
 

تعاليبسمه
تهراندانشگاه

 حقوقجزاوجرمشناسي

 (Course Plan)طرحدرسترمي

 جرمشناسينامدرس:
 2:   تعدادواحد

 : مهرنوش ابوذریناماستاد

 دانشجویان کارشناسی حقوق: مخاطبان

 1398دوم تحصيلي(:لسازمانبرگزاري)نيم

 درس،چگونگيچارچوبمباحث(:شرحمختصريازدرس)موضوعياموضوعاتاساسي،اهميت

در این درس در صدد هستیم مفاهیم جرم، مجرم و مسائل ناشی از بزهکاری با نگرش خرد و کالن علت شناسی در 

رویکردهای روانشناسی، زیست شناسی و جامعه شناسی بررسی شود و نگرش ها و دستاوردهای مربوط به پیشگیری از 

ظریه های موجود مورد طرح، نقد و بررسی قرار گرفته و بازتاب آن در قوانین بزهکاری و بزهدیدگی مطرح شود لذا ن

 کشورهای مختلف از جمله ایران ارائه شود. 

هدفكليدرس:

نسبت به مفهوم جرم، انحراف و آسیب های اجتماعی و ایجاد دغدغه در آنها جهت توجه افزایش درک دانشجویان 

علت شناسی و راهکاریابی.تحلیلی به مسائل پیرامون خود از منظر 



اهدافجزئي:
 آشناييبامفهومجرموانحراف (1

 آشناييباديدگاههايمختلفدرخصوصعللبزهکاري (2

 آشناييباديدگاههايمختلفدرتحليلوعلتشناسيبزهديدگي (3

 آشناييباپيشگيريازبزهکاريوبزهديدگيكود (4

 خصوصآسيبهاياجتماعيوجرايمبهبودتواناييدرکوتحليلمسائلمختلفدر (5

 

 :پرسشوپاسخوبحثكالسي)هاي(تدريسشيوه

 اسالید پاورپوینت، فیلم های مرتبط با نظریات جرم شناسی، آراء قضائی مرتبط با مباحث :هايوياموادآموزشيرسانه

 روزهای سه شنبه : درسهزمانارائ

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی مکانبرگزاريدرس:

 

 

هاوزمانسنجشوارزشيابيدانشجوروش




 

 ساعت تاريخ نمره روش

  هر جلسه نمره 3 بحث گروهی و مشارکت  

  هر جلسه نمره 1 حضور منظم در کالس 

  بر اساس برنامه آموزشی نمره16 امتحان پایان ترم



مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجويان:

 دراز مقاله ارائه بحثگروهييا جهتكنفرانسو موضوعاتاعالمشده در ميرود انتظار دانشجويان

 موضوعاتروز،حضورومشاركتفعالداشتهوكليهتکاليفرابهخوبيانجامدهند.

 

 
اجزاءوشيوهاجرايدرس:

:دقیقه 10مدت زمان:                                             مقدمه 
:کلیات درس 
 :دقیقه 25بخش اول درس                               مدت زمان 
 :دقیقه 10پرسش و پاسخ                 مدت زمان 
 :دقیقه 25بخش دوم درس                               مدت زمان 
دقیقه  5مدت زمان:                      :و نتیجه گیری جمع بندی 
:ارزشیابی درس 
 دقیقه 15مدت زمان:                      سوالو بحث دانشجویان در پایان کالس وحضور و غیاب 

 :منابعوموادآموزشيمورداستفاده
 نظریه های جرم شناسی یان مارش

 جزوات جرم شناسی دکتر نجفی ابرندآبادی

 جرم شناسی نظری، علی شجاعی

 دانشنامه جرم شناسی، نجفی ابرندابادی

 جرم  شناسی ، علی سلیمی

 :توضيحات

 دانشجویان موظف به حضور فعال در کالس هستند.

در صورت غیبت بیشتر از حد مجاز، لیست به معاونت آموزشی اعالم شده و با احتساب نمره صفر امکان حضور در 

 رد.جلسه امتحان وجود ندا











 

مباحثدرس:

 
 

 مفهوم جرم شناسی  -جلسه اول

 تاریخچه و پیدایش جرم شناسی -جلسه دوم

 تحوالت تاریخی جرم شناسی -جلسه سوم

 نظریه های علت شناسی کلیات  –جلسه چهارم 

 شاخه ها و قلمروهای جرم شناسی : -جلسه پنجم

 جرم شناسی نظری 

 جرم شناسی کاربردی

 نظریه های فردی : علل زیستی  -جلسه ششم

 نظریه های فردی : علل روانی -جلسه هفتم

 علل اجتماعینظریه های فردی :  -جلسه هشتم

 نظریه های ساختاری  -جلسه نهم

 نظریه های ساختاریادامه -جلسه دهم

 پیشگیری اجتماعی/ پیشگیری فردی: پیشگیری از جرم -جلسه یازدهم

 از جرمادامه پیشگیری  -جلسه دوازدهم

 بزهدیده شناسی -جلسه سیزدهم

 جرم شناسی در ایران و تحوالت حاصله در قوانین -جلسه چهاردهم

 نظریه های جدید جرم شناسی -جلسه پانزدهم

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تعاليبسمه
تهراندانشگاه

 حقوقجزاوجرمشناسي

 (Course Plan)ترميطرحدرس

        بزهکاری اطفال نامدرس:
 2   :تعدادواحد

 هرنوش ابوذریم:  ناماستاد

 کارشناسی حقوقدانشجویان : مخاطبان

 1398 دوم  تحصيلي(:لسانيماري)ززمانبرگ

 :ساسي،اهميتدرس،چگونگيچارچوبمباحث(شرحمختصريازدرس)موضوعياموضوعاتا

در این درس هدف، شناخت اهمیت حفاظت و حمایت از کودکان و نوجوانان در بزهکاری یا بزهدیدگی آنان و شناسایی 

ضرورت اتخاذ سیاست کیفری افتراقی دراین حوزه و طرح مفاهیم جرم شناسی از منظر علت شناسی و پیشگیری می 

 .باشد

هدفكليدرس:

با مفاهیم حقوق کیفری اطفال و نوجوانان و ضرورت توجه متمایز به این گروه خاص در افزایش درک دانشجویان 

مباحث حقوقی.



:جزئياهداف
 آشناييبامفهومطفل (1

 آشناييباديدگاههايمختلفدرخصوصسنمسئوليتكيفري (2

 آشناييباعللمختلفدربزهکارياطفالونوجوانان (3

 زهديدگياطفالوكودکآزاريآشناييباب (4

 آشناييباپيشگيريازبزهکاريوبزهديدگيكودكانونوجوانان (5

 درکوتحليلمسائلمختلفدرخصوصآسيبهاياجتماعيحوزهكودكانونوجوانانبهبودتوانايي (6

 

 :پرسشوپاسخوبحثكالسي)هاي(تدريسشيوه

 ینت، فیلم های مرتبط با نظریات جرم شناسی، آراء قضائی مرتبط با مباحثاسالید پاورپو :وياموادآموزشييهارسانه

 روزهای سه شنبه : درسهارائزمان

 حقوق و علوم سیاسی دانشکده برگزاريدرس:مکان

 

 

هاوزمانسنجشوارزشيابيدانشجوروش




 

 ساعت تاريخ رهنم روش

  هر جلسه نمره 3  بحث گروهی و مشارکت 

  هر جلسه نمره 1  کالسحضور منظم در 

  ر اساس برنامه آموزشیب نمره16 امتحان پایان ترم



مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجويان:

مي انتظار دانشجويان دراز مقاله ارائه بحثگروهييا جهتكنفرانسو موضوعاتاعالمشده در رود

 خوبيانجامدهند.موضوعاتروز،حضورومشاركتفعالداشتهوكليهتکاليفرابه

 

 
اجزاءوشيوهاجرايدرس:

:دقیقه 10مدت زمان:                                             مقدمه 
 :کلیات درس 
     :دقیقه 25بخش اول درس                               مدت زمان 
    دقیقه 10مدت زمان:                                 پرسش و پاسخ 
     :دقیقه 25بخش دوم درس                               مدت زمان 
 دقیقه  5مدت زمان:                      :جمع بندی و نتیجه گیری 
 :ارزشیابی درس 
    دقیقه 15دت زمان: م                     و بحث دانشجویان در پایان کالس وحضور و غیاب سوال 

 :منابعوموادآموزشيمورداستفاده
 نظریه های جرم شناسی یان مارش

 اسی دکتر نجفی ابرندآبادینجزوات جرم ش

 معظمی ،بزهکاری اطفال 
 ،نیازپورعدالت کیفری اطفال و نوجوانان

 ، پیوندیحقوق کودک
 ، حق پناهانجرم شناسی بزهکاری اطفال و نوجوانان

 :توضيحات

 یان موظف به حضور فعال در کالس هستند.دانشجو

در صورت غیبت بیشتر از حد مجاز، لیست به معاونت آموزشی اعالم شده و با احتساب نمره صفر امکان حضور در 

 جلسه امتحان وجود ندارد.









 



مباحثدرس:

 
 ) حقوق بین الملل و حقوق ایران( تعریف طفل -جلسه اول

 به مفهوم طفل در ایرانتحوالت حقوقی مربوط  -جلسه دوم

 مفهوم طفل از منظر زیست شناسی -جلسه سوم

 مفهوم طفل از منظر روانشناسی و شناسایی مولفه های روانشناختی مربوط به آن -جلسه چهارم

 مفهوم طفل از منظر فقه  -جلسه پنجم

 مفهوم سن مسئولیت کیفری و تحوالت آن در حقوق ایران و سایر کشورها -جلسه ششم

 بزهکاری اطفال  -هفتمجلسه 

 تعریف بزهکاری اطفال و شناسایی علت تمایز با بزهکاری بزرگساالن -جلسه هشتم

 ویژگی بزهکاری اطفال -جلسه نهم

 اقسام جرایم اطفال -جلسه دهم

 ) خانواده، مدرسه، همساالن، محله، رسانه ( عوامل موثر در بزهکاری اطفال  -جلسه یازدهم

 های زیستی، روانی، اجتماعی()نظریه  ی جرم شناسی در بزهکاری اطفالنظریه ها -جلسه دوزادهم

 نبزهدیدگی اطفال و خشونت علیه کودکا -جلسه سیزدهم 

 پیشگیری از بزهکاری اطفال  -جلسه چهاردهم 

 پیشگیری موقعیت مدار و پیشگیری فرد مدار)رشدمدار ، جامعه مدار( -جلسه پانزدهم

 فعال در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی اطفال نهادهای موثر و -جلسه شانزدهم

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تعاليبسمه
تهراندانشگاه

 حقوقجزاوجرمشناسي

 (Course Plan)طرحدرسترمي

 حقوق تطبیقی اطفال و نوجواناننامدرس:
 2:   تعدادواحد

 : مهرنوش ابوذریناماستاد

 دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان: مخاطبان

 1398دوم تحصيلي(:لسازمانبرگزاري)نيم

 مختصريازدرس)موضوعياموضوعاتاساسي،اهميتدرس،چگونگيچارچوبمباحث(:شرح

در این درس در صدد هستیم با شناسایی وجوه تمایز نظام حقوقی کشورها با یکدیگر و لزوم استفاده از تجربیات 

تعامالت و تبادل  بین المللی در زمینه نقد و توسعه نظام حقوقی کشورها، تحوالت نظام حقوقی ایران تحت تاثیر

 دانش حقوقی در سطح بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.

هدفكليدرس:

نسبت به مفهوم حقوق تطبیقی و آشنایی با نظام های مختلف حقوق کیفری در مفاهیم حقوق افزایش درک دانشجویان 

کودک.



اهدافجزئي:
 آشناييبامفهومطفلدرنظامهايحقوقيمختلف (1

 مصالحعاليكودکوحقوقبينادينكودکدرنظامهايحقوقيمختلفآشناييبا (2

 بهبودتواناييدرکوتحليلمسائلمختلفدرخصوصآسيبهاياجتماعيحوزهكودكانونوجوانان (3

 

 :پرسشوپاسخوبحثكالسي)هاي(تدريسشيوه

 اسالید پاورپوینت، فیلم های مرتبط ، بازدید گروهی در صورت امکان :هايوياموادآموزشيرسانه

 روزهای شنبه : درسهزمانارائ

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی مکانبرگزاريدرس:

 

 

هاوزمانسنجشوارزشيابيدانشجوروش


 ساعت تاريخ نمره روش

  هر جلسه نمره 3 بحث گروهی و مشارکت  

  هر جلسه نمره 1 حضور منظم در کالس 



 

  بر اساس برنامه آموزشی نمره16 امتحان پایان ترم



مقرراتدرسوانتظاراتازدانشجويان:

در مقاله ارائه بحثگروهييا جهتكنفرانسو موضوعاتاعالمشده در ميرود انتظار دانشجويان از

 انجامدهند.موضوعاتروز،حضورومشاركتفعالداشتهوكليهتکاليفرابهخوبي

 

 
اجزاءوشيوهاجرايدرس:

:دقیقه 10مدت زمان:                                             مقدمه 
:کلیات درس 
 :دقیقه 25بخش اول درس                               مدت زمان 
 :دقیقه 10پرسش و پاسخ                 مدت زمان 
              دقیقه 25مدت زمان:                  بخش دوم درس 
دقیقه  5مدت زمان:                      :جمع بندی و نتیجه گیری 
:ارزشیابی درس 
 دقیقه 15مدت زمان:                      سوالو بحث دانشجویان در پایان کالس وحضور و غیاب 

 :منابعوموادآموزشيمورداستفاده
 عبدالحسین شیرویحقوق تطبیقی، 

 حقوق کودک، غالمرضا پیوندی

 مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ملی و بین المللی، محمودرضاعابد خراسانی -درآمدی به حقوق کودک

 آسیب شناسی حقوق کودکان، سعید مدنی قهفرخی

 :توضيحات

 دانشجویان موظف به حضور فعال در کالس هستند.

مجاز، لیست به معاونت آموزشی اعالم شده و با احتساب نمره صفر امکان حضور در در صورت غیبت بیشتر از حد 

 جلسه امتحان وجود ندارد.













مباحثدرس:



 

 
 

 موضوع حقوق تطبیقی -جلسه اول

 وظیفه و روش حقوق تطبیقی -جلسه دوم

 اقسام و طبقه بندی نظام های حقوقی  -جلسه سوم

 ژرمنی  -نظام حقوقی رومی-جلسه چهارم

 نظام حقوقی کامن ال -جلسه پنجم

 نظام حقوقی اسالمی -جلسه ششم

 ها ) هندو، چین و ... (سایر نظام -جلسه هفتم

 های حقوقیعلل اختالف نظام -جلسه هشتم

 دیدگاه نظام های حقوقی مختلف نسبت به اطفال  -جلسه نهم

 مبانی و روش شناسی حقوق کودک  -جلسه دهم

 قوانین و سازوکارهای ویژه اطفال در ایران  -جلسه یازدهم

 کشورهای مختلف قوانین و سازوکارهای ویژه اطفال در -جلسه دوازدهم

 پیشینه حقوق کودک در جهان، اسناد بین المللی و ایران -جلسه سیزدهم

 ادامه پیشینه حقوق کودک در جهان، اسناد بین المللی و ایران -جلسه چهاردهم

 کنفرانس دانشجویان در خصوص آسیب شناسی حقوق کودکان در نظام های حقوقی -پانزدهمجلسه 

 کنفرانس دانشجویان در خصوص آسیب شناسی حقوق کودکان در نظام های حقوقی-جلسه شانزدهم

 

 


 

 

 


