بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :حقوق جزای عمومی تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی0 :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز.……………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :حقوق جزای عمومی (-)1مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی
رئوس مطالب
هفته اول

خاستگاه مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

هفته دوم

فواید پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

هفته سوم

مشکالت پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

هفته چهارم

ارزیابی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

هفته پنجم

مدل های مسوولیت اشخاص حقوقی1-

هفته ششم

مدل های مسوولیت اشخاص حقوقی2-

هفته هفتم

ارکان مسوولیت شخص حقوقی (شرایط ایجابی) 1

هفته هشتم

(تحلیل و ارزیابی کالس از مباحث مطرح شده)

هفته نهم

ارکان مسوولیت شخص حقوقی (شرایط ایجابی) 2

هفته دهم

ارکان مسوولیت شخص حقوقی (شرایط سلبی) 1

هفته یازدهم

ارکان مسوولیت شخص حقوقی (شرایط سلبی) 2

هفته دوازدهم

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی (مجازات های سالب حقوق)

هفته سیزدهم

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی (مجازات های محدود کننده آزادی)

هفته چهاردهم

ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی (جزای نقدی و سایر ضمانت اجراها)

هفته پانزدهم

مسوولیت کیفری دولت (دالیل پذیرش و عدم پذیرش)

هفته شانزدهم

مسوولیت کیفری دولت (وضعیت مسئولیت در حقوق ایران)

توجه :در صورت تغییر مب احث 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 :پرسش و پاسخ در کالس و درگیر کردن دانشجو در اظهار نظر در خصوص نظرات دیگران
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی
نام درس :حقوق جزای عمومی تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی0 :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

عنوان درس پیشنیاز.……………… :

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :حقوق جزای عمومی کارشناسی
رئوس مطالب
هفته اول

چیستی و چگونگی شکل گیری حقوق جزای عمومی

هفته دوم

موضوع حقوق جزای عمومی

هفته سوم

ارکان تشکیل دهنده جرم-عنصر قانونی1-

هفته چهارم

ارکان تشکیل دهنده جرم-عنصر قانونی2-

هفته پنجم

ارکان تشکیل دهنده جرم-عنصر مادی1-

هفته ششم

ارکان تشکیل دهنده جرم-عنصر مادی2-

هفته هفتم

ارکان تشکیل دهنده جرم-عنصر روانی1-

هفته هشتم

(تحلیل و ارزیابی کالس از مباحث مطرح شده)

هفته نهم

ارکان تشکیل دهنده جرم-عنصر روانی2-

هفته دهم

انواع جرایم -بر اساس نوع مجازات

هفته یازدهم

انواع جرایم -بر اساس زیان دیده

هفته دوازدهم

انواع جرایم -بر اساس ماهیت هدف مورد حمله در جرم

هفته سیزدهم

انواع جرایم -بر اساس مرتکب جرم

هفته چهاردهم

انواع جرایم -بر اساس فضای ارتکاب جرم

هفته پانزدهم

انواع جرایم -بر اساس ارتباط با حوزه جغرافیایی کشور

هفته شانزدهم

انواع جرایم-بر اساس زمان ارتکاب

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 :پرسش و پاسخ در کالس و درگیر کردن دانشجو در اظهار نظر در خصوص نظرات دیگران
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی ارشد
عنوان درس پیشنیاز.……………… :

نام درس :جرمشناسی تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی0 :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :جرمشناسی
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف و چیستی جرمشناسی

هفته دوم

دوره های تاریخی جرمشناسی

هفته سوم

اهداف جرمشناسی

هفته چهارم

روش های مطالعاتی در جرمشناسی-روش کمی

هفته پنجم

روش های مطالعاتی در جرمشناسی-روش کیفی

هفته ششم

موضوع جرمشناسی

هفته هفتم

تقسیم بندی های جرم شناسی -جرم شناسی علت شناسی1-

هفته هشتم

(تحلیل و ارزیابی کالس از مباحث مطرح شده)

هفته نهم

تقسیم بندی های جرم شناسی -جرم شناسی علت شناسی2-

هفته دهم

تقسیم بندی های جرم شناسی -جرم شناسی کاربردی1-

هفته یازدهم

تقسیم بندی های جرم شناسی -جرم شناسی کاربردی2-

هفته دوازدهم

مکاتب جرم شناسی -مکتب تحققی

هفته سیزدهم

مکاتب جرم شناسی -مکتب واکنش اجتماعی

هفته چهاردهم

مکاتب جرم شناسی -بزه دیده شناسی

هفته پانزدهم

مکاتب جرم شناسی -بزه دیده شناسی -اهمیت مطالعه بزه دیده شناسی

هفته شانزدهم

مکاتب جرم شناسی -بزه دیده شناسی -تحوالت بزه دیده شناسی

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 :پرسش و پاسخ در کالس و درگیر کردن دانشجو در اظهار نظر در خصوص نظرات دیگران
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :تاریخ تحوالت حقوق کیفری تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :تاریخ تحوالت حقوق کیفری
رئوس مطالب
هفته اول

کلیات -سیاست گذاری کیفری -سیاست گذاری در خصوص جرم

هفته دوم

کلیات -سیاست گذاری کیفری -سیاست گذاری در خصوص مجازات

هفته سوم

اندیشه های کیفری در بین النهرین باستان -مروری بر شکل گیری و ویژگی های تفکرات کیفری

هفته چهارم

اندیشه های کیفری در بین النهرین باستان -بررسی قانون نامه های باستانی1-

هفته پنجم

اندیشه های کیفری در بین النهرین باستان -بررسی قانون نامه های باستانی2-

هفته ششم

مقایسه و تطبیق رویکردهای قانونی با تفکرات کلی کیفری

هفته هفتم

اندیشه های کیفری در ایران باستان -اندیشه های زردشت

هفته هشتم

(تحلیل و ارزیابی کالس از مباحث مطرح شده)

هفته نهم

اندیشه های کیفری در ایران باستان -رویه های اجرایی پادشاهان

هفته دهم

اندیشه های کیفری در ایران باستان -کتابچه های اجرایی

هفته یازدهم

اندیشه های کیفری در ایران بعد از اسالم-قبل از حمله مغول

هفته دوازدهم

اندیشه های کیفری در ایران بعد از اسالم-بعد از حمله مغول

هفته سیزدهم

خشونت گرایی معاصر تعامالت بین المللی و ظهور اندیشه های غربی در ساختار حقوقی ایران -دوره قاجار

هفته چهاردهم

خشونت گرایی معاصر تعامالت بین المللی و ظهور اندیشه های غربی در ساختار حقوقی ایران -ظهور مشروطه

هفته پانزدهم

خشونت گرایی معاصر تعامالت بین المللی و ظهور اندیشه های غربی در ساختار حقوقی ایران -پیامدهای حقوقی مشروطه

هفته شانزدهم

خشونت گرایی معاصر تعامالت بین المللی و ظهور اندیشه های غربی در ساختار حقوقی ایران -شکل گیری دادگستری
مدرن در ایران

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 :پرسش و پاسخ در کالس و درگیر کردن دانشجو در اظهار نظر در خصوص نظرات دیگران
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :حقوق جزای اختصاصی تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :حقوق جزای اختصاصی
رئوس مطالب
هفته اول

تعریف و کلیات مربوط به قتل

هفته دوم

ارکان قتل عمد -عنصر مادی-رفتار مادی

هفته سوم

ارکان قتل عمد -عنصر مادی-شرایط و اوضاع و احوال

هفته چهارم

ارکان قتل عمد -عنصر مادی-نتیجه

هفته پنجم

ارکان قتل عمد-عدم تحقق عنصر مادی

هفته ششم

ارکان قتل عمد -عنصر روانی-جنایات عمدی

هفته هفتم

ارکان قتل عمد -عنصر روانی -جنایات غیر عمدی

هفته هشتم

(تحلیل و ارزیابی کالس از مباحث مطرح شده)

هفته نهم

مجازات ها

هفته دهم

مجازات ها-قصاص-قصاص نفس

هفته یازدهم

مجازات ها-قصاص-قصاص عضو

هفته دوازدهم

مجازات ها-قصاص-قصاص منافع

هفته سیزدهم

مجازات ها-دیه

هفته چهاردهم

مجازات ها-دیه-ماهیت دیه

هفته پانزدهم

مجازات ها-دیه-مسوول پرداخت دیه

هفته شانزدهم

مجازات ها-قصاص

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 :پرسش و پاسخ در کالس و درگیر کردن دانشجو در اظهار نظر در خصوص نظرات دیگران
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :متون حقوقی به زبان انگلیسی تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :متون حقوقی به زبان انگلیسی
رئوس مطالب
هفته اول

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته دوم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته سوم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته چهارم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته پنجم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته ششم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته هفتم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته هشتم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته نهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته دهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته یازدهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته دوازدهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته سیزدهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته چهاردهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته پانزدهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

هفته شانزدهم

ترجمه و توضیح متن تخصصی ارائه شده به دانشجویان و در صورت نیاز بررسی تطبیقی آن با حقوق ایران

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 :ترجمه متن ابتدا توسط دانشجویان صورت می گیرد و در هر جلسه تقریبا تمامی دانشجویان مورد
پرسش قرار می گیرند.
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3

بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی رشته :گرایش :حقوق جزا و جرمشناسی مقطع :کارشناسی ارشد
نام درس :کلیات حقوق جزا تعداد واحد نظری2 :تعداد واحد عملی 0 :عنوان درس پیشنیاز.……………… :
نام مدرس :نوروز کارگری تمام وقت * نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :کلیات حقوق جزا
رئوس مطالب
هفته اول

ویژگی های حقوق جزا

هفته دوم

منابع حقوق جزا

هفته سوم

منابع حقوق جزا

هفته چهارم

چیستی قانون

هفته پنجم

جرم

هفته ششم

جرم -تقسیم بندی های انواع جرایم

هفته هفتم

جرم -عناصر تشکیل دهنده جرم

هفته هشتم

(تحلیل و ارزیابی کالس از مباحث مطرح شده)

هفته نهم

مسوولیت کیفری

هفته دهم

مسوولیت کیفری -شرایط و موانع تحقق مسوولیت

هفته یازدهم

پاسخ به جرم

هفته دوازدهم

مجازات -چرایی مجازات

هفته سیزدهم

مجازات -حق بر مجازات کردن

هفته چهاردهم

مجازات -اصول حاکم بر مجازات

هفته پانزدهم

مجازات -انواع مجازات ها

هفته شانزدهم

مجازات -تعویق-تعلیق و سقوط مجازات

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 :پرسش و پاسخ در کالس و درگیر کردن دانشجو در اظهار نظر در خصوص نظرات دیگران
منابع مطالعاتی:
-1
-2
-3
-4

