
                                                                                                                                          

 

 تفصیلی تا ترخی از جراین تِ طَر اختصاصی تا تاکیذ تر جٌایات علیِ ًفسآشٌایی  : درس یکل هدف

 هطالة رئَس

 :ثیبى همدهِ ای هفصل شبهل ّفتِ اٍل

  (اختصبصی)هفَْم حمَق جسای خصَصی 

 تمسین ثٌدی ّبی حمَق جسا 

 تمسین ثٌدی ّبی جرائن ثِ صَرت کلی 

 )تعریف جٌبیت ثر ًفس )لتل 

 مْی/ تعریف حمَلی/ تعریف لبًًَی)لتل عودی(تعریف ف 

 :ثررسی اجساء عٌصر هبدی لتل ٍ جٌبیبت عودی دٍم ّفتِ

 جسء اٍل(هَضَع لتل عودی( 

 ثررسی جرم سمط جٌیي 

 ثررسی خَدکشی 

 )اتبًبزیب)لتل از رٍی ترحن 

 ًِجسء دٍم(رفتبر هجرهب( 

 :اداهِ ثررسی اجساء عٌصر هبدی لتل ٍ جٌبیبت عودی سَم ّفتِ

 اجتوبع سجت ٍ هجبشر 

 اجتوبع اسجبة 

 )ًتیجِ هجرهبًِ )حسء سَم 

 السبم هرگ 

 )راثطِ سججیت )جسء چْبرم 

 اجسای عٌصر هعٌَی در جٌبیبت عودی:ثررسی   چْارم ّفتِ

 ثررسی هَاد لبًًَی هرتجط 

  ًیت عبمسَء 

 خدا بنام

 » درس طرح فرم «

 کارشناسی  :مقطع             فقه و مبانی حقوق اسالمی  :شیگرارشته            الهیات و معارف اسالمی :   دانشکده

                  واحد 2 ی : نظر واحد تعداد          حقوق جزای خصوصی در اسالم                                                            :درس نام

 



 سَء ًیت خبص 

 علن ثِ هَضَع 

 هعیي ثَدى ّدف 

 سرایت در جٌبیت 

 شرٍع  ثِ لتل عودی:ثررسی جرم  پٌجن ّفتِ

  لبًًَیعٌصر 

 عٌصر هبدی 

 شرکت در جٌبیبت عودی:ثررسی 

 عٌصر هبدی 

 عٌصر هعٌَی 

 ضَاثط حبکن ثر شرکت در جٌبیبت 

 :ثررسی هعبًٍت در لتل عودی ششن ّفتِ

 هعبًٍت ّبی خبص 

 :ادلِ اثجبت جٌبیت ثررسی

 ٍیژگی ّبی ادلِ اثجبت 

 اًَاع ادلِ اثجبت: 

 الرارالف(

 شْبدت شَْدة(

 لسبهِ ج(

 علن لبضید(

 ثحث تفصیلی پیراهَى ادلِ اثجبت جٌبیت: ّفتن ّفتِ

 ِلسبه 

 علن لبضی 

 ثررسی علل هَجِْ ٍ رافع هسئَلیت کیفری در جٌبیبت عودی: ّشتن ّفتِ

 هْدٍر الدم ثَدى همتَل 

 لتل عودی در همبم دفبع هشرٍع 

 ثررسی علل هَجِْ ٍ رافع هسئَلیت کیفری در جٌبیبت عودی:اداهِ  ًْن ّفتِ

 لتل در فراش تَسط شَّر 

 لتل عودی در اجرای اهر آهر لبًًَی  

 ثررسی علل هَجِْ ٍ رافع هسئَلیت کیفری در جٌبیبت عودی:اداهِ  دّن ّفتِ



 اکراُ در جٌبیت ثر عضَ/ اکراُ در لتل 

  رٍاًیارتکبة جٌبیت در حبل هستی یب عدم تعبدل 

 ثررسی علل هَجِْ ٍ رافع هسئَلیت کیفری در جٌبیبت عودی:اداهِ  ازدّنی ّفتِ

 ارتکبة جٌبیت در حبل خَاة یب ثیَْشی 

 ارتکبة جٌبیت تَسط اطفبل/ ًَجَاًبى/ هجبًیي 

 ثررسی هجبزات لتل عودی: دٍازدّن ّفتِ

 هجبزات اصلی 

 لصبصالف( 

 دیِ ( ة

 تعسیرج(

 هجبزات ّبی تعسیری در لجبل ارتکبة جٌبیبت عودی: ثررسی سدّنیس ّفتِ

  هجبزات ّبی تعسیری در لجبل ارتکبة جٌبیبت عودیهصبدیك 

  ثر عضَهجبزات ّبی تعسیری در لجبل ارتکبة جٌبیبت هصبدیك 

 ًکبتی در هجبزات تکویلی 

 جبزات تجعیًکبتی در ه 

 شرائط اجرای لصبص ًفس ٍ عضَثررسی  چْاردّن ّفتِ

 ثررسی سبیر اًَاع جٌبیبت: پاًسدّن ّفتِ

 جٌبیبت شجِ عود 

 جٌبیبت خطبی هحض 

 ثررسی جٌبیبت هبدٍىِ ًفس  شاًسدّن ّفتِ

  ثررسی جرم  سمط جٌیي 

 ِهٌبزع 

 وع ثٌدی هطبلت ًیوسبل ٍ هرٍر اجوبلی هطبلت ٍ پبسخ ثِ سَاالت داًشجَیبىج 
 



             پایاى ترم ارزیاتی : کار کالسی ،هیاى ترم ،کٌفراًس ٍ

 ٍ جسٍُ خالصِ شذُ آى کتابجرائن علیِ اشخاص دکتر حسیي هیر هحوذ صادقی هٌثع: 

 


