
 (2موضوع شناسی فقهی جزای اختصاصی )

 فقه و موضوع شناسی گروه درسی:

 ساعت 32 :مقدار ساعت درس
 نظريواحد 2 :درسنوع 
 (1موضوع شناسی فقهی جزای اختصاصی ) نياز:پيش

 فقهی ماهیت و ارکان تشکیل دهنده جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی فهم عمیق و دقیق موضوع شناسی هدف:

 ها:سرفصل  
  موضوع شناسی جرایم علیه امنیت کشور 

 )کلیات تعریف، تاریخچه و انواع جرایم علیه امنیت 

 موضوع شناسی محاربه 

 موضوع شناسی افساد فی االرض 

 موضوع شناسی بغی 

 جاسوسی 

 خدمت نیروهاي مسلح تحریک مردم یا اشخاص در 

 همکاري با دولت هاي خارجی متخاصم 

 سوء قصد به جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و تروریسم 

 تبانی براي ارتکاب جرایم علیه امنیت 

 تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال 

 توهین به مقدسات 

 خریب اموال سایر جرایم علیه امنیت )از قبیل نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ت

 داراي بعد امنیتی و توهین به مقدسات سیاسی(

  موضوع شناسی جرایم علیه آسایش عمومی 

 )کلیات )تعریف، ویژگی ها و اهم مصادیق آنها در قوانین ایران 

 )موضوع شناسی جعل )ارکان جعل، صور خاص جعل مذکور در قوانین و جعل رایانه اي 

  مجعولموضوع شناسی استفاده از سند 

 موضوع شناسی قلب یا مخدوش کردن مسکوکات 

 موضوع شناسی رشا و ارتشا 

 سخنرانی ، پرسش و پاسخ :تدریس روش



  :ارزشيابی شيوة

 سمینار آزمون کتبی تحقیق فعالیت کالسی

    

 تخته وایت برد، ویدئو پرژکشن :امکاناتو  ابزار

  جزوه استادمنبع موضوع شناسی:  الف(

 :حقوقی منابع اصلیب( 

 جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، انتشارات جنگل، آخرین سال انتشارپوربافرانی، حسن،  -1

 ،  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشار3پیمانی، ضیاء الدین، حقوق کیفری اختصاصی  -2

علیه آسایش عمومی(، تهران، انتشارات مجد، آخرین سال  شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد سوم )جرایم -3
 انتشار

 گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای اختصاصی، تهران، نشر میزان، آخرین سال انتشار. -4
 (منابع اصلی فقهی:ج

 32جواهرالکالم، محمد حسن نجفی، نشر گوناگون،ج  -1

 1390)مبحث دیات(، مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(  27لنکرانی، ج ، آیت اهلل فاضل تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة  -2

 )مبحث قصاص(، مرکز فقهی ائمه اطهار)ع(  1385، آیت اهلل فاضل لنکرانی، چاپ  تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة -3

 ع( ، آیت اهلل فاضل لنکرانی )مبحث حدود(، مرکز فقهی ائمه اطهار) تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة -4

                      1384ناشر: مدرسه امام باقر)ع( چاپ چهارم،  )فتاوای آیت اهلل وحید خراسانی(، 3لحین،آیت اهلل خویی، جامنهاج الص -5

 منابع فرعی: د(

 جرایم علیه امنیت کشرو، تهران، انتشارات جنگل، آخرین سال انتشار ،گلدوست جویباری، رجب -1

(، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، آخرین سال 3یفری اختصاصی )یرمحمد صادقی، حسین، حقوق کم -2
 انتشار

 مقاالت علمی معتبر مرتبط با سرفصل درس در مجالت حقوقی داخلی و خارجی -3


