بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :حقوق ،الهیات و علوم سیاسی

رشته  :حقوق

نام درس :جرم شناسی تعداد واحد نظری 2 :واحد

گرایش :جزا و جرم شناسی
تعداد واحد عملی0 :

مقطع :دکتری
عنوان درس پیشنیاز:

نام مدرس :دکتر محمد آشوری تمام وقت  نیمه وقت  مدعو محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 
هدف کلی درس :

آشنا کردن هرچه بیشتر دانشجویان با طبیعت ،زیستی ،اجتماعی و روانی جرم از مسیر راهکارههای ارایه شده توسط
اندیشمندان ،فالسفه و نظریه های مهم جرم شناختی ؛سیاست جنایی نشات گرفته و حاکم از این دیدگاهها در سطح بین
المللی؛بررسی سیاست جنایی حاکم برنظام تقنینی و اجرایی جمهوری اسالمی ایران
رئوس مطالب
هفته اول

نقد نظام کیفری اروپایی قبل از قرن نوزدهم میالدی،انسانی شدن نظام کیفری و ظهور مکاتب کالسیک

هفته دوم

بررسی و نقد مکاتب کالسیک،اصول بنیادی آن و عوامل موثر بر عدم کارایی این مکاتب

هفته سوم

زمینه های ظهور مکتب اثباتی ایتالیایی ،پیدایش دانش جرم شناختی ،ضرورت شناخت شخصیت جرم

هفته چهارم

تقابل دیدگاههای مکاتب کالسیک و مکتب محیط اجتماعی فرانسوی_ بلژیکی و مکتب اثباتی

هفته پنجم

تعامل پوزیتویست ها و کالسیک ها و هم زیستی اقدامات تامینی و مجازات در قوانین موضوعه اروپایی و خاور میانه

هفته ششم

اقدامات سازمان ملل متحد از جمله در زمینه برگزاری کنگره های جرم شناختی پس از جنگ جهانی دوم و رویکرد جدید به
دادرسی اطفال بزهکار

هفته هفتم

ظهور مکاتب دفاع اجتماعی گرماتیکا و مارک آنسل،تاکید بر ضرورت اصالح ودرمان بزهکاران و تاثیر آن بر اروپایی قاره ای

هفته هشتم

از اثبات گرایی زیستی تا اثبات گرایی روانی -نقد و بررسی

هفته نهم

نظریه فشار در جرم شناسی:جرم و فرهنگ،جرم و فرصت،تاثیر دیدگاههای دورکیم بر این نظریه در آمریکا و کانادا

هفته دهم

نظریه برچسب زنی و پیوندهای آن با دیدگاه" کنش متقابل نمادی" در جامعه شناسی

هفته یازدهم

نظریه جرم شناسی مارکسیستی -بررسی دیدگاههای " وفاق"  " ،تضاد" و دیدگاه رادیکال.

هفته

نظریه جرم شناختی انتقادی :جرم شناسی ساختارگرا،پسا نو گرایی و نیز جرم شناسی نوین

دوازدهم
هفته سیزدهم

نظریه جرم شناسی اقتصادی  :اقتصاد جرم ،اقتصاد و جرم...

هفته

نظریه جرم شناسی فرهنگی +دیدگاههای فمینیستی( فمینیسم لیبرال ،رادیکال  ،فرهنگی)...

چهاردهم
هفته پانزدهم

نظریه جرم شناسی" راست جدید" دیدگاه اختبار گرایی جناح راست( مقاله این دیدگاه با سایت جنایی حاکم بر نظام تقنینی
ایران )

هفته
شانزدهم

نظریه جرم شناسی " راست جدید" دیدگاه سنت گرا محافظه کار( مقاله این دیدگاه با سایت جنایی حاکم بر نظام تقنینی 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:

تحقیق و کنفرانس و ارائه آن
منابع مطالعاتی:

 -1جرم و جرم شناسی اثر راب وایت /فیونا هینز .برگردان از علی سلیمی با همکاری محسن کارخانه و فرید مخاطب
قمی .از انتشارات پژوهکده حوزه و دانشگاه
 -2دفاع اجتماعی .اثر مارک آنسل ،ترجمه محمد آشوری ،علی حسین نجفی ابرند ابادی .گنج دانش
 -3جرم شناسی نظری ولد .اثر تامس برنارد و سایرین .ترجمه علی شجاعی ،انتشارات دادگستر
 -4جرم شناسی عمومی .اثر غالمرضا محمد نسل ،انتشارات دادگستر
 -5تازه های علوم جنایی( در دو جلد) انتشارات میزان

