
 )کلیات حقوق جزا( جزا و جرم شناسی موضوع شناسی فقهی

 حقوق جزا و جرم شناسیموضوع شناسی گروه درسی: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نظرینوع واحد: 

 نداردنياز: پيش

 22ساعت: 

 شنایی دانش پژوهان با انواع حقوق وآکلیات حقوق جزا و جرم شناسی بمنظور فهم دقیق و عمیق نسبت به اهداف کلی: 

 حقوقی با تأکید بر موضوع شناسی فقهی در مباحث مربوطهرابطه حقوق جزا با سایر رشته های 

 :سرفصل ها 

 مباحث مقدماتی 

 موضوع حقوق جزا 

 فایده حقوق جزا 

 تقسیمات حقوق جزا 

 مبادی حقوق جزا 

  مجازات دنیوی و اخروی 

 موضوع حقوق جزا در تقسیمات حقوق وضعی 

 موضوع حقوق جزا در فقه االسالم 

 سایر مباحث اولیه و مقدماتی 

 )موضوع شناسی فقهی معاونت در جرم )در فقه و حقوق جزا  

 )موضوع شناسی فقهی مشارکت در جرم)در فقه و حقوق جزا 

 )موضوع شناسی فقهی مباشرت وتسبیب )در فقه و حقوق جزا 

 )موضوع شناسی فقهی تکرار و تعدد جرم)در فقه و حقوق جزا 

 )موضوع شناسی فقهی اکراه )با رویکرد جزا و جرم شناسی 

 فقهی اضطرار)با رویکرد جزا و جرم شناسی( موضوع شناسی 

 فقهی اجبار)با رویکرد جزا و جرم شناسی( موضوع شناسی 

 )موضوع شناسی فقهی اختیار)با رویکرد جزا و جرم شناسی 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ :تدریس روش

  :ارزشيابی شيوة

 سمینار آزمون کتبی تحقیق فعالیت کالسی
    

 تخته وایت برد، ویدئو پرژکشن :امکاناتو  ابزار



 منابع: 
 الف: متن آموزشی:  جزوه استاد

 ب: منابع اصلی
 تحریر الوسیله، امام خمینی -1

 (1931، شرکت سهامی انتشار)آذر، کاتوزیانناصرمقدمه علم حقوق، دکتر  -2

 (1931اسفند،  7،شرکت سهامی انتشار) کلیات حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان -9

 (1939آذر،  1، نشر پایدار)مدنیسید جالل الدین ، دکتر اساسی کلیات حقوق -4

 ، (1939حقوق جزای عمومی، دکتر پرویز صانعی، نشر طرح نو) -1

 ج: منابع فرعی: 
 جرم شناسی ژرژ پیکا، ترجمه دکتر نجفی، برندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی -1

 ، م1333، دارالجامعیه، دراسة فی علم االجرام و العقاب، دکتر محمد زکی ابوعامر -2

 جواهرالکالم، محمد حسن نجفی، نشر گوناگون -9

 مبانی تکملة المنهاج، آیت اهلل خویی، مؤسسه احیاء آثار االمام الخویی،  -4

 مبانی جرم شناسی در دو جلد، دکتر مهدی کی نیا، انتشارات دانشگاه تهران -1

 د: سایر منابع:

  بعثه، قسم الدراسات االسالمیه، تهرانالتشریع الجنائی، عبدالقادر عودة، موسسه ال -1
 ج، نشر میزان، آخرین چاپ9حقوق وجزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی،  -2

 ابراهیم شمس ناتری و دیگران، نشر میزان، آخرین چاپ دکنونی، دکتر محم حقوق نظامقانون مجازات اسالمی در  -9

 دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر زمینه آیین -4

 اصول راهبردی حقوق کیفری در قانون اساس افغانستان، تهران، نشر میزان -1

 حقوق جزای عمومی افغانستان ، مؤسسه ماکسس پالنک آلمان -6

 ، جرم شناسی، دکتر اسماعیل رحیمی نژاد، ناشر: اوستا)فروزش( -7

 ، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمینقابت ضیاء الدینرجمه دکتر، ت 1،2،9در حقوق جزا، گارو، ج نظری و عملی مطالعات -3

 (1934آذر، 2، نشر: دادآفرین)نوربهاءرضا حقوق جزای عمومی، دکتر  -3

 ، 1332لبنان،  -القانون الجنائی العام، مصطفی العوجی، بیروت -11

 1333جرم شناسی، ریموندگسن، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، انتشارات مجد،  -11

  



 1اختصاصی  موضوع شناسی فقهی  جزا و جرم شناسی

 موضوع شناسی حقوق جزا و جرم شناسیگروه درسی: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 واحد عملی1ی+ نظامواحد 1نوع واحد: 

 نداردنياز: پيش

 84ساعت: 

 فهم دقیق و عمیق نسبت به موضوعات مختلف در جزا و جرم شناسی در متون فقهی و حقوقی.اهداف کلی: 

 موضوعات جزای اختصاصی را در اولویت قرار دهد. ،استاد محترم در انتخاب عناوین

 :سرفصل ها 

 رویکرد جزا و جرم شناسی()با موضوع شناسی فقهی عمد و تقصیر .1

 فقهی خسارات ناشی از جرم موضوع شناسی .2

 موضوع شناسی فقهی دفاع مشروع .3

  فقهی شاکی و متشاکی )مدعی و مدعی علیه( موضوع شناسی .4

 فقهی بازداشت و زندان موضوع شناسی .5

 موضوع شناسی فقهی حقوق اصحاب و دعوا .6

 مفقهی نگه داری و اخفاء آالت و ادوات جر موضوع شناسی .7

  فقهی اختالس و ... موضوع شناسی .8

  فقهی جرایم عادی و سیاسی )بغی( موضوع شناسی .9

 سایر موارد مرتبط با موضوع شناسی جزا و جرم شناسی .11

 ، یک واحد دروس عملی بصورت)کارگاه و سمینار و ...(تذکر: پس از اتمام دروس نظری

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ :تدریس روش

  :ارزشيابی شيوة

 سمینار آزمون کتبی تحقیق کالسیفعالیت 
    

 تخته وایت برد، ویدئو پرژکشن :امکاناتو  ابزار
 

 منابع: 
 الف: متن آموزشی:  جزوه استاد

 ب: منابع اصلی



 تحریر الوسیله، امام خمینی -1

 مبانی تکملة المنهاج، آیت اهلل خویی، مؤسسه احیاء آثار االمام الخویی -2

 نجفی، نشر گوناگونجواهرالکالم، محمد حسن  -9

 مبانی جرم شناسی در دو جلد، دکتر مهدی کی نیا، انتشارات دانشگاه تهران -4

 (1939حقوق جزای عمومی، دکتر پرویز صانعی، نشر طرح نو) -1

 ج: منابع فرعی: 
  التشریع الجنائی، عبدالقادر عودة، موسسه البعثه، قسم الدراسات االسالمیه، تهران -1

 ه دکتر نجفی، برندآبادی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتیجرم شناسی ژرژ پیکا، ترجم -2

 ج، نشر میزان، آخرین چاپ9حقوق وجزای عمومی، دکتر محمد علی اردبیلی،  -9

 (1934آذر، 2حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربهاء، نشر: دادآفرین) -4

 م1333دراسة فی علم االجرام و العقاب، دکتر محمد زکی ابوعامر، دارالجامعیه،  -1
 سایر منابع:د: 

 ابراهیم شمس ناتری و دیگران، نشر میزان، آخرین چاپ دکنونی، دکتر محم حقوق نظامقانون مجازات اسالمی در  -1

 آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر زمینه آیین دادرسی کیفری، نشر میزان، تهران -2

 میزان اصول راهبردی حقوق کیفری در قانون اساس افغانستان، تهران، نشر -9

 حقوق جزای عمومی افغانستان ، مؤسسه ماکسس پالنک آلمان -4

 جرم شناسی، دکتر اسماعیل رحیمی نژاد، ناشر: اوستا)فروزش( -1

 ، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمینقابت ضیاء الدین، ترجمه دکتر 1،2،9در حقوق جزا، گارو، ج نظری و عملی مطالعات -6

 1332لبنان،  -، بیروتالقانون الجنائی العام، مصطفی العوجی -7

 1333مجد، جرم شناسی، ریموندگسن، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، انتشارات  -3


