بنام خدا
»فرم طرح درس«
دانشکده  :الهیات و معارف اسالمی

رشته گرایش  :فقه و مبانی حقوق اسالمی

نام درس :حقوق جزای عمومی در اسالم
هدف کلی درس :

تعداد واحد نظری  2 :واحد

آشنبیی ثب کلیبتی پیراهوى جرم و انواع هوکبری در ارتکبة جرم و هسئولیت کیفری و انواع هجبزات

رئوس هطبلت
هفته اول

ثیبى کلیبت شبهل:
 تؼریف حمَق جسا
 تمسیوبت حمَق جسا
ٍ یژگی ّبی حمَق جسا
 هٌبثغ حمَق جسا
 ارائِ ثحثی پیراهَى جرم
الف) تؼریف جرم
ة) ػٌبصر تشکیل دٌّذُ جرم

هفته دوم

تجییي ػٌصر لبًًَی جرم:
 اصل لبًًَی ثَدى جرائن در اسالم
 آثبر اصل لبًًَی ثَدى
الف) تفسیر هضیك ًصَص جسائی
ة) ػطف ثوب سجك ًشذى
ج)هَاػذ ػطف ثوب سجك شذى لَاًیي هبَّی

هفته سوم

مقطع :کارشناسی

للورٍ لَاًیي کیفری در هکبى:
 صالحیت سرزهیٌی
 صالحیت شخصی
 صالحیت ٍالؼی
 صالحیت جْبًی

هفته چهبرم

ثررسی ثرخی از ػَاهل هَجِْ جرم:
 اهر آهر لبًًَی
 جکن لبًَى
 اجبزُ لبًًَی
 ارتکبة ػول ثرای اجرای لبًَى اّن

هفته پنجن

اداهِ ثررسی ثرخی از ػَاهل هَجِْ جرم:
 دفبع هشرٍع
الف)شرائظ دفبع
ة)هَضَػبت دفبع
 ضرٍرت
 رضبیت
الف)ػول جراحی
ة)ػولیبت ٍرزشی

هفته ششن

ثررسی ػٌصر هبدی جرم:
 اجسای ػٌصر هبدی
 دستِ ثٌذی جرائن از لحبظ سبختبری
 هراحل ارتکبة جرم:
الف)لصذ ارتکبة جرم
ة)تْیِ همذهبت
ج)هرحلِ شرٍع ثِ اجرا (هجبزات شرٍع ثِ جرم)

هفته هفتن

ثررسی ػٌصر هؼٌَی جرم
 ػٌصر هؼٌَی در جرائن ػوذی
 اجسای ػوذ:
الف)ػلن
ة)لصذ
ج)اًگیسُ
 ػٌصر هؼٌَی در جراین غیر ػوذی

هفته هشتن

پیراهَى هجرم (هرتکت جرم):
 فبػل جرم
 شرکت در جرم

 هؼبًٍت در جرم
الف)شرائظ تحمك هؼبًٍت
ة)هجبزات هؼبٍى جرم
 سردستگی
هفته نهن

هسئَلیت کیفری:
 شرائظ هسئَلیت کیفری
 هَاًغ هسئَلیت کیفری
الف)ػلل تبم
ة)ػلل ًسجی
 ثررسی اًَاع ػلل تبم هسئَلیت کیفری
الف)ػذم ثلَؽ
ة)جٌَى

هفته دهن

اداهِ ثررسی اًَاع ػلل تبم هسئَلیت کیفری:
 اججبر
الف) هفَْم اججبر
ة) اًَاع اججبر
 اکراُ
 هجبزات اکراُ کٌٌذُ

هفته یبزدهن

ثررسی ػلل ًسجی هبًغ هسئَلیت کیفری:
 اشتجبُ
 خَاة
 هستی

هفته دوازدهن

ثررسی اًَاع هجبزات ّب:
 هجبزات اصلی
الف)ثرای اشخبص حمیمی
ة)ثرای اشخبص حمَلی

هفته سیسدهن

اداهِ آشٌبیی ثب اًَاع هجبزات:
 هجبزات تکویلی
 هجبزات تجؼی

هفته چهبردهن

ًحَُ تؼییي ٍ اػوبل هجبزاتْب:
 هَارد تخفیف ٍ هؼبفیت از هجبزات
 هجبزات ّبی جبیگسیي حجس
 تشذیذ هجبزات

هفته پبنسدهن

ثررسی تؼذد جرائن:
 در جرائن هستَجت حذ
 در جرائن تؼسیری
الف)تؼذد هبدی
ة)تؼذد هؼٌَی
ثررسی تکرار جرم:

هفته شبنسدهن

آشٌبیی ثب ثرخی ًْبدّبی کیفری در لبًَى هجبزات اسالهی :29
 آشٌبیی ثب ًظبم ًیوِ آزادی
 آشٌبیی ثب ًظبم آزادی هشرٍط
 آشٌبیی ثب تؼَیك صذٍر حکن
 آشٌبیی ثب ًْبد تؼلیك هجبزات

ارزیبثی  :کبر کالسی ،هیبى ترم ،کنفرانس و پبیبى ترم
هنجع :جسوه تدارک دیده شده ثه هوراه کتبة حقوق جسای عووهی دکتر اردثیلی

