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الف -مقدمه ومعرفي رشته:
حقوق جزا در مفهوم امروزی آن ،رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم میباشد ،که با تمامِ ابعاد زندگی
فردی و اجتماعی شهروندان در ارتباطِ تنگاتنگ است .این رشته از حقوق -که از شاخههای اصلی حقوق عمومی محسوب میشود .تحول روزافزون حقوق جزا در
جوامع مختلف باعث شده تا این رشته ،به یکی از پرشتاب ترین گرایش های حقوق تبدیل شود ،چرا که به تناسب تحول در سبک زندگی انسانها ،روشهای ارتکاب
جرم نیز نو به نو روزآمد شده و مسائل جدیدی را پیش روی نهادهای کنترل کننده جرم قرار میدهد.
در یک چنین بستری ،رشته حقوق جزا با استفاده از دستاوردهای سایر رشتههای علمی (حقوقی و غیرحقوقی) میکوشد تا تحلیل درستی از عدالت کیفری به
دست داده و راهکارهای مناسب برای اصالح آن را عرضه دارد .در این راستا ،با تلفیق علوم جرمشناسی و کیفرشناسی ،که از جمله علوم میان رشتهای نسبتاً نوظهور
است ،رشتهی «حقوق جزا و جرمشناسی» به وجود آمده تا ضمن نگاه به واقعیتهای پدیده مجرمانه در جامعه ،قواعد الزامآور کیفری را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار
دهد.
ب -اهداف برنامه ریزی درسي:
اهداف دوره ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
-1بازشناسی موضوعات و اهداف مکاتب مختلف حقوق جزا در تمدن های مختلف
-2بازشناسی موضوعات و اهداف مکاتب مختلف جرم شناسی
-3بومی سازی اخرین تحوالت جرم شناسی در سطح منطقه ای و جهانی به منظور بهره مندی از انها در پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین .
-4بررسی همه جانبه موضوعات خاص حقوق جزای عمومی و اختصاصی به منظور بهره مندی از اخرین دستاوردهای فقهی و علمی تا رسیدن به مرحله ی قانونگذاری.
-5فراهم کردن زمینه های مناسب برای پژوهش در زمینه جرائم بین المللی مهم و مراجع رسیدگی به آنها اعم از داخلی و بین المللی.
 -6بررسی روش رسیدگی به اتهامات و جرائم به منظور حفظ حقوق شهروندی و حقوق شناخته شده ی ملت در قانون اساسی از یکسو و در عین حال رعایت سرعت و
دقت در رسیدگی به منظور اجرای هرچه سریعتر عدالت قضایی در تبرئه یا مجازات متهمین و مجرمین
-7بازشناسی میراث فقهی شیعه به عنوان ماخذ حقوق جزای اسالمی
ج -طول دوره و شیوه اجرای آن
طول دوره ،مطابق آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی درسی و شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه است و دروس به صورت واحدی ارائه می شود.
د -تعداد و نوع واحدهای درسي:
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تعداد واحدها:
تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی واحد به شرح زیر است:
-1دروس اصلی -تخصصی  22واحد
-2دروس اختیاری  24واحد
-3پایان نامه تخصصی  4واحد
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جدول دروس جبراني(جدول شماره )4
نام درس

تعداد واحد

حقوق جزای عمومی یک

3

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق جزای عمومی دو

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق جزای عمومی 3

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق جزای اختصاصی 1

3

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق جزای اختصاصی2

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

حقوق جزای اختصاصی3

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

آئین دادرسی کیفری یک

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

متون فقه 4

2

کارشناسی رشته های غیر حقوق

جمع کل دروس جبرانی

11

4

پذیرفته شدگان با مدرک

جدول دروس اصلي-تخصصي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي (جدول شماره )9
نام درس

ردیف

واحد

4

متون حقوقی به زبان خارجی

9

9

حقوق جزای بین الملل

9

9

متون فقه جزایی

9

1

حقوق جزای اختصاصی 1

9

5

حقوق جزای عمومی 1

9

6

آئین دادرسی کیفری

9

7

پزشکی قانونی

4

8

جرم شناسی

9

2

جامعه شناسی جنایی

9

41

روان شناسی جنایی

4

44

روش تحقیق در حقوق

4

49

پایان نامه

1
 24واحد

جمع کل دروس اصلی-تخصصی

 -1دانشجویان موظفند برای هر درس دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به جز درس متون حقوقی به زبان خارجی  ،یک کار
تحقیقی ارائه نمایند که به تشخیص استاد درصدی از نمره ی درس مربوط را تشکیل خواهد داد.
-2برای دانشجویان شیوه ی آموزش محور درس روش تحقیق در حقوق دو واحد می باشد.
-3درس متون فقه جزایی می تواند به تشخیص گروه در دو نیمسال به صورت دو و یک واحد ارائه شود.
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جدول دروس اختیاری كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي(جدول شماره)9
نام درس

ردیف

واحد

4

آیات االحکام کیفری

4

9

قواعد فقه

9

9

حقوق اسالمی (فقه) تطبیقی

9

1

روش های علمی کشف جرم

9

5

حقوق کیفری اقتصادی

4

6

تاریخ تحوالت حقوق کیفری

9

7

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

9

8

روان پزشکی جنایی

4

2

علم کالم

9

41

تاریخ حقوق کیفری

4

44

مسئولیت مدنی

9

49

حقوق جزای عمومی 2

9

49

حقوق جزای اختصاصی 2

9

41

فلسفه حقوق کیفری

9

جمع کل
24
-1دانشجویان شیوه آموزشی – پژوهشی باید  1واحد از دروس اختیاری را بگذرانند.
 -2دانشجویان آموزش محور باید از واحد های اختیاری  12واحد بگذرانند.
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سرفصل دروس دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي
-4سرفصل دروس اصلي -تخصصي
-9سرفصل دروس اختیاری
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 -4سرفصل دروس اصلي-تخصصي
(كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)

1

متون حقوقي به زبان خارجي
Legal Texts in Foreign Language
2 :تعداد واحد نظری

- :تعداد واحد عملی
- :حل تمرین
- :پیشنیاز

تخصصی- اصلی:نوع درس
 تعمیق دانش دانشجویان نسبت به متون جزایی به زبان خارجی:هدف
:سرفصل درس
) مسائل حقوق جزای ماهوی (عمومی و ا ختصاصی.1
 مسائل حقوق جزای شکلی-1
:روش ارزیابي

پروژه

آزمون نهایی

آزمون میان ترم

ارزشیابی مستمر

-

+

+

:منابع

-David Ormerod,Smith And Hogan(2010) Criminal Law, Oxford university Press,
-Christoph J.M.SafferLing, (2010) Towards An International Criminal Procedure, Oxford University Press
-Antonio Cassesse(2212( International Criminal Law, Oxford University Press
-Russel, Heaton, (2010) Criminal Law Text Book , Oxford University Press
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حقوق جزای بین الملل
International Criminal Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق جزای بین الملل
سرفصل درس:
 -1اصول صالحیت اعمال قوانین کیفری درداخل و خارج از قلمرو حاکمیت

 -2جرائم بین المللی(نسل کشی – جنایات علیه بشریت -جنایات جنگی -جنایت تجاوز)
 -3دادگاههای بین المللی کیفری(دیوان بین المللی کیفری – دادگاههای تلفیقی و)...
 -1معاضدت قضایی بین المللی(استرداد مجرمین – انتقال محکومین به حبس و )...
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
 پوربافرانی  ،حسن  ،1394 ،حقوق جزای بین الملل  ،تهران ،انتشارات جنگل_ شیا یزری کیتی ،کریانگ ،ساک  ،1313،حقوق بین المللی کیفری ،ترجمه بهنام یوسفیان ،و محمد اسماعیلی ،تهران  ،انتشارات سمت
_ کسسه ،آنتونیو ،1317،حقوق کیفری بین الملل ،ترجمه حسین پیران و امیر اردشیر ارجمند و زهرا موسوی ،1317تهران ،1317انتشارات میزان ،

-Cassese،Antonio , 2010 ,Internqtional Criminal Law ,Oxford University,press,
-kittichaisaree,kriangsak,2005, international criminal law, oxford
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متون فقه جزایي
Islamic Texts of Criminal Jurisprudence
تعداد واحد نظری3:

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مقررات فقه جزایی و روش اجتهاد و استنباط
سرفصل درس:
 -1قصاص
 -2حدود
 -3تعزیرات
روش ارزیابی :
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
-

طبیبی ،مرتضی و اطهری ،مهرداد ،1394،فقه جزایی(حدود و تعزیرات)-ترجمه وشرح مبانی تکمله المنهاج آیت اهلل خویی ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان

-

نجفی ،محمد حسن ،1391،جواهر الکالم ،تهران ،دارالکتب االسالمیه

-

فاضل لنکرانی ،محمد1427،ه.ق ، .تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ،قم ،علمیه

11

حقوق جزای اختصاصي ()4
)Special Criminal Law(1
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق جزای اختصاصی
سرفصل درس:
 -1قتل عمدی و مجازات آن
 -2قتل های غیرعمدی و مجازات آن
 -3آدم ربایی  ،حبس و توقیف غیرقانونی  ،اخاذی ،تهدید به قتل
 -4کالهبرداری وسرقت (اعم از سنتی و رایانه ای)
 -5قاچاق انسان
روش ارزیابي :
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
پوربافرانی ،حسن ،)1394(،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص ) ،تهران ،انتشارات جنگلمیرمحمد صادقی،حسین( ، )1394حقوق کیفری اختصاصی( جرائم علیه اشخاص)  ،تهران  ،بنیاد حقوقی میزانحبیب زاده  ،محمد جعفر ، )1312(،سرقت در حقوق کیفری ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه شاهد-Ashort , Andrew(2009),Principles of Criminal Law,U. K. , Oxford University Press
-Christie,sarah, (2003) ,Scots Criminal law, U.K., longman
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حقوق جزای عمومي ()4
)General Criminal Law(1
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق جزای عمومی
سرفصل درس:
 -1ارکان تشکیل دهنده جرم(قانونی – مادی -روانی)
 -2علل موجهه جرم
 -3ارکان و شرایط مسئولیت کیفری
 -4علل رافع مسئولیت کیفری
 -5معاونت و شرکت در جرم
 -6مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 -7مباشرت و تسبیب در ارتکاب جرم
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
محسنی ،مرتضی  ،حقوق جزای عمومی ،ج  ، 3 ،1،2انتشارات گنج دانش  ،چاپ اول 1357 ،استفانی ،گاستون ،لوسور  ،ژرژ ،بولوک ،برنار  ، )1371(،حقوق جزای عمومی  ،ترجمه حسن دادبان  ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائیبوالندر ،مایکل ، )1392(،مبانی حقوق کیفری آلمان ،ترجمه اصلی ،عباسی  ،تهران ،انتشارات مجدفلچر  ،جورج ،پی  ، )1315(،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری  ،ترجمه سید مهدی ،سیدزاده ثانی  ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضویقیاسی ،جالل الدین و عادل ساریخانی و قدرت اهلل خسرو شاهی ، )1311( ،حقوق جزای عمومی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-Clarkson , C.M.V.(2008) Understanding Criminal Law U.K. Sweet & Maxwell
- Stefani g.etal, (2005), Droit penal General, France, Dalloz
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آئین دادرسي كیفری
Criminal Procedure
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث آئین دادرسی کیفری
سرفصل درس:
-1دعوای عمومی و خصوصی و ارتباط آنها

 -2سیستم های دادرسی و تاثیر متقابل دادرسی کیفری و دیگر شاخه های رشته ی حقوق
 -3جهات شروع تعقیب و مباحث مربوط به ضابطین
 -4قرارهای تامین کیفری و قرارهای نهایی
 -5داوری اختصاصی
 -6دادرسی افتراقی
 -7طرق فوق العاده دادرسی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
-

استفانی،گارسون و دیگران ، )1377(،آئین دادرسی کیفری ،ترجمه حسن دادبان،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی

-

آخوندی ،محمود ، )1392( ،آئین دادرسی کیفری ،جلد 1تا  ،6تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

-

آشوری ،محمد، )1392( ،آئین دادرسی کیفری ،جلد1و ،2تهران ،انتشارات سمت

-

خالقی ،علی ، )1394 (،آئین دادرسی کیفری ،تهران ،انتشارات شهر دانش

-

مصدق ،محمد ، )1395(،آئین دادرسی کیفری ،تهران ،انتشارات جنگل
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پزشکي قانوني
Forensic Medicine
تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث پزشکی قانونی
سرفصل درس:
 -1کلیات پزشکی قانونی در ایران و جهان
 -2مرگ و عالئم آن ،انواع مرگها
 -3مرگ خشن ،ضرب و جرح  ،خفگی ها ،سالح گرم ،سالح سرد
 -4تشخیص هویت
 -5اعتیاد و عالئم آن
 -6تشخیص جنون و عالئم آن
 -7تشخیص رشد و کمال عقل
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
-

رازی ،احد ،)1312(،پزشکی قانونی ،تبریز ،انتشارات اختر

-

گودرزی ،فرامرز و مهرداد کیانی ،)1392(،طب قانونی و مسمومیت ها ،تهران ،انتشارات روزنامه رسمی

-

گودرزی  ،فرامرز( ،)1392پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق ،تهران ،انتشارات سمت

-

معاونت آموزشی قوه قضائیه ،)1311(،نکته های کلیدی در پزشکی قانونی ،تهران ،انتشارات جنگل

-

هواردسی ادلمن ،)1319(،پزشکی قانونی ،تهران ،نشر دانشگاه علوم انتظامی ناجا
- Gall, John et al, 2003, forensic medicine, U.K., Elsevier Scievier Science limited
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جرم شناسي
Criminology
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث جرم شناسی
سرفصل درس:
-1جرم شناسی نظری

الف :نظریه های اولیه در جرم شناسی (از اوائل سده نوزدهم تا اوایل سده بیستم)
ب :نظریه های جدید در جرم شناسی (از اوایل سده بیستم تا امروز )
-2جرم شناسی کاربردی
الف :اصول جرم شناسی کاربردی
ب :روشهای اصالح و تربیت(جرم شناسی اصالح و تربیت)
ج :جرم شناسی پیشگیری
د :بزه دیده شناسی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
 فرانک پی  ،ویلیامز و ماری لین دی ،مک شین ، )1313(،نظریه های جرم شناسی  ،ترجمه حمیدرضا ملک محمدی  ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان راب وایت و فیونا هنیز ، )1392(،جرم و جرم شناسی  ،ترجمه علی سلیمی  ،قم ،انتشارات حوزه دانشگاهسوتهیل  ،کیت  ، )1311(،شناخت جرم شناسی ،ترجمه ی روح اهلل صدیق ،تهران  ،انتشارات دادگستر ویتفری ،توماس ال ، )1311(.نظریه های جرم شناسی  ،مشهد  ،انتشارات مرندیز-siegole , larry.J (1998). Crminology (6th.ed) u.s.a: wadsworth.
-white, R & F.Hunins (1996).crime and criminology,an introdation. Melborn, oxford university press.
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جامعه شناسي جنایي
Criminal Sociology
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین مباحث جامعه شناسی جنایی
سرفصل درس:
-1تاریخچه جامعه شناسی جنایی ،موضوع و ا هداف آن
-2نظریه های جامعه شناختی جرم
الف :نظریه های سده نوزدهم (اولیه )
ب :نظریه سده بیستم (جدید)
ج :نظریه های کنترل اجتماعی
د :نظریه های واکنش اجتماعی

ه :دیدگاه اسالم در مورد انحرافات اجتماعی ،علل و عوامل و راهکارهای پیشگیری از آن
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
 سلیمی ،علی )1317(،جامعه شناسی کجروی ،قم ،انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاهصدیق سروستانی  ،رحمت اهلل ، )1316(،آسیب شناسی اجتماعی .تهران ،انتشارات سمتبست ژان ،میشل ، )1361(،جامعه شناسی جنایت ،ترجمه فریدون وحیدا ،مشهد ،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدسستوده ،هدایت اهلل و دیگران ، )1319(.آسیب شناسی اجتماعی ،تهران  ،انتشارات آوای نورقائم مقامی ،فرهت ، )1355(،نظام گسیختگی و انحرافات اجتماعی ،تهران ،موسسه انتشارات روشنفکر-خسرو شاهی ،قدرت اهلل ، )1391(،پیشگیری از جرم در آموزه های قرآن ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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روان شناسي جنایي
Criminal Psychology
تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی
هدف :بررسی و تبیین علل و عوامل روان شناختی جرم و راهکارهای مقابله با آن
سرفصل درس:
 -4تبیین زیست شناختی رفتار جنایی
 -9اختالالت روانی و جرم
 -9اختالالت شخصیت و جرم
 -1اصالح و تربیت مجرمین دارای اختالل روانی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
دادستان ،پریرخ ، )1312(،روان شناسی جنایی ،تهران ،انتشارات سمتدیوید ،پوپ واین و آیدین ،سامونز( ، )1313روان شناسی و جرم ،ترجمه داوود نجفی توانا ،تهران ،بنیاد حقوقی میزانستوده ،هدایت اهلل و دیگران ، )1319(،روان شناسی جنایی ،تهران ،انتشارات آوای نور-کی نیا ،مهدی ، )1319 ،روان شناسی جنایی ،ج 1و  ،2تهران ،انتشارات رشد
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روش تحقیق در حقوق
Research Method in Law
تعداد واحد نظری1:

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :تبیین رهیافتهای موجود در حوزه تحقیق و پژوهش حقوقی و آشنایی با شیوه های گرد آوری داده های حقوقی
سرفصل درس:
 -1تبیین مراحل روش علمی تحقیق
 -2تبیین مهارت های پیشنهادیه نویسی (شیوه انتخاب موضوع ،تدوین پیشنهادیه و طرح پژوهشی برای یک تحقیق)
 -3تبیین روش های گرد آوری داده ها
 -4تبیین رویکردهای روش تحقیق
 -5تبیین تحلیل کمی و کیفی داده ها
 -6شیوه های ارجاع دهی و معرفی منابع در گزارش پژوهش
 -7نحوه ی تهیه و نوشتن گزارش ،رساله و کتاب

روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
جاوید  ،محمد جواد( ، )1394روش تحقیق در علم حقوق ،تهران ،نشر مخاطبنوربخش ،محمد علی( ، )1393روش تحقیق در علم حقوق ،تهران ،بنیاد حقوقی میزانغره باقی ،ونوس( ، )1311روش تحقیق در حقوق  ،تهران ،انتشارات مجدحیاتی ،علی عباس ، )1392(،روش تحقیق در علم حقوق-نحوه ی نگارش پایان نامه،تهران ،بنیاد حقوقی میزان-کشاورز ،بهمن( ، )1393آئین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق(دو جلد)  ،تهران ،نشر کشاورز
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 -9سرفصل دروس اختیاری
حقوق جزا و جرم شناسي

22

آیات االحکام كیفری
Quranic Criminal Verses
تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری

هدف :بررسی و تبیین آیات قرآنی متضمن احکام فقه جزایی
سرفصل درس:
 -1آیات مربوط به حدود
 -2آیات مربوط به قصاص
 -3آیات مربوط به دیات
 -4آیات مربوط به شهادت
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
مدیر شانه چی ،کاظم( ، )1371آیات االحکام ،تهران ،سمتاردبیلی ،محقق ،بی تا.زبده البیان فی احکام القرآن ،قم ،مؤتمر مقدس االردبیلی.االنصاری القرطبی ،محمد بن احمد 1425(،ه.ق) ،الجامع الحکام القرآن (دوره  22جلدی) ،بیروت ،احیاء التراث العربی.قبله ای خویی ،خلیل ،)1314( ،آیات االحکام (حقوق مدنی و جزایی)،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها(سمت).-مقداد ،بن عبداهلل (معروف به فاضل مقداد) 1422( ،ه.ق 1312/ه.ش)،کنز العرفان فی فقه القرآن ،قم ،مکتب نوید اسالم.
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قواعد فقه
Islamic Rules of Jurisprudence
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری

هدف :بررسی و تبیین قواعد عمومی و کلی حقوق کیفری اسالم
سرفصل درس:
 -1قاعده درء
 -2قاعده قبح عقاب بالبیان
 -3قاعده اضطرار
 -4قاعده اکراه
 -5قاعده قابل تعزیر بودن هر عمل حرام
 -6قاعده وزر
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
بجنوردی ،میرزا حسن 1419(،ه.ق) ،القواعد الفقهیه ،قم ،نشر الهادی.شهید اول،محمد مکی ،)1392( ،القواعد و الفوائد ،قم ،مکتبه مفید.کاشف الغطاء ،محمد حسین ،)1392( ،تحریر المجله ،تهران ،مکتبه نجاح.مراغه ای ،میرفتاح ،)1425( ،العناوین ،قم ،موسسه نشر اسالمی.-محقق داماد ،سید مصطفی ، )1394(،قواعد فقه بخش جزایی ،تهران ،موسسه نشر اسالمی.
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حقوق اسالمي (فقه) تطبیقي
Comparative Islamic Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس:اختیاری

هدف :بررسی و تبیین آراء فقهای اسالم (شیعه و سنی) در حوزه حقوق کیفری
سرفصل درس:
.1

حدود

.2

قصاص

.3

دیات

.4

تعزیرات

روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
جزیری  ،عبدالرحمن و سید محمد غروی ( 1419ه.ق)،الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل البیت ،بیروت ،دارالثقلین چاپ اول.مغنیه ،محمد جواد 1421(، ،ه،ق) ،الفقه علی المذاهب الخمسه ،بیروت ،دار التیار الجدید..زحیلی  ،وهبه ( ، )1919الفقه االسالمی وادلته  ،دمشق ،دارلفکر ،چاپ سوم.شیخ طوسی ،محمد بن حسن،1417(،ه،ق) ،الخالف ،موسسه نشر اسالمی ،قم ،چاپ اول-عالمه حلی ،) 1372( ،تذکرة الفقهاء ،قم ،موسسه آل البیت.
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روش های علمي كشف جرم
Scientific Methods for Crime Discovery
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین شیوه های نوین علمی در کشف جرم و شناسایی مجرمین
سرفصل درس:
-1

شناسایی و تشخیص هویت

 -2شناسایی لکه ها و نشانه ها
 -3شناسایی اسناد مجعول
 -4شناسایی انواع مواد مخدر
 -5بازجویی علمی اختصاصی
 -6ادله دیجیتال ،مستند سازی و حفظ آن
 -7کشف جرایم رایانه ای
 -1شناسایی مجرمین در فضای مجازی
روش ارزیابي :
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
کیسی  ،اوئن ، )1316 (،ادله دیجیتالی و جرم رایانه ای ،ترجمه ی علی شایان و امیرحسین جاللی ،تهران ،انتشارت معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه نجابتی ،مهدی، )1394(،پلیس علمی  ،تهران ،انتشارات سمت -هاری سودرمن و جان جی و ادکانل ، )1377(،پلیس علمی  ،کشف علمی جرائم  ،تهران ،انتشارات آزادی
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حقوق كیفری اقتصادی
Economic Criminal Law
تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیش نیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق کیفری در قلمرو فعالیت های اقتصادی
سرفصل درس:
 -1پول شویی
-2

قاچاق کاال

-3

اخذ پورسانت

 -4جرائم مربوط به بورس اوراق بهادار
 -5ورشکستگی به تقلب و تقصیر

روش ارزیابي :
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
نورزاد ،مجتبی ، )1319(،جرائم اقتصادی در حقوق کیفری ایران ،تهران ،انتشارات جنگل جاودانهمیرزائی منفرد ،غالمعلی ، )1319(،حقوق کیفری بازار اوراق بهادار ،تهران ،بنیاد حقوقی میزانمعاونت پژوهشی قوه قضائیه  ، )1319(،حقوق کیفری اقتصادی ،بررسی جرایم علیه اموال دولت ،ج 1و ،2تهران ،انتشارات جاودانه-ولیدی  ،محمد صالح ، )1316(،حقوق کیفری اقتصادی ،تهران ،بنیاد حقوقی میزان
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تاریخ تحوالت حقوق كیفری
History of Development of Criminal Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین تاریخ تحوالت اندیشه های حقوق کیفری
سرفصل درس:
 -1اندیشه های کیفری در دوران باستان
 -2اندیشه های کیفری در قرون وسطی
 -3اندیشه های کیفری در دوران معاصر
 -4مقایسه عقاید مکتب اثباتی با مکتب دفاع اجتماعی نوین

 -5مکاتب مختلف کیفری( کالسیک ،نئو کالسیک  ،دفاع اجتماعی  ،دفاع اجتماعی نوین و مکاتب طرفدار تحدید مداخله یا الغای نظام کیفری)
 -6اندیشه های کیفری در اسالم
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
پرادل،ژان ، )1317(،تاریخ اندیشه های کیفری ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ،تهران ،انتشارات سمترنه  ،مارتینر  ، )1312(،تاریخ حقوق کیفری در اروپا ،ترجمه  :محمد رضا گودرزی ،تهران ،انتشارات مجدرنه مارتینر ، )1313(،تاریخ حقوق کیفری بین النهرین ،ترجمه و گردآوری علی حسین نجفی ابرندآبادی و حسین بادامچی ،تهران  ،انتشارات سمتزهر،هوارد، )1312( ،کتاب کوچک عدالت ترمیمی ،ترجمه حسین غالمی  ،تهران،انتشارات مجدقیاسی ،جالل الدین و حمید دهقان و قدرت اهلل خسروشاهی ، )1392(،حقوق جزای عمومی تطبیقی ،قم ،انتشارات حوزه و دانشگاه-Strany H& Braith waite.(2001). Restorative justice and civil society united kingdom, cambridge university
press
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حقوق جزای اختصاصي تطبیقي
Comparative Special Criminal Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین حقوق جزای اختصاصی در نظام های حقوقی مختلف
سرفصل درس:
 -1قتل عمدی
 -2قتل های غیر عمدی
 -3جاسوسی و خیانت به کشور
 -4پول شویی و اخذ پورسانت
 -5جرائم رایانه ای
 -6اختالس ،ارتشاء و کالهبرداری
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
 پرادل،ژان  ، )1319(،جرائم علیه اشخاص ،ترجمه مهدی ادیب ،تهران ،بنیاد حقوقی میزانلفو ،واین ، )1315(،قتل در نظام کیفری ایاالت متحده آمریکا ،ترجمه حسین آقایی نیا ،تهران ،بنیاد حقوقی میزانمیرمحمد صادقی ،حسین ، )1316(،جرائم علیه اشخاص ،تهران ،بنیاد حقوقی میزانهرساک ،داگالس ، )1392( ،جرم انگاری افراطی ،ترجمه ی محمد نقی نوری ،تهران ،انتشارات مجد-.Ashworth ,A.,(2009), Principles Of Criminal Law,Oxford,
-Christie, Sarah,(2003), Scotes Criminal Law, U.K., Longman
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روان پزشکي جنایي
Criminal Psychology
تعداد واحد نظری1 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین علل و عوامل روان شناختی جرم و راهکارهای مقابله با آن
سرفصل درس:
 -1بیماریهای روانی
 -2پسیکوزها
 -3نروزها
 -4تحلیل آماری بیماری روانی و جرم
 -5پیشگیری از اختالالت روانی و انحرافات شخصیتی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
 حکمت،سعید ( ، )1372روان پزشکی کیفری ،تهران ،نشر گوتنبرگایبراهمسن ،دیوید ، )1371(،روان شناسی کیفری ،ترجمه پرویز صانعی ،تهران ،انتشارات گنج دانشراس ،آلن ، )1373(،روان شناسی شخصیت ،ترجمه سیاوش جمال فر ،تهران ،انتشارات بعثت-Robert,I. Simon & Robert E. Hales, , (2010),Study guide to Forensic Psychiatry.U.S.A., American Psychiatric
Publishing
-Moson, Tom, (2006), Forensic Psychiatry, U.S.A., Humana Press Inc
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علم كالم
Science of Theology
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث علم کالم
سرفصل درس:
 -1توحید(حاکمیت تشریعی خداوند و حق انحصاری او در قانونگذاری)
 -2مباحث نبوت ( نبوت عامه و خاصه و صفات و شرایط نبی و عصمت)
-3

عدل الهی در بعد تکوینی و تشریعی

 -4مبحث امامت و وجوب نصب امام و صفات ائمه
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
مصباح  ،محمد تقی،)1315(،آموزش عقاید ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی.سعیدی مهر ،محمد،)1316(،آموزش کالم اسالمی ،ج 1و ،2قم ،کاتب طه.امینی نجفی  ،شیخ عبدالحسین 1431،)1319 ( .ه.ق ،داستان غدیر خم  ،قم ،موسسه میراث نبوتمطهری ،مرتضی ، )1319(،مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی ،قم ،انتشارات صدرا -خسروپناه ،عبدالحسین  ، )1392(،کالم جدید  ،قم ،مرکز مطالعات حوزه علمیه قم

29

تاریخ حقوق كیفری
History of Criminal Law
تعداد واحد نظری1:

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اصلی-تخصصی

هدف :بررسی و تبیین سیر تحول جرائم و مجازات ها بر اساس نهادهای اجتماعی ،دینی و سیاسی
سرفصل درس:
 -1شناخت جرم و اعمال خالف نظم عمومی از دیدگاه تاریخی
 -2شناخت نهادهای مختلف حقوق کیفری در قانون حمورابی ،رومی ژرمنی ،حقوق اسالم ،قرون وسططی و نهادهطای کیفطری پطس از انقطالب کبیطر فرانسطه
()1719
 -3تحول نهادها و عدالت کیفری در کشورهای جهان سوم
 -4تحوالت نهادها و عدالت کیفری در ایران تا قبل از انقالب اسالمی
 -5تحوالت نهادهای عدالت کیفری پس از انقالب اسالمی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
دورانت ،ویلیام جیمز ، )1374(،تاریخ تمدن،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگیرنه مارتینر ، )1312(،تاریخ حقوق کیفری در اروپا ،ترجمه محمد رضا گودرزی ،تهران ،انتشارات مجدرنه مارتینر ، )1313(،تاریخ حقوق کیفری بین النهرین ،ترجمه و گردآوری علی حسین نجفی ابرندآبادی و حسین بادامچی ،تهران  ،انتشارات سمت-زرینکوب ،عبدالحسین ، )1379(،تاریخ ایران باستان  ،تهران ،انتشارات سمت
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مسئولیت مدني
Civil Responsibility
2 :تعداد واحد نظری

- :تعداد واحد عملی
- :حل تمرین
- :پیشنیاز

 اختیاری:نوع درس

 بررسی و تبیین مباحث مربوط به مسئولیت مدنی:هدف
:سر فصل درس
 مبنای مسئولیت-1
 ارکان مسئولیت مدنی-2
اقسام مسئولیت مدنی

-3

آثار مسئولیت مدنی

-4

 جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات-5
 ارتباط حقوق مسئولیت مدنی و حقوق کیفری-6

:روش ارزیابي
پروژه

آزمون نهایی

آزمون میان ترم

ارزشیابی مستمر

_

+

+

_

:منابع
 انتشارات دانشگاه تهران،  تهران،  چاپ دهم،  جلد اول، ) حقوق مدنی الزام های خارج از قرارداد1392(  ناصر، کاتوزیان شرکت سهامی انتشار، تهران، فلسفه مسئولیت مدنی، )1314( ، حسن،بادینی بنیاد حقوقی میزان: تهران،  جلد اول، حقوق مدنی قواعد عمومی مسئولیت مدنی.)1316(  علیرضا،یزدانیان- Fabre-Magnan.Muriel.2007.Droit des obligations.T.2(responsabilité civile et quasi-contrat)1e.ed.presses universitaires de France
- Jousrand.patricedalloz.Les principes de la responsabilité civile 2010.Dalloz-Viney.Geneviève. Jourdain .Patrice..Traité de Droit Civil. Les Conditions de la responsabilité.librairie générale de droit et de jurisprudence1998.2é.éd
- Viney. Geneviève. Traité de Droit Civil. Introduction a la responsabilité.librairie générale de droit et de -

jurisprudence1995.2é.éd
- Viney. Geneviève. Traité de Droit Civil. Les obligations. La responsabilité.librairie générale de droit et de
jurisprudence.1988.1 é.éd
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حقوق جزای عمومي ()9
)General Criminal Law (2
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس:اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق کیفری عمومی
سرفصل درس:
 -1مفهوم مجازات و انواع آن
 -2خصوصیات و اهداف مجازات ها
 -3تخفیف ،تبدیل ،تعلیق و تعویق مجازات ها
 -4سقوط مجازات
 -5معاذیر قانونی
 -6جایگزین های مجازات حبس
 -7کیفیات مشدده عام(تعدد و تکرار)
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
 فلچر،جورج  ، )1315(،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری ،ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی استفانی ،گاستون ،لواسور ،ژرژ  ،بولوک ،برنار )1371(،حقوق جزای عمومی ،ترجمه حسن دادبان ،تهران ،انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائیصانعی ،پرویز )1375(،حقوق جزای عمومی  ،ج 1و، 2تهران ،انتشارات گنج دانشقیاسی ،جالل الدین و حمید دهقان و قدرت اهلل خسروشاهی ، )1311( ،حقوق جزای عمومی ،ج1و  ،2قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاهکالکسون ،کریستوفر ، )1392(،تحلیل مبانی متون حقوق جزای عمومی ،ترجمه حسین میرمحمد صادقی،تهران ،انتشارات جنگل-Stefani,G.,Levasseur, et bouloc,B.,(2005),Droit penal General, France Dalloz
-Ashworth, Andrew, (2009), Principales of Criminal Law, U.K. Oxford University Press
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حقوق جزای اختصاصي()9
)Special Criminal Law(2
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث حقوق جزای اختصاصی
سرفصل درس:
 -1قیام مسلحانه
 -2محاربه
 -3جاسوسی اعم از سنتی و رایانه ای
 -4جعل اعم از سنتی و رایانه ای
 -5قلب سکه
 -6اختالس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
 -7جرائم ناشی از سوء استفاده از قدرت
 -1خرابکاری های رایانه ای
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
پوربافرانی  ،حسن )1392(،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص)،تهران ،انتشارات جنگلپوربافرانی  ،حسن )1392(،حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی) ،تهران ،انتشارات جنگلمیر محمد صادقی ،حسین ، )1316(،جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران ،بنیاد حقوقی میزانمعاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه ، )1319(،بررسی جرایم اموال دولت ،ج 1و ،2تهران ،انتشارات جنگل جاودانه-Ashworth, Andrew, (2009), Principales of Criminal Law, U.K. Oxford University Press
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فلسفه ی حقوق كیفری
Philosophy of Criminal Law
تعداد واحد نظری2 :

تعداد واحد عملی- :
حل تمرین _ :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاری
هدف :بررسی و تبیین مباحث فلسفه حقوق کیفری
سرفصل درس:
 -1جایگاه فلسفه حقوق در حقوق کیفری
 -2مبنا و منشاء الزام آوری قاعده حقوقی در حقوق کیفری
 -3هدف قاعده حقوقی در حقوق کیفر
 -4اندیشه های جدید در فلسفه حقوق و تاثیر آن بر عدالت
 -5فلسفه مجازات در اسالم و سایر مکاتب فلسفی حقوقی
روش ارزیابي:
ارزشیابی مستمر

آزمون میان ترم

آزمون نهایی

پروژه

_

+

+

_

منابع:
کاتوزیان ،ناصر ، )1311(،فلسفه ی حقوق دوره ی سه جلدی ،تهران ،شرکت سهامی انتشارخسرو شاهی ،قدرت اهلل ، )1394(،فلسفه حقوق ،قم ،انتشارات موسسه امام خمینی قدهمارک ،تبیت ، )1314( ،فلسفه ی حقوق ،ترجمه ی حسن رضایی خاوری ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضویساکت ،محمد حسین ، )1372(،نگرش تاریخی بر فلسفه ی حقوق،تهران ،شرکت انتشارات جهان معاصرهارت ،هربرت ، )1311(،آزادی ،اخالق ،قانون ،درآمدی بر فلسفه ی حقوق کیفری و عمومی ،ترجمه ی محمد راسخ،تهران ،انتشارات طرح نو- Ward, Ian,(1998), An introduction to critical legal theory, London, Cavendish Publishing Limited
-Bix, Brian. H. , (2005)Legal positivism «. In. The Blackwell Guide to the philosophy of Law and Legal Theory
-Posner, Richard A.(2002) The Problematics of Moral and Legal Theory, London, Harvard University Press
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