بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :حقوق گرایش :حقوق کیفری و جرمشناسی
نام درس :جامعه شناسی جنایی
نام مدرس :قاسم قاسمی

تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی0 :

مقطع:زکارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنائی با علل و عوامل اجتماعی جرم و بزهکاری ،آشنایی با شیوه های علمی و جامعه شناختی توصیف و توصیح بزهکاری
رئوس مطالب
هفته اول

بیان و شرح موضوع ،روش و اهداف دانش جامعه شناسی جنایی 1

هفته دوم

بیان و شرح موضوع ،روش و اهداف دانش جامعه شناسی جنایی 2

هفته سوم

بررسی وجوه ممیزه و افتراق و اشتراک دانش جامعه شناسی با دانش های مرتبط

هفته چهارم

سیر تحول اندیشه ها و نظریات جامعه شناسی جنایی 1

هفته پنجم

سیر تحول اندیشه ها و نظریات جامعه شناسی جنایی 2

هفته ششم

شرح نظریات کالسیک شناخت علمی جرم

هفته هفتم

شرح کلی نظریات تجربی و واقع نگرانه در شناخت جرم

هفته هشتم

شناخت جرم و بزهکاری با نظریات مبتنی بر ظاهر فیزیکی فرد

هفته نهم

علل و عوامل محیطی جرم و بزهکاری

هفته دهم

یادگیری اجتماعی و جرم

هفته یازدهم

نظریه های تضاد ،رادیکال و مارکسیستی و توضیح جرم و بزهکاری

هفته دوازدهم

جرم و بزهکاری در اندیشه و نظریه برچسب زنی

هفته سیزدهم

توضیح جرم در نظریه فشار

هفته چهاردهم

جرم و بزهکاری به منزله فعالیتی روزمره نقد و بررسی نظریه فعالیت روزمره

هفته پانزدهم

بزهکاری و جامعه – مجرم و بزهدیده

هفته شانزدهم

جمه بندی و مرور مطالب

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره-1 : :ارائه کنفرانس -2ارائه تحقیق  -3امتحان میان ترم کتبی -4پرسش های مستمر در کالس
-5امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :حقوق گرایش :حقوق کیفری و جرمشناسی
نام درس :تاریخ تحوالت حقوق کیفری
نام مدرس :قاسم قاسمی

تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع:کارشناسی ارشد

تعداد واحد عملی0 :

عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با تحوالت و تطورات قوانین و نهادهای حقوق کیفری در گذر زمان و تحلیل این تحوالت
رئوس مطالب
هفته اول

موضوع ،روش و اهداف دانش تاریخ تحوالت حقوق کیفری 1

هفته دوم

موضوع ،روش و اهداف دانش تاریخ تحوالت حقوق کیفری 2

هفته سوم

تاریخ توصیفی :تاریخ حقوق کیفری در جهان

هفته چهارم

تاریخ توصیفی :تاریخ حقوق کیفری در ایران

هفته پنجم

تاریخ توصیفی :تاریخ حقوق کیفری در عهد باستان 1

هفته ششم

تاریخ توصیفی :تاریخ حقوق کیفری در عهد باستان2

هفته هفتم

تاریخ توصیفی :تاریخ حقوق کیفری در دوره میانه 1

هفته هشتم

تاریخ توصیفی :تاریخ حقوق کیفری در دوره میانه 2

هفته نهم

تاریخ توصیفی :حقوق کیفری در دوران معاصر 1

هفته دهم

تاریخ توصیفی:حقوق کیفری در دوران معاصر 2

هفته یازدهم

تاریخ تحیلی :چرا جرم و مجازات دستخوش تغییر است؟

هفته دوازدهم

تاریخ تحیلی :شرح کلی نظریات جامعه شناختی و تحلیلهای اجتماعی تحول جرم و مجازات در جامعه

هفته سیزدهم

تاریخ تحیلی :نقد و بررسی نظریات دورکیم در تحول قوانین

هفته چهاردهم

تاریخ تحیلی :نقد و بررسی نظریات فوکو

هفته پانزدهم

تحلیل و تبیین تحوالت حقوق کیفری در ایران

هفته شانزدهم

جمع بندی

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره-1 : :ارائه کنفرانس -2ارائه تحقیق  -3امتحان میان ترم کتبی -4پرسش های مستمر در کالس
-5امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی
نام درس :حقوق جزای عمومی 1
نام مدرس :قاسم قاسمی

رشته :حقوق گرایش :حقوق کیفری و جرمشناسی
تعداد واحد عملی0 :
تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

مقطع :کارشناسی
عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنائی با اصول ،مبانی ،و ارکان تشکیل دهنده جرم
رئوس مطالب
هفته اول

رابطه حقوق کیفری با سایر حوزه ها و شاخه های حقوق :وجوه اشتراک و افتراق

هفته دوم

تعاریف مفاهیم کلیدی در حقوق کیفری

هفته سوم

مکاتب و مبانی فلسفی حقوق کیفری 1

هفته چهارم

مکاتب و مبانی فلسفی حقوق کیفری 2

هفته پنجم

منابع حقوق کیفری

هفته ششم

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم

هفته هفتم

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها :تعریف و مبانی

هفته هشتم

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها :آثار و نتایج

هفته نهم

عنصر مادی تشکیل دهنده جرم

هفته دهم

تقسیم بندی جرم بر اساس عنصر مادی جرم

هفته یازدهم

شیوه های متفاوت مداخله در جرم

هفته دوازدهم

عنصر روانی جرم

هفته سیزدهم

تقسیم بندی جرایم بر اساس عنصر روانی

هفته چهاردهم

روابط بین عناصر سه گانه جرم

هفته پانزدهم

شرایط مسولیت کیفری

هفته شانزدهم

جمع بندی

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره -1 :امتحان میان ترم کتبی -2پرسش های مستمر در کالس -3امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 -1حقوق جزای عمومی ،تالیف دکتر اردبیلی جلد 1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی
نام درس :حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
نام مدرس :قاسم قاسمی

رشته :حقوق گرایش :حقوق کیفری و جرمشناسی
تعداد واحد نظری2 :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ا رشد
عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با روشهای مطالعه مقایسه ای حقوق کیفری ،آشنایی با نظام حقوق کیفری آلمان در مقایسه با حقوق کیفری ایران
رئوس مطالب
هفته اول

حقوق جزای تطبیقی :موضوع ،روش و اهداف 1

هفته دوم

حقوق جزای تطبیقی :موضوع ،روش و اهداف 2

هفته سوم

مقدمه از بر نظام حقوقی آلمان

هفته چهارم

حقوق کیفری آلمان :تاریخچه و مبانی

هفته پنجم

مروری بر حقوق کیفری عمومی در آلمان  1منابع حقوق کیفری و ساختار قضایی در آلمان

هفته ششم

مروری بر حقوق کیفری عمومی در آلمان  2جرایم ،اقسام جرایم و مسولیت کیفری

هفته هفتم

مروری بر حقوق کیفری عمومی در آلمان  3مجازات در حقوق کیفری آلمان

هفته هشتم

مقایسه حقوق جزای عمومی در ایران و آلمان

هفته نهم

حقوق جزای اختصاصی در آلمان :شیوه تقسیم بندی جرایم و مبانی جرم انگاری در آلمان

هفته دهم

عناصر تشکیل دهنده جرم در حقوق کیفری ایران و آلمان

هفته یازدهم

تحلیل و بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران و آلمان 1

هفته دوازدهم

تحلیل و بررسی جرم قتل در حقوق کیفری ایران و آلمان 2

هفته سیزدهم

سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد در ایران و آلمان

هفته چهاردهم

جرایم علیه محیط زیست در حقوق کیفری ایران و آلمان 1

هفته پانزدهم

جرایم علیه محیط زیست در حقوق کیفری ایران و آلمان 2

هفته شانزدهم

جمع بندی

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره-1 : :ارائه کنفرانس -2ارائه تحقیق  -3امتحان میان ترم کتبی -4پرسش های مستمر در کالس
-5امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 -1قانون مجازات ایران
 -2قانون مجازات آلمان ،ترجمه آقای اصلی عباسی
-3
-4

بنام خدا

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

« فرم طرح درس »
رشته :حقوق گرایش :حقوق کیفری و جرمشناسی

نام درس :روش تحقیق

تعداد واحد نظری2 :

نام مدرس :قاسم قاسمی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی0 :

مقطع :کارشناسی ا رشد

عنوان درس پیشنیاز:

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :آشنایی با نظریات و تکنیکهای متفاوت پژوهش در علوم اجتماعی و حقوق کیفری
رئوس مطالب
هفته اول

روش انجام یک پژوهش عملی :موضوع و اهداف و ویژگیهای پژوهش عملی

هفته دوم

مراحل انجام تحقیق در علوم اجتماعی و حقوق

هفته سوم

روش های بیان مساله و انواع مسایل پژوهش 1

هفته چهارم

روش های پژوهش در علوم توصیفی و علوم تجویزی

هفته پنجم

مساله سازی در علوم توصیفی و علوم تجویزی

هفته ششم

مساله های پژوهش در حقوق و حقوق کیفری

هفته هفتم

مساله های پژوهش در جرمشناسی

هفته هشتم

پیشینه سنجی و چارچوب نظری پژوهش

هفته نهم

تنظیم پرسشهای پژوهش و فرضیه پردازی

هفته دهم

اهمیت ،اهداف و نوآوری پژوهش

هفته یازدهم

ساختار پژوهش

هفته دوازدهم

انتخاب روش پژوهش و شیوه گردآوری داده ها و اطالعات مورد نیاز پژوهش

هفته سیزدهم

انواع داده ها ،انواع متغیرها پژوهشی،

هفته چهاردهم

روشهای انجام پژوهش میدانی و تجربی ،جامعه آماری و نمونه آماری

هفته پانزدهم

تجزیه و تحلیل داد ها و اطالعات گردآوری شده

هفته شانزدهم

ارایه نتایج و یافته های پژوهش

توجه :در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به
روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره-1 : :ارائه طرح پژوهشی نمونه -2ارائه تحقیق  -3امتحان میان ترم کتبی -4پرسش های مستمر در
کالس -5امتحان پایان ترم
منابع مطالعاتی:
 -1مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،تالیف آقای محمد رضا حافظ نیا
-2
-3
-4

