشته دوره قبلی دانشجو می

 .کشور آموزش سازمان سنجش و  ( پذیرفته شدن در آزمون ورودی2

 مورد نیاز اتیداس شرایط -8-1

دوره، این  تقویت  گرایش  برای  در  که  استادانی  و    ،یفریکحقوق  مختلف    هایهمه  پژوهشی  عالی  های  دوره 

قوق کیفری اختصاصی، حقوق کیفری عمومی، فقه کیفری،  از جمله ح  الت تکمیلی را طی کرده باشندتحصی

برای    مورد نیاز است.و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان...    ، بزه دیده شناسیالمللیبینجرم شناسی، حقوق کیفری  

دوره های  آموزشی آشنایی با برنامه و همچنین جلب مشارکت   دایر کردنبرگزاری هرچه بهتر این دوره می توان با  

  استادان در تهیه متون و سرفصل های دروس آمادگی آنها را در اجرای برنامه تقویت نمود. 

یک بازه زمانی دوساله می  ره های مورد نظر و همچنین جذب استادان جوان و تازه نفس در  با فرض برگزاری دو

 ادگی الزم برای اجرای موثر و کارآمد برنامه را به دست آورد. توان آم

 

  

 
علوم  و ارتقای تحول  یب شورا مصوّمطابق برنامۀ  ییعلوم قضا ی پیوستهکارشناس دورة منحصراً  یی«،علوم قضارشتۀ » منظور از  .  1

 . نخواهد بود گریمشابه د یهااست و شامل رشته  یانسان
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 آنها  ضرایب   و ورودی آزمون مواد -9-1

 

 

 آنها بی و ضرا یمواد آزمون ورود  -4 جدول

 ضریب  مواد آزمون  ردیف 

 2 فرانسه یا  انگلیسیبه زبان  یحقوقمتون  1

 2 متون فقه  2

 3 حقوق کیفری عمومی  3

 3 حقوق کیفری اختصاصی 4

 2 آیین دادرسی کیفری 5

 1 شناسی جرم 6

 

  ازنگری برنامهب برای شده طی هایگام -10-1

 اکارامدی های برنامه قبلی توسط کارگروه تشکیل شده مشکالت و نبررسی 

 

 پیشنهادات  و رویکرد برنامه جدید توسط اعضای کارگروهتهیه لیست 

 

 تهیه قالب و چارت بازنگری 

 

 تقسیم کار تهیه سرفصل های جدید و قابل بازنگری  

 

 نگارش سرفصل های جدید و بازنگری شده 

 

 طرح و بررسی و نقد  داده های جدید در جلسات کارگروه تخصصی 
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 گرفته در کارگروه تخصصی جمع بندی اصالحات صورت 

 

 برنامه برگزاری همایش سراسری 

 

 بررسی مجدد نظرات و پیشنهادات بدست آمده از همایش و اعمال حداکثری آنها در برنامه 

 

 ویرایش نهایی برنامه و ارائه به شورای تحول 

 

 23/12/1400مورخ   یتحول و ارتقاء علوم انسان  یشورا 211بررسی برنامه در جلسه شماره 

 

 انجام اصالحات الزم بر روی برنامه مطابق با نظرات اعضای شورای تحول و اساتید حوزوی 

 

 ریزی آموزش عالیارسال برنامه مصوب نهایی به دفتر برنامه
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 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 و مشخصات دروس نیعناوجدول  -1-2

 

 

 کارشناسی ارشدمقطع شناسی حقوق کیفری و جرم  رشتهواحدهای درسی  -(1جدول )

 

 
 
 
 
 
 

  ساعت است. 64( ی )کارورز یساعت و کار آموزش 48 یساعت، کارگاه 32 یساعت، عمل  16 یهر واحد نظر  ینکته: ساعت آموزش برا

  

جمع 

واحدهای  

 درسی 

طول دورۀ   نوع واحدهای درسی

 تحصیلی 
 الزامی تخصصی  اختیاریتخصصی  پایان نامه

 سال 2 16 12 4 32
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  الزامی تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(2جدول )

 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد  

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

  نظری 

 عملی
 عملی نظری 

       32 2 متون فقه کیفری   .1

       32 2 آیین دادرسی کیفری  .2

       32 2 حقوق کیفری عمومی   .3

       32 2 حقوق کیفری اختصاصی  .4

       32 2 المللیحقوق کیفری بین  .5

       32 2 عدالت کیفری و حقوق بشر   .6

       32 2 شناسی جرم  .7

       16 1 روش تحقیق و پژوهش   .8
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 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد  

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

  نظری 

 عملی
 عملی نظری 

       16 1 متون حقوقی به زبان خارجی   .9

    256    16 جمع واحدهای تخصصی الزامی

  دروس آموزشی دوره       4 نامهپایان  .10

 درس روش تحقیق و متون حقوقی به زبان خارجی برای هر واحد دو ساعت در هفته ارائه خواهد شد. 
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 اختیاریتخصصی عنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

   »حـقــوق کیفــری« 2ه خوش الف( 

 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

 دروس حوزه حقوق کیفری عمومی 

       32 2 اصول و مبانی حقوق کیفری   .1

       32 2 حقوق کیفری عمومیتاریخ   .2

       32 2 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  .3

       32 2 مجازات نهادهای تشدید و تخفیف   .4

 
   کنند.واحد از دروس آن را اخذ  12را انتخاب و  اختیاری خوشه هایتوجه به امکانات گروه مربوطه و برنامه اعالمی گروه در اطالعیه سازمان سنجش، یکی  از و با    نامه خودمندی و موضوع پایانمتناسب با عالقهدانشجویان باید .  2
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 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

       32 2 کیفرهای جایگزین حبس  .5

       32 2 مسئولیت مدنی   .6

       32 2 ی اسالم یکشورها یفریحقوق ک   .7

 
 

 دروس حوزه حقوق کیفری اختصاصی 

       32 2 یطیمح ستیز یفریحقوق ک   .8

       32 2 کسب و کار یفریحقوق ک   .9

       32 2 بر یسا یفریحقوق ک   .10
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 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

       32 2 خانواده  یفریحقوق ک   .11

       32 2 ینظام یاختصاص یفریحقوق ک   .12

 دروس حوزه آیین دادرسی کیفری 

       32 2 آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی و سیاسی   .13

       32 2 دادرسی کیفری تطبیقی آیین   .14

       32 2 ادله اثبات کیفری  .15

       32 2 اجرای احکام کیفری   .16
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 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

 المللدروس حوزه حقوق کیفری بین

       32 2 المللیبین  یعموم حقوق کیفری   .17

       32 2 یالمللن ی ب یاختصاص یفریحقوق ک   .18

       32 2 ی المللن ی ب یفریک  یدادرس نییآ  .19

       32 2 یالمللن یب اتیو جنا میجرا یشناسجرم  .20

       32 2 یالمللنیب یفرشناسیک   .21

       32 2 ی امنطقه یفریحقوق ک   .22
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 اختیاری عنوان و مشخصات کلی دروس تخصصی -(4جدول )

 شنـاسـی« جـرمسیاست جنایی و » خوشه ب( 

 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد  

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

       32 2 شناسی نظریجرم  .1

       32 2 جامعه شناسی جنایی   .2

       32 2 شناسی دیده  بزه   .3

       32 2 ینیبال یشناسجرم  .4

       32 2 شناسی پیشگیریجرم  .5

       32 2 شناسی جنایی روان   .6
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 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد  

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

       32 2 پزشکی جنایی روان   .7

       32 2 شناسی کیفری جامعه  .8

       32 2 درآمدی بر سیاست جنایی   .9

       32 2 سیاست جنایی محیط زیست   .10

       32 2 مخدر و روانگردان مواد جنایی سیاست  .11

       32 2 ای سیاست جنایی منطقه  .12
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 اختیاریتخصصی  دروس کلی مشخصات  و عنوان -(5) جدول

 »فلسفـه و فقـه کیفـری« خوشه ج( 

 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد  

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

       32 2 ق فلسفه حقوکلیات  1

       32 2 ق کیفری فلسفه حقو 

       32 2 ی انگارجرم  یهافلسفه و چارچوب 2

       32 2 فلسفه جرم شناسی 

       32 2 ه فقه کیفریففلس 3

       32 2 ی قیتطب  یفریمتون فقه ک  4
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 عنوان درس ردیف 
تعداد 

 واحد  

 تعداد ساعات نوع واحد 

 هم نیاز پیش نیاز 
 عملی نظری 

نظری  

- 

 عملی

 عملی نظری 

       32 2 ی فریاالحکام ک  اتیآ 5

       32 2 کیفری حقوق کالمی هایبنیان  6

       32 2 قواعد فقه کیفری 7



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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  هدف کلی:الف( 

 قانون اساسی   4اصل    متون فقه کیفری به منظور افزایش توان دانشجویان در تحلیل متون قانونی و تسهیل فهم آن برای ایشان، با توجه به آموزش  

 . بسیاری از اصول و متون فقهی مورد نظر در این حوزه در قانون مجازات اسالمیو انعکاس  از فقه اسالمی  نظام حقوقی ایران    مبنی بر منبعث بودن

 :شود میتدریس توسط استاد به اقتضای فرصت کالس انتخاب و از منابع فقه امامیه  زیرمباحث  (ب

 ن و انواع آشرایط تحقق  ،.  قتل1

 . قصاص و شرایط اجرای آن 2

 . دیه و انواع و چگونگی پرداخت آن 3

 . بین آنها اختالف های . تعریف حد و تعزیر و 4

 و آثار آنها  تحقق  . انتخاب برخی از حدود مانند حد سرقت و محاربه، حد زنا و ..... و تبیین شرایط 5

 حد و تعزیرجرائم مستوجب قصاص و تعدد و تکرار جرم در . 6

 حد و تعزیر قصاص و عفو امام یا قاضی در جرایم مستوجب. 7

 حد و تعزیرقصاص و نقش توبه در سقوط مجازات در جرایم موجب . 8

 حد و تعزیرمستوجب قصاص و معاونت در جرایم . 9

 ( تعزیرات منصوص و غیرمنصوص . انواع تعزیر )10

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدریس و( پ

   همراه با قرائت متون و تحلیل و بحث دو طرفهبه صورت تعاملی میان دانشجو و استاد 

 :  )پیشنهادی( ارزشیابیراهبردهای ( ت

   سالنیم آزمون پایان 

   ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 متون فقه کیفری  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Fiqh Texts عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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  :منابع پیشنهادی( فهرست ج

 .1386 ه،ی بن نعمان؛ المقنعه، دار الکتب االسالم  محمد د،یمف  .1

 . ق1413(، ، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید )رحمۀ اهلل علیه  خیبن حسن؛ المبسوط، ش محمد ،یطوس .2

 . 1396 ،یبقم المشرفه، موسسه النشر االسالم ن یقواعد االحکام، الجماعه المدرس وسف؛یحسن بن  ،یحل  .3

 .1381بوستان کتاب قم،  عه،یلشمختلف ا وسف؛یحسن بن  ،یحل  .4

 . 1398 ،یاول(؛ القواعد والفوائد، مجمع ذخائر اسالم  دی )شهنیجمال الد ،یمک   .5

 .1375 ،یآستان قدس رضو یاسالم  یپژوهشها ادیبن  ه، یفقه االمام یف هیاول(؛ الدروس الشرع دی )شهنیجمال الد ،یمک   .6

 . 1383 ،یمعارف اسالم ادیاالفهام، بن(؛ مسالک یثان  د ی)شهیبن عل نالدینیز ،یعامل .7

 . 1379 ،یبقم المشرفه، موسسه النشر االسالم نیاحمد بن محمد؛ مجمع الفائده والبرهان، الجماعه المدرس  ،یلیمقدس اردب .8

 . 1380)ع(،   تیشرح االحکام بالدالئل، آل الب  یالمسائل ف اضیر ؛یبن محمد عل  یعل دیس ،ییکربال ییطباطبا .9

 . 1393، النشر االسالمی الجماعه المدرسین بقم المشرفه، موسسه ،43-40جواهر الکالم، ج ؛محمدحسن ،نجفی .10

 . ق1417، الدرالمنضود فی أحکام الحدود، دار القرآن الکریم ؛سیدمحمدرضا ،گلپایگانی .11

 .1385، دانشگاه مفیدفقه الحدود و التعزیرات،  ؛سیدعبدالکریم ،موسوی اردبیلی .12

 . 1392، )ره( ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظموسوی خمینی، سید روح اهلل؛ تحریر الوسیله،  .13

 .1394، سرایی انتشارات  کتاب الحدود، ،حسینعلی، منتظری .14

 . 1393، خرسندی انتشارات مبانی تکمله المنهاج، ؛سیدابوالقاسم ،خویی .15

 

  

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1519/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4251/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4171/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-289250/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C/
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 هدف کلی:الف( 

، و نحوه رسیدگیدادگستری، مراجع صالح برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح  سازمان و تشکیالت    شناخت

رعایت حقوق چگونگی  صدور حکم، طرق اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری، وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ظابطان دادگستری و  

 .متهم و بزه دیده و جامعه

 : اصلیی هاسرفصل( ب

 سازمان وتشکیالت  دادگستری   .1

 صالحیت نهادهای مسئول کشف و تعقیب مجرمان و تحقیقات مقدماتی   .2

 انواع مراجع قضایی )دادسرا و دادگاه( و حدود صالحیت آنها و چگونگی رفع اختالف بین آنها    .3

 ( ییو نظارت قضا  نیتأم یهاجراء قرار )الف/ اهداف، ب/ انواع، ج/ آثار، د/ ضمانت ا یینظارت قضاانواع قرارهای تامین و  .4

قابل اعتراض: استقالل بازپرس در صدور قرار، لزوم ابالغ قرار، مهلت   ی قابل اعتراض دادسرا )الف/ ضوابط عام حاکم بر قرارها  یقرارها  .5

 بازپرس(   یینها  یو قرارها  یاِعداد   یقرارها  یقابل اعتراض: بررس  یبه اعتراض ـ ب/ ضوابط خاص حاکم بر قرارها  یدگیاعتراض، مرجع رس

 ( ب یتعق یها نیگزیجا طیـ ب/ انواع و شرا بیتعق  یهانیگزیو اهداف جا ی)الف/ مبان یفریک  ب یتعق یهانیگزیجا  .6

 ج/ در مواجهه با متهم(  ده،ید)الف/ در مواجهه با جرم، ب/ در مواجهه با بزه  یضابطان دادگستر ارات یو اخت فیوظا  .7

از    ی: اعاده دادرستیب/ بعد از قطع  ، ینسبت به احکام حضور  ؛یابی: نسبت به احکام غتیها )الف/ قبل از قطعاعتراض به احکام دادگاه   .8

 (  ه ییقوه قضا سیرئ قیاز طر یکشور؛ اعاده دادرس یعال وان ید قیطر

 (   لیب/ انواع دال ل،ی)الف/ نظام حاکم بر دال یفریاثبات در امور ک  لیدال  .9

 ،یبدن  یهامجازات   یج/ اجرا  ؛یسالب آزاد  یهامجازات   ی ب/ اجرا  ؛ یفریاحکام ک   یحاکم بر اجرا  اتی)الف/ کل  یفریاحکام ک   یاجرا .10

 و مراجع صالح  ( یمال یهامجازت ید/ اجرا

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با پرونده خوانی و تحلیل رأی

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 آیین دادرسی کیفری  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Procedure عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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       سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 . 1393ج، تهران، دوراندیشان،  7آخوندی، محمود، شناسای آیین دادرسی کیفری،  .1

 . 1397-1398ج، تهران، سمت،  2آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری،  .2

 . 1392آشوری، محمد؛ عدالت کیفری، مجموعه مقاالت، نشر دادگستر،  .3

 . 1395تدین، عباس؛ تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، تهران، میزان،  .4

 .1401تهران، شهر دانش،   ی، جلد اول،خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفر .5

 .1401شهردانش،خالقی، علی؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران،   .6

 .  1400ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، خالقی، علی؛ نکته  .7

 . 1397تهران، دادگستر، ج،  3رحمدل، منصور؛ آیین دادرسی کیفری،  .8

 . 1395ج، تهران، میزان،  3زراعت، عباس؛ آیین دادرسی کیفری،  .9

 .1398، ج، تهران، میزان 4طهماسبی، جواد؛ آیین دادرسی کیفری،  .10

 . 1399جاودانه، -گلدوست جویباری، رجب؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل .11

 . 1395تهران، خرسندی،  ج،  2ناجی زواره، مرتضی؛ آیین دادرسی کیفری،  .12

 ب( منابع غیرفارسی: 

13. A Safer City for All Londoners Polic and crime plan 2017-2021 

14. Champion, Dean John, Hartley, Richard D. and Rabe, Gary A., Criminal Courts, Prentice Hall, 2008. 
15. Edited by HOWARD GILES, EDWARD R. MAGUIRE, and SHAWN L. HILL, The Rowman & 

Littlefield  Handbook of Policing,  Communication, and Society, ROWMAN & LITTLEFIELD, 

2021. 

16. Fourment, François, Procédure pénale, Orléans, Paradigme, 2013. 

17. Louise BoonKuo, Policing Undocumented Migrants Law, Violence and Responsibility, Routledge, 

2018. 

18. Simon Egbert and Matthias Leese, Criminal Futures Predictive Policing and Everyday Police Work, 

routledge taylor & francis group, 2021 

19. Simon Egbert and Matthias Leese, Criminal Futures Predictive Policing and Everyday Police Work, 

Routledge, 2021. 

20. Stefani, Gaston, Levasseur, Georges et Bouloc, Bernard, Procédure pénale, 21e éd., Paris, Dalloz, 

2008. 
21. Weaver, Russell L., Abramson, Leslie W., Burkoff, John M. and Hancock, Catherine, Principles of 

Criminal Procedure, West, 2012. 
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22. Xabier Agirre, Morten Bergsmo, Simon De Smet and Carsten Stahn, Quality Control in  Criminal 

Investigation, Torkel Opsahl Academic EPublisher Brussels, 2020. 
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  الف( هدف کلی:

مسئولیت کیفری و مسائل شناخت ارکان سه گانه تشکیل دهندة جرم و دیدگاه های مختلفی که در این زمینه مطرح شده است، مبانی و شرایط  

   .مرتبط با آن، مجازات و انواع آن  و اقدامات تامینی و تربیتی و تفاوت بین آنها  و نحوه اجرای مجازات و اقدامات تامنین و تربیتی

 ها: ( مباحث یا سرفصلب
 (:الف( پدیده مجرمانه )جرم

  تعریف جرم .1

 ارکان تشکیل دهنده جرم   .2

 ( یفریک  محدود قوانین ریتفس  -به گذشته کیفری قانون یقاعده عدم تسر   -بودن جرم ومجازاتاصل قانونی ) یکن قانونر (2-1

 مجرمانه ندیفرا •

 لل موجهه جرم ع .3

  یرکن ماد ( 2-2

 مشابه  می آن با مفاه سه یشروع به جرم و مقا  •

 یرکن روان ( 3-2

 فرق سوء نیت و انگیزه   * 

 سوءنیت و مسوولیت کیفری * 

 ی فریک  تی تحقق مسئول طیو شرا ینظر یقلمرو، مبان ف،ی( تعرب

 (،  یو ادار یانتظام ،ی)مدن  تی انواع مسئول گریبا د یفریک  ت یمسئول سهیمقا . 1

 (،یو اشخاص حقوق   یقی)اشخاص حق ی فریک  ت یمسئول یاشخاص دارا  .2

 ریاز فعل غ یناش  یفریک  تی مسئول. 3 

 افته ی فیتخف  یفریک  تی مسئول . 4

  یفریک  تی مسئولموانع  . 5

 و شیوه اجرای آنها و اقدامات تامینی و تربیتی  ج( انواع مجازاتها 

 نحوع اجرا(  –)اهداف   تعزیر و مجازات بازدارنده ، دیه، قصاص، . حد1

 حقوق کیفری عمومی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Public criminal law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 نحوه اجرا(   -) اهدافاقدامات تامینی و تربیتی -2

 ( اعمال قاعدة درأ- توبه  -مرور زمان  - گذشت شاکی- نسخ قانون)  سقوط مجازاتموارد -3

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تحلیل مبانی و آراء 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالپایان نیم  میان ترم و آزمون

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 . 1378انتشارات میزان،  ، 2و 1جحقوق کیفری عمومی،  ؛اردبیلی، محمد علی .1

 .1380نگرشی برحقوق کیفری عمومی، انتشارات مجد،  ؛باهری، محمد .2

 .1400 زان،یبکاریا، سزار؛ رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، نشر م .3

 .1396،انتشارات سمت، چاپ دوم )اول سمت(، تهران  ،یابرندآباد ینجف  نیحس یترجمه عل ،یفریک  ی ها شه یاند خ یتار ؛پرادل، ژان .4

 . 1399و 1391نه،ی ، انتشارات نگاه ب5و2ج ی،حقوق یها شهیاند ؛حبیب زاده، محمدجعفر .5

 . 1388 انتشارات میزان،و توحیدی فرد، محمد، قانونمداری در قلمرو حقوق کیفری،  محمّدجعفر زاده،حبیب  .6

 .1385چاپ اول،   ،یرضو  یمشهد: انتشارات  دانشگاه علوم اسالم ،یفریدر حقوق ک  تی رابطه سبب ب؛ یمحمود نج حسنی، .7

خسروشاهی، قدرت ا...، جالل الدین قیاسی و عادل ساریخانی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی )اسالم و حقوق موضوعه(، جلد اول   .8

   .1391کلیات، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 .1397چاپ اول، سال  زان،یمجازات، نشر م دیو تشد فیتخف م؛یمر ،یکهزاد د؛یحم .9

خسروشاهی، قدرت ا...، جالل الدین قیاسی و عادل ساریخانی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی )اسالم و حقوق موضوعه(، جلد دوم   .10

 .1391ارکان جرم، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

ادل ساریخانی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی )اسالم و حقوق موضوعه(، جلد سوم  خسروشاهی، قدرت ا...، جالل الدین قیاسی و ع .11

 . 1395مسئولیت کیفری، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 .1396 ،مسئولیت کیفری نیابتی، شهر دانشحسین؛  رنجبر، .12

  .1398دانشنامه مسئولیت کیفری، نشر میزان، شریفی، محسن؛  .13

  .1394مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و انگلستان، نشر میزان،؛  ---------- .14

 . 1395ها(، نشر میزان، چاپ اول، سال ها و رویّهعدّد جرم )نظریّهت ؛االسالمی، عباسشیخ .15

 .1393انتشارات خرسندی،  مسئولیت کیفری بدون تقصیر در ایران و انگلستان،عبدالهی، اسماعیل؛  .16

 . 1396، نشر میزان، چاپ دوم، سال اصل حداقلی بودن حقوق جزا ؛غالمی، حسین .17
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 . 1401نشر میزان،   ارکان، و قلمرو کیفری؛  ، مسئولیت سید منصورمیرسعیدی،  .18

 . 1400میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری عمومی، انتشارات دادگستر،   .19

 .1394ترجمه و نشر المصطفی )ص(،  المللیبینمیرخلیلی، سیدمحمود؛ حقوق کیفری عمومی، مرکز  .20

 . 1400، نشر میزان، چاپ دوم، سال معیارهای عینی و ذهنی در حقوق کیفری ایران؛ نژاد، صادقمنتی .21

 .1401شیری، نشر میزان، بهار نوربها، رضا؛ زمینۀ حقوق جزای عمومی، ویرایش جدید، تجدیدنظر شده به وسیله دکتر عباس  .22

 ب( منابع عربی:

 م.1992 الجامعیه، بیروت، قانون العقوبات، القسم العام، الدار ،ابوعامر، محمدزکی .23

 م. 1988بیروت، موسسه نوفل، الجزء االول،  مصطفی، القانون الجنائی العام، العوجی، .24

 م.1998عبدالقادر علی، قانون العقوبات، القسم العام، بیروت،  ،یالقهوج .25

 . 1996 التوزیع،   و  النشر  النظریۀ العامه للقانون الجزائی اللبنانی،الموسسه الجامعیه للدراسات و ،عوض عوض محمد ، عبدالمنعم سلیمان، .26

 .1401شیری، عباس؛ مجازات، نشر میزان،  .27

 م.   2002التوزیع، بیروت، ر و النش العقوبات، القسم العام، الموسسه الجامعیه للدراسات وشرح قانون ، عالیه، سمیر .28

 م.1996،بیروت، دارمکتبه الهالل، النظریه العامه للقانون الجنایی السودانی ،یس عمریوسف، .29

 ه.ش. 1405 بیروت، ، موسسه الرساله، 1عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی اإلسالمی، ج .30

 .1401نیا، دکتر سعید رهایی، دکتر حسین جعفری، نشر میزان، حقوق جزای اسالمی جلد اوّل، ترجمه دکتر ناصر قربان ،عبدالقادرعوده،  .31

 .1401اله الفت، نشر میزان، نیا، دکتر سعید رهایی، دکتر نعمتحقوق جزای اسالمی جلد دوم، ترجمه دکتر ناصر قربان ،عوده، عبدالقادر .32

 :انگلیسی( منابع ج

33. Ashworth, Andrew (2003). Principles Criminal Law. Fourth Edition. New York: Oxford. 

34.  Bantekas, I., Nash, S. (2003). International Criminal Law. London: Cavandish Publication. 

35.  CARL CONSTANTIN LAUTERWEIN, The Limits of Criminal Law A Comparative Analysis of 

Approaches to Legal Theorizing, Routledge, 2010. 

36. Cassese, Antonio (2008). International Criminal Law. Second Edition New York: Oxford. 
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39. Cryer, Robert, Firman, Hakan, Robinson, Darryl, Wilmshurst, Elizabeth (2010). An Introduction to 

International Criminal Law and Procedur. New York: Cambrdge University Press.  
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  الف( هدف کلی:

علیه اشخاص، جرایم علیه حقوق مالکانه، تحلیل ارکان اختصاصی جرائم تسلط دانشجویان بر انطباق کلیات حقوق کیفری بر جرائم خاص و   

 .  ودو مباحثی که در زمینه تحلی این جرائم مطرح می ش جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرایم علیه اجرای عدالت

 ها: مباحث یا سرفصل ب(

 :ریز یاز جرم ها یکیو مجازات  ، یروان ، یماد ،یرکن قانون لیاشخاص، شامل تحل ه یعل میجراالف( 

 (؛ کیمحض و در حکم هر  یخطا ای ی عمد هی)اعم از شب  ی عمد ریو غ یعمد قتل .1

 و جرح و منازعه  ضرب الف( 

 ن یجن اسقاطب(

 (.ره یو غ  یقانون ریغ فیقذف، افترا، توق ن،ی )توه  یمعنو ت یثیح ه یعل میجراج( 

 : ریز میاز جرا یکیو مجازات  یروان ،یماد ، یرکن قانون لیشامل تحل  ت،یاموال و مالک هیعل جرائم .2

 ی کالهبردارالف( 

 سرقتب( 

 در امانت  انتیخج( 

 ی چک پرداخت نشدن صدورد( 

 : ارکان یکی از جرائم زیر لیشامل تحل ،یعموم  شیو آسا  تیامن هیعل جرائم .3

 ،یاألرض، بغ  یافساد ف محاربه، الف( 

 . رانیا یاسالم ی نظام جمهور  هیعل یغیتبل تیفعال ،یراهزن ،یجاسوس (ب

 ریو تزو جعل (ت

 و ارتشاء   رشاء  (ث

 ی اموال دولت یقانون ریو تصرف غ اختالس (ج

 :ریز میاز جرا یکیو مجازات  یروان ،یماد ،یر کن قانون لیعدالت، شامل تحل یاجرا هیجرائم عل  .4

 ...(یکودک آزار ،ییجنا های خاص )مانند جرم های گزارش جرم عدمالف( 

 جسد  ی خفاب( ا

 حقوق کیفری اختصاصی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Special Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ادله جرم یامحا  ای اخفاءج(

 و سوگند دروغ  شهادت د(

 ...(ل،یوک  ،ی)دادرسان، کارمندان دادگستر ییکارگزاران قضا یو ارتشا  رشاءه( 

 عمومی   عفت  و اخالق علیه   جرائم.  5

 الف( زنا و انواع آن 

 ب( تجاوز  

 ج( لواط ، تفخیذ و مساحقه 

 د( قوادی 

 قذف ه( 

 و. جرائم علیه اخالق و عفت عمومی در فضای مجازی

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با پرونده خوانی و نقد آراء

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 شامل ارزشیابی مستمرسال های کالسی در طول نیم فعالیت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 . 1401چاپ،  زان، ی، تهران: نشر م)جنایات( اشخاص ه یعل میجرا ن؛یحس ا،ینییآقا .1

 .1400؛ جرایم علیه امنیّت و مصالح عمومی کشور، نشر میزان، .................. .2

 . 1401 زان،ی(، تهران: نشر میمعنو ت یاشخاص )شخص هیعل می..................؛ جرا .3

 .1387ی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، حقوقی جرم برانداز -.................؛ بررسی فقهی .4

 .1400، دیه منافع، انتشارات موسسه دایره المعارف فقه اسالمی، 1392امامی، مسعود؛ شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی مصوب  .5

 . 1393بای، حسینعلی؛ جرایم علیه امنیت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  .6

 . 1381اشخاص(، جلد اول، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول،  ه یعل می)جرا یاختصاص یفریحقوق ک  م؛یابراه  پاد، .7

چاپ    زان، یم  یحقوق  اد یتهران: بن  ب،ی اد  د یمج  ق ی (، ترجمه و تحقیجسم  ی ها  ب یاشخاص )آس  ه یعل  میجرا  ،یقیتطب   یفریژان؛ حقوق ک   پرادل، .8

 .1386اول، 

 .1388جعفری، نشر میزان، چاپ اول، سال ی تطبیقی، ترجمۀ دکتر امین حقوق کیفر ؛پرادل، ژان .9

 .1397، چاپ اول،زانیاشخاص)قتل(، تهران: نشر م هی عل میاحمد؛ جرا ،آبادی ده  یحاج .10
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 .1379مدرس،  ت یتهران: انتشارات دانشگاه ترب  ران،یا یفریمحمّدجعفر؛ محاربه در حقوق ک  زاده، بیحب .11

 . 1399در امانت، انتشارات دادگستر، چاپ هفتم، انت یو خ یجرم کالهبردار لی......................؛ تحل .12

 . 1394انتشارات دادگستر، چاپ سوم،  ران،یا یفری......................سرقت در حقوق ک  .13

 . 1377چاپ دوم،   ض،ینشر ف ،یعباس؛ شرح قانون مجازات اسالم زراعت، .14

 . 1380تهران: نشر ققنوس،  ،یکنون یدر نظم حقوق ی.......................؛ قانون مجازات اسالم .15

 . 1401شیری، عباس؛ جعل و تزویر، چاپ سوم، نشر میزان،  .16

 .1399بیست و دوم،  چاپ زان،یاشخاص، تهران: نشر م ه یعل میجرا ؛یمحمدهاد ،یصادق .17

 .1363ارشاد، چاپ اول،  ه ینی(، تهران: انتشارات حس ییکشور )جزا یعال وانید یعموم ئت یه  ییقضا نیمواز ن؛ی حس ،یآباد یعل .18

 .1399، سقوط مجازات، انتشارات موسسه دایره المعارف فقه اسالمی،  1392فتحی، حجت ا...؛ شرح مبسوط قانون مجازات اسالمی مصوب   .19

 . 1399چاپ اول، سال ؛جرایم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص، نشر میزان، الدینقیاسی، جالل .20
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  الف( هدف کلی:

  المللی و مراجع ، جرائم بین همیاری دولتها با یکدیگر در امور کیفریساز و کارهای  ،  المللیر سطح بیند  مسائل کیفریها و  موضوع آشنایی با  

 رسیدگی به آنها.

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 المللی نیب یفریحقوق ک  فیتعر*

 المللین یب یفری( موضوع حقوق ک الف

 خارجی عنصر  یدارا می. سرکوب جرا1

 المللینیب می. سرکوب جرا2

 المللینیب  یفری( اهداف حقوق ک ب

 ی فرمانکییو مقابله با ب می. سرکوب جرا1

 المللینیب  تی نظم و امن نی. تأم2

 المللینیب  یفریحقوق ک  تی ( ماهج

 یمل یفریبا حقوق ک  وند ی. پ1

 یعموم المللن یبا حقوق ب وند ی. پ2

 المللی نیب  یفری( منابع حقوق ک د

 ی. منابع مل1

 المللینی . منابع ب2

 صالحیت بین المللی * 

 ( یجهان ت یصالح ،یواقع  تی صالح ،یشخص  تیصالح ،ینیسرزم   تیصالح) ینیو فراسرزم ینیسرزم هایت ی( صالحالف

 المللین یب یفریک  ی اری( همب

  ( یاسترداد ریغ  یاریهم ،یاسترداد  ی اریهم) ییقضا یاری. هم1

 ( ورپل ی، نترپلیا :نهادها  ،سازوکارها )  یسیپل یاری. هم2

 المللی کیفری بین حقوق  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  International Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:آموزش تکمیلی نیاز استاگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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 یخارج هایتی( آثار محکومج

 یدر حقوق داخل یخارج تیمحکوم. اثر 1

 یخارج هایمجازات ی. اجرا2

 المللینیب میجرا* 

   المللینیب میجرا فی( تعرالف

 ( تجاوز تیجنا -  یجنگ اتیجنا - کشینسل   -تی بشر ه یعل ت یجنا ) قیمض فی. تعر1

 ( المللینیسرکوب توسط مراجع ب  - سم یترور  -قاچاق مواد مخدر - ییایدر یدزد) موسع فی. تعر2

 ( یطرح معاهده ورسا  - ه ینیطرح گوستاو مو  ) المللی نی ب یفریعدالت ک  نهیشی. پب

 و ینورنبرگ و توک  المللینی ب ینظام های. دادگاه 1

 شده المللین یب  ایمختلط  یفریک  هایدادگاه  .2

 لمللی انیب  یفریک  وانی. د3

 ی( سرکوب توسط مراجع ملج

 ی در حقوق مل المللینیب میجرا انگاری. جرم1

 یدر حقوق داخل المللینیب میجرا انگاری جرم ی. الگوها 2

 یفریک  ت یمسئول ی ( الگوهاد

 ( مشترک ییشرکت جنا -ارتکاب) یاصل ی. الگوها 1

 ( . مساعدت- دستور – کیتحر  -یزریبرنامه )  یتبع ی. الگوها 2

 (مافوق –  مأمور اجراء  -کشور س یرئ ) ژه ی. موارد و3

 ی فریک  ت ی. موانع مسئول4

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

  المللیبین به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تحلیل آراء محاکم کیفری 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت
      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1387 المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، تهران: جنگل،حقوق کیفری بین آنتونیو کاسسه، .1

 . 1396، تهران: انتشارات جنگلالملل، حقوق جزای بین ؛حسنپوربافرانی،  .2

 .1398المللی و جهان سازی حقوق کیفری، چاپ دوم، جعفری، حسین؛ دیوان کیفری بین  .3
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 .1395حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشردوستانه بین المللی، تهران: نشر میزان،  .4

 . 1398، الملل، تهران: شهر دانشجستارهایی از حقوق جزای بین ، علی؛خالقی .5

 1399 تهران، نشر میزان، مد فرجی،حفرد و مالمللی،ترجمه بهزاد رضویروبو، حقوق کیفری بیندیدیه  .6

 . 1393، المللی، تهران: وزارت امور خارجهدرآمدی بر حقوق کیفری بین ؛علیرضادیهیم،  .7

 . 1401، میزان نشر المللی عمومی، تهران:  حقوق کیفری بین ؛  بهزادرضوی فرد،  .8

 . 1394، چاپ سوم،  الملل کیفری، تهران: میزانحقوق بین ..........................؛ .9

 . 1397المللی، ترجمۀ دکتر قباد کاظمی، چاپ اول، سافرلینگ، کریستوف؛ آیین دادرسی کیفری بین  .10

المللی کیفری)درآستانۀ فعال  یت دیوان بینالمللی از اوایل قرن بیستم تا اعمال صالحشایگان فرد، مجید، تجاوز نظامی و اقدامات جامعۀ بین .11

 .1397المللی کیفری بر جنایت تجاوز(، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، شدن صالحیت دیوان بین 

 . 1384، المللی، تهران: جنگلحقوق کیفری بین ؛محمدجوادشریعت باقری،  .12

 .1395المللی، چاپ اول، طهماسبی، جواد؛ صالحیت دیوان کیفری بین  .13

 . 1387، المللی، ترجمه حسن پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، تهران: جنگلحقوق کیفری بین؛ آنتونیو، کسسه .14

 .1390اندازها، چاپ اول، ها و چشمالمللی؛ فرآیند، نظریهمهرا، نسرین؛ حقوق کیفری بین .15

 .1401، الملل، تهران: میزانحقوق جزای بین ، حسین؛میرمحمد صادقی .16

 ب( منابع غیرفارسی: 

17. Bartram S. Brown; Research handbook on international criminal law, UK: Edward Elgar, 2011. 

18. Cherif Bassiouni; introduction to international criminal law: second revised edition, Boston: 

Martinus Nijhoff Publishers, 2013. 

19. Douglas Guilfoyle; international criminal law, UK: Oxford University Press, 2016. 

20. Didier Rebut; droit pénal international, Paris : Dalloz, 2014. 
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  الف( هدف کلی:

شدن حقوق کیفری، چگونگی تضمین حقوق بشر در قلمرو حقوق کیفری و بررسی اصول بنیادین حقوق انسانی    فرایند با  آشنا ساختن دانشجویان   

شده ماهوی و رویه ای حقوق احث شناختهببا مهای مباحث بنیادین حقوق بین المللی بشر  همپوشانی  ؛کیفری در تعامل با اصول اساسی حقوق بشر

 کیفری.. 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 آن  یخی بررسی حیطه مفهومی حقوق بشر و عدالت کیفری و تحوالت تاراول( 

 بر اساس آموزه های دینی   عدالت کیفری مفهوم .1

 بر اساس متون قرآنی و روایی  یکرامت انسان مفهوم .2

 مستندات مربوط به رعایت حقوق بشر در نظام عدالت کیفریدوم: شناسایی منابع و 

 )قرآن، سنت( و رویه های مسلمانان دینی  متون .3

 جهانی حقوق بشر اعالمیه .4

 المللی حقوق مدنی و سیاسی بین  میثاق .5

 اسالمی حقوق بشر مصوب سازمان کنفرانس اسالمی   اعالمیه .6

 کیفریمفاهیم بنیادین و ماهوی در حقوق بشر و حقوق (   دوم

   جایگاه عدالت در حقوق کیفری و حقوق بشر -الف

 حقوق بشر و حقوق کیفریمتون دینی و موازین کرامت انسانی در  -ب

 برابری قانونی و برابری در برابر قانون در حقوق بشر و حقوق کیفری -ج

 صلح و صلح سازی در حقوق بشر و حقوق کیفری  -د

 اری در حقوق کیفریآزادی در حقوق بشر و قلمرو جرم انگ-ه  

 ابعاد حقوق بشری در انواع پیشگیری   -و 

 دیدگاه های اسالمی در باره نسبت میان حقوق کیفری و حقوق بشر -ز

 عدالت کیفری و حقوق بشر عنوان درس به فارسی: 

 Criminal  Justice & Human Rights عنوان درس به انگلیسی:

Law 
 درس و واحد نوع 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 مفاهیم بنیادین رویه ای در حقوق بشر و حقوق کیفری -ومس

 فرض برائت)اماره بی گناهی( در حقوق کیفری و حقوق بشر-الف

 محاکمه عادالنه در حقوق بشر و حقوق کیفری -ب

 بازداشت و مجازات خودسرانه در حقوق کیفری و حقوق بشر  -ج

 ابعاد کیفری و حقوق بشری ممنوعیت مطلق شکنجه تحصیل دلیل با شیوه های نامشروع  -د

 مجازات اعدام در حقوق بشر و حقوق کیفری -ه 

 و حقوق بشر انواع حقوق دفاعی متهم از منظر حقوق کیفری -و

 اقتضائات رعایت اصل کرامت انسانی متهمان و محکومان  -ز

 نظام دادرسی کیفری انسان مدار -ح

 اندیشه اسالمی و رسیدگی حق مدار  -ط 

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با بررسی پرونده های حقوق بشری و تحلیل محتوا  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 : اصلی( فهرست منابع ج

 ( منابع فارسی: ولا

آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، نشر گرایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  .1

 . 1383تهران، چاپ اول، تهران، 

 .  1380شرکت سهامی انتشار،  بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان،  .2

پدری؛ مجموعه مقاالتی درباره حقوق بشر، مترجم محمد مهدی ذوالقدری و همکاران، نشر ترجمان زبان مکاران، و ه پانیکار، ریموند  .3

 .1399علوم انسانی، 

 . 1396انتشارات خرسندی،  ،الملل و اسالم نینظام ب   حقوق بشر أمبنا و منشپروین، خیر ا... و محمدرضا تجلی،  .4

 .1392(، نشر مخاطب، 2و  1حقوق بشر )ج  یعیفلسفه طب  ،بشر حقوق یفلسف  ید مبانقن  جاوید، محمدجواد؛ .5

المللی جمهوری  انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین   تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسالم و غرب، ؛جعفری، محمدتقی .6

 . 1370اسالمی ایران، 

 .1380المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات، بین  جمعی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسالم، مرکز مطالعات فرهنگی، .7

 . 1375عبداهلل، فلسفه حقوق بشر، مرکز نشر اسراء،  جوادی آملی)آیت اهلل(،  .8

 .1399، و دانشگاه  حوزه (، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قیو مصاد یمبان میمفاه)  المبشردر اس آراسته، حسین؛ حقوقجوان  .9
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 .1394و 1391، انتشارات نگاه بینه، و جهارم  اندیشه های حقوقی، جلد دوم وسوم ؛زاده، محمدجعفرحبیب  .10

  ،دیدگاه اسالم و دیگر مکاتب، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر از  مبانی حقوق بشر ؛میرموسوی، سیدعلی ؛ حقیقت، سیدصادق .11

1381 . 

  ،ینشر ترجمان علوم انسان ،ییتوال یصابر یمترجم عل ،ییجهان وطن گرا یاسی: فلسفه سیکوستاس؛ حقوق بشر و امپراتور ناس،یدوز .12

1396 . 

 . 1384مرکزپژوهش های مجلس شورای اسالمی،  نظری اصالح نظام قانونگذاری،  بنیاد  محمد، راسخ، .13

 . 51ش ،13،1385 مجلس و پژوهش، ویژگی های ذاتی وعرضی قانون، محمد، راسخ، .14

 .1386نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، شهر دانش، چاپ اول، تهران،  ،سید قاسم و دیگران زمانی، .15
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  الف( هدف کلی:

برای استفاده از یافته  شناسانه  یابی و تحلیل جرمهای علتگیری از تکنیک بهره   و  مختلف آنو مکاتب  جرم شناسی  با مفاهیم  دانشجویان  آشنایی  

 . مان مجرمان برای بازگشت به جامعه های جرم شناسی در قلمرو حقوق کیفری شکلی و ماهوی به منظور کاهش ارتکاب جرم و اصالح و در

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 ق ی تحق ی ها وه یو ش  یو تحول جرم شناس   تولد ف،یتعر   *

 و مقررات ن یو انعکاس آن در قوان یجرم شناس ی ها  هینظر *

 آن در حقوق موضوعه  ریو تاث ینظر یجرم شناس -1

 ی علت شناخت یجرمشناس  -2

 (یب یترک  ی ها ه ینظر ،یجامعه شناخت یها  ه ینظر )یانسان شناخت ی ها هینظر -3

 عمل مجرمانه یجرم شناس -4

 و مقررات   نیو انعکاس آن در قوان یکاربرد شناسیجرم  *

 یفریک  ی ها کیو تکن ییجنا استیس یجرم شناس-1

 ی نیبال یجرم شناس-2

 یریشگیپ یشناسجرم-3

 یفریآن در حقوق ک  ی و نمود ها ی انتقاد یها ی:جرم شناسب

 ی ستیمارکس یجرم شناس-1

 ( یسازمان ،ییگرا)تعامل یواکنش اجتماع یجرم شناس-2

 یستیفمن یجرم شناس-3

 سبز  یجرم شناس-4

 یفرهنگ یجرم شناس-5

 محکومان یجرم شناس-6

 یشناس یاجتماع بیآس-7

 شناسی جرم عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تحلیل  و بررسی پروندههای اجتماعی 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 ... درصد   سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ... درصد      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 یزات سمعی و بصریکالس درس و تجه

 منابع پیشنهادی: ( فهرست ج

 الف( منابع فارسی: 
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 .1395پنجم، تابستان 

 . 1400، پنجممیزان، چاپ  نشرجرم شناسی پیشگیری، جلد اول،   ؛ابراهیمی، شهرام .2

 .1401میزان، چاپ اوّل، درآمدی بر پیشگیری از بزهکاری، نشر  ؛ابراهیمی، شهرام .3
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 .1400، دهمرسالۀ جرایم و مجازاتها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، نشرمیزان، تهران، چاپ ؛ بکاریا، سزار .5

 .1399جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر میزان، چاپ پنجم،  ؛پیکا، ژرژ .6

 . 1398چاپ سوم، راشده، امی: پناشر م،یاز جرم در قرآن کر  یریشگیپ جعفر، ، یرشادت .7

 ، 1388شناخت جرم شناسی، ترجمه میر روح اهلل صدیق، انتشارات دادگستر، چاپ اول،  ؛سوئیل، کیت و همکاران .8

 .1397شناسی محکومان، نشرمیزان، تهران، چاپ اول، بهار دانشنامۀ جرم؛ شیری، عباس .9

 ،   1373جرم شناسی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  ؛نیا، مهدیکی .10

 . 1385اصول جرم شناسی، ترجمه میر روح اهلل صدیق بطحایی، انتشارات دادگستر، چاپ اول،   ؛کوسن، موریس .11

 . 1370زمستان جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپخانه عالمه طباطبایی، چاپ اول، ؛ گسن، ریموند .12

 .1374جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات مجد، چاپ اول، ؛ گسن، ریموند .13

 . 1370مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپخانه عالمه طباطبایی، چاپ اول، پاییز   ؛ گسن، ریموند .14

د میرخلیلی و جالل الدین حسانی، انتشارات بهنامی، چاپ اول،  جرم شناسی)مفاهیم کلیدی(، ترجمه سید محمو  ؛ مارتین اوبراین و محید یار .15

1394  ، 

 .1393جرم شناسی، انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، چاپ اول، ؛ محسنی، فرید .16
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  الف( هدف کلی:

های تحقیق و ارتقای قدرت استدالل دانشجو به منظور آمادگی بیشتر برای انجام تحقیق و نگارش پایان تحقیق و روشآشنایی دانشجویان با انواع  

 قضایی. آرا و متون حقوقی ویحه و الو و رساله  نامه 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 کاربردی و میدانی(   - توسعه ای  -انواع مختلف تحقیق )بنیادی .1

 زمینه ای و ...(  -علی -اقتضای گرایش دانشجویان در زمینه تدوین پایان نامه )روش توصیفیتبیین چند روش تحقیق در حقوق به  .2

 ق یتحق یفیو ک  یکم یهاروش  ،یحقوق قیانواع تحق ،یپالن، نگارش و استدالل حقوق ت یاهم  ق،ی روش تحق ت یاهم .3

 نامه  انیدر نگارش پا یو طرح محور اساس یانتخاب موضوع، عنوان و سوال اصلروش  .4

 ارشد  یپروپوزال کارشناسنگارش  یشش عنصر اساس  نی: تبب یسیپروپوزال نو .5

 یو عمل  یبه صورت نظر یسیمراحل سه گانه پالن نو :یسیپالن نو .6

 جه یمتن و نت یمقدمه، عناصر کل ده،ینگارش متن: چک  .7

 نامه   انیدفاع از پا .8

به سرفصل درس افزوده   زین  یسیمقاله نو  ا یو    یسینو  حهیال  ،یسیمتن، گزارش نو  ریتفس  رینظ  یانتخاب استاد و با توجه به سطح کالس، مباحث  به 

 خواهد شد. 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 رین و ارائه عملی یافته های پژوهش  به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تهیه پالن طرح تحقیق و تم

 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 نمره حضور در کالس و فعالیت کالسی  2

 نمره ارائه کالسی از پروپوزال و پالن نویسی 6

 نمره نگارش نهایی متن  12

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 روش تحقیق و پژوهش  عنوان درس به فارسی: 

  Legal and Methodology Legal عنوان درس به انگلیسی:
Research 

 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 16 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 یالف( منابع فارس

 . 1400، مجمع علمی فرهنگی مجد، در علم حقوق  ق یروش تحقآل کجباف، حسین؛  .1

 . 1398حقوق، چاپ دوم، انتشارات کتابخانه گنج دانش،  ی متدلوژ ن،یام ،یجعفر .2

 .1385،  انتشارات دادگستر، 2و1جلد  ان،یشا یترجمه عل ،یشناسو جرم   یفریدر عدالت ک  قی جان، روش تحق نید ون،یچمپ .3

 . 1395، 21سمت، چاپ  ، یدر علوم انسان قی بر روش تحق  یامحمدرضا، مقدمه  ا،ینحافظ .4

 .1400، 6روش تحقیق در حقوق، چاپ  صبری، نورمحمد؛ درآمدی بر .5

 .1390مجد، یو فرهنگ  یدر حقوق، چاپ چهارم، مجمع علم قیونوس، روش تحق  ،یباغقره  .6

 . 1396، انتشارات عصر قلمنیکبخت، سارا؛ روش تحقیق در حقوق،  .7

 ی رفارسی( منابع غب

8. Defrenois-Souleau, Isabelle. Je Veux Réussir Mon Droit. Dalloz. 11e Éditions. 2018. 

9. Dzhangir, Ali-Abbasovich-Kerimov. Methodology Of Law. Progress Publishers. 1998 . 

10. Pansier, Frédéric-Jérôme. Méthodologie Du Droit. Lexisnexis. 7e Édition. 2016. 

11. Singh, Rattan. Legal Research Methodology. Lexisnexis. 2016. 
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  الف( هدف کلی:

حقوق   ماهوی،  جزای  حقوق  کیفری،  دادرسی  هایحوزه   در  )انگلیسی یا فرانسه(   خارجی  زبان  به  تخصصی  مختلف  متون  با  دانشجو  ساختن   آشنا

های مختلف علوم جنایی از یک سو و  کشورها در حوزه ز دستاوردهای علمی و پژوهشی سایر  گیری ابهره برای    شناسیجرای اختصاصی، جرم

 .المللی( از سوی دیگرهای فراملی )همچون نشریات بینهای علمی داخلی در عرصه ارائه یافته 

 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

1. Criminal Procedure : 

2. Investigating crime and gathering evidence 

3. Prosecution 

4. Remands 

5. Pleas 

6. Trial 

7. Jury 

8. Appeal 

9. General Criminal Law : 

10. Elements of Crime 

11. Actus Reus 

12. Mens rea 

13. Defences 

14. Special Criminal Law : 

15. Crimes Against Persons  
16. Crimes Against Property 

17. Offences Against Public Security 

18. Ceriminology: 

19. Criminal Behavior  
20. Crime Statistics 

21. Crime Prevention 

 متون حقوقی به زبان خارجی  به فارسی: عنوان درس 

 Criminal Law Texts in Foreign عنوان درس به انگلیسی:

Language 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 1 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 16 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با محاوره عملی  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 ارزشیابی مستمر

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 . 1398چاپ اول،  ،ینشر ن ،یلیتحص یانگلستان، ترجمه عل  ییحقوق جزا ن،یکاتر وت، یال س؛یفرانس ن،یکوئ .1

 .1398 زان،یانگلستان، نشر م یفریعدالت ک  المعارفره یدا ن،ینسر مهرا، .2

 .  1392چاپ اول،   زان،یانگلستان، نشر م یفریدانشنامه حقوق ک  ن،ینسر مهرا، .3

 : خارجی( منابع ب

4. Campbell, Liz; Redmayne, Mike, The Criminal Process, Oxford University Press, 5th Edition, 

2019 . 

5. Case, Steve, et al, The Oxford Textbook on Criminology, Oxford University Press, 2nd Edition, 

2021. 

6. Christine Tartaro, Research Methods for Criminal Justice and Criminology (1st Edition), Routledge, 

2021.  

7. Frost, Tom; Huxley-Binns, Rebecca; Martin, Jacqueline, Unlocking the English Legal System, 

Taylor & Francis, 6th Edition, 2019  . 

8. Macdonald, Stuart, Text, Cases and Materials on Criminal Law, Pearson Education Limited, 2nd 

New Edition, 2018 . 

9. Samah, Joel, Criminal Law, Cengage Learning, 12th Edition, 2017 . 

 
 
  

https://www.amazon.com/Christine-Tartaro/e/B09WWWNNZ7/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Christine-Tartaro/e/B09WWWNNZ7/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Christine-Tartaro/e/B09WWWNNZ7/ref=dp_byline_cont_book_1
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  الف( هدف کلی:

حقوق کیفری به منظور امکان بهره برداری از آنها برای تحلیل مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری و کسب توانایی مبانی  اصول و    آشنایی دانشجو با

 . استفاده از تاریخچه آنها برای انطباق با وضعیت موجودالزم برای اطالع یافتن بر فلسفه پیدایش نهادها و قواعد حقوق کیفری عمومی و 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 گفتار نخست: اصول حاکم بر حقوق کیفری 

 الف . اصل قانونی بودن جرایم و کیفرها )اصل قانونمندی(]اصل برائت/اباحه/قاعده درأ[ 

 قاعده عدم تسری قوانین کیفری به گذشته  

 قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری 

 ب . اصل قضامندی 

 پ . اصل فردی کردن کیفر

 ت . اصل شخصی بودن کیفر/قاعده وزر

 ث . اصل تساوی مجازات ها 

 کاربرد کمینه حقوق کیفری/ اصل حداقلی بودن حقوق کیفری/تدرجج. اصل 

 چ. اصل اعتدال  

 ح. اصل تناسب جرم و کیفر

 خ. اصل ممنوعیت مجازات مضاعف

 گفتار دوم: مبانی حقوق کیفری 

 الف ـ مبانی جرم انگاری 

 مبانی قانونی 

 اصل ضرر 

 اصل پدرساالری حقوقی/قانونی 

 اصل مصلحت عمومی

 اصول و مبانی حقوق کیفری  عنوان درس به فارسی: 

 The Basis and Principles of the عنوان درس به انگلیسی:

Criminal Law 
 واحد نوع درس و 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 اخالق گرایی حقوقی/قانونی  مبانی اخالقی/ اصل

 مبانی اجتماعی

 مبانی دینی

 مبانی اقتصادی 

 ب ـ مبانی کیفرگذاری 

 سزادهی

 بازدارندگی 

 بازپروری/اصالح و درمان 

 ناتوان سازی

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تحلیل انتقادی  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 . 1400کلیات حقوق جزا، انتشارات میزان: تهران، چاپ پنجم:  ،محمدعلی ،اردبیلی .1

 . 1377تهران جنوب، چاپ اول:  -د اسالمی بارگاهی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی اسالم، تهران: دانشگاه آزا  .2

 .1400 ،یاسالم شه یها، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندو چالش   ارهایاصول، مع ،ی: مبانیفرگذاریغالمرضا، ک  ،یوند یپ .3

 ،یاسالم  شهیانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند(، سازمان  یبه قانون مجازات اسالم  ی انتقاد  ی)با نگاه  ن یتقن  یهاسته یاحمد، با  ،یآبادده    یحاج .4

1395. 

 .1387سرمست، باقر، اصل برائت در حقوق کیفری، تهران: انتشارات دادگستر، چاپ اول:  .5

 . 1396: دومغالمی، حسین، اصل حداقل بودن حقوق جزا، تهران : میزان، چاپ  .6

 . 1392تهران: میزان، چاپ اول: یفری(،فرحبخش، مجتبی، جرم انگاری فایده گرایانه )جستاری در فلسفه حقوق ک  .7

 .1393قماشی، سعید، کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری، تهران: میزان، چاپ اول:  .8

 .1397مؤمنی، عابدین، حقوق جزای اختصاصی اسالم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه )سمت(: تهران،  .9

 .1397 ،یاسالم شهیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند فر،یک  یاسیس تیمحمد، مشروع ،یکرنگی .10

 ب( منابع غیرفارسی: 

11. Castberg, F; Freedom of speech in the West: a comparative study of public law in France, 

London:Georg Allen and Unwin limited, 1960.  

https://www.hovalvakil.com/search/2/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
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12. Committee on Homosexual offenses and Prostitution; wolfelden report, No247,1957.  

13. Dabin, Jean, General Theory of law,Radbruch and Tr. Dabin and K Will, The Legal philosophies of 

lask, 1950. 

14. Delmas-Marty, M/Siber,U, Les chemins de harmonissation penale Collection de Lumr de Droit 

Compare de Pris,volum 15, paris. 2008 .  

15. Directive 95/46/EC of the European parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to processing of the personal data and on the free movement of 

such data, 2006.  

16. Faure, M and M visser, How to Punisch Environmental Pollution? Some Reflections on Various 

Models of Criminalization on Enviromental Harm, European Journal of crime, Criminal Law and 

Criminal Justice, vol. 3. Issue 4, enviromental criminal law in the European union. 1995.  

17. Feinberg, Joel; The Moral Limits of Criminal Law: Harm to self; vol.3,Oxford university press,New 

York,2003.  

18. Harcourt, M. Why do people join unions? A case study of the New Zealand Engineering, Printing 

and Manufacturing Union. New Zealand Journal of Industrial Relations, 24, 1999.  

19. Hart; H, L, A; law Liberty and morality; Stanford university press Stanford and California, 1963.  

20. Paternalism; stanford Encylopedia of philosophy. The Moral Limits of the criminal law: Harmless 

wrongdoing; vol. 4.1990.  

21. Rees, J.C., A Re-reading of Mill on biberty political studies, reprinted in Radcliff (ed) Limits of 

Liberty, political studies, no 2, 1960.  

22. Schonsheck, Jonathan; On Criminalization; In: Essay in the Philosophy of the Criminal Law, Kluwer 

Academic Publishers, Netherland, 1994.  

23. Sieber, Ulrich, Responsibility of Internet-providers, In Law, Information and Information 

Technologhy, E.Lederman, R.Shapira (eds.) The Hague, Kluwer International, 2001.  

24. Weale, A, Toleration, Individual Differences Respect for Persons, Aspect of toleration, London, 

1985.  

25. William R.cheswick und steeven M.Belovin, Firewalls and Internet Security: Repelling The Wily 

Hacker, Addison-Wesley Professional Computing, Teil von: prof. Dr. ulrich sieber, 2013. 

26. Wilson, William, Criminal law: Doctorine and Theory; Landan and New York,longman, first 

published, 1998. 
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  الف( هدف کلی:

این رشته برای کسب توانایی تحلیل تاریخی نهادها  ای و مبنایی  پیشینه و سیر تحوالت حوزة حقوق کیفری عمومی به عنوان بخش پایهشنایی با  آ

زمینه اصول مهم حقوق کیفری مانند: اصل برائت،  و اصول حقوق کیفری و نقش مکاتب حقوقی و ادیان الهی در این تحوالت، به خصوص در  

 . اصل حاکمیت قانون و سایر نهادها

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

  در حقوق یخیهدف و ضرورت پرداختن به مباحث تار  نییتب .1

  در دوره باستان یفریاوضاع حقوق ک  .2

  یآسمان انیدر پرتو نگرش اد  یفریحقوق ک  .3

  مدرن یفریحقوق ک  یریشکل گ .4

 ی فریحقوق ک  نینو ی. آموزه ها5

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با بررسی رویدادهای تاریخی مرتبط

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 .  1393،مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، وستبروک  موندیو روش نگاشته ر هینظر  بادامچی، حسین؛ .1

 .1400چاپ دوازدهم، ،یابرندآباد ینجفپرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین   .2

 . 1400تدین، عیاس؛ تاریخ حقوق کیفری وتحوالت آن، نشر میزان، .3

 . 1396رحمدل، منصور؛ تولد و تحول حقوق کیفری عمومی ایران، انتشارات خرسندی،  .4

 . 1399یفری، مجمع علمی فرهنگی مجد،رحیمی نژاد، اسمعیل؛ تاریخ تحوالت حقوق ک  .5

 تاریخ حقوق کیفری عمومی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  History of  Public criminal law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 .  1348تا امروز، دانشگاه تهران،  نی شیاز روزگاران پ  ییحقوق :دورنما  خیاز تار یپاشا، مباحث یعل صالح، .6

 . 1399صبوری پور، مهدی و همکاران، تاریخ تحوالت حقوق کیفری در عصر قاجار، انتشارات خرسندی،  .7

 1395چاپ اول،  ،یخرسند ،یفریتحوالت حقوق ک  خیتار م،یزاده، فه یمصطف .8

 1394سمت، چاپ دوم،  ن،یالنهر ن یب ی فریحقوق ک  خیتار ،یبادامچ نیو حس ن یحس یعل ، یابرندآباد ینجف .9

 

 : خارجی( منابع ب

10. BartlettRobert ،(1986) Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal ،New York: 

Clarendon Press   

11. Goitein-H ،Primitive Ordeal and Modern Law ،BiblioBazaar 320,،2010 ،pages  

12. Kardi Sadakat ، ،(2006)The Trial: A History from Socrates to O. J. Simpson  ،Rando House 

13. Miller William Ian (1988) ،“Ordeal in Iceland ،” Scandinavian Studies 60 (1988): 189-218 Internet 

sites 

14. Pilarczyk Ian C. ،(1996)"Between a Rock and a Hot Place: Issues of Subjectivit and Rationality in 

the Medieval Ordeal by Hot Iron" ،25 AngloAmerican Law Rev -112 in http://iancpilarczyk. 

com/wp-content/ uploads/ 2010/10/BetweenARock. pdf  
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  الف( هدف کلی:

مجازات قابل اعمال در مورد  اقسام    اشخاص حقوقی،مسوولیت کیفری  تاریخچه شکل گیری و مبانی و شرایط  شناخت اقسام اشخاص حقوقی،  

 .آنها و چگونگی اجرای آن در مورد اشخاص حقوقی

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

  و اقسام آن یمفهوم شخص حقوق .1

  رانیا یدر نظام حقوق یاشخاص حقوق یفریک  ت یمسوول خچهیتار .2

 موافقان و مخالفان(  لی)دال یاشخاص حقوق  یفریک  تی مسوول یمبان .3

  رانیا یدر نظام حقوق یاشخاص حقوق یفریک  ت یمسوول طیشرا .4

  یقابل اعمال بر اشخاص حقوق ی اقسام مجازاتها .5

 و ...(   یو تبع یلی تکم  یبر آنها )معاونت، شروع به جرم، مجازاتها یفریحقوق ک  یو اعمال قواعد عموم یاشخاص حقوق  .6

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با بررسی کیس های عملی از مفاسد اقتصادی شرکت های بزرگ 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 .1394 کم،یچاپ چهل و  زان،یسوم، تهران: انتشارات م راستیجلد دوم، و ،یعموم  یحقوق جزا ،یمحمدعل ،یلیاردب .1

چاپ دوم،    زان،یواکنش در برابر جرم، جلد دوم، تهران: انتشارات م  ؛یعموم  ی بر حقوق جزا  ی محسن، درآمد  ، یو برهان  ن یغالمحس  الهام،  .2

1393  . 

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Liability of Companies عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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و    ز یی،پا  3سال پنجم، شماره    ،یفریحقوق ک   ی آموزه ها   ه ینشر  ،یمجازات شخص حقوق  یگونه شناس  ه، یمهد  ، یفیحسن و س  ،یپوربافران .3

 . 1395زمستان 

 .1394چاپ دوم،  ه،ی،تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائ  1392مصوب  یمقانون مجازات اسال یشناسب یآس ،یعبدالعل ،یتوجه .4

سال هفتم،    ،یفریپژوهشنامه حقوق ک   ران،یا  یمالدر قانون مجازات اس  یاشخاص حقوق  یفریک   ت یو اصول مسئول  یمبان  ،یمجتب  ،یجعفر .5

 .  1395،زمستان  2شماره 

  ی محسن؛ انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان، مجله آموزه ها  ،یفیزاده، محمدجعفر؛ شرب یحب .6

 .1392و زمستان  زیی، پا6ش ،یدانشگاه علوم رضو  یفریحقوق ک 

حقوق جزا و   یق.م.ا.(، مجله پژوهش ها20ماده  لی)تحل ینسبت به اشخاص حقوق یفریک  ی راهاضمانت اج یابی................................؛ ارز .7

 . 1393، 3ش ،یجرم شناس

سال پنجم،   ،یفریفصلنامه پژوهش حقوق ک  ران،یدر حقوق ا بریسا یدر فضا  یفریک  تی نعمت اله، مسئول د یس ،یفرد، بهزاد و موسو یرضو .8

 . 1396،تابستان  16شماره 

،بهار    16شماره    ،یفرانسه، فصلنامه حقوق اسالم  یدر نظام حقوق  یاشخاص حقوق  یفریک   ت یمسئول  یها  ی محمود، دگرگون  ، ینیاالم  روح .9

1387  . 

 .1394چاپ نخست،  زان،یو انگلستان، تهران: انتشارات م رانیدر حقوق ا یاشخاص حقوق ی فریک  تیمحسن، مسوول  ،یفیشر .10

 .1398، پنجمچاپ  زان،یجلد اول، تهران: انتشارات م ،یکنون یدر نظم حقوق یقانون مجازات اسالم گران،یو د م یمحمدابراه ،یناتر شمس .11

 . 1394و فرانسه، تهران: انتشارات مجد، چاپ نخست،   رانیدر حقوق ا یاشخاص حقوق یفریک  تی مسئول ،یمهد ،یعبد .12

 .1388چاپ نخست،  زان،یدر حقوق فرانسه، تهران: انتشارات م یاشخاص حقوق  یفریک  تی رضا، مسئول ،یالله فرج .13

 . 1394 زیی،پا 31شماره  ،یدادگستر یمجله حقوق ه،ی در حال تصف یاشخاص حقوق یفریک  تیمسعود، مسئول  ،یفاطمه و اکبر قناد، .14

 . 1395، تهران: دارالفنون، (د یجد یبر قانون مجازات اسالم ی)با نگاه یاشخاص حقوق یفریک  ت یاله، مسئول  تیهدا ،یکاظم .15
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18. Beale, Sara And Adam, Safwat; What Development In Western Europe Tell Us About American 

Critiques Of Corporate Criminal Liability, Buffalo Criminal Law Review, 8, 2004 . 
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  الف( هدف کلی:

زدایی و  ها، جرمهای اخیر به کاهش مجازاترویکرد قانونگذار در سال باتوجه به    آشنایی با فلسفه تشدید و تخفیف مجازات و راهکارهای آن

 قضازدایی. 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

  مجازات ی هایژگیمفهوم مجازات و اصول حاکم بر آن و و نییتب .1

  یمختلف حقوق ینگرشها  ی مجازات بر مبنا فیو تخف   دی ضرورت تشد .2

  مجازات فیو تخف د یتشد یعموم لیدال .3

  مجازات  فیو تحف  دیتشد یاختصاص لیدال .4

 مجازات فیو تخف  دیتشد ی راهکارها  .5

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همرا با بررسی و تحلیل پروندهای جدید  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 منابع فارسی: الف( 

  .1401 میزان،بنیاد حقوقی حقوق جزای عمومی، جلد دوم،   ؛اردبیلی، محمدعلی .1

   .1401، میزان،(واکنش در برابر جرم )درآمدی بر حقوق جــزای عمـومــی   ؛محسن ؛ برهانی،محسینالالهام، غ .2

   1395، مجد، (جلد سوم)شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی  .3

 . 1401 میزان،، (3 -2- 1)ه های حقوق جزای عمومی گلدوزیان، ایرج، بایست .4
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 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش
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 2 تعداد واحد: 
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of the University of Missourai, 2011.  

13. Lawson, P., Responding To Victims: A Manual For Law Enforcement Agents Prosecutors And 

Policy-Makers, Printed and bound in Vancouver, 2011. 
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  الف( هدف کلی:

 . باتوجه به ضرورت کاهش آثار و تبعات منفی حبس و زندان احکام کیفرهای جایگزین حبسشناخت ماهیت، اقسام و 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

  حبس نیگزیجا یفرهایک  ی و مبنا  تیماه .1

  رانیا یحبس در نظام حقوق نیگزیجا یفرهایک  خچهیار. ت2

  فرهایک  ریحبس با سا نیگزیجا یفرهایارتباط ک   .3

 حبس  نیگزیجا یفرهایقسام ک . ا4

  حبس نیگزیجا یفرهایاحکام ک  .5

 و... (  یو تبع  یلیتکم یبر آنها )معاونت، شروع به جرم، مجازاتها یفریحقوق ک  یحبس و اعمال قواعد عموم نیگزیجا یفرهای. ک 6

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همرا با بررسی پرونده های جدید  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

ت همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، تهران:  المجموعه مقا  ،آشوری، محمد، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر .1

 .1386انتشارات میزان، چاپ نخست، 

 .1394ایش، چاپ سوم، های بینابین، تهران: نشر گر  های زندان یا مجازات آشوری، محمد، جایگزین .2

 .1394، اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد سوم، تهران: انتشارات میزان، چاپ هشتم .3

 کیفرهای جایگزین حبس  عنوان درس به فارسی: 

 Punishment Of Imprisonment عنوان درس به انگلیسی:

Replacement 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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  محسین و برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی؛ واکنش در برابر جرم، جلد دوم، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم،اللهام، غ ا .4

1393 . 

های حقوقی، سال اول،    می، پژوهشنامه اندیشهالهای کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اس  میثم، مهمترین جلوه ی،  المبابایی، محمدعلی و غ .5

 . 3شماره  ،1391پاییز 

 1391پنجم، راستیمجد،و ،انتشاراتیابرندآباد  ینجف نیحس یعل ،ترجمهیشناس فریبرنار بولک،ک  .6

 . 1396، 82می ایران، فصلنامه راهبرد، سال بیست و ششم، شماره الاس زدایی در نظام تقنینی جمهوری مند، حمید، سیاست حبس بهره  .7

 . 64، شماره 1387 های زندان، مجله حقوقی دادگستری، پاییز تدین، عباس، نظارت الکترونیکی: گامی به سوی جایگزین .8

 .1394م، انتشارات قوه قضائیه، چاپ دو تهران: مرکز مطبوعات و  ،1392می مصوب الشناسی قانون مجازات اس توجهی، عبدالعلی، آسیب  .9

 . 1394نخست،  ، تهران: انتشارات سمت، چاپ(بررسی فقهی حقوقی واکنش علیه جرم)راد، حقوق جزای عمومی م حیدری، علی .10

جنایی؛ مجموعه  های علوم    تازه     مند،  های انگلستان در دو سده اخیر، ترجمه حمید بهره   ت زندان الدواردز، امی و هرلی، ریچارد، تحو .11

 .1392دوم، انتشارات میزان، چاپ  :ابرندآبادی، تهران  حسین نجفیها، زیر نظر علیمقاله 

 .1393می در نظم حقوقی کنونی، جلد اول، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم، المس ناتری، محمدابراهیم و دیگران، قانون مجازات اسش .12

یفرهای اجتماع محور و تحلیل یافته های آن با تأکید بر مطالعه موردی دوره ی مراقبت در  مبانی ارزیابی اثربخشی ک   ؛قاسمی مقدم، حسن .13

 . 64شماره،  1387ت متحد امریکا و انگلستان، مجله حقوقی دادگستری، پاییز الایا

 : خارجیب( منابع 

14. Apel, Robert, Arjan A. J., Blokland, The Impact of Imprisonment on Marriage and Divorce: A Risk 

Set Matching Approach, Quant Criminol Jornal. 26, 2010. 

15. Babbie E., The basics of social research. 2nd ed, ed. Belmont. London: Wadsworth/ Thomson 

Learning, 2016. 

16. Bales, William, Piquero, Alex, Assessing the impact of imprisonment on recidivism, Exp Criminol 
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17. Bamberger M, Rugh J, Mabry L., RealWorld evaluation: working under budget, time, data, and 
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18. Banks, Cyndi, Criminal justice ethics: theory and practice, Thousand Oaks. Calif: Sage Publications, 
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19. Bourdieu, Pierre, the forms of capital in j. G. richardson, handbook of theory and research for 
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  الف( هدف کلی:

و    میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی  نزدیک  رابطۀ تقویت نیروی استنباط و استدالل در مسائل حقوقی مربوط به مسئولیت مدنی با توجه به  

   .شودورود خسارت و ضرر به طرف مقابل میو سئولیت کیفری موجب ایجاد م ها که همزمانوقوع برخی جرایم در این حوزه 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب
 

 : اتیبخش اول: کل

 ت یمسئول فیتعر .1

 ی فریو ک   یمدن ت یتفاوت مسئول .2

 یرقراردادیو غ  یقرارداد ت یتفاوت مسئول .3

 : تیمسئول  ی دوم: مبنا بخش

 خطا ی.تئور1 .4

 خطر ی.تئور2 .5

 : تی سوم: ارکان مسئول بخش

 ورود ضرر .6

 ی منف ایمثبت  آور انیفعل ز .7

 یرشخصیو فعل غ یفعل شخص .8

 ت ی رابطۀ سبب .9

 :یمدن تی چهارم: آثار مسئول بخش

 جبران خسارت .10

 ی مدن تی اثر قراردادها و مسئول .11

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تحلیل آراء قضایی

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 مسئولیت مدنی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Civil Liability عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 ساعت: تعداد 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1374، دانشگاه تهران، 14ابوالحمد، عبدالحمید؛ مسئولیت مدنی دولت، تحوالت حقوق خصوصی، چ .1

 . 1381اسماعیلی، محسن؛ قوة قاهره، نشر سروش،  .2

 . 1377؛ نظریۀ خسارت، انتشارات امیر کبیر، ------------ .3

 .1388، انتشارات اسالمیه، 29، چ1امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، ج  .4

 .1385، چاپ سوم، تهران، نشر میزان، 1امیری قائم مقامی، عبدالمجید؛ حقوق تعهدات: کلیات حقوق تعهدات ـ وقایع حقوقی، ج .5

 .1347، تهران، 1ید؛ حقوق تعهدات، جامیری قائم مقامی، عبدالمج .6

 . 1384، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1ادینی، حسن؛ فلسفۀ مسئولیت مدنی، چب .7

 . 1399، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 9رضا؛ مسئولیت مدنی، چباریکلو، علی .8

 تهران، انتشارات فردوسی. ، 2بازگیر، یداله؛ قانون مدنی در آیینۀ آراء دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات، ضمان قهری، چ .9

 . 1366، تهران، مؤسسۀ اطالعات، 3های حقوقی، چبهرامی احمدی، حمید؛ سوء استفاده از حق، مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسالم و دیگر نظام .10

 . 1399، 9؛ مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ -------------- .11

 . 1376، تهران، نشر دادگستر، 2نیا، چمسئولیت مدنی در ورزش، ترجمۀ حسین آقاییها، جامپیون جونیور، والتر تی.؛ مبانی حقوقی ورزش .12

 . 1387داراب پور، مهراب؛ مسئولیت خارج از قرارداد، مجمع علمی و فرهنگی مجد،  .13

 .1388اهلل؛ استفادة بالجهت)مطالعۀ تطبیقی(، تهران، شرکت سهامی انتشار، رحیمی، حبیب .14

 . 1376نوغانی؛ احکام پزشکی، چاپ پژمان، روحانی، محمد و فاطمه  .15

 .1380اهلل؛ خسارت معنوی، انتشارات، نورالثقلین، سلطانی نژاد، هدایت  .16

 . 1377، تهران، نشر میزان، 1صفری، محسن؛ فریبکاری و آثار آن )قاعدة غرور(، چ .17

 .1382عمید زنجانی، عباسعلی؛ موجبات ضمان، نشر میزان،  .18

 .1376ولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، غمامی، مجید؛ مسئولیت مدنی د  .19

 .1400، تهران، نشر میزان، 11ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چقاسم زاده، سید مرتضی؛ الزام .20

 .1387، تهران، دانشگاه تهران، 1کاتوزیان، ناصر و محسن ایزانلو؛ مسئولیت مدنی، بیمۀ مسئولیت مدنی، چ .21

 . 1374های خارج از قرارداد: ضمان قهری، دانشگاه تهران، الزام ؛ ------------ .22

 . 1381، تهران، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1؛ مسئولیت ناشی از عیب تولید، ج----------- .23

 .1385مبانی مسئولیت مدنی قراردادی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  ؛وحید شبیری، سید حسن .24

 غیرفارسی: ب( منابع 

25. Finkelstein, C. "Is Risk a Harm?" University of Pennsylvania Law Review 151, 2003.  
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26. Fischer, J. M. and Ennis, R. H. "Causationa and Liability." Philosophy & Public Affairs 15, 1986.  
27. Gerecke, D. "Risk Exposure as Injury: Alleviating the Injustice of Tort Causation Rules." McGill 

Law Journal 35, 1990.  
28. Porat, Ariel and Alex Stein. Tort Liability under Uncertainty. New York: Oxford University Press. 

2001. 
29. Ripstein, Arthur and Zipursky, Benjamin C. "Corrective Justice in an Age of Mass 

Torts."PHILOSOPHY AND THE LAW OF TORTS, G. Postema, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2001.  
30. Robinson, G. O. "Multiple Causation in Tort Law: Reflections on the Des Cases." Virginia Law 

Review 68, 1982.  
31. Robinson, G. O. "Probabilistic Causation and Compensation for Tortious Risk." The Journal of Legal 

Studies 14, 1985.  
32. Schroeder, C. H. "Corrective Justice and Liability for Increasing Risks." UCLA Law Review 37, 

1990.  
33. Simons, K. W. "Corrective Justice and Liability for Risk-Creation: A Comment." UCLA Law 

Review 38, 1990.  
34. Thomson, J. J. "The Decline of Cause." Georgetown Law Journal 76, 1987.  
35. Weinrib, E. J. "Legal Formalism: On the Immanent Rationality of Law." The Yale Law Journal 97, 

1988.  
36. Weinrib, E. J. "The Structure of Unjustness." Boston University Law Review 92, 2012.  
37. Zipursky, B. "Unrealized Torts." Virginia Law Review 88, 2002 
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  الف( هدف کلی:

ی و نحوه تعامل آنها با واقعیات جنایی کشورشان از یک سو و شیوه تعامل با نظام های  کیفربا تجربه های کشورهای اسالمی در امور    آشنایی

الملل کیفری بویژه عمل به تعهدات بین الملل کیفری در زمینه وضع و تصویب قوانین داخلی ضروری و  حقوقی مسلط غربی، مقررات حقوق بین

 از سوی دیگر. المللیبین وضعیت الحاق آنها به کنوانسیون های 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

: قواعد و مقررات استرداد  ، ازجملهیو شکل یدر حوزه حقوق ماهو   ی اسالم  ی در کشورها  جیرا  یفریک  هایها و عرف   ه یرو  ن،ی مطالعه قوان .1

 .یا  انهیرا میمرتبط با قاچاق انسان و جرا میجرا ،یستیترور میجرا ،ییپول شو افته،یسازمان  میمواد مخدر، جرا میجرا ن،یمجرم

 ی عربستان سعودقوانین کیفری  .2

 افغانستان  قواین کیفری  .3

 پاکستان قوانین کیفری  .4

 یمالز ی قوانین کیفر .5

 یکشور امارات متحده عرب ی قوانین کیفر .6

 ی اندونز ییجزا یتجربه ها .7

 مصر یقوانین کیفری .8

 عراق کیفری  نیقوان .9

 قوانین کیفری ترکیه  .10

 و لبنان  ه یاردن، سورقوانین کیفری  .11

 قوانین کیفری کویت  .12

 قوانین کیفری آذربایجان  .13

 ین یفلسط ی گروه ها گریو مناطق تحت تسلط فتح و حماس و د  یاشغال نی در فلسط ییو مقررات جزا  نیقوان .14

 ( تکفیری )افراطی هایجریان کیفری مقررات و  قوانین .15

 ران یا یاسالم ی جمهور هیهمسا  یدر کشورها ییپول شو  نیقوان .16

 رانیا یاسالم  یجمهور هیو همسا یاسالم ی در کشورها نینظام استرداد مجرم .17

 یاسالم  ی کشورها یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal law in Islamic Countries عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و پ

 با بررسی نظام های کشورهای اسالمی به صورت تطبیقی  ه به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همرا 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ی: فهرست منابع پیشنهاد ( ج

،  شهیاند ن یانتشارات طرح نو، ران«ی »مصداق ا یاسالم ی در جوامع و کشورها یفریو علوم ک  ییحقوق جزا یخیتحول تارگلدوزیان، ایرج،  .1

1399 . 

در تعامل شرع و حقوق،   یاسالم یکشورها یفریفائزه، حقوق ک  ،یسمانه و منطق ، یطاهر د،یغالملو، جمش روز،یف ،یجانک یمحمود .2

 .1399انتشار،  یشرکت سهام

در   یاسالم  یکشورها یفریتحوالت حقوق ک  یالمللن یب  شی)به کوشش(، مجموعه مقاالت هما دیو غالملو، جمش روزیف ،یجانک یمحمود .3

 . 1400 زان،ی، نشر مپرتو تعامل شرع و حقوق

،  شهیاند ن یانتشارات طرح نو، ران«ی »مصداق ا یاسالم ی در جوامع و کشورها یفریو علوم ک  ییحقوق جزا یخیتحول تارگلدوزیان، ایرج،  .4

1399 . 

 ه؛ یقانون العقوبات الدوله االمارات العرب .5

 الت؛ یطبقا ألحدث التعد یالعقوبات المصر قانون .6

 ه؛ ی السعود ه یالمملکه العرب یالعقوبۀ ف ذی خضر، وقت تنف عبدالفتاح  .7

 (؛  2011)یالعقوبات االردن قانون .8

 (؛ ه یالسعود هی )المملکه الهرب 1435عام هیاالجراءات الجزائ نظام .9

 افغانستان،   یجزا قانون .10

 افغانستان؛   ییاجراءات جزا قانون .11

 (؛ 2008 ن،یمکافحۀ االتجار باالشخاص)بحر قانون .12

 الشرطۀ )سلطنه عمان(؛   قانون .13

   ؛ینیالعقوبات الفلسط قانون .14

15. Criminal law in Malaysia  
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  الف( هدف کلی:

 . سیاست ها، کارکردهای تقنینی و قضایی واکنشی و پیشگیرانه در قبال  تعرض به این محیط  ،مبانی حقوق کیفری محیط زیست  و  مفاهیم  با  آشنایی

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 موضوع  گاه یو جا م یالف( مفاه

 ( یاصطالح  - ی )لغو ست یز ط یمح یفریمفهوم حقوق ک   .1

 ( یاصطالح - ی)لغو  یطیمح ستیز میمفهوم جرا  .2

 الملل(  نی در حقوق ب -ی)در حقوق داخل ستیز طیمح یفریحقوق ک  گاه یجا  .3

 ستیز طی مح یفریحقوق ک  ی( مبانب

   یفقه یمبان  .4

 ی در حقوق داخل یمبان  .5

 الملل   نیدر حقوق ب یمبان  .6

 ست یز طیمح یفریموجود در حوزه حقوق ک  ی( منابع قانونج

  ست ی ز طیمح ی قانون حفاظت و بهساز  .7

    ی سبز  با اصالحات بعد یقانون حفظ وگسترش فضا  .8

   یمواد مرتبط در قانون مجازات اسالم  .9

  ها  یقانون شهردار   .10

  هوا   یاز آلودگ ی ریقانون نحوه جلوگ  .11

  پاک  یقانون هوا   .12

  پسماند  ت یریقانون مد  .13

 ی طیمح ستیز می( جراد

 جان( یعناصر ب هی عل میجانداران، جرا هی عل میجرم )جرا ت یاز منظر ماه  .14

 ( ستیز  طیو انهدام مح  بیتخر ست، یز طی مح یاز منظر تبعات جرم )آلودگ  .15

 ( ه یسبز ثانو میجرا ه،ی سبز اول می)جرا ستیز طیبه مح میرمستقیغ  ای میمستق ب یاز منظر آس  .16

 ی طیمح  ستیز یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Environmental Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 یطیمح ستیز می( در قبال جرارانه یشگی)پ یفریرک ی)مجازات( و غی فریک  ی( واکنش هاه 

 حبس(  نیگزیحا ی مجازات ها ، ینقد ی)مجازات( شامل: )حبس، شالق، جزای فریک  یواکنش ها  .17

:  یوضع  یریشگی( و )پی: رشدمدار و جامعه مدار، دولت مدار، مشارکتیاجتماع  یریشگی( شامل: )پرانه یشگی)پیفریرک یغ  یواکنش ها  .18

 فرصت زا، خطر افزا، دشوار کننده(  یراهبردها

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

  المللیبین به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد به همراه بررسی پرونده های زیست محیطی داخلی و 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

انتشارات  بین   اسناد  و  ایران  در  محیطی  زیست  جرایم  از  وضعی  محمدمهدی چکان، پیشگیری   داداشی،  جمال و  بیگی، .1 المللی، چاپ اول، 

 . 1396خرسندی، 

 .1394سمت،  انتشارات   تهران،  ،(جدید الحاقات) زیست  محیط کیفری حقوق مصطفی، انصاری،  زاده  تقی .2

  راب،   وایت،  بوم،  جهان  شناسی  جرم  سوی  به:  فراملّی  محیطی  زیست  جرایم  بر  دیباچه  سوم،  جهان  شناسی  جرم   درباره   حمیدرضا،  ناری،  دانش .3

 .1393روناس،  انتشارات تهران، ناری،  دانش حمیدرضا ترجمه

،  (جرم  از  پیشگیری  بررسی  در  مختلف  هاینظریه  بر  مشتمل)  ایران  در  زیست  محیط  علیه  جرائم  از  محمدی، محمدعلی، پیشگیریشریفات   .4

 . 1397چاپ اول، انتشارات مبین عدالت،  

 .1397طبیعی، چاپ اول، انتشارات قانون یار،  منابع با  مرتبط و زیست محیط جرایم حقوقی بررسی  اهلل،  شفیعی، امین و رنجبر، فضل .5

شلتون، دینا و الکساندر کیس، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، ترجمه دکتر محسن عبداللهی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه   .6

 . 1394، انتشارات خرسندی تهران،  قضائیه،

  و   مالحظات:    زیست   محیط   کیفری  حقوق   زهرا،   ساجدی،   و   مسعود  فریادی،  و   حسین   محمّد  آبادی،   قوام   رمضانی   و  محسن   عبداللهی، .7

 . 1388ایران،  اسالمی جمهوری رسمی روزنامه انتشارات تهران،   اول، چاپ راهکارها،

 .1391زیست،  محیط  حفاظت  سازمان انتشارات تهران،  المللی،بین و  ملی حقوق در مطالعه  زیست، محیط کیفری حقوق ناصر، قاسمی، .8

 .1375زیست،  محیط  حفاظت سازمان انتشارات  تهران،  اول، چاپ زیست،  محیط از کیفری حمایت میرعظیم، قوام، .9

 ب( منابع غیرفارسی: 

10. Liddick, D, Crimes against nature: illegal industries and the global environment, Published by Santa 

Barbara, Calif, 2011. 
11. Martin A. Andresen, Paul J. Brantingham, J. Bryan Kinney, Classics in Environmental Criminology, 

Published by Routledge, 2010. 

12. Rebovich D.J, George E. Curtis, Crimes Against the Environment, Published by Routledge, 2020. 
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13. White R, Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice, Published by 

Willan, 2008. 
14. Wortley R. Townsley M, Environmental Criminology and Crime Analysis, Published by Routledge, 

2016. 

15. Yingyi S. Emmons D, Environmental Crime: The Criminal Justice System's Role in Protecting the 

Environment, Published by Sage, 2000. 
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  الف( هدف کلی:

  های   شاخه   در  مجازات   های  تکنیک  و   اصول   شناسایی،  کار  و  کسب  های  شاخه   میان   بندی  تقسیم   و   کار  و  کسب   کیفری  حقوق  با  آشنایی  -

 کار  و  کسب حقوق در ها  زدایی جرم و  ها  انگاری  جرم انواع شناسایی - ، کار و کسب مختلف

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 کسب و کار یفر یحقوق ک  اتیکل - بخش نخست  .1

 کسب و کار   یفریحقوق ک  تی ماه - اول  فصل .2

 همجوار   یکسب و کار و رشته ها یفریحقوق ک  - دوم  فصل .3

 یاشخاص حقوق یفریک  تی مسوول -سوم  فصل .4

 کسب و کار یفریحقوق ک   یها  کیاصول و تکن - دوم  بخش .5

 کسب و کار یفریاصول حقوق ک  - اول  فصل .6

 کسب و کار یفریحقوق ک  ی ها  کیتکن - دوم  فصل .7

 ها   یجرم انگار -سوم  بخش .8

 یاقتصاد یفریحقوق ک  میجرا - اول  فصل .9

 یمال یپول یفریحقوق ک  میجرا - دوم  فصل .10

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 کسب و کار  یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Business Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 . 1393جعفری، امین. حقوق کیفری کسب و کار. انتشارات شهر دانش.  .1

 . 1391زراعت، عباس. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ نخست. انتشارات جنگل.  .2

 . 1390.انتشارات جنگلکی، محمدرضا. حقوق کیفری اقتصادی. چاپ دوم. سا .3

 .1393ولیدی، محمد صالح. حقوق کیفری اقتصادی. جرایم علیه امنیت اقتصادی. انتشارات جنگل.  .4

 ب( منابع غیرفارسی: 

5. Jeandidier, Wilfried. Droit pénal des affaires. Dalloz. 6e édition. 2013. 

6. Lauret, Bianca. Droit pénal des affaires. Economica. 8e édition.2012. 

7. Sordino, Marie-Christine. Droit pénal des affaires. édition Bréal. 2012.  
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  الف( هدف کلی:

با اصول پایه و تسلط بر مفاهیم نوین حقوق کیفری سایبر، شناخت و تحلیل اختصاصی رفتارهای خاص مجرمانه در فضای مجازی و    آشنایی

 .ن یافتگی جرایم در حوزه سایبرسازماتشخیص عنوان مجرمانه و عناصر شناسی جرم و مجازات آن و همچنین تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص و  

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 یی ا انهیرا میجرا یو مبان میمفاه  .1

 ییا  انهیرا میو خواستگاه جرا یجرم انگار سابقه .2

 یسنت میبا جرا  ییا انهیرا میافتراق و اشتراک جرا وجوه  .3

 بریسا یدر فضا یسنت میجرا .4

 یبریسا یداده ها و سامانه ها  یمحرمانگ هی عل میجرا یاختصاص لیتحل .5

 اطالعات و داده ها  تیحوزه امن میجرا .6

  یمل تیحوزه امن میجرا .7

 نگ یلتریو ف شیپا .8

 ی بریسا  یداده ها و سامانه ها  تیصحت و تمام هی عل میجرا یاختصاص لیتحل .9

 یی ا انهیرا جعل .10

 ) سابوتاژ(  ب یو تخر اخالل .11

 ی عموم شیو آسا  تی امن هیعل  ییا  انهیرا میجرا یاختصاص لیتحل .12

   سمیترور بریو سا یبریسا افتهیسازمان  میجرا .13

 یی ا انهیرا یسرقت و کالهبردار یاختصاص لیتحل .14

 بریسا یدر فضا یعفت و اخالق عموم هی عل میجرا یاختصاص لیتحل .15

 بریسا یدر فضا  ت یثی و هتک ح بیمربوط به نشر اکاذ میجرا یاختصاص لیتحل .16

 بریسا یدر فضا ی معنو ت یو مالک کیمربوط به تجارت اکترون میجرا یاختصاص لیتحل .17

 تال یجید یو ارز و رمز ارزها یکیالکترون  یحوزه بانکدار میجرا .18

 بریسا یاشخاص در فضا یفریک  ت یمسئول لیتحل .19

 بر یسا یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Cyber Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 میدانی در فضای مجازی و نمونه کاوی جرایم سایبریبه صورت تعاملی میان دانشجو و استاد با بررسی 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 درصد 10و پروژه  درصد60آزمون نهایی درصد،  20میان ترم درصد، 10ارزشیابی مستمر 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 . 1372و حسابرسی، تهران،   آریا، ناصر، فرهنگ اصطالحات رایانه و شبکه رایانه مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری .1

 .1398، ، تهران، انتشارات سمتسیزدهمچاپ  ،1دادرسی کیفری، ج آشوری، محمد، آئین  .2

 . 1389میزان، تهران،  ، نشردوماصالنی، حمیدرضا، حقوق فنآوری اطالعات، چاپ  .3

 . 1396اله وردی، فرهاد، حقوق کیفری سایبری، تهران، نشر مجد،  .4

 . 1383، انتشارات بهنامیای و اینترنتی جلوهای نوین از بزهکاری،  باستانی، برومند، جرائم رایانه  .5

 فرهنگ اسالمی. علوم و پژوهشگاه  ای، چاپ اول قم،بای، حسنعلی و پورقهرمانی، بابک، بررسی فقهی حقوق جرائم رایانه  .6

 . 1375یمانی، ضیاءالدین، جرائم علیه امنیت وآسایش عمومی، نشرمیزان، چاپ دوم، پ .7

وری اطالعات و ارتباطات، تهران، انتشارات روزنامه  افن  توی قوانین داخلی، حقوقجاللی فراهانی، امیرحسین، صالحیت کیفری سایبری در پر .8

 . 1388اول،  رسمی جمهوری اسالمی ایران، چاپ

 . 1383ای، چاپ اول، انتشارات آریان، تهران، خداقلی، زهرا، جرائم رایانه  .9

 .1390ج دانش، ای، ترجمه محمدعلی نوری و همکاران، تهران، گنزیبر، اولریش، جرایم رایانه  .10

 . 1396، تهران، نشر خرسندی، (یا  انهیرا میاطالعات )جرا یفناور یفریحقوق ک عالی پور، حسن،  .11

 . 1391، تهران، نشر خرسندی، بریسا یدر فضا یفریک  تی مسوولفضلی، مهدی،  .12

 ب( منابع غیرفارسی: 

13. Alexandrou, Alex, Cybercrime and Information Technology: The Computer Network Infrastructure 

and Computer Security, Cybersecurity Laws, Internet of Things (IoT), and Mobile Devices, 1st 

Edition, CRC Press, 2021. 

14. Baker, Dennis J.; Robinson, Paul H.; Artificial Intelligence and the Law: Cybercrime and Criminal 

Liability, Routledge, 2020. 
15. EC-Council, Computer Forensics: Investigating Network Intrusions and Cybercrime (CHFI), 2nd 

Edition, Cengage Learning, 2016. 

16. Graham, Roderick S.; Smith, Shawn K., Cybercrime and Digital Deviance, Routledge, 2019. 

17. Holt, Thomas & Bossler, Adam, et al., Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction, 

Routledge, 2017. 

18. Moore, Robert, Cybercrime: Investigating High-Technology Computer Crime, Anderson; 2nd 

edition, 2010. 
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  الف( هدف کلی:

در راستای شناسایی ارتباط حقوق کیفری خانواده  با  حقوق مدنی و تعاریف مجرمانه  مربوط به حقوق خانواده  آشنایی با فقه، قانون و رویه قضایی  

مانند قتل  در  فراش و یا  قتل  عمدی  فرزند  و بررسی  این  رویکرد که آیا  ورود حقوق  کیفری  به    .و عناصر، شرایط و اجزای  مرتبط  با آن

 یا خیر.حوزه  خانواده موثر در حفظ و تحکیم خانواده است 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 آن : ی ها یژگیاز  خانواده و   یفریحقوق  ک  تیضرورت حما .1

دو    نی ا  یدو  مدرس در صدد آشت  نیو ارتباط ا   یو خصوص  یکوشش گردد با  روشن  ساختن مفهوم حقوق  عموم  ستیبا  یفصل م  نیا   در

دخالت     یها  یژگیو  یپرداخته و به بررس  یدر روابط خانوادگ  یاز حقوق عموم  یبه عنوان جزئ  یفریدخالت حقوق ک   ه یحوزه  به منظور توج

 بپردازد .    یشکل  یفریک  ی و حوزه  یماهو  یرفیافراد در  حوزه  ک   یخصوص  میدولت  در  حر

 خاص  در  حوزه خانواده :  یقانون  گذار در  جرم  انگار کردیرو .2

 شود .  ینم  ده ید یاجتماع  ی نهادها ریخانواده که در سا ژه یمجرمانه و نیعناو

 .ردیقرار گ  یمورد بررس تیانحالل رابطه زوج وه ی مرتبط با نظم ش میخانواده که همان نکاح است و جرا  لیمرتبط  با عامل  تشک  میجرا

   ن یوالد فیخانواده و حقوق و تکال  یمرتبط  با اعضا میجرا

   افتهیکه با ورود به حوزه خانواده عنوان خاص   یعموم  میو بحث در  جرا یبررس .3

   ر یو تاث   یدر  لحاظ نمودن  ارتباط خانوادگ  ران یا  یفریقانونگذار ک   کردیو رو  یعموم  میجرا  ی حوزه  در     ی روابط  خانوادگ  ریتاث  یبررس .4

 مجازات   دی و تشد تیشدن وصف  مجرمانه، معاف  لیاز جمله زا یفریآن در  مباحث  مرتبط با حقوق ک 

حقوق در  جهت  شناخت  دانشجو و نقاظ  ضعف و قوت     ن یدر توجه  به ا  یالمل   ن یب   کردیکشور ها و رو   یبرخ   ن یقوان  یقیتطب  یبررس .5

 المللیبین با معاهدات     ییو همسو یحقوق ی نظام ها رینسبت به سا  رانیا ی جزا نیقوان

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 های قتل و بزه دیده گی های خانواده گی به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد به همراه بررسی پرونده  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالپایان نیم  میان ترم و آزمون

 خانواده  یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Family criminal law انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 1391وشکری، فریده، آیین مدنی ویژه امور  و دعاوی خانوادگی  چاپ دانشگاه امام صادقاسدی لیال سادات  .1

  1397اسدی، لیال سادات، حقوق کیفری خانواده، انتشارات میزان   .2

 .1395دیانی ؛ عبدالرسول، حقوق  خانواده، تهران چاپ سوم، نشر میزان،  .3

  1387ن ،ماهنامه  تعالی  حقوق  سید اصفهانی، سید حسام الدین ، حقوق خانوادگی زندانیا .4

 1375صفایی سید حسین، امامی، اسداله بررسی تطبیقی حقوق خانواده ، انتشارات  دانشگاه تهران   .5

 ب( منابع غیرفارسی: 

6. Cf boyd .suzan . challenging the public – private divide : feminism . law and public policy .university 

of Toronto . 1997   
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  الف( هدف کلی:

کیفری در حوزه جرایم نظامیان  بهبود کیفیت دسترسی مردم به مداخله های    افتراقی بودن مجازات آنان و   آشنایی با جرایم خاص نظامی وانتظامی و

 شان واالی نیروهای مسلح.   عیت وضمن درک موق

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 ینظام یعمومات حقوق جزا. 1

 آن فیوتعار یمحاکم نظام خچه یوتار اتیکل 1_1 

 ینظام  یاختصاص یجزا  حقوقیوفرع یمنابع اصل    2-1

 ینظام  یاختصاص یفریحقوق ک  ی ها یوابستگ     3-1

 ینظام  یدادگاهها تیصالح   4-1

 حبس در محاکم نظام  یها نیگزیها وجا  لیها وتبد  فیدر تخف یوانضباط  یفریاعمال مقررات ک      5-1

 (( راتیوتعز اتی))حدود ؛قصاص ؛د ینظام یومجازاتها درحقوق جزا میبودن انواع واقسام جرا یواشتراک  یافتراق     1_6

 اشخاص   هیعل می جرا1-6-1

 یعموم شیوآسا  تی امن هیعل می ؛جرا2-6-1

 ت یاموال ومالک هیعل می؛ جرا3-6-1

 مسلح))درزمان صلح وجنگ((  ی روهاین یوانتظام یخاص نظام میجرا .2

 (( یرعب؛اشوب؛قتل ؛جاسوس جاد ی))اانینظام یاختصاص یوخارج یداخل تی امن هی عل میجرا    1-2

 (( ره یدستور؛وغ ؛تمارض؛لغویدن؛اهانت؛تعرض؛خودزنی پست؛خواب ؛ترکیراندازی))تینظام فیبر خالف تکال میجرا      2-2

 (( یمانی؛پ یفه؛قراردادیور؛وظیفرار از خدمت ))کارکنان پا      3-2

 سه یودس  قت؛تقلبیگزارش خالف واقع ؛کتمان حق      4-2

 واسلحه ومهمات وسرقت آنان یواتالف اموال نظام  بی؛تخر ل یوم فی؛ح ی؛ فروش ؛ واگذار یسهل انگار     5-2

 یر؛ارتشا؛اختالس؛اخاذیجعل وتزو      6-2

 ان یودرجات نظام میعال ایو یمجاز از البسه رسم ریاستفاده غ    7-2 

 ی نظام ی اختصاص یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Exclusive Military Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 (( ره یوغ ))شروع به جرم؛جبران خسارتینظام یاختصاص ی فریحقوق ک  نهیمقررات وموضوعات متفرقه در زم ریسا      8-2

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با تحلیل عناوین مشخصی از بزه های نظامی  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1385اشرف گنجوی، علی اکبر، نحوه اجرای احکام نظامی، نشر شاملو،  .1

 .1389الهام، غالمحسین؛ حقوق جزای نظامی، تهران، نشر دادگستر،  .2

 .1394تدین، عباس، نگاهی به جرایم نیروهای مسلح ایران و فرانسه، نشر خرسندی،  .3

 .1392غالمی، حسین؛ حقوق جزای نظامی تطبیقی، تهران، نشر میزان،   .4

 .1394گلدوزیان، ایرج، کونانی، سلمان، محمدی کشکولی، محمدرضا، قانون جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی، نشر جنگل،  .5

 . 1391ر، محمود، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نشر دادگستر، مالمی .6

 . 1390معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، منتخب آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی،  .7

 .1399نشر جنگل،  مهرانفر، ابراهیم، قلی پور، علیرضا، شرح جامع وکاربردی قانون جرایم نیروهای مسلح، .8

 . 1384، عدالت ثاقینتشارات سها دانش، میاری، مجتبی؛ حقوق جزای نظامی، ا .9

 ب( منابع عربی:

 م.2009دار الجامعۀ الجدیدة،  ،مصر، الجریمۀ العسکریۀ: دراسۀ تحلیلیۀ تأصیلیۀ مقارنۀ ، إبراهیم أحمد، الشرقاوی .10

 م.2009، دار الثقافۀ للنشر والتوزیعاالردن،  ،المجالی، سمیح عبدالقادر، شرح قانون العقوبات العسکری .11

 م.2006 یتراک للنشر والتوزیع، ،القاهرة ، دفاع المتهم فی الجرائم العسکریۀ ،أشرف مصطفى ،توفیق .12

، القاهره، دار الکتاب  إصابۀ/جرح /الموسوعۀ العسکریۀ فی جرائم التخلص من الخدمۀ بإحداث عاهۀ   ،محمد،  الحمصانی  ،زوین، هشام کامل .13

 م.2000الذهبی، 

 م. 2010، المؤسسۀ الحدیثۀ للکتاببیروت،  ، الجریمۀ العسکریۀ فی القانون اللبنانی: دراسۀ مقارنۀ ،سلیم علی ،عبده  .14

 ج( منابع انگلیسی:

15. Davidson, Michael J., A Guide to Military Criminal Law, Naval Institute Press, 1999. 

16. Huffman, Walter B. & Rosen,Richard D., Military Law: Criminal Justice and Administrative 

Process, Thomson West, 2021 edition. 
17. Schlueter, David A., et.al, Military Crimes and Defenses, LexisNexis, 2020. 

18. Schlueter, David A., Military Criminal Justice: Practice and Procedure, LexisNexis, tenth edition, 

2019. 
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  الف( هدف کلی:

                                                           .ایجاد گفتمان علمی در این زمینه  و آموزش اختصاصی آیین دادرسی افتراقی در جرایم مطبوعاتی و سیاسی و تفسیر رویه قضایی

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 آن  قیو شناخت مصاد یو مطبوعات یاسیس  میجرا یها یژگیبر و ی . مقدمه ا1

  یدگیو نحوه رس میتحوالت جرا خیالف. تار  

    یو منابع جرم انگار  یب. مبان  

   قیو مصاد فیج. تعار  

 موجود  اتیو نظر  یفریک  تی د. مسوول  

   میجرا یدادرس نیی(آ2

 (دادگاه صالح  الف

   یدگیرس نیی(آب

 منصفه   ات ی(حضور هج

 بودن   ی(علند

  ییقضا ه ی( رو3

  یاسیس می( جراالف

 یمطبوعات می( جراب

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با مشارکت احتمالی در فرایند رسیدگی مطبوعاتی  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 آیین دادرسی جرایم مطبوعاتی و سیاسی  عنوان درس به فارسی: 

 procedure in  press and political عنوان درس به انگلیسی:

crimes 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 .1388، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 1پیوندی، غالمرضا، جرم سیاسی، چ  .1

 . 1395،  4، ش.  46اهلل، »تعریف جرم سیاسی: الزام غیر مصلحت گرایانه قانون اساسی«، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره  رحمانی، قدرت .2

 . 1392، 32زارعی، حسین، امر سیاسی در طرح جرم سیاسی؛ مهرنامه، ش.  .3

 . 1377زراعت، عباس، جرم سیاسی، تهران، نشر ققنوس،  .4

 . 1378جزای اسالمی، تهران: انتشارات امیرکبیر، زینلی، محمّدرضا، جرم سیاسی و حقوق  .5

 .1396شیخ االسالمی، عباس؛ سیاست جنایی ایران و انگلستان در قلمرو جرائم مطبوعاتی، نشر میزان،  .6

 . 1389، 3، ارزیابی اظهار نظر هیأت منصفه، مطالعات حقوقی، ش. شاکری، ابوالحسن و کرمی گلباغی، داوود .7

 

 نابع انگلیسی: ب(م

8. Basu, Durga Das; Law of the press; New Delhi; prentice Hall; 1986. 

9. Hagan, Frank E., Political Crime: Ideology and Criminology Edition Unstated, Allyn & Bacon, 1997. 

10. Ingraham, Barton. L.; Political Crime in Europe, U.S.A. University of California Press, 1979. 

11. Ross, Jeffrey Ian, An Introduction to Political Crime, Policy Press, 2012. 

12. Ross, Jeffrey Ian, The Dynamics of Political Crime, SAGE, 2003 
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  الف( هدف کلی:

های نظام  ها و برتری آشنایی با سازمان و تشکیالت قضایی سایر کشورها و طرز کار آنها و مقایسه آنها با نهادهای داخلی تا از رهگذر آن، کاستی

 کارهایی اندیشیده شود.    داخلی شناخته شده و حسب مورد برای رفع یا تقویت آنها راه 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

مورد    یکشورها  ا یبا کشور    یو  ییکشورها، به انتخاب استاد و بر حسب آشنا  گریدر د  یفریک   یدادرس  نییاز آ   یباحثبا توجه به هدف فوق، م

چند مورد از   ا ی کی تواندیمحدود گردد، م ن یعناو ن یلزوماً به ا نکه یبدون ا ،ی. موضوع انتخابشودیم سیتدر مسال ین  کیو در طول   نیینظر، تع

 باشد: ریز وعاتموض

 ی فریک  بیتعق یهانیگزیجا. 1

 یفریک  ندیاز متهم در فرا ی . سلب آزاد2

 . حقوق متهم در مرحله تحت نظر3

 ی فریاثبات در امور ک  لی. دال4

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

    سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 . 1377طباطبایی، ج، ترجمه حسن دادبان، تهران، عالمه  2استفانی، گاستون و دیگران، آیین دادرسی کیفری،  .1

 . 1394تدین، عباس )مترجم(، آیین دادرسی کیفری فرانسه، تهران، خرسندی،  .2

 1389دبلیو نیوبور، دیوید، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا، ترجمه حمیدرضا قراگوزلو، تهران، مجد،   .3

 .1393ترجمه امیر اعتمادی، تهران، مجد، کراس، نوئل، درآمدی بر حقوق کیفری و عدالت کیفری در انگلستان و ویلز،  .4

 . 1398کوئین، فرنسیس، الیوت، کاترین، حقوق جزایی انگلستان، ترجمه علی تحصیلی، تهران، نشر نی،  .5

 آیین دادرسی کیفری تطبیقی  عنوان درس به فارسی: 

 واحد نوع درس و  Comparative Criminal Procedure عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 .1392مهرا، نسرین، دانشنامه حقوق کیفری انگلستان، تهران، میزان،  .6

 . 1392جاودانه، -هران، جنگلهرینگ، جاناتان، مبانی حقوق کیفری انگلستان، ترجمه امیر اعتمادی، ت .7

 ب( منابع غیرفارسی: 

8. Champion, Dean John, Hartley, Richard D. and Rabe, Gary A., Criminal Courts, Prentice Hall, 2008. 

9. Fairchild, Erika, R. Dammer, Harry and Albanese, Jay S., Comparative criminal justice systems, 

Wadworth, 2006. 

10. Fourment, François, Procédure pénale, Orléans, Paradigme, 2013. 
11. Reichel, Philip L., Comparative criminal justice systems, Prentice Hall, 2005. 

12. Stefani, Gaston, Levasseur, Georges et Bouloc, Bernard, Procédure pénale, 21e éd., Paris, Dalloz, 

2008. 

13. Weaver, Russell L., Abramson, Leslie W., Burkoff, John M. and Hancock, Catherine, Principles of 

Criminal Procedure, West, 2012 
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  الف( هدف کلی:

آموزش اختصاصی ادله اثبات در فرآیندهای کیفری و ایجاد گفتمان علمی در زمینه اثبات و ادله اثبات از طریق  ادله اثبات کیفری  آشنایی با  

 .به خصوص در جرائم مستوجب حد وتفاوت آنها با تعزیرات کیفری

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 یفریبر اثبات و ادله اثبات ک   ی. مقدمه ا 1 

 یفریتحوالت حقوق ادله اثبات ک  خیالف. تار  

 یالمللن یو اسناد ب  ران یدر حقوق ا یفریب. اثبات ک   

 یدادرس ی هادر نظام  یفریپ. ادله اثبات ک   

 یدر نظام اتهام یفریپ.  ادله اثبات ک    

 یشیدر نظام تفت  یفریپ. ادله اثبات ک    

 ی اسالم یدر نظام دادرس یفریپ. ادله اثبات ک    

 یفریاثبات ک  یارهای. اصول و مع2 

 الف. اصول     

 ت یالف. کشف و احراز واقع  

 ی گناهیاز فرض ب تیالف. حما    

 ی از آزاد تیالف. حما    

 یاز کرامت انسان تیالف. حما    

 هاسالح  یاز تساو  تیالف. حما    

 یفریاثبات ک  ی ارهایب. بار اثبات و مع   

 الف. بار اثبات     

 ب. فراتر از شک و شبهه معقول   

 در حقوق موضوعه  یفری. ادله اثبات ک 3

 الف. اقرار    

 ادله اثبات کیفری عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Evidence درس به انگلیسی:عنوان  

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ب. شهادت شاهد    

 پ. سوگند    

 ت. سند    

 محور شیو ادله آزما یث. کارشناس   

 یکیج. ادله الکترون    

 یچ. علم قاض   

 یح. اصول عمل   

 . ادله اثبات نادرست  4

 ل ینامشروع دل ل یالف. تحص 

 ادله اثبات نادرست  ل یب. تحص 

 ل یپ. بطالن دل 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همرا با حضور قضات در برخی جلسات کالس برای ارائه تجربیات عملی 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

    سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 .1394آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری؛ اثبات بزهکاری و راهنماهای آن، دفتر هفتم، تهران: دوراندیشان، چاپ دوم،  .1

 . 1398آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ سیزدهم، تهران: سمت، چاپ،  .2

 .1395کیفری، تهران: میزان، چاپ نخست، تدین، عباس، تحصیل دلیل در آئین دادرسی  .3

 .1387جمعی از نویسندگان، ادله اثبات کیفری، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی، چاپ ششم،  .4

  حاجی ده آبادی، احمد، ادله اثبات کیفری در اسالم: مبانی و موارد تفکیک از ادله اثبات مدنی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ  .5

 . 1398اسالمی، چاپ نخست، و اندیشه 

 . 1400خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ چهل و سوم،  .6

 . 1390زراعت، عباس، بطالن در آئین دادرسی کیفری، تهران: میزان، چاپ نخست نخست،  .7

 .1399بات کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ای به ادله اث گناهان: رویکرد میان رشته غالملو، جمشید، محکومیت بی  .8

 . 1399فتحی، حجت اله، ادله اثبات در دعاوی حقوقی و کیفری، تهران: انتشارات حوزه و دانشگاه، چاپ نخست،  .9

ضوی، چاپ نخست،  فلچر، جورج پی، مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، ترجمه سیدمهدی سیدزاده، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسالمی ر .10

1384 . 

 . 1400کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلدهای اول و دوم، تهران: میزان، چاپ دهم،  .11
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 .1393گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات کیفری )دعاوی کیفری و حقوقی(، تهران: میزان، چاپ نخست،  .12

 ب( منابع غیرفارسی: 

13.  Cutler, Brain, Conviction of Innocent; Lesson from Psychological Research, American Psychology 

Association, 2012. 

14. Damaška, Mirjan, Evaluation of Evidence: Pre-Modern and Modern Approaches, Cambridge 

University Press, 2019. 
15. Doak, Jonathan, McGourlay, Claire, Criminal Evidence in Context, Second Edition, Routledge-

Cavendish, 2009. 
16.  Gardner, Thomas J., Anderson, Terry M., CRIMINAL EVIDENCE: PRINCIPLES AND CASES, 

Ninth Edition, Cengage Learning, 2016. 

17. Garland, Norman M, Criminal Evidence, McGraw-Hill, Education, Seventh edition, 2015. 

18. Huff, Ronald, Killias, Martin, Wrongful Conviction; International Perspectives on Miscarriages of 

Justice, Temple University Press, 2008. 

19. Cutler, Brain, Conviction of Innocent; Lesson from Psychological Research, American Psychology 

Association, 2012. 

20. Leo, Richard, Police Interrogation and American Justice, Harvard University Press, 2009. 

21. Huff, Ronald, Killias, Martin, Wrongful Conviction; International Perspectives on Miscarriages of 

Justice, Temple University Press, 2008. 

22. Viebig, Petra, Illicitly Obtained Evidence at the International Criminal Court, Springer, 2016. 
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  الف( هدف کلی:

اجرای احکام کیفری که در دو محور نظام عمومی اجرای احکام کیفری و نظام افتراقی اجرای احکام  سازماندهی اداری و قضایی نظام  آشنایی با   

بندی آنها، و در نهایت شیوة اجرای آنها  شناسی کیفری جرایم مقرر در نظام عدالت کیفری ایران، تفکیک و طبقه پاسخ و    شوندکیفری بررسی می

 .ری و قضایی و همچنین حقوق محکومان کیفریو یادگیری وظایف و اختیارات مقامات ادا

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 ی تیو ترب ی نیمجازاتها و اقدامات تأم یاهداف و کارکردها *

 ی تیو ترب ینیمجازاتها و اقدامات تأم ی تحواّلت نظر *

 یفرشناختیو منابع ک   یمبان *

 یفری احکام ک  یاجرا ینظام عموم  الف(

 احکام  ی نظام اجرا  یسازمانده ب(

 ارات یو اخت فیو وظا ییقضاو   یادار یسازمانده ج(

 مجازات   یاجرا ی نهادهاد( 

 مجازات  ی اجرا یقواعد حاکم بر نهادهاه( 

 مجازاتها  یاجرا یهاوه یش  و(

 اتیسالب ح ی مجازاتها ز(

 : اعدام کمی بند

 دوّم: قصاص نفس  بند

 سوّم: رجم بند

 چهارم: صلب  بند

 ی بدن ی مجازاتها ح(

 : قصاص اعضاء کمی بند

 دوّم: قطع اعضاء  بند

 سوّم: شالق بند

 اجرای احکام کیفری عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Execution of penal sanctions عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 واحد: تعداد 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ی سالب و محدودکنندة آزاد یمجازاها  ط(

 : حبس کمی بند

 ی آزادمه یدوّم: نظام ن بند

 مشروط  ی سوّم: آزاد بند

 یکیچهارم: نظارت الکترون  بند

 ق یپنجم: تعو  بند

 ق یششم: تعل  بند

 هفتم: دورة مراقبت  بند

 گان یرا یهشتم: خدمات عموم  بند

 د ینهم: تبع  بند

 و منع اقامت یدهم: اقامت اجبار بند

 ی مال یمجازاتها ی(

 ی نقد   ی: جزاکمی بند

 روزانه  ینقد ی دوّم: جزا بند

 سوّم: مصادرة اموال  بند

 ات یچهارم: د بند

 سالب حق  ی مجازاتها ک(  

 یاز حقوق اجتماع ت ی: محرومکمی بند

 ی و اقتصاد یاجتماع ،یشغل ی تهای دوّم: ممنوع بند

 ت ی ثیسالب ح یمجازاتها ل(

 : انتشار حکم کمی بند

 سر ی مو دنی دوّم: تراش بند

 احکام کودکان و نوجوانان  یاجرا ینظام افتراق *

 احکام ینظام اجرا  یسازمانده الف(

 ی ادار یسازمانده ب(

 اراتیو اخت  فیو وظا ییقضا یسازمانده ج(

 و مجازاتها  ی تیو ترب ینیاقدامات تأم  مات،یتصم یاجرا ی نهاد د(

 ی تیّو ترب ینیاقدامات تأم ی اجرا یقواعد حاکم بر نهادها ه(

 و مجازاتها  یتیو ترب ینیاقدامات تأم مات،یتصم ی اجرا یهاوه ی شز( 

 ی تیو ترب یتیحما ماتیتصم ح(
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 گر ید یحقوق  ای یقیاشخاص حق ،یسرپرست قانون اء،یاول   ن،یبه والد می: تسلکمی بند

 حت یدوّم: نص بند

 یسوّم: اخطار و تذکر و اخذ تعهد کتب بند

 ی محدودکنندة آزاد ایسالب  ی: مجازاتها ط(

 ت یدر کانون اصالح و ترب ی: نگهدارکمی بند

 گانی را یدوّم: انجام خدمات عموم بند

 ( ی نقد ی)جزا  یمال یمجازاتها ی(

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد به همراه حضور در محاکم 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 .1387 زان،یمچاپ سوم، تهران،  ،یفریاحکام ک  یموحد، اصغر؛ اجرا ی. احمد1

 .1387تهران، جنگل،  ،ییقضا هی و رو  نیقوان  نه ییدر آ یفریاحکام ک   یاجرا داحمد؛ی. باختر، س2

 .1383 نه،یتهران، نگاه ب ،یفریاحکام ک  ی بهرام؛ اجرا ،ی. بهرام3

 . 1399 ،یدادرس ن ییانتشارات آ ز،یتبر  ،یدر پرتو مالحظات حقوق بشر رانیا یدر نظام دادرس یفری احکام ک  یاصغر؛ اجرا ،ی. جعفر4

 . 1397تهران، جنگل،  ، یفریاحکام ک  یاجرا. جوانمرد، بهروز؛ ادله اثبات دعوا و  5

 .1400 ه،یتهران، قوه قضائ ،یفریاحکام ک   یاحمدرضا؛ اجرا  ،ی. عابد6

 . 1399)اجرای احکام کیفری(، تهران، میزان،  4طهماسبی، جواد؛ آیین دادرسی کیفری، ج . 7

 .1374ان، مجد، تهر رات«،یتعز -اتید -قصاص -»حدود ییاحکام جزا یعارفه؛ اجرا ،یکرمان یمدن. 8

 : یرفارسی( منابع غب

1. Beziz-Ayache (A.) et BOESEL (D.). – Droit de l'exécution de la sanction pénale, Lamy, 2010   .  

2. BONIS-GARÇON (E.) et PELTIER (V.). – Droit de la peine, LexisNexis, 2e éd., 2015.  

3. BOULOC (B.). – Droit pénal général, Dalloz, 25e éd., 2017.  

4. BUFFARD (S.). – Le froid pénitentiaire, Seuil, 1973. 

5. CUCHE (P.). – Traité de science et de législation pénitentiaire, LGDJ, 1905 . 

6. DORLHAC DE BORNE (H.). – Changer la prison, Plon, 1984 . 

7. EVANS (M.). – Droit de l'exécution des peines, coll. « Dalloz Référence », Dalloz, 2016-2017.  

8. GARÇON (E.) et PELTIER (V.). – Droit de la peine, Litec, 2015 . 

9. GASSIN (B.), BONFILS (Ph.) et CIMAMONTI (S.). – Criminologie, 7e éd., Dalloz  . 

10. GERMAIN (Ch.). – Éléments de science pénitentiaire, Cujas, 1956. GRIFFON 
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11. LÉAUTÉ (J.). – Criminologie et science pénitentiaire, coll. « Thémis », PUF, 1972.  

12. LÉAUTÉ (J.). – Les prisons, coll. « Que sais-je ? », PUF, 1990.  

13. PINATEL (J.). – Précis de science pénitentiaire, Sirey, 1945 . 

14. PINATEL (J.). – Traité élémentaire de science pénitentiaire et de défense sociale, Sirey, 1950 

(not. Introduction) . 

15. PLAWSKI (S.). – Droit pénitentiaire (préface M. ANCEL), Publ. Univ. Lille, II, 1977 

16. PONCELA (P.). – Droit de la peine, PUF, 2e éd., 2001. 

17. SCHMELCK (R.) et PICCA (G.). – Pénologie et droit pénitentiaire, Cujas, not., p. 1 à 146. 

18. YARZA (L.). – Guide de l'exécution des peines, LexisNexis, 2016. HERZOG 
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  الف( هدف کلی:

به تمام نهادها    و افزایش توان مشاوره   المللیمطروحه در حوزة حقوق کیفری بینهای  ارزیابی و تحلیل رویکردهای مربوط به پرونده تقویت قدرت  

 های مختلف حقوقی کشور در حوزة فراملی. و بخش 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

   نه یش یو پ اتیّکلّ *

 میمفاه .1

 یعنصر خارج ی دارا میجرا الف(

 یالمللن یب  اتیجنا ب(

 اهداف  . 2

 میسرکوب جراالف( 

 یالمللن یب ت یّصلح و امنحفظ ب( 

 منابع   .3

  یمنابع الزام الف(

 ی منابع ارشاد ب(

 گاهیجا .4

 یملّ یفریبا حقوق ک  وند ی پ الف(

 الملل ن یبا حقوق ب وند یپ ب(

 المللن یبا روابط ب  وندیپ  ج( 

 نه یشیپ. 5

 یالمللن یب یفریک  یهای و همکار هات یّ صالحالف(

 یالمللن یب  یفریک  یهات یّ. صالحکمی بند

 هات یّ. صالح1

 استرداد ایمحاکمه  ای. 2

 المللیبین  یعموم حقوق کیفری عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Public international criminal law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ی المللن یب یفریک  یهای دوّم: همکار بند

  یالمللن یب  یفریک  ی نهادها ب(

 یالمللن یب  یفریک  یها: دادگاه کمی بند

 و نورنبرگ ویتوک  یالمللن ی ب ینظام یها. دادگاه 1

 سابق و رواندا  یوگوسالوی یالمللن یب یفریک  یهاوان ی. د2

 شده یالمللن یب یفری. دادگاه ک 3

 یالمللن یب  یفریک  وانی. د4

 یالمللن یب ییجنا س یدوّم: سازمان پل بند

 یفریک  تیّ جرم و مسئول ،یاصول راهبرد . 5

 ی اصول راهبردالف(

 بودن   یاصل قانونبندیکم(  

 : قانون بودن جرممدو بند

 مجازات م: قانون بودن سّد بند

 مجدّد  بیاصل منع تعق .6

 ی ملّ یفریک  تیّاصل صالح .7

 ن ینخست ت یّ: صالحکمی بند

 ی فریک  یهات یّ. صالح1

 استرداد   ایمحاکمه  ای. قاعدة 2

   یلیتکم تیّ دوّم: صالح بند

 یفرد یفریک  ت یاصل مسئول .8

 فرمانده و مأمور تی . مسئولکمی بند

 ت یّدوّم: مصون بند

 یفریک  تی ارتکاب و مسئول یجرم، الگوها  .9

 یالمللن یعناصر و عوامل موجّۀ رفتار مجرمانۀ بالف( 

  یالمللن یب میجرا ی : عناصر قانونکمی بند

 یالمللن یدوّم: عوامل موجّه رفتار مجرمانۀ ب  بند

   یفریک  تیّ مسئول ب( 

 انتساب  ی: الگوهاکمی بند

   یاصل  ی. الگوهاالف

 . ارتکاب1
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 مشترک  ییشرکت جنا. 2

 یتبع  ی. الگوهاب

 ی زیر. برنامه 1 

 کی. تحر2 

 . دستور3 

   ق یتشو ای. کمک 4 

 یفریک  ت یّسوّم: موانع مسئول بند

 هامجازات  یو اجرا ن ییتع ج(

 قابل اعمال یها: مجازات کمی بند

 یالمللن یب  یدوّم: اجرا بند

 محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1396، الملل، جنگلحقوق جزای بین ؛پوربافرانی، حسن .1

 . 1398الملل، شهر دانش، خالقی، علی؛ جستارهایی از حقوق جزای بین  .2

 . 1394الملل کیفری، میزان، فرد، بهزاد؛ حقوق بین رضوی  .3

 . 1392، المللی عمومی، میزانفرد، بهزاد؛ حقوق کیفری بینرضوی  .4

 . 1399فرد و محمّد فرجی، میزان، المللی، ترجمۀ بهزاد رضوی کیفری بین و، دیدیه؛ حقوق روب .5

 .1393الملل، میزان، میرمحمّدصادقی، حسین؛ حقوق جزای بین  .6

 ب( منابع غیرفارسی: 

7. Cassese, Antonio, International Criminal Law: Critical Concepts in Law, 2008. 
8. Cherif Bassiouni, Mahmoud, Introduction to International Criminal Law, 2013. 

9. Cryer, Robert et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 2019. 

10. Edited by Juan-Pablo Pérez-LeónAcevedo and Joanna Nicholson, Defendants and Victims in 

International Criminal Justice Ensuring and Balancing Their Rights, Routledge, 2020. 

11. Edited by justice tankebe and alison libeling, legitimacy and criminal justice an international 

exploration, OXFORD University press, 2013 
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12. Edited By: Kevin Heller, Frédéric Mégret, Sarah Nouwen, Jens Ohlin, Darryl Robinson, The Oxford 

Handbook of International Criminal Law, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2020. 

13. Mark Klamberg, Evidence in International Criminal Trials Confronting Legal Gaps and the 

Reconstruction of Disputed Events, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, 2013. 

14. RALPH HENHAM, Punishment and Process in  International Criminal Trials, Routledge, 2005. 
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  الف( هدف کلی:

عناصر متشکلۀ قانونی جرایم فراملّی و    یریفراگ  و المللی و جرایم فراملّی به عنوان بخشی از واقعیّت جامعۀ انسانی  آشنایی با ماهیّت جنایات بین 

 . اسناد مربوط بر اساسالمللی بین 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 یالمللنیب میجرا فیو تعر نه ی شیپ اول( 

 پیشینه  .1

 تعریف  .2

 ( یالمللن یب اتیخاص )جنا ا ی قیمض فیتعرالف( 

 ( یالمللنی ب میعام )جرا ایموسع  فیتعربند( 

 ( المللیبین)نقض قواعد آمره  یالمللن یب اتیجنا .2

 (یالمللن ی مقرر در معاهدات ب می)جرا یالمللنیب میجرا ریسا .3

 یبشر  ت یّصلح و امن ه یعل اتیجنا . 4

 ت یبشر  هی عل اتیجناالف( 

 نه یشیپ . یکم بند

 دوم. مفهوم  بند

 سوم. عناصر جرم  بند

 ی . عنصر قانونالف

 ی. عنصر مادب

 . موضوع 1

 . رفتار 2

 . قتل 2-1

 ی سازکنشهی. ر2-2

 ی ریگ. برده 2-3

 یالمللن یب ی اختصاص یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Special International Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است



 103/    شناسیحقوق کیفری و جرم  ناپیوسته کارشناسی ارشد

[Type here] 

 

 . شکنجه 2-4

 آخر ... یال

 ی رامونیپ طی. شرا3

 جه ی. نت4

 ی . عنصر روانپ

 ی کشنسل  ت یدوم. جنا

 نه ی شینخست. پ  بند

 دوم. مفهوم  بند

 سوم. عناصر جرم  بند

 ی . عنصر قانونالف

 ی. عنصر مادب

 . موضوع 1

 . رفتار 2

 . قتل 2-1

 ی روان ای یجسم ت یبه تمان  دی شد ی. تعد2-2

 آخر ... یال

 ی رامونیپ طی. شرا3

 جه ی. نت4

 ی . عنصر روانپ

 عام  ت ی. سوءن1

 خاص ت ی. سوءن2

 یجنگ اتیسوم. جنا

 نه ی شینخست. پ  بند

 دوم. مفهوم  بند

 سوم. عناصر جرم  بند

 ی . عنصر قانونالف

 ی. عنصر مادب

 . موضوع 1

 . رفتار 2

 ی. قتل عمد2-1
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 . شکنجه 2-2

 ی. رفتار انسان2-3

 ک یولوژیب شی. آزما2-4

 د یرنج شد جادی. ا2-5

 آخر ...  یال و ضبط اموال  بی. تخر2-6

 ی رامونیپ طی. شرا3

 جه ی. نت4

 ی . عنصر روانپ

 تجاوز  تیچهارم. جنا

 نه ی شینخست. پ  بند

 دوم. مفهوم  بند

 سوم. عناصر جرم  بند

 ی . عنصر قانونالف

 ی. عنصر مادب

 . موضوع 1

 . رفتار 2

 یحمله نظام ای. تهاجم 2-1

 ی. اشغال نظام2-2

 ن ی. الحاق سرزم2-3

 . بمباران2-4

 آخر ... یال

 ی رامونیپ طی. شرا3

 جه ی. نت4

 ی . عنصر روانپ

 یالمللن یب شدة فیتعر میجرا ت(

 سمی. ترور1

 قاچاق مواد مخدر .2

 ییایدر یدزد .3

 ییشوپول  .4

 قاچاق انسان .5
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 قاچاق اسلحه .6

 یمزدور .7

 یقاچاق اموال فرهنگ .8

 ی فساد فراملّ .9

 مستهجن  اتیانتشار نشر. 10

 )انمد(  یبا اهداف نظام یطیمح ستیز راتیی. تغ11

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و پ

  المللیبین به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد به همراه بررسی پرونده های مشهور جنایات  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 . 1389، المللی، تهران: جنگلحقوق کیفری بین  ؛حسین ،آقایی جنت مکان .1

 . 1387المللی، ترجمه حسین پیران و همکاران، نشر جنگل، سال آنتونیو کاسسه، حقوق کیفری بین  .2

 . 1396، الملل، تهران: انتشارات جنگلحقوق جزای بین ؛حسن ،پوربافرانی .3

 .1397ها؛ نشر میزان، چاپ اول، ها و رویه حسین شریفی طرازکوهی، حقوق بشر: نظریه .4

 .1395المللی، نشر میزان، چاپ دوم، سال طرازکوهی؛ حقوق بشردوستانه بین حسین شریفی  .5

 . 1399المللی،ترجمه بهزاد رضوی فرد و محمد فرجی؛  نشر میزان، چاپ اول، سال دیدیه روبو، حقوق کیفری بین  .6

 . 1380، المللی، تهران: وزارت امور خارجهدرآمدی بر حقوق کیفری بین  ؛علیرضا ،دیهیم .7

 .1394، الملل کیفری، تهران: میزانحقوق بین  ؛بهزاد ،فردرضوی  .8

 . 1399، فرد و محمّد فرجی، میزانالمللی، ترجمۀ بهزاد رضوی حقوق کیفری بین ؛ روبرو، دیدیه .9

نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،    ،یالمللن ی و اسناد ب  رانیاسالم، ا  یفریک   استیس  نهیدر آ  افتهی سازمان  می جرا  م،یمحمد ابراه  ی،شمس ناتر .10

1398 . 

 . 1395، سال میزاننشر الملل کیفری، تهران: حقوق بین  ؛سهراب ،صالحی .11

 .1393، سال میزاننشر الملل، حقوق جزای بین  ؛حسین ،میرمحمد صادقی .12

 ب( منابع غیرفارسی: 

 

13. Ambos, Kai, Treatise on International Criminal Law: Volume II: The Crimes and Sentencing, UK: 

Oxford, 2014. 
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14. Ascensio, Hervé, Emmanuel Decaux et Alain Pellet, Droit international pénal, Paris: Pedone, 2012. 

15. Bassiouni, Cherif, International criminal law, Third edition, Leiden: Nijhoff, 2008. 

16. Cassese, Antonio, International criminal law, Third edition, UK: Oxford, 2008. 

17. CPI, éléments des crimes, La Haye: Cour pénal international, 2013. 

18. Guilfoyle, Douglas, International criminal law, UK: Oxford, 2016. 

19. Kevin Jon Heller (eds), The Handbook of International Criminal law, (Oxford:Oxford University 

Press), 2020 

20. Krit Zeegers, International Criminal Trubunals and Human Rights Law: Adherents and 

Contextualization, (Hague,Springer), 2016. 

21. Leila Nadia Sadat and Michael P.Scharf (eds) Theory and Practice of International Criminal 

Law:Essays in Honor of M.Cherif Bassiouni (Leiden Martinus Nijhoff Pub), 2008. 
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  الف( هدف کلی:

 المللی.فراگیری حقوق دادرسی کیفری در محاکم بین

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 اتیّکلّ. 1

 المللین یب های: دادگاه کمی

 ( یژرمنیو روم کنیآمر-)انگو یدادرس  یدوّم: الگوها 

 المللینیو ب یملّ یسوّم: تعامل دادرس 

 المللینیب یفریک  یچهارم: اصول دادرس 

 حقوق بشر  المللیبین  ی نخست: استانداردها  بند

 طرفییدوّم: استقالل و ب بند

 گناهییسوّم: فرض ب بند

 و منصفانه  یچهارم: محاکمه علن بند

 یو دادرس  قیو تحق  بیتعق .2

 و ینورنبرگ و توک  ینظام المللین یب های: دادگاه کمی

   اراتیو اخت فیو وظا  بی مقام تعق ب، یشروع به تعق الف(

 اراتیو اخت فیوظا ق یمقام تحق ب(

 یدادرس  ندیدادگاه و فرا بیترک  ج(

 اعتراض به آراء د( 

 سابق و رواندا  یوگوسالوی یبرا  المللینی ب هایدادگاه  .3

   اراتیو اخت فیو وظا بی مقام تعق ب، ی. شروع به تعقکمی بند

 اراتی و اخت فیوظا  قیدوّم. مقام تحق  بند

 ی دادرس ندیدادگاه و فرا بیسوّم. ترک  بند

 ی الملل ن یب یفریک یدادرس نییآ عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  International Criminal Procedure انگلیسی:عنوان درس به 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 چهارم. اعتراض به آراء  بند

 شده المللینی ب هایدادگاه  .4

 ارات یو اخت فیو وظا بی مقام تعق ب، ی. شروع به تعقکمی بند

 اراتی و اخت فیوظا  قیدوّم. مقام تحق  بند

 ی دادرس ندیدادگاه و فرا بیسوّم. ترک  بند

 چهارم. اعتراض به آراء  بند

 المللی نیب  یفریک  وانید .5

 ارات یو اخت فیو وظا بی مقام تعق ب، ی. شروع به تعقکمی بند

 اراتی و اخت فیوظا  قیدوّم. مقام تحق  بند

 ی دادرس ندیدادگاه و فرا بیسوّم. ترک  بند

 چهارم. اعتراض به آراء  بند

 احکام  یاجرا .6

 و ینورنبرگ و توک  ینظام  المللین یب های : دادگاه کمیبند

 سابق و رواندا  یوگوسالو ی ی برا المللینیب  هایدوّم: دادگاه  بند

 شده المللینی ب های سوّم: دادگاه بند 

 المللینیب ی فریک  وانیچهارم: دبند

 متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری پ

   المللیبین به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با حضور انالین در برخی رسیدگی های 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 ( منابع فارسی: الف

 .1399المللی، تهران: شهر دانش، دادرسی دیوان کیفری بینذاکرحسین، محمدهادی؛ آیین پیش .1

 .1394، تهران: میزانالملل کیفری، حقوق بین بهزاد؛  ،فردرضوی  .2

 .1397المللی، تهران: میزان، سافرلینگ، کریستوف و دیگران؛ آیین دادرسی کیفری بین  .3

 . 1388المللی، تهران: دادگستر، صابر، محمود؛ آیین دادرسی دیوان کیفری بین  .4

 . 1396مختلط، تهران: خرسندی، های یک دادگاه کیفری شده کامبوج، مبانی و چالش المللیفرجی، محمد؛ دادگاه کیفری بین .5

 ب( منابع غیرفارسی: 
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6. Cryer, Robert, An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge, 2010. 

7. Schabas, William A., An Introduction to International Criminal Court, Cambridge, 2012. 
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  الف( هدف کلی:

گیری المللی در جهت پیشمشاوره به نهادهای حقوقی ملی و بین به منظور ارائه  المللی  یابی وقوع جرایم و جنایات بینتقویت توانایی ارزیابی و ریشه

 از این جنایات. 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 اتیّکلّ .1

 موضوعات  الف(

 یفرامل می. جراکمی بند

 المللین یب ات یدوّم. جنا بند

 اهداف  دوم( 

 شناسی. علتکمی بند

   یریشگیدوّم. پ بند

  فیسوّم: تعر

 یفراملّ شناسی. جرمکمی بند

 المللینیب شناسیدوّم. جرم بند

  شناسیچهارم: روش

 ی ملّ /یداخل شناسیجرم انداز از چشم لی. تحلکمی بند

 ی خیتار شناسیجرم اندازاز چشم  لیدوّم. تحل بند

 یملّ /یداخل شناختیجرم هایهیّنظر .2

 کیکالس شناسیم: جرکمیبند 

 یاصل انیجر شناسیدوّم: جرم بند

 ی انتقاد شناسیسوّم: جرمبند 

 یفراملّ میخاصّ جرا های هینظر . 3

 ی المللنیب ات یو جنا میجرا یشناسجرم عنوان درس به فارسی: 

 Criminology of International عنوان درس به انگلیسی:

Crimes 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز استاگر 
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 گانه یب یتبان ی : الگوکمیبند 

 ی بوروکراس یدوّم: الگو  بند

 یرقانونیسوّم: شرکت غبند 

 تیحما ۀ یّچهارم: نظربند 

 یبزهکار های و شبکه یادغام اجتماع .4

 المللینیب اتیجنا یخیتار شناسیجرم .5

 و ی: توک کمی بند

 دوّم: نورنبرگ بند

 سابق  ی وگسالویسوّم:  بند

 چهارم: رواندا  بند

 یشرق  موریپنجم: ت  بند

 رالئون یششم: س  بند

 هفتم: کامبوج  گفتار

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1396 زان، یم نشر کوکار،یرضا ن دیکوشش حم به  ،یالمللن یب اتیجنا یشناسجرم ی به سو یفرامل یشناسجرم آلت سمولرز رولف هاومن،. 1

اله غالمی و علی غالمی، المللی، ترجمه و تحقیق نبی.دان ال. روث. دیوید او. فدریکس؛، جرایم جهانی شدن، جرم حکومتی و نهادهای مالی بین 2

 .1399تهران، شهر دانش، 

 .1398شناسی، تهران، سمت، .رایجیان اصلی، مهرداد؛ درآمدی بر جرم3

 ، ییاز پژوهشگران علوم جنا  یگروهو    کوکاریرضا ن   د یحم  یو جنگ: عبور از مرزها، ترجمه    یشناسجرم  ،یراس مگکر  ت یساندرا والک ل.  4

 .1400 زان،ینشر م

های محلّی، ترجمۀ محمّد فرجی، تهران،  نگر و مقابله با تروریسم، تهدیدات جهانی و پاسخشناسی برگردانکندی و دیگران؛ جرم  ، . لزلی دابلیو5

 .1399شهر دانش، 

 . 1384یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن، تهران، دادگستر، سازمان ال؛ جرم . معظمی، شه6

 .1397 زان،یم نشر کوکار،ید رضا نیحم ترجمه ،یفریک  یالمللن یبه حقوق ب یشناختجرم  یکردهایرو باتکاس،  اس یلیا یلوناک یمانوئال م. 8
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 ب( منابع غیرفارسی: 

1. Albanese, Jay S, (2015), Organized Crime, Seventh Edition, Elsevier, 2016. 
2. Albanese, Jay S, and Philip L. Reichel, Transnational Organized Crime, An Overview from six 

Continents, Sage, 2014. 

3. Hauck, Pierre and Sven Peterke (ed.), International Law and Transnational Organized Crime, 

Oxford University Press, 2016. 
4. Paoli, Letizia (ed.),The Oxford Handbook of Organized Crime, Oxford University Press, 2014. 

5. Reichel, Philip and Jay Albanese, The handbook of Transnational Crime and Justice, Second 

Edition, Sage, 2014. 
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  الف( هدف کلی:

 المللیالمللی و تحوالت کیفرشناختی بینشناخت مبانی نظری کیفرشناسی بین

 ها: مباحث یا سرفصل( ب

 اتیّکلّ .1

 فیتعر الف(

 موضوع  ب(

 اهداف  ج(

 منابع  د(

 یفرشناسیک  ینظر  یمبان ( 2

 ی : سزادهکمی بند

 ی دوّم: بازدارندگ بند

 ی سوّم: سلب توان بزهکار بند

 ی چهارم: بازپرور بند

 م یترم .2

 یالمللن یب اتیدر جنا فری: ک الف

 و نورنبرگ ویتوک  ب(

 سابق و رواندا  ی وگسالوی ج(

 یالمللن یب  یفریک  وانی د د( 

 شده یالمللن یب  یهادادگاه  . 3

 ی فراملّ میدر جرا فریک  . 4

 یملّ : حقوقکمی بند  

 یالمللن یدوّم: اسناد ب  بند

 ی المللن یب یفرشناسیک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  International Penology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

    سالآزمون پایان نیم 

 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1372مجد، حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، بولک، برنار؛ کیفرشناسی، ترجمۀ علی .1

 . 1392عمومی، جلد نخست، نشر میزان،  المللیبینرضوی، فرد، بهزاد؛ حقوق کیفری   .2

 .1399المللی، ترجمه بهزاد رضوی فرد و محمد فرجی، تهران، نشر میزان، ؛ حقوق کیفری بین یهددی  ،روبو .3

 .1395شناسی جرم، تهران، میزان، غالمی، حسین؛ کیفرشناسی، کلیات و مبانی پاسخ .4

 ب( منابع غیرفارسی: 

5. Harrison, Karen, Penology, Theory, Policy and Practice, Macmillan, 2020. 
6. Jebberger, Florian and Julia Geneuss, Why Punish Perpetrators of Mass Atrocities?, Purposes of 

Punishment in Internationa Criminal Law, Cambridge, 2020. 

7. Stohr, Mary K. and Anthony Walsh, Corrections, the Essentials, Fourth Edition, Sage, 2020. 
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  الف( هدف کلی:

 ای. تعقیب و دادرسی جرایم در سطح منطقهشناخت مبانی و سازکارهای حقوق 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 اتیّکلّ .1

 : مفهوم منطقه کمی بند

 ای منطقه یفریدوّم: موضوع حقوق ک  بند

 ای منطقه یفریحقوق ک  ی سوّم: الگوها بند

 ای منطقه یفریمنابع حقوق ک  .2

 ایمنطقه یفریک  های حقوق نۀ یشیپ .3

 ای منطقه یفریحقوق ک  یمبان .4

 یاسیس ی : مبناکمی بند

 یاجتماع-یاقتصاد  یدوّم: مبنا بند

 یحقوق ی سوّم: مبنا بند

 شناختیجرم ی چهارم: مبنا بند

 ای ¬منطقه یفریک  هایحقوق . 5

 اروپا  هی : اتحادکمیبند

 نه یشی پ الف(

 دوّم: نهاد و سازکارها بند

 قایآفر  هیاتحاد .6

 نه یشی: پ کمی بند

 دوّم: نهاد و سازکارها بند

 گر ید هایمنطقه .7

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 یامنطقه  یفریحقوق ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Regional Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با دعوت از استادان نظام های کیفری همسایه  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

، شمارة 1376  ،یالمللنیب  یمجلۀ حقوق  ،یابرندآباد  ینجف  نیحس  یمشترک اروپا«، ترجمۀ عل  ی»به دنبال حقوق جزا  ؛یریم  ،یمارت  -دلماس .1

21 . 

 . 86ارة ، شم1392 ،یدادگستر ی. مجلۀ حقوقت؟«یّواقع ا ی: افسانه ییقایافر یفریک  وان ید سی»تأس ن؛یمحمّدحس ، یآبادقوام یرمضان .2

به    ،ییاز پژوهشگران علوم جنا  یترجمۀ گروه   ،یالمللنیب  اتیجنا  یشناسجرم  ی: به سویفراملّ  یشناسآلت و رولف هاومن؛ جرم  سمولرز، .3

 . 1396 زان،یتهران: م کوکار،ین  درضایکوشش حم

منطقه  ،یفرج .4 ک ع  یساز  یامحمد؛  و جرم   یرساله دکتر  ،المللیبین   یفریدالت  دانشکده حقوق دانشگاه عالمه   ،یشناسرشته حقوق جزا 

 .1398 ،ییطباطبا

 .1379 انه،یخاورم کیو مطالعات استراتژ یعلم  یهاتهران: مرکز پژوهش   ،یامنطقه ییالهه؛ اکو و همگرا ،ییکوال .5

 . 1374مدرس،  تیّدانشگاه ترب ،یدکتر رساله  ،یامنطقه ییالهه؛ نقش اکو در همگرا ،ییکوال .6

تهران: ادارة نشر وزرات امور خارجه،    ب، یّ ط  رضا ینو، ترجمۀ عل  ییگراو منطقه   ییگرااوزوالدو سونکل؛ جهان   ،یوتایو آندارش ان  وردن یب   هتنه،  .7

1391 . 

 : یرفارسی( منابع غب

8. Ademola, Abass. Historical and Political Background to the Malabo Protocol, in Gerhard Werle, 

Moritz Vormbaum, (Eds.), The African Criminal Court, A Commentary on the Malabo Protocol, the 

Hague: (Asser press) Springer, 2017 . 

9. Albanese, Jay S., Organized crime, form the mob to transnational organized crime, seven edition, 

USA, Elsevier, 2015 . 

10. Alvin Poh Heng, Tan, Advancing international criminal justice in Southeast Asia through the 

regionalization of international criminal law. PhD thesis, University of Nottingham, 2014. 

11. Flore, Daniel, Droit pénal européen, les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e édition, 

Bruxelles, 2014. 

12. Scott Burchill et al., Theories of international relations, fifth edition, England: Plagrave Macmillan, 

2013 . 
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  الف( هدف کلی:

 ،و تحوالت آن ینظر یجرم شناس یبا شاخه ها  ییآشنا،  یکاربرد یآن از جرم شناس کیو تفک ینظر یجرم شناس یاساس  میبا مفاه یآشناس-1

بر نرخ و ساختار   دیدر سطح جوامع مختلف با تاک   یجمع  ده یبه عنوان پد  ایو    یفرد  ده ی چه به عنوان پد  یبزهکار  لیدر تحل  انیوانا ساختن دانشجوت

و    ینظر   یامروز جرم شناس  یهاچالش  نیبا  مهمتر  ییآشنا،  یانتقاد  یو جرم شناس  کیکالس  یجرم شناس  یها   هینظر  لیتحل  ییکسب توانا،آن

 ی انتقاد لیتحل  کی  ه یامکان  ارا

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

   ینظر یجرم شناس خچه یو تار فیتعار -1

 یجرم شناس ی سنت یها هینظر-2

   یمدرن جرم شناس ی ها هینظر -3

 انتقاد  یجرم شناس ی ها هینظر -4

 کالن   یجرم شناس -5

 و علل آن در جوامع در حال توسعه   یبزهکار-5-1

   افتهیو علل آن در جوامعه توسعه  یبزهکار-5-2

 خرد  یجرم شناس-6

 مجرمانه   تیشخص-6-1

  یماقبل بزهکار تیموقع-6-2

   ت یو موقع ت یتقارن شخص-6-3

  یدر جرمشناس ق یروش تحق-7

   یکم یروش ها-7-1 

 یفیک  یروش ها-7-2

 شناسی نظری جرم عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Theoretical Criminology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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ترک   ،ییقضازدا  ، یفریک   ت یاز جمله مسئول  ی و ماهو  یکل  ی فریحقوق ک   ی نهادها  یجرم شناخت  یمبان  ،یلیسال تحص  م یتواند در هر ن  یم  استاد

  یجلسه بررس  نیدر چند  یرا از منظر جرم شناس  لیاز موضوعات ذ  یکی  ای و    نییمشروط و ... را تب   یصدور حکم، آزاد  قیو تعل  ق یتعو  ب،یتعق

 :دینما

   یستیترور میجرا -

   یاقتصاد میجرا -

 ی شدن بزهکار یجهان -

   ت یبشر ه یعل تیجنا-

   یجنگ تیجنا-

 و تجاوز ینسل کش -

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد با بررسی پرونده های روز  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 .1397آقایی، مجید، جرم شناسی در پرتو فقه امامیه، انتشارات آوا،  .1

 . 1393انتشارات سمت،  ،یشجاع یترجمه عل ،یجرم شناس یها  هیبر نظر ی: گذرینظر یجرم شناس گران؛یو د یجفر پس،یاسن .2

 . 1390انتشارات فروزش بهمن،  ،ی رجم شناس ل؛ینژاد، اسمع یمیرح .3

 .   1398 چاپ سوم، راشده، امی: پناشر م،یاز جرم در قرآن کر یریشگیپ جعفر، ،یرشادت .4

 .  1395چاپ چهارم،  زان،ینشر م ،یابرندآباد  ینجف  نیحس یترجمه عل ،یجرم شناس کا؛یپ ژرژ .5

 . 1400، نشر مجد،  دی جد یها  یو تئور یجرم شناس  اتیکلصالحی، جاوید،  .6

 . 1400زان،یم نشر  ،ییو علوم جنا اتیاضیر رةالمعارفیدا (کوشش  به) ،میمر ،یعباچ .7

 . 1393 چاپ سوم،  زان،ینشر م ، یاقتصاد یبزهکار یرمون؛ جرم شناس گسن، .8

 .1400؛ جرم شناسی نظری، ترجمه مهدی کی نیا، نشر میزان، -------- .9

 . 1394دانشگاه امام صادق  ،یجرم شناس د،یفر ،یمحسن .10

 . 1394چاپ دوم،  زان،ینشر م ،یملک محمد درضایآکسفرود، ترجمه حم یو راد مورگان؛ دانشنامه جرم شناس کیما ر،یمگوا .11

 .1397 انتشارات مجد، و جهان اسالم، رانیا یفریحقوق ک  نینو شی،گرایاسالم یشناسجرم محمد رضا،  دیس فرد، یموسو .12

 . 1400محمود، جرم شناسی، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  دیسمیرخلیلی،  .13
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 ،یاسالم  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند  اسالم، انتشارات  ییجنا  استیبه س   ی: با نگاهیاز بزهکار  یوضع  یریشگیپ،  ---------------- .14

1388 . 

 . 1395چاپ دوم،  زان،ینشر م ، ییالمعارف علوم جنا ره ی(، دارنظری )ز ن، یحسعلی  ، یابرندآباد ینجف .15

 . 1395چاپ چهارم،  ،یدانشنامه جرم شناس ،یگیهاشم ب   دیو حم  -------------------- .16

 .1398نجفی توانا، علی، جرم شناسی، نشر مجد،  .17

 .1396 زان،ینشر م ،یاقتصاد ییدانشنامه علوم جنا رحسن،یام ازپور،ین .18

 .1399، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، نشروایت، راب و فیونا هینز،  .19

 

 : یرفارسی( منابع غب

20. Chad Posick, The development of  criminological thought context, theory and policy, Routledge, 

2018. 

21. Edited by Carolyn Côté-Lussier David Moffette Justin Piché, Contemporary CrImInoLoGICaL 

Issues moving Beyond Insecurity and exclusion, University of Ottawa Press, 2020. 

22. Hall, Steve; Winlow, Simon, Revitalizing Criminological theory, Routledge, London, 2015 . 

23. Joseph F. Donnermeyer and Walter S. DeKeseredy, New Directions in Critical Criminology RURAL 

CRIMINOLOGY, Routledge, 2014. 

 

  



 120/    شناسیحقوق کیفری و جرم  ناپیوسته کارشناسی ارشد

[Type here] 

 

 

 

  الف( هدف کلی:

 بزهکاری.مطالعۀ نقش و جایگاه روابط اجتماعی و نهادها در وقوع جرم و 

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 شناسی جنایی های مختلف جامعهجنبه  .1

 شناسی انحراف )کژروی( جامعه -الف

 شناسی حقوقی جامعه -ب

 شناسی سیاسی جامعه -ج 

 شناسی سازمانها و نهادها جامعه -د

   ییجنا یموثر در تولد جامعه شناس ی ها هینظر. 2

 مکتب جغرافیای جنایی -الف

 ی اجتماع طی:مکتب محب

 مکتب سوسیالیزم -ب

 مکتب تحققی -ج

  ییجنا یموثر در رشد جامعه شناس ی ها هینظر. 3

 نظریه زیست بوم جنایی -: الف

 نظریه معاشرتهای ترجیحی -ب

 های فرهنگینظریه تعارض  -ج

 نظریه فشار  -د

 نظریه خرده فرهنگ مجرمانه -ه 

 نظریه فراوانی فرصت های نابرابر -و

 یی جنا  یمنتقد جامعه شناس ی ها هینظر .4

 ( ی)انتقاد  یواکنش اجتماع  ی:جامعه شناسالف

 شناسی جنایی جامعه  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Sociology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ی فریک  طیبر مح یواکنش اجتماع یمطالعات جامعه شناس ریتاث-ب

 ی واکنش اجتماع یو مطالعات جامعه شناس یدادرس شیپ یفریک  طیمح-1

 ی واکنش اجتماع یو مطالعات جامعه شناس یمرحله دادرس یفریک  طیمح  -2

 یواکنش اجتماع یو مطالعات جامعه شناس یمرحله پسا دادرس یفریک  طیمح -3

 یواکنش اجتماع یزندان و مطالعات جامعه شناس یفریک  طیمح-4

 یواکنش اجتماع یپسا حبس و مطالعات جامعه شناس-5

 

 :پ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

   سال  های کالسی در طول نیم فعالیت

      سالآزمون پایان نیم 

 

 ث( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ج( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الف( منابع فارسی: 

 . 1384احمدی، حبیب، جامعه شناسی انحرافات، انتشارات سمت، چاپ اول،   .1

آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمۀ محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، ویراست   .2

 .1395پنجم، تابستان 

 1393سزار، رسالۀ جرایم و مجازاتها، ترجمۀ محمدعلی اردبیلی، نشرمیزان، تهران، چاپ پنجم، بکاریا،  .3

 .1396های کیفری، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، تهران، چاپ یازدهم، پرادل، ژان، تاریخ اندیشه  .4

 .1394، رجمه و نشر المصطفی )ص( چاپ اولالمللی تنشر مرکز بین شناسی جنایی،آبادی،محمد علی، جامعهده حاجی .5

 .   1398 چاپ سوم، راشده، امی: پناشر م،یاز جرم در قرآن کر یریشگیپ جعفر، ،یرشادت .6

 . 1374ی محسن ثالثی، تهران، علمی. شناسی در دوران معاصر، ترجمهی جامعهریتزر، جرج، نظریه .7

خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول؛    ؛ گودمن، داگالس جی، نظریه ی جامعه شناسی مدرن،-------- .8

1390 . 

 . 1376 ،یدکتر رساله  ران،یآن در حقوق اسالم و ا  قیو مصاد یجرم شناس  یبررس عباس، زراعت، .9

 . 1378شناسی انحرافات(، انتشارات آوای نور، چاپ پنجم، اهلل، آسیبهای اجتماعی )جامعهستوده، هدایت  .10

 . 1384شناسی انحرافات و مسائل جامعتی ایران، نشر قطره، شیخاوندی، داور، جامعه  .11

 . 1400زان،یم نشر  ،ییو علوم جنا اتیاضیر رةالمعارفیدا (کوشش  به) ،میمر ،یعباچ .12
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 . 1400محسنی، رضا علی، جامعه شناسی جنایی، نشر میزان،  .13

 .1397 انتشارات مجد، و جهان اسالم، رانیا یفریحقوق ک  نینو شی،گرایاسالم یشناسمحمد رضا،جرم دیفرد،س یموسو .14

با نگاهیاز بزهکار  یوضع  ی ریشگیپ  محمود،  دیس  ،یلیرخلیم .15 اند  ییجنا  استیبه س   ی:  انتشارات،پژوهشگاه فرهنگ و    ، یاسالم  شهیاسالم، 

1388 . 

  ، هکارهااها و رها، چالش های فردی در آیین دادرسی کیفری: بنیانآزادی  ،امنیت و حقوق  ،نجفی ابرند آبادی، علی حسین، جدال قدرت .16

مجموعه مقاالت همایش آیین دادرسی کیفری، انتشارات معاونت فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، چاپ اول،  

 .1395تابستان 

شناسی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، اچه در: پیکا، ژرژ، جرمشناسی مجازی، دیبشناسی حقیقی تا جرم، از جرم------------- .17

 . 1395نشرمیزان، تهران، چاپ چهارم، بهار 

در: رجبی------------- .18 دیباچه  و علوم جنایی،  دربارة سن  و  ،  اطفال  بزهکاری  از  اجتماعیِ رشدمدار  پیشگیری  مبانی  پور، محمود، 

 . 1391بستان نوجوانان، نشرمیزان، تهران، چاپ دوم، تا

 ب( منابع غیرفارسی: 

19. Akers, Ronald & Jennings , W., Social learning Theory, in, Miller (Ed), 21 Century criminology; A 

Reference Hand book. Sage publication, 2009. 

20. Ferell, Jeff, Hayward, k. young, jock, Cultural criminology. SAGE publication Ltd, 2008. 

21. Kohen, A. and Short, J. F., Research in Delinquent cultures. Journal of social issues, 3(14), 1958.  

22. Kunz, H. in: Stephan M., the Economics of crime and criminal law: An Antithesis to sociological 

Theories. European Journal of Law and Economics, 2(4), 1995.  

23. KUSMINDER CHAHAL, SUPPORTING VICTIMS OF HATE CRIME A practitioner guide, 

POLICY PRESS, 2017. 

24. Sanberg, S. , Cannabis culture: A stable subculture in changing world. Criminology and criminal 

justice, 13(1), 2013. 

25. Schaefer, R., Sociology: A brief instroduction. 10 edition, MCGraw- Hill Humanities. London, 

2012.  

26. Short, James. F., Gang Delinquency and Delinquent subculture. Harper & Row, 1968. 

27. Victims, Culture and Society Cultural Practices of Victimhood, Edited by Martin Hoondert, Paul 

Mutsaers and William Arfman, Routledge, 2019 

28. WILLIAM G. DOERNER AND STEVEN P. LAB, VICTIMOLOGY, Ninth Edition Routledge, 

2021 
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  الف( هدف کلی:

و    یفر یک   ند یدر فرا  یو   ت یدر ارتکاب جرم و موقع  ده ی نقش بزه دو  آن    یخیو تحوالت تار  یشناس  ده یبا مفهوم بزه د  ان یدانشجو  یی آشنا  -1

 دهیجبران خسارت بزه د ی ها وه ی شناخت شو    انو حقوق مختلف آن دگانی بزه د ی هاازیها و ن ب یآس ییشناساو   دگانیبزه د یتیحما ی ها استیس

 کاهش آن  ی ها  وه یو ش زیخشونت آم می از جرا یناش یدگیآثار بزه دو  نسبت به آنها  یروانشناخت-یمختلف مداخالت پزشک یگان و گونه ها

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 مفهوم بزه دیده  و تحوالت ان   -1

 گونه شناسی بزه دیدگان   -2

 تاریخچه و تعاریف بزه دیده شناسی علمی و اجتماعی    -3

 ) حمایت مدار(  

 نظریه های بزه دیده شناسی علمی و حمایت مدار   -4

 بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم  -5

 بزه دیده شناسی و براورد رقم سیاه / بخش تاریک بزهکاری   -6

 گونه شناسی حقوق و نیاز های بزه دیده  -7

مرتبط دادگاهها در حوزه بزه دیده شناسی   اءرآایی و  ررسی قوانین و رویه قضبران )یده در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ادی  جایگاه  بزه   -9

 علمی و بزه دیده شناسی حمایت مدار  

 جایگاه بزه دیده در اسناد سازمان ملل متحد   -10

 بزه دیده شناسی و عدالت ترمیمی  -11

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 شناسی دیده بزه عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Victimology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 ساعت: تعداد 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1395آن ولبرت و دیگران، بزه دیده شناسی، نظریه ها و کاربردها، ترجمه حیدرضا ملک محمدی، چاپ اول،  ،برجس .1

 . 1391بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی )مطالعه تطبیقی سیاست جنایی(، انتشارات جنگل، حسن، حاجی تبار فیروزجائی،  .2

 . 1395، شهر دانش، 1علوم جنایی، چاپ ، مهرداد، بزه دیده شناسی، تحوالت و اصلی رایجیان .3

 . 1397میزان، نشر ، دومعباس، عدالت ترمیمی ،چاپ  شیری، .4

 . 1393حسین، عدالت ترمیمی ، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت،   غالمی، .5

 . 1396دانشنامه عدالت ترمیمی ، میزان ،  ،فرجیها، محمد ) زیر نظر ( .6

 . 1395روح اهلل کردعلیوند، مجد،  و  احمد محمدیترجمه بزه دیده شناسی،   بزه دیده و ،لوپز، ژرار و  فیلیزوال، ژینا .7

 ب( منابع غیرفارسی: 

8. Brian Van Brunt and Chris Taylor, Understanding and Treating Incels Case Studies, Guidance,  and 

Treatment of Violence Risk  in the Involuntary  Celibate Community, Routledge, 2021. 

9. Burgess, Ann and et. al, Victimology: Theories and Applications, Jones & Bartlett Learning, 2010 . 

10. Davies, Pamela, Francis, Peter, Greer, Chris, Victims, Crime and Society: An Introduction, sage 

published, 2017 

11. Fisher, Bonnie S. and et. al (eds), Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, Volume 1, 

Sage Publications, 2010. 

12. Fisher, Bonnie S. and et. al (eds), Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention, Volume 2, 

Sage Publications, 2010. 

13. Growette Bostaph, Lisa Victimology: Crime Victimization and Victim Services, wolters Kluwer, 

2017 

14. Karmen, Andrew, Crime Victims: An Introduction to Victimology, Cengage Learning, 2012 

15. Kirchengast, Tyrone, Victimology and Victim Rights: International Comparative Perspectives, 

routledge, 2017 

16. McGarry, Ross and et. al, Victims: Trauma, testimony and justice, Taylor & Francis, 2015 . 

17. McShane, Marilyn D. and et. al, American Victimology, LFB Scholarly Publication, 2011. 

18. Rothe, Dawn and et. al, Towards a Victimology of State Crime, Routledge, 2016. 

19. Shoham, Shlomo Giora and et. al (eds), International Handbook of Victimology, CRC Press, 2010 . 

20. Walklate, Sandra, Handbook of Victims and Victimology, Routledge, 2017 

21. Walklate, Sandra, Imagining the victim of crime, Open University Press, 2007. 

22. Wemmers, Jo-Anne M., Victimology: A Canadian Perspective, University of Toronto Press, 2017 . 
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  الف( هدف کلی:

  غالب    ی ها  کردیروو نیز    اوج و افول آن    دوران   ،ینیبال   یجرم شناس  خچهی تارشناخت  ،  بالینیآشنایی دانشجویان با  مفهوم و قلمرو جرم شناسی  

حقوق اصالح و درمان در مقررات    و   قلمرو قضایی و فرایند کیفری که مرتکب در آن باید بازپذیر و اصالح شودو    ینیبال   یدر جرم شناسامروزی  

مبانی نظری حالت خطرناک و ارکان آن و  نیز شاخص و    ینی مداخالت بال  یو جرم شناخت  ی حقوق  ،یاخالق  ،ی فلسف  یمبانو      المللیبین داخلی و  

ان و اصول حاکم بر  قلمرو موضوعی اصالح و درمان،علل و بستر های گرایش به سیاست اصالح و درم  و   های قانونی و حقوقی حالت خطرناک

 مدل های مختلف بازپروری بزهکاران و ظرفیت های مقررات شکلی و ماهوی حقوق ایران  برای بازپذیر سازی بزهکاران و  آن

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 تعریف و تاریخچه و خاستگاه جرم شناسی بالینی.1

 مبانی  نظری جرم شاسی بالینی-2

 ارکان تشکیل دهنده آن حالت خطرناک ،تحوالت و -3

 گونه شناسی بازپروری بزهکاران -4

 برنامه های پیشگیری از تکرار جرم و اصالح بزهکاران و ارزیابی آن -5

 بررسی مبانی حقوقی  و شیوه بازپروری در قوانین و مقررات ایران -6

 شیوه های  اصالح بزهکاران در اسناد سازمان ملل متحد  -7

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با برسی در نهادهای مددکاری مانند بهزیستی و زندان 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ورد نیاز برای ارائه:  ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مث

 تجهیزات سمعی و بصریکالس درس و  

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 .1395 ویراست پنجم،  دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی نجفی ابرند آبادی، مارک، آنسل، .1

 . 1395، میزان، پیشگیری از تکرار جرم در پرتو بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران، )مترجم(  شهرام ،ابراهیمی .2

 شناسی بالینی جرم عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Clinical Criminology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 واحد: تعداد 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .1398،سومچاپ  نشر میزان، شناسی  بالینی،جرم  محمد علی، بابایی، .3

 . 1391 چاپ پنجم،  انتشارات مجد، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، کیفر شناسی، ،بولک، برنار .4

 .1399، انتشارات سنجش و دانش، شدن مجازات یو فرد  تیپرونده شخص ی،دمحمدعلیسی، صادق .5

 .1395، نهم  انتشارات جنگل، چاپ بیست و علی،کیفر شناسی، صفاری، .6

 .1396، نشر مجد، فرانسه و انگلستان رانیا یفریدر حقوق ک   تی پرونده شخصطالع زاری، علی،  .7

 . 1394باز اجتماعی کردن بزهکاران، ترجمه، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی،   ،حسین و حمید رضا نیکوکار)مترجمان(، غالمی .8

 .1390نشر میزان، ،چاپ سوم تکرار جرم، حسین، ،غالمی .9

 .1395نشر میزان،  کیفرشناسی،کلیات و مبانی پاسخ شناسی جرم، ،حسین غالمی، .10

 . 1394، نشر جاودانه )جنگل(، نرایا یفر یدر نظام حقوق ک  ت یپرونده شخص لیتشک  یچگونگ ،نایم ی،لهون .11

با همکاری مرکز تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری    دانشنامه بزه دیده شناسی و پیشگیری از جرم ،   )زیر نظر(،  علی حسین   نجفی ابرند آبادی،  .12

 .1393 نشر میزان، ناجا،

 .1395وروایی، اکبر و ساسان رضایی، جرم شناسی بالینی، نشر مجد،  .13

 غیرفارسی: ب( منابع 

14. Bevir, M.; & Rhodes R. A. W. (2003) Interpreting British Governance. London: Routledge, 2003. 

15. Cohen-Donsimoni, Véronique, L'entreprise face à l'émergence du délit de risques causés à autrui, AJ 

Pénal, 2016. 

16. Hue San Kuay and Graham Towl, CHILD TO PARENT AGGRESSION AND VIOLENCE A 

Guidebook for Parents and Practitioners Routledge, 2021. 

17. Lasserre, Jérôme, Rôle du juge en matière de risques causés à autrui, AJ Pénal, 2020. 

18. Mayaud, Y., Risques causés à autrui, Rép. pén, n° 27 s, 2007. 

19. Pascal Beauvais, L'infraction-obstacle terroriste à l'épreuve du contrôle constitutionnel de nécessité, 

RSC, 2018. 

20. Pratt, John, “Dangerosite, risqué et technologies du pouvoir”, Criminologie, 34(1), 2001. 

21. ------------, “Dangerousness, Risk and Technologies of Power”, in P. O'Malley (Ed), Crime and the 

Risk Society Bristol: Ashgate, 1998. 

22. ------------; & Dickson, Marny, “Dangerous, Inadequate, Invisible, Out: Episodes in the 

criminological career of habitual criminals”, Theoretical Criminology, 1(3), 1997. 

23. Puech, Marc, De la mise en danger d'autrui, Recueil Dalloz, 1994. 
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  الف( هدف کلی:

  ی برنامه ها  یابیو ارز  اجرا ن، یتدو یچگونگو  رانیدر ا یریشگی حقوق پو   یریشگی و تحوالت مفهوم پ یبا چارچوب نظر  انیدانشجو ییآشنا-1

 ی ریشگیپ  یاعمال برنامه ها یها  تی موانع و محدود و  ها آن ی و حدود اثربخش ی ریشگیپ ی برنامه ها لیو تحل  هیسب مهارت تجزو ک  یریشگیپ

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

   یریشگ یپ یجرم شناس خچه یو مفهوم و تار فیتعر -1

 یریشگیپ یجرم شناس ی ها هینظر -2

 روانشناختی – یستیز یها هی. نظر2-1

  وضعی  – یجامعه شناس یها هی. نظر2-2

   یریشگ یپ ی گونه ها -3

  فرهنگی – یاجتماع یریشگی. پ3-1

 مدار  تیموقع یریشگی. پ3-2

 زودرس   یریشگیپ-3-3

 و مقررّات   نیاز جرم در قوان یریشگیپ -4

 از جرم در اسناد سازمان ملل متحّد  یریشگیپ -5

 

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 روش های پیشگیری   یبه صورت تعاملی میان دانشجو و استاد و اموزش عملی  و تصویر

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 شناسی پیشگیری جرم عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Preventive criminology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .1395 ویراست پنجم،  دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی نجفی ابرند آبادی، مارک، آنسل، .1

 .1396پیشگیری، چاپ چهارم، نشر میزان، شهرام، جرم شناسی  ابراهیمی، .2

 . 1395، درآمدی بر پیشگیری، چاپ دوم، ----------- .3

 . 1393نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ،یقرآن یاز جرم در آموزه ها  ی ریشگیقدرت اهلل، مراحل سه گانه پ ،یخسروشاه .4

 . 1400نشر میزان  چاپ سوم،  محمدنسل، غالمرضا، کلیات پیشگیری ازجرم،  .5

 . 1391مهدوی، محمود، پیشگیری ازجرم )رشد مدار(، انتشارات سمت،  .6

 . 1395نجفی ابرندآبادی، علی حسین و حمید هاشم بیگی، دانشنامه جرم شناسی، چاپ چهارم  .7

 . 1394و حمیدرضا نیکوکار، دانشنامه پیشگیری از جرم آکسفورد، نشر میزان، چاپ اول،  -------------------- .8

پلیس  -------------------- .9 کاربردی  تحقیقات  مرکز  همکاری  با  )ترجمه(  جرم،  از  پیشگیری  و  شناسی  دیده  بزه  دانشنامه   ،

 . 1394پیشگیری ناجا، نشر میزان، 

 ب( منابع غیرفارسی: 

10. Cas Castells, Manuel, Communication power, Oxford, Oxford University Publication, 2009.  

11. Castells, Manuel, The information age, economy, society and culture, Oxford, Blackwell, 1997.  

12. Franko Aas, Katja, Globalization & crime, London, Sage Publications, 2007.  

13. Held, David & Anthony McGrew, The global transformations reader, Cambridge, Polity Press, 2003.  

14. Inda, J. X. & R. Rosaldo, A world in motion: The anthropology of globalization, Oxford, Blackwell, 

2002. 

15. Michael Gottfredson and Travis Hirschi, Modern Control Theory and the Limits of Criminal Justice 

xwx, Oxford University Press, 2020. 

16. Parrillo, Vincent N., Encyclopedia of social problems, vol 2 (Social Change), London, Sage 

Publication, 2008. 

17. Ripsman, Norrin M. & T. V. Paul, Globalization and the national security state, Oxford, Oxford 

University Press, 2010.  

18. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) The Wellbeing of Nations: 

The Role of Human and Social Capital, Paris, 2001.  

19. Vanderschueren, Franz, “Prévention de la criminalité urbaine”, E-Journal Publié Par Centre Des 

Nations Unies Pour Les Etablissements Humains (CNUEH), 2007. 
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  الف( هدف کلی:

 ن با چگونگی شکل گیری رفتارهای مجرمانه و پیشگیری از آنها آشناسازی دانشجویا

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 تعریف روانشناسی 1-

 تبیین رابطه حقوق کیفری و جرم شناسی با روانشناسی -2

 آشنایی با رویکردهای تبیین رفتار در روانشناسی با تمرکز بر رفتارهای مجرمانه -3

 آشنایی با مراحل رشد قضاوت اخالقی  -4

 پیش بینی رفتارهای مجرمانه -5

 پیشگیری از رفتارهای مجرمانه  -6

 متناسب با محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد با حضور در کلینیک های مشاوره و رانشناسی  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     نمره پروژه 5نمره آزمون پایان ترم و 6نمره میان ترم، 4نمره، 5ارزشیابی مستمر 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 . 1398برجعلی، احمد و همکاران، روانشناسی جنایی، نشر دانشگاه پیام نور،  .1

 .1382دادستان، پریرخ، روانشناسی جنایی، انتشارات سمت،  .2

 .1395رستمی تبریزی، لمیاء، روانشناسی جنایی، نشر مجد،  .3

 . 1395ستوده، هدایت اهلل و همکاران، روانشناسی جنایی، انتشارات آوای نور،  .4

 .1395کی نیا، مهدی، روانشناسی جنایی، نشر رشد،  .5

 ب( منابع غیرفارسی: 

 شناسی جناییروان عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Psychology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز استاگر 
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6. Canter, David, Criminal Psychology, Routledge, 2017. 

7. Taylor, Richard, The Mind of a Murderer: A glimpse into the darkest corners of the human psyche, 

from a leading forensic psychiatrist, Headline Publishing Group, 2021. 
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  الف( هدف کلی:

 تأثیر آنها بر ارتکاب جرم و مسئولیت و پیشگیری  آشناسازی دانشجویان با اختالالت روانی و نیز

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 تعریف روانپزشکی -1

 تبیین رابطه حقوق کیفری و جرم شناسی با روانپزشکی -2

 ارتکاب جرمانواع اختالالت روانی موثر در  -3

 تحلیل آماری ارتباط انواع اختالالت موثر در جرم  -4

 پیشگیری از جرایم ناشی از اختالالت روانپزشکی -5

 تاثیر انواع اختالالت روانپزشکی بر مسئولیت  -6

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همرا به چند جلسه حضور در بیمارستان مجرمان روانی 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

  نمره پروژه 5نمره آزمون پایان ترم و 6نمره میان ترم، 4نمره، 5ارزشیابی مستمر 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 درس و تجهیزات سمعی و بصریکالس 

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 . 1396، نشر میزان، 2اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی  .1

، ترجمه فرزین رضاعی، علی فخرایی، فرهاد شاملو، DSM-5های روانی  انجمن روانپزشکی آمریکا، راهنمای تشخیصی واکاوی اختالل  .2

 . 1399لوفری، انتشارات ارجمند، ژانت هاشمی آذر، آتوسا فرمند و علی نی

 .1395صابری، مهدی، قانون و روانپزشکی، نشر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی،  .3

 .1396، نشر میزان، 2گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی  .4

 . 1398، نشر میزان، 2منصورآبادی، عباس، حقوق جزای عمومی  .5

 : یرفارسیب( منابع غ

 پزشکی جنایی روان عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Criminal Psychiatry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر:   کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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6. Robert I. Simon & Liza H. Gold, Textbook of Forensic Psychiatry, The American psychiatric 

publishing. 2004. 
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  الف( هدف کلی:

مختلف حقوق   یِنهادها  تحول  ات،یتولد، ح  ، یریگ  شکل  یچگونگو    ییجنا  یاز جامعه شناس  یفریک   یجامعه شناس  ک یتفککسب توانایی در  -1

 نهاد های کیفریعملکرد    آثار ودر بسترِ جامعه    ی فریک   ی نهادها  ی و اقتصاد  یاجتماع رو آثا    یاجتماع  های    ده ی به عنوان پد  آنها  ۀو کارنام  ی  فریک 

 ک ی  موضوع که مجازات به مثابه  نیا نیی و تب یاجتماع یدر زندگ فریک  گاه یجا میارتباط جامعه با مجازات، ترسو  یدر جامعه و تحوالت اجتماع

ی و سهم هر کدام  فریک   ند یفرا  ی دردولت  ر یو غ  ی شناخت کنشگران دولت.  شود ی  و چگونه اجرا م  افتیدر  یچگونه در افکار عموم  ینهاد اجتماع

آثار جامعه و    سهم کنشگران مختلف در جهت دهی به پاسخ کیفریو  حیات و مرگ آن    فرایند تولد یک هنجار،و    نتیجه تصمیم کیفریدر  

 شناختی تصمیات عدالت کیفری

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 خاستگاه و قلمرو   ف،یتعر فری؛یک  ی: جامعه شناس1

   یاز جرم شناس فرییک  یجامعه شناس کی: تفک2

   ی:  روش شناس3

  فرییقانون گذاری ک  یجامعه شناس :4

 مجرمانه(   ده ی به پد ی)پاسخ ده یانتظام اجتماع ی: جامعه شناس5

   یفردهیک  ند یو فرآ فریینخست: کنش گران عدالت ک   بند

 ی فردهیک  ندیو فرآ یردولتیدوم: کنش گران غ بند

 ( فریی)نظام عدالت ک فری ینظام )نهاد( ک  ی: جامعه شناس6

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 شناسی کیفری جامعه  عنوان درس به فارسی: 

 Sociology of Punishment / Penal عنوان درس به انگلیسی:

sociology 

 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 : یالف( منابع فارس

 . 1387تهران، چاپ نخست،   ، یمحمدجعفر ساعد، انتشارات خرسند ۀترجم م،یجرم و مجازات از نظرگاه دورک  موس، یناچ، س ثیبر .1

 . 1395 زییتهران، چاپ هشتم، پا زان،ینشرم  ،یلیاردب  یمحمد عل ۀو مجازاتها، ترجم میجرا ۀسزار، رسال ا،یبکار .2

 .1394انتشارات سمت، تهران، چاپ دهم،  ،یابرندآباد ینجف ن یحس یعل ۀترجم ،یفر یک  یهاشه یاند خ یژان، تار پرادل، .3

 ، 1392چاپ اول،   زان،ینشر م ،یهژبرالسادات  هی)بسترها، عوامل و آثار(، ترجمه هان  یفریک  ییجان، عوام گرا پرت، .4

 .1365، تابستان 6 ة حق، شمار ۀ فصلنام ،یابرندآباد ینجف  نیحس یعل ۀترجم ،یشناسو جرم نی جانش یفرهایژان، ک  ناتل،یپ .5

 . 1392چاپ اول،   زان،ینشر م ،یفریحقوق ک  یجامعه شناس ،یمجتب ،یجعفر .6

 راست یتهران، کتاب دوم، چاپ دوم، و  زان، ینشرم  ، یبهمن خداداد  دی و س  یغالم  ن یحس  ۀترجم  ،یفریدو قانون تکامل ک   ل، یام  م،یدورکها .7

 .1395دوم، بهار 

 . 1393چاپ دوم،  نه،ی(، انتشارات نگاه بتهی مباحث مدرن یسامانده یحقوق )الگو یفرد، شهرداد، جامعه شناس  یرحمان .8

 . 1389انتشار، چاپ ششم،  یانتشارات شرکت سهام ،یکاربرد یبر جامعه شناس یجامعه: مقدمه ا  یپور، فرامرز، آناتوم عیرف .9

دانشگاه علوم    یتخصص ۀمجل  ،یابرندآباد  ینجف نیحس  یعل  ۀترجم  ،یحقوق  یشناس  انسان   دگاه ی و تحول آن از د  یینوربِر، انتقامجو  روالن، .10

 1381، سال 2 ة شمار ،یرضو یاسالم

 .1392سمانه، سیاست کیفری سختگیرانه، نشرمیزان چاپ اول،  طاهری، .11

 .1399ای به ادله اثبات کیفری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، گناهان: رویکرد میان رشته غالملو، جمشید، محکومیت بی  .12

 . 1392 زدهم،ایتهران، چاپ   ،یتولد زندان، نشر ن ه؛ یمراقبت و تنب  شل،یم فوکو، .13

 . 1398انتشارات مجد، چاپ اول،  ران،یا یجنائ استیبه انحراف در س  یپاسخ دولت ،یفاطمه و مسعود اکبر قناد، .14

 .1395چاپ اول،   زان،ی نشر م  ،یاله غالم یمجازات و جامعه مدرن، ترجمه نب د،ی وید گارلند، .15

 . 1394چاپ دهم،  ،ینشر ن ان،یترجمه حسن چاووش  ،یکارن برد سال، جامعه شناس یبا همکار یآنتون دنز،یگ .16

 . 1387چاپ دوم،  ،یانتشارات ن ان،یترجمه حسن چاوش ،یجامعه شناس ،یآنتون دنز،یگ .17

  د یس  ۀ ترجم  ،یفریحقوق ک   نیادی بن  م ی. فلچر، جرج، مفاهیدر: پ  باچهیسوم، د  ة در آغاز هزار  یفریحقوق ک   ن، یحس  یعل  ، یابرند آباد  ینجف .18

 .1394مشهد، چاپ چهارم،  ،یرضو  یانتشارات دانشگاه علوم اسالم ،یزاده ثان د یس یمهد

م، چاپ دوم،  اول تا چهار   تهران، کتاب  زان،یها، انشارات مـ مجموعه مقاله   ییالمعارف علوم جنا  ره یدا  رنظر«،ی»ز  ------------------- .19

 1398تا بهار 1392دوم، بهار  راستیو

، 5  ة شمار  ۀنام   ژه یو  ،یحقوق  قاتی تحق  ۀ مجازات، مجل  فیدر تخف   یقاض   ار یاخت  ی واکاو  ن،یو آماده، غالمحس  ------------------- .20

 .1390تابستان 

جرم   ------------------- .21 جرم  ی )درآمد  یحقوق  یشناس،  ک   یشناسبر  نجفیعموم  یفریحقوق  در:    ن ی حس  یعل  ، یابرندآباد  ی(، 

 .1395دوم، بهار  راستیتهران، کتاب دوم، چاپ دوم، و زان،یها، نشرمـ مجموعه مقاله  ییالمعارف علوم جنا ره یدا رنظر«،ی»ز
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اساس  ی، درآمد  ------------------- .22 »به کوشش«، درتکاپو  یعل  ،یدر: گرج  ،یفریحقوق ک   یساز  یبر  ـ    یحقوق عموم  ی اکبر 

 و بعد.   988، ص 1393مجموعه مقاالت، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول، 

 : یرفارسی( منابع غب .23

24. Duff, Antony & D, Garland, A reader on Punishment, Oxford University press, 1994 . 

25. Durkheim, Émile ,The Division of Labour in Society, Translated by WD Halls. London: Macmillan, 

1984. 

26. Durkheim, Émile, A review Essay on The Power to punish ed by david Garland and Peter Young 

Humanitie Press 1983, Criminology Vol,23. No,3 , 1983. 

27. Durkheim, Émile, Moral Education, New York: Free Press, 1961 . 

28. Durkheim, Émile, The Rules of Sociological Method, NewYork: University   of Chicago Press, 1938. 

29. Durkheim, Émile, Two Laws of Penal Evolution, translated by. T. A. Jones and  A. Scull, in 

Economy and Society, 2(3). London: Routledge, 1973. 

30. Garland, David, Punishment and Modern Society, Oxford University Press, 1990. 

31. Garland, David, sociological perspective On Punishent, Crime and justice, Vol, 14, 1991. 

32. Garland,David, Concepts of culture in the sociology of punishment, Theoretical criminology, 

london, vol. 10, 2006. 

33. Garland,David, Frameworks of Inquiry in the Sociology of Punishment, Author(s): Source: The 

British Journal of Sociology, Vol. 41, No. 1, 1990 . 

34. Hudson, Barbara, understanding justice (introduction to idea- perspective and controversies modern 

penal theory), open university press, 2003 . 

35. Lacapra, Dominick, Emile Durkheim (sociologist and philosopher), Cornell university, 2001. 

36. Mathieu Deflem, Sociology of Law Visions of a Scholarly Tradition, Cambridge University Press, 

2008. 

37. Pratt, John, Punishment and Civilization, Sage Publication, 2002. 

38. Randall, Gowen, Civilizing Punishment: The End of the Public Execution in England,  Journal of 

British Studies 33, 1994. 

39. Rusche, George and Kirchheimer, otto, Punishment and social structure, Columbia university press, 

1968. 

40. Simon, jonathan and Sparks, rechard, punishment and society, Sage publication, 2013. 
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  الف( هدف کلی:

  است یس  گاه یو جا  یی جنا  یاستگذاریس  وه ی ش  زین   و   یو حقوق  ی تجرب  ییعلوم جنا  ی نسبت آن با شاخه ها  و  ییجنا  استیس  یاساس  میبا مفاه  ییآشنا-1

ایدئولوژ  یسیاست جنای  ۀ ناخت رابطی، شعموم  است یدر س  ییجنا انتخاب  هایبا    های انواع مُدل  یتفکیک و بررس  - 2.  هادولت   یسیاس  های و 

 یطرز تلقّو    ی( سیاست جناییِ)مشارکت  یو مردم  یقضای  ،یتقنین  یِعمل  هایجنبه    زیو ن   یسیاست جنای  یواجرا  رشیپذ  یشناخت چگونگ.  سیاست

  زیو ن   ییقضا ییجنا استیس یاز رویّه، طرز کار و طرز تلقّ یتقنین یسیاست جنای یِتأثیرپذیرو  یاز سیاست جنای  یمدن ۀو جامعقضات قانونگذار، 

 ییقضا ییجنا استیو س ینیتقن  ییجنا استیس ن یتعارض ب ای ییواگرا ،ییمطالعه همگرا

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 ی: تولد و تحوّل مفهوم سیاست جنای 1

 ییجنا استیمختلف س یهاجنبه  :2

 یِشناختـ جرم  یدر نوشتگان حقوق ییجنا استی: اصطالح س3

 ی خارج یِشناختـ جرم یدر نوشتگان حقوق ییجنا استی:  سالف

 ران یا یِشناختـ جرم یدر نوشتگان حقوق ییجنا استی:  سب

 گرا عوام  یفریک  استی:س4

 گراعوام  یفریک  استیو س  ریفراگ ی: مُدل اقتدارگراالف

  گراعوام  یفریک  استیو س برال یل ۀ: مُدل دولت ـ جامعالف

  یافتراق ییجنا استی: س5

 ییجنا استیس یِسازیافتراق یهانه ی: زمالف

  ییجنا استیس یِسازیافتراق یارهای: معب

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با شرکت گزینشی در نهادهای سیاست گذار مانند مجلس  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 درآمدی بر سیاست جنایی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Introduction to Criminal Policy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ی: ( فهرست منابع پیشنهاد ج

 : یالف( منابع فارس

  ۀ ویکم، دیباچه در: آنسل، مارک، دفاع اجتماعى، ترجمبیست   ة حسین، دفاع اجتماعى در آغاز سد  یمحمد و نجفى ابرندآبادى، عل  آشورى،  .1

 .1395پنجم، تابستان  راستیانتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، و  ،یابرندآباد  ینجف  نیحس  یو عل ی محمد آشور

  ، یابرندآباد  ینجف  نیحس  یعل  ۀترجم  ،ییجنا  استیو س  یفریدر تحوالت حقوق ک   شناسی¬جرم  های¬افته یرنالد، نقش مطالعات و    اُتنف، .2

 . 1372 زیی، پا14-13 ة شمار  ،یبهشت دی حقوق دانشگاه شه ة دانشکد ،یحقوق قات یتحق ۀمجل

انتشارات شهر دانش، تهران، چاپ    زاده،یباسم موال  دیس  ۀو استمرار، ترجم  ینظر  یمبان  خ،یتار:  یفریو حقوق ک   سمیفاش  فن،یاست  نر،یاسک .3

 .1399اول، 

 . 1395بای، حسینعلی؛ جرم شناسی و سیاست جنایی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  .4

 .1390، سومعلیرضا، سیاست جنایى مشارکتى، انتشارات میزان، تهران، چاپ  جمشیدى، .5

تهران، چاپ اول،    ،یجمهور  استیر  یانتشارات معاونت حقوق  ،یحقوق  ی استگذاریس  ۀ»به کوشش«، دانشنام  رحسنیام  ازپور،یو ن  ایلع  ،یدیجن .6

 . 1399 زییپا

 . 1394سید محمد، سیاست جنایى در اسالم و در جمهورى اسالمى ایران، انتشارات سمت، تهران، چاپ چهارم،  حسینى، .7

(، دانشگاه یقی)مطالعات حقوق تطب   د یمف  ۀ نام  ، یابرندآباد  ینجف  نیحس  یعل  ۀ ترجم  ،ییجنا  است یاز حقوق جزا تا س  ،رییم  ،یمارت  دلماس .8

 1376، سال 11 ة قم،شمار د،یمف

 ، 1392چاپ اول،  زان،یسه گانه، نشر م یشدن حقوق و چالش ها  ی، جهان  ------------------- .9

علىحسین نجفى ابرندآبادى، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم، زمستان    ۀ، نظامهاى بزرگ سیاست جنایى، ترجم  ------------------- .10

1398 . 

بین   ای روپا: نمونه ا  ییجنا  است یس  س، ییخوزه لو  دوالکواستا، .11   ی نجف  ن یحس  یعل  ۀ ترجم  ، ایدر سطح منطقه  یفریالمللی شدن حقوق ک از 

 .1395انتشارات سمت، تهران، چاپ ششم، بهار  ، یاز استاد دکتر محمد آشور  لیـ مجموعه مقاالت در تجل ییدر: علوم جنا ،یابرندآباد

 ة شمار  ، یبهشت  دی حقوق دانشگاه شه  ة دانشکد  ،یحقوق  قاتیتحق   ۀمجل  ،یابرندآباد  ینجف  نیحس  یعل  ۀترجم  ،ییجنا  استیلواسور، س  ژُرژ، .12

 1371-72، سال 12-11

 . 1392تهران، چاپ اول،   زان،ینشر م رانه، یسختگ یفریک  استیسمانه، س ،یطاهر .13

  ۀ (، ترجمیکنون  ییجنا  استیدر س یادیبن   رییتغ کی)ضرورت    ده دی¬دفاع از بزه   استیتا س یمبارزه با بزهکار  است یعزت، از س  عبدالفتاح،  .14

 .1371، بهار 3 ة شمار ،یدادگستر یو حقوق ییقضا ۀو سوسن خطاطان، مجل ی ابرندآباد  ینجف نیحس یعل

 . 1392غالمی، علی؛ سیاست جنایی اسالم از منظر اندیشمندان غربی و نقد وتحلیل آن، نشریه مطالعات دولت اسالمی،  .15

 . 1385 ،یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ،یحکومت اسالم ییجنا  استیس یمبان ن، یجالل الد ،یاسیق .16

 . 1385بروجردى، محمدرضا، سیاست جنایى قضایى، نشر سلسبیل، قم، چاپ دوم،  گودرزى .17
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 1394حقوق بشر، انتشارات مجد، چاپ اول،  یفریمدار و نظام ک  تی امن ییجنا استیاسالم، س ،یمندن .19
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اندرکاران مبارزه با مواد  ارتقاء دانش دست  یمقاالت اموزش برا  ده یـ برگز  ییدر: علوم جنا  ،ییجنا  استی، س  ------------------- .28
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 . 1396 ز ییچاپ اول، پا ،قم
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  الف( هدف کلی:

و    در تدوین قوانین مناسب برای این منظور  ایجاد حساسیت در قانونگذار و حقوق مربوط به آن برای    ت زیساموزش دانشجویان با مفاهیم محیط  

نابود سازی اکوسیستم و محیط زیست از طریق سیاس با  برای مقابله  ت آموزش تخصصی دست اندرکاران حوزه های مختلف سیاست جنایی 

 گذاریهای دقیق و پیشگیرانه.

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 یطیمح ستیز میدر حوزه جرا  ینیتقن ییجنا استی: س1

   یطیمح ستیجرم انگارانه ز  ی: اصول و مبان1 بند

 یطیمح ستیگذارانه ز فریک  ی: اصول و مبان2 بند

 ست یز طیمح یفریحقوق ک  یساز ی: اساس3 بند

 یطیمح ست یز ییجنا یگذار استیمردم نهاد در س ی: نقش سازمان ها 4 بند

 یطیمح ست یز یهایمقاله با بزهکار ییقضا ییجنا استی: س2

 ی طیمح ستیز یهایدر مبارزه با بزه کار ییقضا یدستگاها یو سازمان ی : نقش نهاد1 بند

 یطیمح ست یز یهایدر مبارزه با بزه کار ییقضا هی رو یری: جهت گ2 بند

 یطیمح  ستیز یهایاز بزه کار یریشگیمبارزه و پ ییاجرا ییجنا استی: س3

 یطیمح ستیز یهایو بزهکا می در مبارزه با جرا ن یو ضابط ستیز  طیمح س یپل گاه ی: نقش و جا1 بند

 یطیمح ستیز یهایاحکام و مجازت بزه کار ی: اجرا2 بند

 یطیمح ستیز ییجنا یهایگذار استیو مدرن در س  یفقه سنت گاه ی: نقش و جا4

 ست یز ط ی: فقه  مح1بند

 ست یز ط یحفاظت از مح یفقه یِگذار استیو س  تیری:  مد2 بند

 یطیمح ست یز ی و بحرانها میمقابله با جرا المللیبین  ییجنا استی: س5

 ی و منطقه ا المللیبین  ی ها ون یکنوانس  ی هایگذار استی: س1بند

   المللیبین   ییجنا استی متاثر از س ِیمل یطیمح ست یز  یگذار استی: س2بند

  المللیبین  اتیبه مابه جنا یطیمح ستیز ی های:  بزهکار3بند

 سیاست جنایی محیط زیست  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Environmental criminal policy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد و با مشارکت سازمان محیط زیست در معرفی مخاطرات زیست محیطی 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ادی: ( فهرست منابع پیشنهج

 الف( منابع فارسی: 

 .1396باقری زرین قبایی، حسین، ضمانت های کیفری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، انتشارات خورسندی، چاپ دوم  .1

الملل محیط زیست، فرصت ها و چالش ها، فصلنامه تحقیقات حقوق   .2 بین  اعظم، توسعه حقوق  پور هاشمی، سید عباس و پررنده مطلق، 

 . 1395، بهار 27خصوصی و کیفری ، شماره 

 . 1390، ، نشر میزانسیاست جنایی مشارکتیجمشیدی، علیرضا،  .3

 .1394، انتشارات سمت، سیاست جنایی در اسالم و در جمهوری اسالمی ایران ، سید محمد حسینی .4

 . 1396چاپ اول سال  زیست محیطی اعمال منع نشده، انتشارات خورسندی،  المللیبین شاه حسینی، عطیه، مسئولیت   .5

شیلتون، دینا و کیس، الکساندر؛ ترجمه و تحقیق: عبداللهی، محسن، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست، انتشارات خورسندی، چاپ دوم ،   .6

1396  . 

 . 1396فرخی، رحمت اله؛ اتحادیه اروپا و حمایت قضایی از محیط زیست، انتشارات خورسندی، چاپ اول،  .7

 .1395( ، چاپ دوم، انتشارات خورسندی، المللیبین یفری محیط زیست،) مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و قاسمی، ناصر، حقوق ک  .8

 . 18و  17، شماره 1388رسانی حقوقی، محیطی، اطالعهای نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیستکوشکی، غالمحسن، چالش .9

 .1379زیست ایران، سازمان حفاظت محیطشده ایران، تهران: انتشارات مجنونیان، هنریک، مناطق حفاظت  .10

 . 1395مشهدی، علی، بنیادهای حقوق محیط زیست فرانسه ) به انضمام ترجمه قانون محیط زیست فرانسه(، انتشارات خورسندی، چاپ دوم،   .11

 . 1396مشهدی، علی، حقوق بشر و محیط زیست )مجموعه مقاالت(، تحقیق و ترجمه، انتشارات خورسندی، چاپ اول،  .12

 .  زانیمنشر  ،. تهرانیاز استاد دکتر محمد آشور ل یمجموعه مقاالت تجل یی؛ علوم جنا، نی حس یعل ،یابرند آباد ینجف .13

 . 1399نجفی ابرند آبادی، علی حسین، نظام های بزرگ سیاست جنایی، نشر میزان،  .14

 .1394ناری، چاپ نخست، نشر میزان، ا دانش بوم، برگردان: حمیدرضشناسی جهانمحیطی فراملی: به سوی جرموایت، راب، جرایم زیست .15

 ب( منابع غیرفارسی: 

16. BEAUVAIS, Pascal, Les limites de l’internalisation du droit pénal de l’environnement, in : Des 

écocrimes à l’écocide, sous la direction de Laurent Nyret, Bruylant, 2015. 
17. CAPDEVILLES, Jérôme Lasserre, Le droit pénale de l’environnement : un droit encore à 

l’apparence redoutable et à l’efficacité douteuse, in : Sauvegarde de l’environnement et droit pénal, 

sous la direction de : Roselyne NERAC-CROISIER, L’HARMATTAN, 2005. 
18. Delmas-Marty Mireille, Aux quatre vents du monde – Petit guide de la navigation sur l’océan de la 

mondialisation, Paris, Editions du Seuil, 2016. 
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19. Dominique GUIHAL, Jaques-Henri ROBET, Thiery FOSSIER, Droit répressif de l’environnement, 

4e éition, ECONOMICA, 2016.  

20. F. DESPORTES, F. LEGUNEHEC, Droit pénal général, Economica, 11ème éd., 2004. 
21. FLORE, Daniel, droit pénal Européen, Larcier, 2014. 

22. Frédéric Bioret, Roger Estève et Anthony Sturbois, Dictionnaire de la protection de la nature, PUR, 

2009 

23. GOGORZA, Amane, Existe-t-il un crime international écologique, in : GOGORZA, Amane, et 

OLLARD, Romain (dir) La protection pénale de l’environnement, Traveau de l’institut de sciences 

criminelles, Voluume N° 4, Edition ; CUJAS 

24. GROS, Philippe, La pollution des cours d’eau en droit pénal, in : Sauvegarde de l’environnement et 

droit pénal, sous la direction de : Roselyne NERAC-CROISIER, L’HARLATTAN, 2005.  

25. Jacques Chevallier, Mondialisation du droit ou droit de la mondialisation ? In : C.A. Morand (Dir..), 

Le droit saisi par la mondialisation, Bruylant, 2001. 

26. LAVALLEE, Sophie, Les organisations non gouvernementales : Catalyseurs et vigiles de la 

protection internationale de l’environnement ? in : Démocratie et diplomatie environnementales, 

Edition : A. PEDONE, 2015. 
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  الف( هدف کلی:

 . به منظور مقابله با این پدیده خانمانسوز  و تکنیک های پیشگیری از این جرایمو روانگردان  با سیاست گذاری در زمینه جرایم مواد مخدر  آشنایی  

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 مواد مخدر و روانگردان   میجرا ینیتقن ییجنا استی: س1

 جرم انگارانه   ی: اصول و مبان1 بند

 انه یجرم زدا ی: اصول و مبان2 بند

 ییجنا ی گذار استیمردم نهاد در س ی : نقش سازمان ها3 بند

 مواد مخدر و روانگردان  ییقضا ییجنا استیس 2

 مواد مخدر  میقضات در مبارزه با جرا گاه ی: نقش و جا1بند

 با مواد مخدر و روانگردان  ییجرم زدا ایدر مبارزه  ییقضا ه یبر رو یمبتن  ی ها استیس ی ری: جهت گ2بند

 مواد مخدر و روانگردان  ییاجرا ییجنا استی: س3

 در مبارزه با مواد مخدر و روانگردان نی و ضابط  سیپل گاه ی: نقش و جا1بند

 مواد مخدر و روانگردان یاحکام و مجازتها یاجرا  یگذار استی: س2بند

 مواد مخدر و روانگردان  یفقه ییجنا استی: س4

 مواجهه با مواد مخدر و روانگردان   یو قرآن  یفقه یمبان: اصول و 1بند

 مواد مخدر و روانگردان یمبارزه با مجازتها  یو قواعد فقه است ی:  س2بند

 مبارزه با مواد مخدر و روانگردان  المللیبین  ییجنا استی: س5

 المللیبین  ی ها ون یکنوانس  ی هایگذار استی: س1بند

     المللیبین   ییجنا استیمتاثر از س یِداخل یها  یگذار استی: س2بند

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد همراه با مشارکت قضات متخصص مواد مخدر و حضور سازمان های مردم نهاد  

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

 مخدر و روانگردان   مواد جنایی  سیاست عنوان درس به فارسی: 

 Criminal policy of drugs and عنوان درس به انگلیسی:

psychotropic substances 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 .1387، چاپ اول ،انتشارت کوشا مهر ،ریشه یابی اعتیاد و ترک ماده مخدر ،اسد افروز، محمد تقی .1

 .1387، چاپ اول ،انتشارت کوشا مهر ،ریشه یابی اعتیاد و ترک ماده مخدر ،اسد افروز، محمد تقی .2

 .1389، مواد مخدر و روان گردان. انتشارات آستان قدس رضویاسعدی، سید حسن و سیده نگاره،  پیشگیری از سوء مصرف  .3

آلیو، فاستر، مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر کراک مترجم سید مهرداد مظهر و دیگران. ناشر دفتر تحقیقات و آموزش ستاد   .4

 .1389، مبارزه با مواد مخدر

 . 1384، فاقباصری، علی اکبر،  پژوهشی علمی کاربردی درباره مواد مخدر، نشر و .5

 . 1386، ،  سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر. انتشارات سمت------------- .6

 .1383، ، حقوق کیفری مواد مخدر ناشر: میثاق عدالت چاپ اول------------- .7

 . 1397، انتشارات مهر کالم، سیاست جنایی جرم قاچاق مواد مخدر در ایران و پاکستانسپاهی، فاطمه،  .8

 .1389، مواد مخدر صنعتی و نوین و پیامدهای اجتماعی آن. انتشارات شالک. چاپ اول، موسوی چلک، سید حسن و دیگران .9

 . 1399نجفی ابرند آبادی، علی حسین، نظام های بزرگ سیاست جنایی، نشر میزان،  .10

 ب( منابع غیر فارسی: 

11. Marion, Nancy E., Drug Policy and the Criminal Justice System, Carolina Academic, 2018. 

12. Bean, Philip, Drugs and Crime, Routledge, 2014. 

 
 
 
 

  



 146/    شناسیحقوق کیفری و جرم  ناپیوسته کارشناسی ارشد

[Type here] 

 

 

  الف( هدف کلی:

جایگاه سیاستگذاری جنایی به عنوان    روشن ساختن  ؛المللیای شدن به عنوان یک رویکرد قابل مشاهده در سطح بین و منطقه   مفهوم منطقه تبیین  

 .ایفراملّی/منطقهر رابطه با موضوعات دای الگوها و سازکارهای سیاستهای جنایی منطقه  مشخص ساختن ؛ اییکی از ابعاد قابل مالحظۀ منطقه 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 مفهوم منطقه  -1

 و موسع منطقه  قی. مفهوم مضکمی بند

 شدن  یادوّم: مفهوم منطقه  بند

 ی استگذاریس یها: منطقه2

 اروپا  ۀ یّ: اتّحادکمی بند

 قایآفر ۀ یّدوّم: اتّحاد بند

 ییکایآمر یسوّم: سازمان کشورها بند

 چهارم: اکو  بند

 پنجم: سارک  بند

 آنششم: آسه   بند

 شدن   یاو اهداف منطقه  ی: مبان3

 ی : مبانکمی بند

 دوّم: اهداف  بند

 یامنطقه  ییجنا یاستهای: س4

 یامنطقه  ییجنا استیس فی: تعرکمی بند

 ی امنطقه ییجنا است یس یدوّم: الگوها بند

 یامنطقه  ییجنا استیسوّم: ضرورت س بند

 منطقۀ اروپا  ییجنا استی: س5

 ن ی: چارچوب نهادکمبندی

 ای سیاست جنایی منطقه عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Regional Criminal Policy عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 تها یهدف، روش و محدود  الف(

 ییاروپا  یفریظهور حقوق ک  ب(

 ییاروپا  یفریحقوق ک  گذاران یاصول بن ج(

 ییاروپا یفریقلمرو حقوق ک  د(

 و عدالت   تیو امن   یآزاد  یفضا ن یقواعد نهاده( 

 یملّ  یحقوقها یسازکیدوّم: نزدبند 

 ی ماهو یفریک  یحقوقها یسازکینزد  الف(

 یشکل یفریک  یحقوقها یسازکی: نزدب

 ییو قضا یسیپل  یهایوّم: همکاربندس

 یسی پل یهایچارچوب همکار الف:

 ییقضا یهای: چارچوب همکارب

 کیکالس یهای: همکارج

 متقابل ییشناسا ی: سازکارهاد

 کشورها یی: احتساب آراء قضاه 

 ثالث   یبا کشورها ی: همکارز

 ییاروپا  یفریچهارم: عدالت ک بند

 یفری به عدالت ک  ییاروپا کردی: روالف

 یفریعدالت ک  یی: کنشگران نظام اروپاب

 هامنطقه ریسا ییجنا استی: س2

 قا یآفر ۀیّ : اتّحادکمیبند

 ییقایآفر یفری: ظهور حقوق ک الف

 یی قایآفر یفریعدالت ک  ن ینهاد  ی: چارچوبهاب

 یی قایآفر یفری عدالت ک  نیهنجار  ی: چارچوبهاج

 ییقایآفر  ییجنا استیس کی ی: به سود

 یکشورن یب یهمکار  یهادوّم: سازمانبند

 یامنطقه  ییجنا ی استهای: توسعۀ سالف

 آن و سارک سه اکو، آ ،ییکایآمر ی: سازمان کشورهاب

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 دانشجو و استادبه صورت تعاملی میان 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت
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      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 ة ، شمار1376المللی،  حقوقی بین  ۀاروپا«، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلری، »به دنبال حقوق جزای مشترک  دلماس مارتی، می .1

21 . 

حسین نجفی  ای، برگردان علی المللی شدن حقوق کیفری در سطح منطقه ای از بین دوالکواستا، خوزه لوییس، سیاست جنایی اروپا: نمونه  .2

 .1391مجموعه مقاالت در تجلیل از استاد دکتر محمّد آشوری، تهران: سمت، ابرندآبادی، در: جمعی از نویسندگان، علوم جنایی، 

 . 86 ة ، شمار1392حقوقی دادگستری،  ۀآبادی، محمّدحسین، »تأسیس دیوان کیفری افریقایی: افسانه یا واقعیّت؟«. مجلرمضانی قوام .3

 .1379لعات استراتژیک خاورمیانه، های علمی و مطاای، تهران: مرکز پژوهش کوالیی، الهه، اکو و همگرایی منطقه .4

نشر وزرات امور خارجه،    ة گرایی نو، ترجمۀ علیرضا طیّب، تهران: ادارگرایی و منطقه هتنه، بیوردن و آندارش انیوتای، اوزوالدو سونکل، جهان  .5

1391 . 

 ب( منابع غیرفارسی: 

6. Alvin Poh Heng, Tan, Advancing international criminal justice in Southeast Asia through the 
regionalization of international criminal law. PhD thesis, University of Nottingham, 2014. 

7. Badie, Bertrand, et Guillaume Devin, Le multilatéralisme, Nouvelles formes de l’action 

internationale. Paris: La Découverte, 2007. 

8. Bruce M. Russett,International Regions and the International System: A Study in Political Ecology, 

Chicago: Rand McNally, 1967. 

9. Burke-White, William W, “Regionalization of International Criminal Law Enforcement: A 

Preliminary Exploration”, Texas International Law Journal, VOL. 38, 2003. 

10. Carlsnaes, Walter., Thomas Risse, Beth A Simmons, Handbook of International Relations, 

London: Sage, 2012. 

11. Chernor Jalloh, Charles, “Regionalizing International Criminal Law?”, International Criminal Law 

Review, Vol. 9, Issue 3, 2009. 
12. Chhibber, Bharti, Regional security and regional associations: a comparative study of ASEAN and 

SAARC, thesis, India: Jawaharlal Nehru University, 2002. 

13. Delmas-Marty, Mireille., Geneviève Giudicelli-Delage, Elisabeth Lambert Abdelgawad, 

L'harmonisation des sanctions pénales en Europe, Paris: Société de législation comparée, 2002. 
14. Feld, Werner J., and Gavin Boyd (ed), Comparative Regional Systems: West and East Europe, 

North America, The Middle East and Developing Countries, New York: Pergamon Press, 1980. 

15. Flore, Daniel, Droit pénal européen, les enjeux d’une justice pénale européenne, 2e édition, 

Bruxelles, 2014. 
16. Harders, Cilija., and Matteo Legrenzi, Beyond Regionalism?, Regional cooperation, Regionalism 

and Regionalization in the Middle East, UK: ASHGATE, 2008. 

17. Hettne, Björn., & Andras Inonatai and Osvaldo Sunkel, Globalism and the New Regionalism, 

USA: Palgrave, 1999. 
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18. Kebede, Tiba Firew, “Regional international criminal courts: an idea whose time has come?”, 

Cardozo journal of conflict resolution, vol. 17, no. 2, 2016. 

19. Passas, Nikos, “Globalization, Criminogenic Asymmetries and Economic Crime.” European 

Journal of Law Reform 1(4), 1999. 

20. Roux-Demare, Françaois-Xavier, De l’entraide pénale à l’Europe pénale, Dalloz, 2014. 

21. Sachwald, Frédérique, « La mondialisation comme facteur d'intégration régionale », Politique 

étrangère, n°2, 62ᵉ année, 1997. 
22. Scherrer, Amandine.,  Antoine Mégie et Valsamis Mitsilegas, « La stratégie de l’Union européenne 

contre la criminalité organisée : entre lacunes et inquiétudes », Cultures & Conflits, n° 74, 2009. 

23. Scott Burchill et al., Theories of international relations, fifth edition, England: Plagrave Macmillan, 

2013. 
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 الف( هدف کلی: 

 مباحث حقوق کیفری.   آشنایی با مباحث نظری و مبنایی و بیرونی حقوق و ایجاد توانمندی حلیل مسایل حقوقی و حل مسائل نوپدید برای استفاده  

 

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 کلیات
 تعریف فلسفه، فلسفه مضاف و نسبت آنها بایکدیگر .1

 تعریف حقوق و معنای مختار در فلسفه حقوق  .2

 فلسفه)تبیین ترابط و تأثیر و تأثر حقوق و فلسفه( حقوق و  .3

 چیستی فلسفه حقوق  .4

 تعاریف )ناظر به گستره، مسائل و رویکرد و روش(  -

 مسائل)با تأکید بر مسأله کانونی(  -

 نسبت فلسفه حقوق با مفاهیم همجوار) فلسفه حق، فلسفه نظام حقوقی و ...(  .5

 ( مکاتب فلسفه حقوق)حقوق طبیعی، پوزیتیویسم و اسالم .6

 های حقوقیماهیت گزاره 

 عناصر سازنده گزاره حقوقی  .1

 نسبت گزاره حقوقی و گزاره های اخالقی، فقهی و عرفی .2

 اعتباری یا حقیقی بودن گزاره های حقوقی  .3

 نسبت »هست« و »باید« در شکل گیری گزاره های حقوقی .4

 گزاره حقوقی در حقوق سخت و حقوق نرم .5

 حقوقیشناسی استنباط مفاد قاعده روش
 شناسی قواعد روش  .1

 کلیات فلسفه حقوق  عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to The Philosophy of عنوان درس به انگلیسی:

Law 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 روش استنباط قواعد پایه  .1.1

 روش توسعه قواعد .1.2

 روش تطبیق قواعد .1.3

 روش تفسیر قواعد .1.4

 روش حل تزاحم) یا تعارض( قواعد .1.5

 شناختیرویکردهای روش  .2

 گرایانه شناسی عقلروش .2.1

 یونان باستان) افالطون و ارسطو(  -

 دوره رنسانس و عصر روشنگری) هابز، الک و کانت(   -

 روش عقلگرایانه الهی ) با تأکید بر اسالم( -

 شناسی اراده گرایانه روش .2.2

 گرا( شناسی تجربی)با تأکید بر مکتب منفعت روش .2.3

 شناسی نظریه گفتمان روش .2.4

 مبنای حقوق)چرایی الزام آوربودن قواعد حقوقی( 
 مبنای عقلی .1

 مبنای قراردادی  .2

 مبنای سیاسی .3

 منابع حقوق) محل استنباط قواعد حقوقی(
 منابع حقوق در مکاتب عقل گرا)طبیعت و جهان هستی، طبیعت غریزی)فطری( انسان، عقل انسانی(  .1

 گرا) اراده حاکم)دولت(، اراده اجتماعی ...(منابع حقوق در مکاتب اراده  .2

 منابع حقوق در مکتب اسالم  .3

 اهداف حقوق 
 ی حقوق )نظم، عدالت، رفاه اجتماعی و نسبت آنها با یکدیگر( اهداف ابتدایی و غای .1

 اهداف حقوق در مکتب حقوق طبیعی) کالسیک، عصر روشنگری، مدرن(  .2

 اهداف حقوق در مکتب پوزیتیویسم  .3

 اهداف حقوق در مکتب اسالم  .4

 تحلیل مسائل حقوقی با رویکرد فلسفه حقوقی 

 فلسفه حقوق و نسبت آن با تشخیص و روش حل مسأله   .1

 مسائل مرتبط با حقوق کیفریبرخی   تحلیل موردی .2
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 ج( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الف( منابع فارسی

 مکاتب معاصرفلسفه حقوق، دنیس پترسن، ترجمه مهدی ذوالقدری، انتشارات ترجمان .1

 1393حقوقی،مهرزاد ابدالی، نشرمجد،درآمدی بر فلسفه ی حقوق و نظریه های  .2

 نیا، غالمرضا پیوندی،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نیا، ناصر قربانفلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی و تالیف محمـود حکمت  .3

 1391منابع حقوق )یافتگاه حقوق(، مصطفی دانش پژوه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات جنگل،  .4

 1397،محمدجواد جاوید، نشر خرسندی، مکاتب فلسفی حقوق .5

 1391فلسفه حقوق ،مبانی وکارکردها، تومس،مواوتز ،مترجم بهروز جندقی قم پزوهشگاه حوزه و دانشگاه  .6

 1398جسـتاری در فلسفه های مضاف، غفاری ابوالحسـن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی، تهران،   .7

 1393، پاییز 42، شماره 11احراز و توسعه آنها،محمود حکمت نیا، حقوق اسالمی، دوره شناسی قواعد بنیادین در حقوق و روش .8

درآمدی بر مسأله شناسی حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی زن و خانواده در اسالم، محمود حکمت نیا، سیدمحمدحسین کاظمینی، فقه   .9

 ن، پاییز و زمستا 53و حقوق خانواده )ندای صادق( سال پانزدهم، شماره 

 7شماره  1384مسائل فلسفۀ حقوق، اچ ال ای هارت، ترجمه بهروز جندقی، فقه و حقوق  .10

بررسی تاریخی و معرفتی زمینه های شکل گیری و چیستی فلسفه مضاف )با نگاهی انتقادی به فلسفه مضاف در ایران(، سید   .11

 98 شماره  1399محمدحسین کاظمینی و قاسم بابایی، قبسات سال بیست و پنجم زمستان 

  63ش  ،1394فلسفه مضاف، رشاد، علی اکبر، مجله ذهن،  .12

 ب( منابع انگلیسی

1. Andrei Marmor, Philosophy Of Law, Princeton University Press, 2011 

2. Dennis Patterson, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell 

Publishing, 2010 

3. Ian McLeod ,Legal Theory, London Metropolitan University, PALGRAVE Macmillan, Second 

Edition2003 

4. Luc J. Wintgens , The Law In Philosophical Perspectives, Springer-Science+Business Media, 

B.V., 1999 

5. Mark C. Murphy, Philosophy of Law, The Fundamentals-Wiley-Blackwell,2006 

6. Mark Van Hoecke, Methodologies of Legal Research, Oxford And Portland, Oregon 2011 

7. Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short Introduction, Published in the United 

States by Oxford University Press Inc., New York , 2006 

8. Stephen Riley ,Legal philosophy, Pearson Education Limited , 2013 
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  الف( هدف کلی:

  این.  هستند  بیشتری   نظری  بررسی  و   توجیه محتاج  بابت  این  از  و   افراد  آزادی  و   حاکمیت  تالقی  موضع  برانگیزترین چالش  کیفری  قواعد  و  نهادها 

 دالئلی  و  دولت   کیفری  مداخله   تحدید   و  توجیه  نخست،   گام   در .  یابدمی  ادامه  مجازات   و  کیفری  مسئولیت   پذیرش  با  و  آغاز  انگاری  جرم  از  تالقی

  شرایط   و   ماهیت   شناخت   دوم،   گام  در.  است  کیفری  حقوق  نظری  مسائل  مهمترین   از  سازد  می  الزامی  یا  مجاز  را   رفتارها  برخی  انگاری   جرم  که

  چگونگی »   پاسخ،  این   بر   متفرع  و   «مجازات  چرائی»   به   پاسخی  محتاج  کیفری  نظام  هر  گام،  مهمترین  و   سوم   گام   در .   است  ضروری   کیفری  مسئولیت 

 حقوق  دوشادوش   کیفری   فلسفه   اصلی   مسائل  که   است   ضروری   نکته   این   به  توجه  کیفری   فلسفه   درس   مسیر  ترسیم  و   طراحی  در  .است  «مجازات

  موجود  علمی  ادبیات  گفتمانی  تعلق به  توجه بنابراین. اندآورده  دست  به  لیبرال  جوامع  گفتمانی  بستر  در  را  خود  پاسخ  و  شده   مطرح  مدرن  کیفری

 . است  ضروری ایران، اجتماعی اختصاصات و فکری مبانی  با متمایز اجتماعی و  فکری بستر  به

 ها: مباحث یا سرفصل( ب

 محور جرم انگاری نخست: 

 فائده گرایی و اصل آزادی  .1

 جرم انگاری ضرر به غیر)اصالت ضرر( .2

 جرم انگاری ضرر به خود)پدرساالری قانونی(  .3

 جرم انگاری آزار به غیر  .4

 حمایت کیفری از اخالقیات)اخالقگرایی( .5

 انگاری ضررمحورنظریه انتقادی و جرم .6

 آموزه های اسالمی مبنای جرم انگاری در  .7

 حدود آزادی در اسالم  .8

 قاعده تعزیر)قلمرو جرم و گناه( .9

 محور مسئولیتدوم: 

 مقایسه مسؤولیت اخالقی و مسؤولیت کیفری .10

 مبانی اهلیت کیفری)پیش شرط های مسئولیت کیفری(  .11

 مفهوم و مبنای استحقاق و سرزنش پذیری .12

 ق کیفریفلسفه حقو عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Philosophy of Criminal Law عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 ساعت: تعداد 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ساختار اجتماعی، نابرابری و مسئولیت کیفری .13

 تطبیق نظریه های کالن مجازات)فایده گرایی و سزاگرایی و...( بر مسئولیت آثار  .14

 رویکردهای عینی و ذهنی به مسئولیت کیفری .15

 مدار به مسؤولیت کیفری-مدار و انتخاب-رویکردهای شخصیت .16

 مسئله اختیار و اراده آزاد  .17

 تحلیل اجزاء رکن روانی)عمد، پیش بینی، تقصیر، مسامحه(  .18

 مادی محض(مسؤولیت بدون تقصیر) .19

 مسؤولیت در قبال نتایج ناخواسته  .20

 فعل، ترک فعل و مسئولیت کیفری  .21

 رابطه سببیت: مفهوم فلسفی و حقوقی .22

 مسئله اضطرار و مسئولیت کیفری  .23

 توجیه دفاعیات کیفری .24

 مسؤولیت در قبال رفتارهای ناتمام  .25

 مسؤولیت ناشی از همکاری مجرمانه .26

 محور مجازاتسوم: 

 مجازات؛ نهضت روشنگری و عقالنیت کیفریپیدایش مسئله توجیه  .27

 نظریه سزاگرایی: رویکرد سنتی)کانت و هگل(  .28

 اصالح و بازپروری  /سازیخنثی /نظریه فایده گرایی؛ بازدارندگی .29

 نظریه ترکیبی .30

 ( ، بازی منصفانهنظریه سزاگرایی: رویکرد معاصر)کارکردهای تعلیمی، ارتباطی، اعالمی .31

 مجازات)کیفرگذاری( اصول حاکم بر تعیین  .32

 رویکرد جامعه شناختی به مجازات)دورکیم و...( .33

 رویکردهای انتقادی به مجازات)فوکو و...(  .34

 تعزیر  /قصاص  وحدود /فلسفه مجازات در اسالم؛ مقاصد کیفری شریعت .35

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 ت استادان فلسفه به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد با مشارک 

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج
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 . 1392ی، وظیفه گرایی اخالقی کانت، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم  ،حسین ،اترک .1

 .1388نشر آگه،  ،اندیشه های حقوقی، فیلیپ مالوری، برگردان: مرتضی کالنتریان .2

 . 1397 ،یاسالم  شهیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند ،یفری محسن، اخالق و حقوق ک  ،یبرهان .3

 . 1394سمت، تاریخ اندیشه های کیفری،  ،ژان ،پرادل .4

 .1384، رانیحکمت و فلسفه ا یکاوش های عقل نظری، انتشارات موسسه پژوهش ، مهدی،حائری یزدی .5

 .1390، )ره( ینیامام خم یو پژوهش ی نتشارات موسسه آموزشا فلسفه حقوق، ، مصطفی ،دانش پژوه و قدرت اهلل   ،خسروشاهی .6

 .1398نشر نی، حق و مصلحت،  ،محمد ،راسخ .7

 .1386ی، حق، حکم و تکلیف، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم، سیف اهلل و دیگران ،صرامی .8

 .1395ی، اسالم شهیروش شناسی حکم، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند ،محمد ،عرب صالحی .9

  .1392نشر میزان،   جرم انگاری فایده گرایانه، ،مجتبی ،فرح بخش .10

 .1381، معاصر شه یعدالت حقوقی، انتشارات دانش و اند ،ناصر  ،بان نیاقر .11

 . 1394میزان، نقش آن در جرم انگاری،  کرامت انسانی و ،قماشی، سعید .12

 .1398، نشر کارنامه، تا حقوق بشر یعیاز حقوق طب :هوای حق و عدالت  در ،موحد، محمد علی .13

 .1387نشر جنگل، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی،  ،نوبهار، رحیم .14

 .1399، نشر سوفیا، دانشنامه فلسفه اخالق، ترجمه انشاءاهلل رحمتینیگل، تامس و دیگران،  .15

 .1397نشر نی،  ،تاریخ تئوری های حقوقی اسالمی، برگردان: محمد راسخ ،وائل بن حالق .16

 . 1398چاپ چهارم، میزان، احدی، و  جوادفلسفه حقوق، ترجمه  دل،  وکیو، .17

 . 1388طرح نو،   ،آزادی، اخالق، قانون، برگردان: محمد راسخ ،هارت، هربرت .18

 ب( منابع غیرفارسی: 

19. Alexander, Larry, The philosophy of Criminal law, In Jules Coleman & Scott Shapiro (eds.), The 

Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford University Press, 2004. 

20. Duff, Antony, Theories of Criminal Law, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008. 

21. Dworkin, Gerald, Morality, Harm, and the law, Routledge, 1994. 
22. Feinberg, Joel, harm to Self, Oxford University Press, 1989. 
23. Feinberg, Joel, Harmless Wrongdoing, Joel Feinberg; Oxford University Press, 1990. 
24. Feinberg, Joel, Offence to Others, Oxford University Press, 1988. 
25. Grassian, Victor, Moral Reasoning, Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems, 

Prentice-Hall, 1981. 
26. Hart, H. L. A., Law, liberty and Morality, Stanford University Press, 1963. 
27. Hart, H. L. A., Punishment and Responsibility:  Essays in the Philosophy of Law, Oxford University 

Press, 1968. 

28. Husak., D.,Philosophy of Criminal Law, Rowman & Littlefield, 1987. 
29. Mahmoodi, F., On Criminalization in Iran (Sources and Features), Eur. J. Crime Crim. L. & Crim 

Just., 2002. 
30. Patterson, Dennis, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell, 2010. 
31. Schonsheck, J. On Criminalization: An Essay in the Philosophy of Criminal Law, Springer, 2014. 
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32. Shute, Stephen & Simester, Andrew, Criminal Law Theory: Doctrines of the General Part, Oxford 

University Press, 2002. 
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  الف( هدف کلی:

کال و شیوه های  آشنایی با محدودیت ها، ظرفیت ها و فرایندهای جرم انگاری برای کنترل پدیده بزه کاری و نسبت میان جرم انگاری با دیگر اش

 . کنترل اجتماعی

 ها: سرفصل( مباحث یا ب

 ی جرم انگار یها  تی. محدود1

 یاخالق  یها  تیمحدود-

 یمربوط به کارآمد  یها  تیمحدود-

   یاقتصاد  یها  تیمحدود-

 ی جرم انگار ی ها تی. ظرف2

 یو نظم اجتماع  یانگار جرم

 یو انسجام اجتماع  یانگار جرم

 یاخالق ی و دفاع از ارزش ها  یجرم انگار-

 . اصول جرم انگار 3

 اصل ضرر -

 یی اصل اخالق گرا-

 ییاصل کمال گرا-

 ی قانون یاصل پدرساالر -

 ی جرم انگار یندهای. فرا4

 موازنه  مدل

 ه ی تصف مدل

 یاشکال کنترل اجتماع گریو د  ی. جرم انگار5

 و ...  یمدن ، یادار یشامل ضمانت اجراها یفریک  ریغ یبا ضمانت اجراها  ینابهنجار کنترل

 یانگار جرم یهافلسفه و چارچوب  عنوان درس به فارسی: 

 Philosophy and Frameworks of انگلیسی:عنوان درس به 

Criminalization 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:نیاز استاگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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 ی دولت ریو غ یجامعو کنترل

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:( پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی: 

 .1392تهران، میزان، جامعه شناسی حقوق کیفری،  ،مجتبی، جعفری .1

 . (1)5، 1391 ی،فریپژوهشنامه حقوق ک  ،برالی ل یۀدر نظر یآزاد ة در پرتو اصول محدودکنند  یفرگذاریوک  ی جرم انگار ی،هاد ی،رستم .2

  .1394جنگل، جرم انگاری حداکثری،  ،سارا، محمد و شهباز ،شمعی .3

 . 1393تهران، میزان، اصل حداقل بودن حقوق کیفری،   ،حسین و دیگران ،غالمی .4

  .1392نشر میزان،   جرم انگاری فایده گرایانه، ،مجتبی ،فرح بخش .5

 . 1394میزان، نقش آن در جرم انگاری،  کرامت انسانی و ،قماشی، سعید .6

 .1383، (ی از استاد دکتر محمد آشور لی)مجموعه مقاالت در تجلیی حمایت کیفری از اخالق، علوم جنا ،فیروز ،محمودی جانکی .7

 .1 ، شماره 1386 ،ییعلوم جنانشریه نسبت میان مفهوم آزادی و جرم انگاری،  ،فیروز ،محمودی جانکی.. 8

 .1387 نشر جنگل،حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی،  ،نوبهار، رحیم . 9

 ب( منابع غیرفارسی: 

1. Alexander, Larry, The philosophy of Criminal law, In Jules Coleman & Scott Shapiro (eds.), The 

Oxford Handbook of Jurisprudence & Philosophy of Law, Oxford University Press, 2004. 

3. Duff, Antony, Theories of Criminal Law, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2008. 

4. Dworkin, Gerald, Morality, Harm, and the law, Routledge, 1994. 
5. Dworkin, Gerald, Morality, Harm, and the law, Routledge, 1994. 
6. Feinberg, Joel, harm to Self, Oxford University Press, 1989. 
7. Feinberg, Joel, Harmless Wrongdoing, Joel Feinberg; Oxford University Press, 1990. 
8. Feinberg, Joel, Offence to Others, Oxford University Press, 1988. 
9. Grassian, Victor, Moral Reasoning, Ethical Theory and Some Contemporary Moral Problems, 

Prentice-Hall, 1981. 
10. Hart, H. L. A., Law, liberty and Morality, Stanford University Press, 1963. 
11. Mahmoodi, F., On Criminalization in Iran (Sources and Features), Eur. J. Crime Crim. L. & Crim 

Just., 2002. 
12. Schonsheck, J. On Criminalization: An Essay in the Philosophy of Criminal Law, Springer, 2014. 

13. Shute, Stephen & Simester, Andrew, Criminal Law Theory: Doctrines of the General Part, 

Oxford University Press, 2002 
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 الف( هدف کلی: 

با تاریخ پیدایش جرم -  نیز  به مثابه دانش مستقلآن  و تکوین    شناسیآشنایی  ، بررسی روش شناسانه و رویکردهای موجود در جرم شناسی و 

 بررسی جرم شناسی از منظر اسالمی   

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 معناشناسی جرم)رذیلت، گناه، انحراف، جرم(  .1

 شناسی جرمهستی .2

 شناسیتاریخ نظری دانش جرم  .3

 شناسیروش شناسی جرم .4

 استقراگرایی  -

 ابطال گرایی -

 پارادایم نظریه  -

 نظریه برنامه های پژوهشی  -

 بر ضد روش -

 دینی شناسیجرم -

 جرم شناسی اسالمی .5

 و قدرت  شناسیجرم .6

 شناسیپست مدرنیسم و جرم .7

 ج( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الف( منابع فارسی

 (، ترجمه علی شجاعی، سمتشناسینظری)گذری بر نظریه های جرم شناسی(، جرم 1397ولد، جرج و دیگران) .1

 (، جرم در سنجه جرم شناسی پست مدرن، رساله دکتری دانشگاه مازندران 1394گلدوزیان، حسین) .2

 ی شناسفلسفه جرم عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Philosophy of criminology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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، رساله  از بزهکاری با تأکید بر اندیشه عالمه طباطبایی  تحلیل انتقادی تبیین های پوزیتیویستی )اثبات گرا((، 1393جاویدی، مجتبی) .3

 دکتری دانشگاه امام صادق)ع( 

 (، رساله دکتری دانشگاه تهران شناسیو تغییر پارادایم ها)تحلیل پارادایمی جرم شناسیرم(، ج1393امینی زاده، محمد) .4

 .(33)13 ی،گفتمان و قدرت. پژوهش حقوق عموم ، تی(. جرم: برساخته ذهن 1390) تارس ن، یو پرو هیالس ،ییفسا یصادق .5

 زیباکالم، سمت (، ساختار انقالب های علمی، ترجمه سعید 1394کوهن، تامس) .6

 ی، ترجمه سعید زیباکالم، سمت فلسف یشناسبر مکاتب علم   یعلم: درآمد یستیچ(، 1387چالمرز، آلن فرانسیس) .7

  دی تول کیدئولوژیا یهادر باره پروژه  ی: مجموعه مقاالتیشیدوراند ا ی یشیاندمحال  یو علم اسالم یعلم بوم ،ینیعلم د(، 1400پایا، علی) .8

 دانشگاهی، مرکز نشر علم

از   یبرخ  یهادگاه یو سنجش د  نییو مالحظات: گزارش، تب  ها دگاه ید ،ینیعلم د(، 1393موحد ابطحی، سید محمدتقی و دیگران) .9

 ی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیامکان و ضرورت علم د ،یستیدر باب چ یرانیمتفکران ا

 ب( منابع انگلیسی

1. Morrison, W. (2014). Theoretical Criminology from Modernity to Post-Modernism. United 

Kingdom: Taylor & Francis. 

2. The Encyclopedia of Theoretical Criminology. (2014). United Kingdom: Wiley. 

3. The Origins of Criminology: A Reader. (2009). United Kingdom: Taylor & Francis. 

4. The Handbook of the History and Philosophy of Criminology. (2018). United Kingdom: Wiley. 

5. Einstadter, W. J., Henry, S. (2006). Criminological Theory: An Analysis of Its Underlying 

Assumptions. United States: Rowman & Littlefield Publishers. 

6. Crewe, D. (2008). Existentialist Criminology. United Kingdom: Taylor & Francis. 

7. What is Criminology About? Philosophical Reflections. (2015). United Kingdom: Taylor & 

Francis. 
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  الف( هدف کلی:

های فقه در تدوین قوانین کیفری گیری مناسب از ظرفیتلسفه احکام فقه جزایی و تحلیل اهداف تشریع آنها  به منظور بهره آشنایی دانشجویان با ف

 .قانون اساسی 4موضوعه ایران در راستای اصل 

 ها: ب( مباحث یا سرفصل

 مفهوم، تاریخچه دانش فلسفه فقه و ضرورت و اهمیت آن  .1

 شناسی فقهمیان فلسفه فقه، اصول فقه و روشنسبت  .2

 نسبت فقه با عقل، عرف و مصلحت  .3

 اوردهای توجه به مقاصد احکام شریعتتاقتضائات، لوازم و دس .4

 شریعت                                                         و مقاصد احکام ها  مالکجایگاه عقل و بنای عقال در فهم  .5

 اقتضائات تحوالت مدیریت جرم احکام کیفری ثابت و   .6

 ارزش ها و مصالح  شایسته حمایت کیفری از منظر فقه  .7

 چهارچوب ها و محدودیت های جرم انگاری از منظر فقه  .8

 یریو تعز  یحد یفرهایو اهداف ک  یاسالم ی ها دگاه ید  .9

 اهداف و شیوه های شارع در حمایت کیفری از تمامیت جسمانی و سالمت شهروندان   .10

 فقه و نظریۀ شبه جرم .11

 فلسفه دادرسی کیفری از منظر فقه  .12

 فقه و بهره گیری از دانش ها و ابزارهای جدید در اثبات ارکان مسئولیت کیفری   .13

 پ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ت( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

      سالآزمون پایان نیم 

 ث( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ی فریقه کلسفه فف عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Pilosophy of Criminal Fiqh عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر:   کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ج( فهرست منابع پیشنهادی: 

 الف( منابع فارسی: 

 . 1389، گ اسالمیپژوهشگاه علوم و فرهنمالکات احکام و شیوه های استکشاف آن،  ،سیدمحمدعلی ،ایازی .1

بر سیاست کیفری اسالم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،   .2 ابهری، سیدمحمدعلی، نقش مقاصد شریعت در تأثیر مقتضیات زمان  احمدی 

1395 . 

 . 1396و 1394قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  ، 2و1بای، حسنعلی)به کوشش(، مجموعه مقاالت فلسفه فقه، ج .3

 . 1380جمعی از نویسندگان، گفت و گوهای فلسفه فقه، قم، بوستان کتاب،  .4

 . 1398ضیایی فر، سعید، فلسفۀ علم فقه، تهران، سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  .5

ی،  اسالم  و فرهنگ  علوم   پژوهشگاه   اصغری آقمشهدی؛فلسفه حقوق اسالمی، ترجمه: محمدرضا ظفری و فخرالدین    ،مسعود، محمد  خالد .6

 . 1394قم، 

 . 1380، بوستان کتاب قمفلسفه قصاص از دیدگاه اسالم،   ، اهللقدرت ،خسروشاهی .7

 .1390، بوستان کتاب قممفهوم و حجیت مذاق شریعت در فرایند استنباط فقهی، ، ابوالفضل علی شاهی، .8

 . 41شماره  ،1384 ، فقه و مقاصد شریعت، مجله فقه اهل بیت، ابوالقاسم  ،علیدوست .9

 (، فقه و مصلحت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1399علیدوست، ابوالقاسم) .10

 (، فقه و عرف، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1399علیدوست، ابوالقاسم) .11

 فقه و عقل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  (،1399علیدوست، ابوالقاسم) .12

 (، گفتگوهای فلسفه فقه، بوستان کتاب قم1380عابدی شاهرودی، علی) .13

 (، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، به کوشش احمد واعظی، اسراء 1399جوادی آملی، عبداهلل) .14

 . 1389، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیاهداف مجازات ها در جرایم جنسی، ، رحیم ،نوبهار .15

 . 1385سالمی، ضیایی فر، سعید، پیش درآمدی بر مکتب شناسی فقهی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ ا .16

 .1385صرامی، سیف اهلل)به کوشش(، حق، حکم و تکلیف، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی،  .17

 . 1376های اسالمی، بحیری، عبدالوهاب، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه: حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش .18

 ب( منابع غیرفارسی: 

 ق. 1400، بیروت، الجدیده  قالسیاسه الشرعیه، دار االفا  ،عبدالحلیم  احمد بن  ، ابن تیمیه .19

 م.2004وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیۀ،  قطر، ه،یاالسالم عهیمقاصد الشر ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ،التونسی .20

 . 1392احسان،  ،دراسه فی فقه مقاصد الشریعه ،یوسف ، القرضاوی .21

 م2008، دار طیبۀ الدمشقیۀ ه، یاالسالم عهیظالل مقاصد الشر یف ات یفقه االولو ی،عل اده یعبدالسالم ع ی،الکربول .22

 . 1394، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمیاالصول العامه للفقه المقارن،  سیدمحمدتقی، ،حکیم .23

 ق. 1403، ره  - مرعشى نجفىنضد القواعد الفقهیه علی مذهب االمامیه، انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل، ىسیور هحلّى، مقداد بن عبد اللّ  .24

 ق.1417دار ابن عفان، عربستان، الموافقات فی أحکام الشریعه،  ابراهیم بن موسی،  شاطبی، .25

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-288596/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1055/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1055/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-288596/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2162/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
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 . 1395، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،مناط االحکام ؛سلطانبن نظرعلی ،طالقانی .26

 . 1398، مجمع ذخائر اسالمیالقواعد و الفوائد، ، محمدبن مکی )شهید اول( ،عاملی .27

 قابل دسترس در:المقاصد الشرعیه للنظام الجنائی االسالمی، ،  طه محمد ،فارس .28

29. https://islamsyria.com/portal/uploads/CMS/library/881620130603111458.pdf 

 

 
 
 
 

  

https://www.gisoom.com/search/book/author-316733/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-288596/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2823/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/
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  الف( هدف کلی:

اهب مختلف اسالمی و اختالف نظر آنان در مسائل ذمفقهی برای استفاده در تحلیل قوانین کیفری ایران و آشنایی با فقه  آشنایی دانشجویان با متون  

 .اختالف برداشتها و روشهادرک دانشجویان از  ی و ارتقامختلف 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

   هی خیو ش ه یلیاسماع ه،یدیشامل: ز 0یعیاربعه، و مذاهب مختلف ش یمذاهب اسالم  حچهیبا تار ییآشنا- .1

 قتل عمد فیو تعر یاسالم اهب ذم .2

 و شمارگان حدود یمذاهب اسالم  - .3

 یدر مذاهب اسالم یمفهوم بغ - .4

 مقدر  اتیو د  یمذاهب اسالم - .5

 ی مذاهب محتلف فقه دگاه یموجبات ضمان از د - .6

  یمنظر مذاهب مختلف اسالمحکم قصاص پدر در فرض قتل فرزند از  - .7

 شامل: اهل ذمه، گردشگر، مستأمن، مهاجر و ...  رمسلمانیحد بر غ یو اجرا  یمذاهب اسالم - .8

 یفریک  تیو سن مسئول  یمذاهب اسالم- .9

 یمذاهب اسالم دگاه یاز د یتیحد بر افراد مبتال به اختالل جنس یاجرا- .10

 ی حدود در مذاهب اسالم یعدم اجرا ایحاکم در اجرا  اراتیاخت - .11

 ی از منظر مذاهب مختلف فقه یجرم و مجازات سب النب- .12

 مواد مخدر  ییو احکام جزا یمذاهب اسالم- .13

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ی قیتطب یفریمتون فقه ک عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Comparative Criminal Fiqh Texts عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه 
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 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 .1386 ل،یأحکام الحسبه، تاو یابن اخوه، محمد بن محمد، معالم القربه ف .1

 ق. 1422دار ابن حزم،  روت، یالمذاهب االربعه، ب یعبدالرحمن، الفقه عل ،یریالجز .2

 .1385و أدلته، احسان،  یوهب، الفقه االسالم ،یلیالزح .3

 . 1392معرفه مذاهب الفقهاء، القفال، فاروق اعظم،  یالعلماء ف  هی محمدبن احمد، حل ،یالشاش .4

 ق. 1413 ،ه یالعلم )لبنان(، دارالکتب روتیب  نه،یفقه أهل المد یف یالکاف ،یبن عبداهلل النمر وسفی ،یالقطب .5

 .1384حاجی ده آبادی، احمد، قواعد فقه دیات )مطالعه تطبیقی در مذاهب اسالمی(، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  .6

 ق. 1403 ،یدار الکتاب العرب  روت، یب ،یابن قدامه، المغن ،یحنبل .7

 ق. 1356، و اوالده  یالحلب یبالبا  یمصطف و مطبعه و مکتبه  القاهره، شرکه  ه،یالحکام السلطانفراء، ا یابو عل ،یحنبل .8

 ق.1428داراالسالم،  ،یالفقه االسالم یموسوعه مسائل الجمهور ف ،یمحمد هان میمحمدنع ،یساع .9

 )عج(.سبزواری، علی بن محمد؛ جامع االخالف و الوفاق، نشر زمینه سازان ظهور امام عصر  .10

 .ق 1414 لبنان،  – المبسوط، دار المعرفۀ بیروت  ن،یشمس الد ،یسرخس .11

 . م1973دار المعرفۀ،  ،روت ینجار، ب  ی محمد زهر کوشش  ، به ّ اَالْم   س،یمحمد بن ادر ،یشافع .12

 ق. 1400 ه، یقیألفاظ المنهاج، دارالتوف یمعرفه معان یالمحتاج إل یمحمد ابن احمد، معن ،ینیشرب .13

 . 1385 ،یبقم المشرفه، موسسه النشر االسالم  نیالخالف، الجماعه المدرس ؛ محمدبن حسن ،یطوس .14

 . 1399 ، یآستان قدس رضو یاسالم یپژوهشها  ادیبن  ه،یانفردت به االمام مایاالنتصار ف  ،یدمرتضیس ،یالهد علم .15

 .1394 ،یمذاهب اسالم ب یتقر  یالمقتصد، مجمع جهان هیالمجتهد و نها هی ابن رشد، بدا ،یقرطب .16

 . 1392 ،یو فرهنگ ی، شرکت انتشارات علم هیبن محمد، االحکام السلطان یعل ،یماورد .17

 . 1394)ع(،  طالبی بن اب  یالمقارن، امام عل یناصر، موسوعه الفقه االسالم ،یرازیش مکارم .18
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  الف( هدف کلی:

 . ابع مرتبط با تفسیر آیات االحکاممنآنها و و روش تفسیر در موضوع های کیفری آشنایی دانشجویان با آیات قرآن مجید 

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 یناظر به قواعد عموم اتیالف. آ

 مربوط به قاعده وزر اتی. آ1

 مربوط به حرمت معاونت و شرکت در جرم اتی. آ2

 مربوط به اضطرار  اتی. آ3

 مربوط به اکراه  اتی. آ4

 مربوط به تناسب جرم و مجازات اتی. آ5

 فریمربوط به توبه و نقش آن در سقوط ک  اتی. آ6

 فریمروبط به عفو از ک  اتی. آ7

 خاص ی و مجازات ها میمربوط به جرا اتی. آب

 . جرم زنا1

 . جرم محاربه2

 . جرم قذف3

 یبغ اتی. آ4

 ه یمربوط به د اتی. آ5

 مربوط به قصاص اتی. آ6

 ( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 یفریاالحکام ک ات یآ عنوان درس به فارسی: 

 Criminal Teachings in Qur’anic عنوان درس به انگلیسی:

Verses (Āyāt al-Ahkām) 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 الف( منابع فارسی:  .1

 . 1392، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 2و 1جریان شناسی تفاسیر فقهی، ج محمدعلی و دیگران؛  ، رادمهدوی .2

 ب( منابع غیر فارسی: 

 ق.1408دارالجیل، بیروت، أحکام القرآن،   ، محمد بن عبداهلل،ابن عربی .3

 . 1390فقاهت،قالئد الدرر،  ، احمد،جزایری .4

 .1405، دار إحیاء التراث العربیبیروت )لبنان(، احکام القرآن، ؛    ، احمد بن علی،جصاص رازی .5

 الجهضمی، اسماعیل بن اسحاق االزدی البصری، احکـام القرآن، بیروت، دار ابن حزم، بی تا.  .6

 .قمفقه القرآن، کتابخانه آیت اهلل مرعشى نجفى،  ،هبه الدین ، راوندی .7

 ق.1423ن،یم ،صعده  ،الثمرات الیانعه واالحکام الواضحه القاطعه، مکتبۀ التراث اإلسالمی ،یوسف ،زیدی .8

 . 1385، قم، کنز العرفان فی فقه القرآن، دفتر تبلیغات اسالمی ، فاضل مقداد ،سیوری .9

 ق. 1401، بیروت، االکلیل فی استنباط التنزیل، دار الکتب العلمیۀ ، جالل الدین ،سیوطی .10

 .  1412ن، بیروت، أحکام القرآن، دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمد علی بیضو ، محمد بن ادریس،شافعی .11

 ق. 1400، بیروت ،مؤسسۀ مناهل العرفان  ،مکتبۀ الغزالی روایع البیان، ، محمد علی،صابونی .12

 م. 2009،  دار الکتب العلمیۀ أحکام القرآن، ،أبو الحسن عماد الدین علی بن محمد بن علی (،یالهراس ا ی)الک الطبری .13

 ، بی تا.مشرق الشمسین، مجمع البحوث االسالمیۀ )شیخ بهایی(،محمد بن عزّالدین حسین  عاملی، .14

 . 1364چاپ امیر، قم، الجامع ألحکام القرآن،  ابی عبداهلل محمد بن احمد، ،قرطبی .15

 . 1387اسالم،  نوید مسالک االفهام إلی آیات االحکام، ، فاضل جواد ،کاظمی .16

 ق. 1406، التراث الدار الیمنیۀ للکتب و  ،منتهی المرام فی شرح آیات االحکام، القاهرة ، محمد بن الحسین االمام القاسم الحسنی .17

 . 1363عطایی، زبده البیان فی أحکام القرآن،  ،اردبیلی مقدس .18

 ، بی تا.مکتبۀ المعراجی ،تهران، آیات األحکام ابراهیم األسترآبادی، بن  علیمیرزا محمدبن .19

 احسن الحدیث، بی تا.  معارج السؤول و مدارج المأمول،   ، حسن بن محمد،نجفی استرابادی .20

 
 
 
 

  

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-3117/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C/
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  الف( هدف کلی:

الهیاتی که با مسائل بنیادین حقوق کیفری مانند جرم، مسئولیت و مجازات ارتباط و در ادبیات    -آشنایی دانشجویان با آن دسته از مبانی کالمی

 اسالمی از دیرباز مباحث ژرفی در باره آن وجود دارد.  

 ها: ( مباحث یا سرفصلب

 فیحق و تکل ن،ید - .1

 حقوق  یتا تساو یاله   فیدر تکال انیاز اشتراک آدم- .2

 جرم، گناه و شر  ت یواقع - .3

 یو شر فاعل یشر فعل - .4

 و گناه   یتجر - .5

 یو شرع  یو عقل یحسن و قبح ذات - .6

 تناسب جرم و مجازات  - .7

 شر  زه یو انگ ت یمجازات ن- .8

 ی اله یمفهوم شارع و قانونگذار -- .9

 ی نیمتون د ریو نقش آنها در تفس  تیری)ص( و معصوم)ع(: افتاء، قضاوت و حکومت و مدامبریشؤون پ- .10

 عتیشر تیجامع - .11

 یتا ساختن جامعه اخالق ی از قانونگذار  عتیرسالت شر - .12

 عتیشر یاقتضائات جهان شمول- .13

 آن بر مفهوم جرم و سرزنش و مجازات  ریو تأث دی جد اتیاله - .14

 فیتکل ی وعقل یعموم طیشرا - .15

 هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

     سالآزمون پایان نیم 

 کیفری  حقوق  کالمی هایبنیان عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Foundations of Islamic Theology عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 . 1393 ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان ،یدر فلسفه اسالم یفلسف یقواعد کل ن،یغالمحس ،ینانید یمیابراه .1

 .1424 روت، یموسسه الرساله، ب ه، یاالحکام الشرع یافعال الرسول و داللتها عل مان،یمحمد سل اشقر، .2

 تا.  یاصول االحکام، العاصمۀ، القاهرة، ب یابن حزم، االحکام ف ،یاندلس .3

  ، یاعظم انصار  خ یش  الدیسالگرد م  نیستمیکنگره بزرگداشت دو  ،یاالنصار  خ یمصنفات الش  یف  ه یالمباحث الکالم  م،یابراه  ،ینیخوئ  یانصار .4

 . 1373چاپ اول، قم،  رخانه،یدب

 . 1369و اصولها، ناشر مولف،  عه یاصل الش ن، یکشف الغطاء، محمدحس آل .5

 ق. 1412االجتهاد اصوله و احکامه، دار الزهراء، بیروت،   دمحمد،یالعلوم، س بحر .6

 .1386علم الکالم، اطالعات،  یقواعد المرام ف ثم،ی ابن م ،یالبحران .7

 ق. 1409، قم، مسعود، شرح المقاصد، الشریف الرضی ، یالتفتازان .8

 . 1389 ر،یرکبیام انتشارات  موسسه  ،یمذاهب اسالم دگاه یمنابع اجتهاد از د م،یمحمد ابراه  ،یجنات .9

 ق. 1416 روت، یاصول االعتقاد، دار الکتب العلمیۀ، ب  یقواطع االدله ف یعبدالملک، االرشاد ال ن یامام الحرم ینیالجو .10

 . 1388بوستان کتاب قم،  ان، یالمعصوم عن السهو والنس ه یتنز یبالمعلوم من البرهان عل  هیمحمد بن الحسن، التنب  ،یالعامل الحر .11

 م.1978 ده،یدار الوفاق الجد روت،ی عبد الجبّار، ب  یالعقل عند المعتزلۀ: تصوّر العقل عند القاض نه،یز یحسن .12

 .49شماره  1386بهار   تی قاعده لطف، فقه اهل ب  دمحسن،یس ،یخراز .13

 ق. 1424قم موسسه االمام الصادق علیه السالم،  ،یجعفر سبحان ن،ییالعقل ح یو التقب  نیالتحس  یف رساله .14

 ق. 1409لبنان،   روت،یب  ه،یالموافقات، دار الکتب العلم م، یاهابر  ،یالشاطب .15

 .1359 د،یبغداد : دارالرش  ن،یعند المسلم یعیاحمد محمد، فکره القانون الطب ف،یشر .16

 . 1390لإلستقراء، دارالصدر،  هیاالسس المنطق دمحمدباقر،یس الصدر، .17

 .1397 ،یدر اجتهاد، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم یکالم یمبان گاه یجا د،یفر، سع ییایض .18

 .1383 ن،ی االعتقاد، نورالثقل دیشرح تجر یکشف المراد ف ،یو عالمه حل ن یرالدیخواجه نص ،یطوس .19

 . 1380بوستان کتاب قم،  ه، یفیاول(،  المقاله التکل  د ی)شهیمحمد بن مک ،یالعامل .20

 . 1390علم االصول، احسان،  یف یابوحامد محمد، المستصف ،یالغزال .21

 .1387قم،  دار،ی ب ه،یمحمد،  المباحث المشرق ،یراز فخر .22

 م. 1986مکتبۀ الکلیات األزهریۀ، قاهره،  ن،یاصول الد یف ن یمحمد، االربع ،یراز فخر .23

 ق.1319 ،یرازیالش احمد ن،ییو تخطئه االخبار  نیالمجتهد  بیتصو یف ن یالغطاء، جعفر، الحق المب کاشف .24

 . 1367دروس فلسفه اخالق، انتشارات مؤسسه اطالعات،  ،یمحمد تق ،یزدی مصباح .25

 . 1376صدرا،  ،یعدل اله ،یمرتض یمطهر .26
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 . 1389ان،یانصار  ه، یمحمدرضا، عقائد االمام المظفر، .27

 . 1385(،  ی)االسالم یدار الکتاب اسالم ه،یاسالم  اتیمحمدجواد، عقل ه،یالمغن .28

 . 1363ل،یدانشگاه مک گ د، یمف خیش یکالم ی ها شه یاند ن،یمارت مکدرموت، .29

 .یعلم الکالم،  دفتر انتشارات اسالم یف ره ی(، الذخی )علم الهد  یمرتض د یس ،یالموسو .30

 تا.  یاالمامه، موسسۀ الصادق )ع(، ب یف ی(، الشافی )علم الهد  یمرتض د یس ،یالموسو .31

 ق. 1409لبنان ، داراالضواء ،  روت، یواالئمه، ب اء یاالنب ه ی(، تنزی )علم الهد  یمرتض د یس ،یالموسو .32

 ق. 1422ناشر مولف، قم،  ،یمن منظور القرآن اء ی(، عصمه االنبنیالعابد  نیابومالک)عبدالسالم ز موسوى، .33

 الرساله  ه یو تل  نیاصول الد یالمسلک ف  ،یالمحقق الحل  دیبن سعجعفربن الحسن القاسمی اب ن یالدنجم .34

 ش. 1382 ،یاسالم یپژوهشها اد یبن ، یمشهد، آستان قدس رضو ،یرضا استاد ق یتحق  ه،یالماتع .35

 .1385اجتهاد، خانه خرد،  یکالم  یمبان ، یمهد ،یتهران ی هادو .36
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  الف( هدف کلی:

و تالش برای کسب مهارت و تسلط بر انطباق قواعد کلی بر    موضوع های کیفریآشنایی دانشجویان با قواعد و احکام کلی شرعی در حوزه  

 .و تحلیل مباحث ناظر بر آن کیفریدر ابواب مختلف فقه   مسایل جزیی

 فلسفه جرمها: ( مباحث یا سرفصلب

 مشترک مانند:  یفریک  یاز قواعد فقه یبرخ-1

 بودن مجازات»قاعده وزر« ، اضطرار و ...(   یعطف به ماسبق نشدن، اعانه بر اثم، شخص ان،ی) قواعد؛ درء، قبح عقاب بالب  -  

 ناظر بر حدود مانند:   یاز قواعد فقه یبرخ-2

سوم، عدم سقوط حد در  ایدر حد، تکرار در حدود و قتل در مرتبه چهارم  ریشفاعت و کفالت در حدود، ناروا بودن تاخ رشی)قواعد: عدم پذ -

 پرتو توبه پس از شهادت شهود و ....(

 ناظر بر قصاص مانند:    یاز قواعد فقه یبرخ-3

از جانش، عدم    شیبه ب  یعدم امکان مجازات جان  و مجنون،  یصب  یعمد  یها  تیبودن جنا  یی)قواعد: تداخل قصاص عضو در نفس، خطا  -  

 سقوط قصاص با عروض جنون و ... ( 

 مانند:  اتیناظر بر د  یاز قواعد فقه یبرخ-4

عضو و منفعت در   هیدر بدن، تداخل د  ییو دوتا  کتای  یاعضا  هیدر فرض عدم امکان قصاص، د  هی)قواعد: هدر نشدن خون مسلمان، ثبوت د  -

 در نفوس و ...( بیمواردخاص، اتالف و تسب 

 مانند:   راتیناظر بر تعز  یاز قواعدفقه یبرخ -5

 مخل نظم (   ایدر قبال هر عمل حرام  ریتعلق تعز ر،یکمتر از حد بودن تعز ،یریامام بودن مجازات تعز ار ی)قواعد: در اخت  -  

 محتوا و هدف:( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با پ

 به صورت تعاملی میان دانشجو و استاد

 ( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  ت

      سالآزمون پایان نیم 

 ( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  ث

 قواعد فقه کیفری  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Islamic Criminal Rules عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه   نیاز: پیشدروس 

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری

 ( فهرست منابع پیشنهادی: ج

 . 1400نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ،ییاحمد، درسنامه قواعد فقه جزا ،یده آباد یحاج .1

 . 1416قم، مولف،  ه،ی ، محمد، القواعد الفقه یفاضل لنکران .2

 .1407داراالضواء،  روت،یقواعد الفقه، ب ،یمحمدتق ه،یفق .3

 . 1388قواعد فقه بخش جزا، سمت،   ل،یخل ، یقبله ا .4

 . 1389. چهاردهم ،چیمرکز نشر اسالم ،ییقواعد فقه بخش جزا  ،یمصطف د یداماد، س محقق. 5

 .1412،  یمحمد کاظم، القواعد، موسسه نشر اسالم دیس ،یمصطفو. 6

 .1379ع.  یقم، مدرسه امام عل ه، یناصر القواعد الفقه ،یرازیمکارم ش. 7

 .1392مجد،  ه، یمحمد، قواعد فقه د یس ، یبجنورد ی. موسو8
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