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 دانا بودتوانا بود هر که 

 

  : مقدمه 

، نقشی مهم فردي و برقرار نظم حقوق و آزادي هاي  صیانت از حقوق عمومی ، ، درحقوق کیفري 
. یکی از اصالح و تکمیل می شودتحوالت اجتماعی و بین المللی،  همپايقواعد آن  و ایفاء می کند

جرم ، مجرم و  است که در آن موضوع هاي حقوق کیفري عمومی ،شاخه هاي این دانش بشري
 بررسی می شود . در سه درس و سه نیم سال تحصیلی ضد جرم ، مسؤلیت کیفري و واکنش ها

  . حقوق کیفري عمومی یک ، جرم استدرس محور مطالعات در 

 

 

  اهداف : ) یکم

 آشنائی دانشجویان با :ز عبارت است ا اهدف این درس

 مفهوم حقوقی جرم و تمییز آن از مفاهیم مشابه -

 عمومی جرم ها شامل رکن قانونی ، رکن مادي و رکن روانیچارچوب اعتباري و  -

 دسته بندي جرم ها -

 

  روش تدریس : ) دوم 

بحث و سوال ،  از حسب مورد است و و به شیوة تحلیلی از روش سخنرانی تدریس با بهره گیري
مانند تخته سفید یا نمایش اسالید هم ی براي تسهیل آموزش از امکانات استفاده می شود. گقت و گو



و حسب مورد  ، آموزه هاي حقوقی / دکتریناستناد به قانونتحلیل موضوعات با  استفاده می شود.
دقیقه اي است  100جلسه حضوري  16تدریس کمینه در  .است و گاه نگرش هاي فقهی آراء قضائی

  ی شود.برگزار م و گاه غیر حضوري نیزحضوري  ولی جلسه هاي اضافه

 

 

 : و جلسه هاي درس سرفصل هاسوم ) 

 تعریف جرم-1

 در حقوق کیفري و تمییز آن از شبه جرم و تخلف انضباطی.  تعریف جرم-

 جرم در جرم شناسی-

 جرم در فقه اسالمی-

 جلسه اول
 

 ارکان عمومی تشکیل دهنده جرم -2

 رکن قانونی :-

 ها پیشینه ، مبانی و کاربست / کاربرد، و گونه ها مفهوم  اصل قانونی بودن کیفري؛ - 

 

 جلسه دوم
 

  در زمان کیفري تفسیر قانون و اعمال قانونقلمرو  دو در بودنی نتایج اصل قانون- 

 تفسیر قانون کیفري-3



 تفسیر مفهوم-

 انواع تفسیر-

 روش هاي تفسیر-

 قانون کیفري تفسیر منطقی و محدود-

 سومجلسه 
 

 کیفري در زمان اعمال قانون قلمرو -4

 مفهوم-

 قواعد: -

 اعمال قانون در دوره اعتبار-

 حکومت قانون زمان وقوع رفتار(مجرمانه)-

 عدم عطف قانون به گذشته-

 عطف قانون ارفاق آمیز / خفیف تر به گذشته-

 شکلیاعمال فوري قانون کیفري -

 و ششم پنجم چهارم ،جلسه 
 

 عوامل موجهۀ جرم / اسباب اباحه -6

 انواع-

 آثار-

  حکم قانون-



 اجراي قانون اهم-

 هفتمجلسه 
 

 امر آمر قانونی -

 هشتمجلسه 
 

 دفاع مشروع-

 نهمجلسه 
 

 اضطرار / ضرورت-

 دهمجلسه 
 

 اجازة قانون-

 رضایت قربانی -

 فرزند متعارف تادیب و حفاظت-

و تجویز پزشکی مشروع احیجرّ-  

 

ورزشی یاتعمل-  

 دهمدوازدهم و یازجلسه 
 

ماديرکن -7  



مفهوم -  

عناصر رکن مادي-  

  رفتار مجرمانهگونه هاي -

و آثار آن  نتیجۀ مجرمانه-  

رابطۀ علیت-  

 دهمچهاردهم وسیزجلسه 
 

ناقص /ناتمامهاي جرم  -8  

اندیشه و طراحی جرم-  

عمل مقدماتی-  

شرایط تحقق : مفهوم و  شروع به جرم-  

شروع به جرم و عملیات مقدماتی تمییزمرز -  

جرم محال-  

جرم عقیم-  

مجازات جرم هاي ناتمام-  

 و شانزدهم پانزدهمجلسه 
 

رکن روانی -9  

مفهوم-  

عناصر رکن روانی در جرم هاي عمدي-  



آگاهی-  

اراده-  

و سوء نیت معین و نامعین قصد مجرمانه و انواع آن : سوء نیت عام و خاص-  

انگیزه-  

عناصر رکن روانی در جرم هاي غیر عمدي-  

قصور در تفکرخطاي جزائی / -  

گونه هاي قصور : بی احتیاطی و بی مباالتی-  

جرم مادي صرف-  

 و هجدهم هفدهمجلسه 
 

دسته بندي جرم ها -10  

؛دسته بندي جرم ها وفق رکن قانونی-  

جرم هاي عادي ، سیاسی ، مطبوعاتی و نظامی-  

دسته بندي جرم ها وفق رکن مادي؛-  

مطلق و مقیدجرم هاي  -  

مستمر ، به عادت و مرکبجرم هاي آنی ، -  

دسته بندي جرم ها وفق رکن روانی؛-  

جرم هاي ساده و مرتبط-  

 و بیستم نوزدهمجلسه 
 



 

 چهارم ) منابع درس :  -

 ضمن توجه به مباحث مطرح درکالس، از منابع زیر استفاده کنید:

 

منابع اصلی:-الف  

، آخرین سال نشر میزان تهران،، د نخستلاردبیلی ، محمد علی ، حقوق جزاي عمومی ، ج -
.انتشار  

قانون اساسی ، چاپ روز-  

، چاپ روز قانون مجازات اسالمی-  

چاپ روز ، قانون آئین دادرسی کیفري-  

منابع تکمیلی :-ب  

 .انتشار سال آخرینانتشارات طرح نو ، صانعی، پرویز ،حقوق جزاي عمومی، تهران ،-

 .انتشار سال آخرینعلی آبادي، عبدالحسین ، حقوق جنائی ، تهران ، انتشارات فردوسی، -

 .انتشار سال آخرین میزان، نشر تهران، عمومی، جزاي حقوق هاي بایسته ایرج، گلدوزیان،-

 حقوق جزاي عمومی ، نشر دادگستر ، آخرین سال انتشار. میر محمد صادقی، حسین،-

 .انتشار سال آخرین دانش، گنج انتشارات تهران، عمومی، جزاي حقوق زمینه رضا، نوربها،-

 منابع و مقاالت دیگري که در کالس درس معرفی می شوند. -

 که در کالس درس معرفی می شوند . به ویژه: ی یا سامانه هایپایگاه داده سایت ،  -

 https://dotic.irپایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و مقررات کشور : -



 ttps://ara.jri.ac.irh/سامانه ملی آراي قضائی : -

 https://edarehoquqy.eadl.irحقوقی قوة قضائیه :  کل سایت اداره-

 

 ارزیابی پیشرفت علمی دانشجویان : )  مپنج

آن پاسخ مناسب  شاخص که مهمترین است درساستاد ارزیابی پیشرفت علمی دانشجویان بر عهدة 
انشائی / تشریحی ترکیبی از سوال هاي معموال  سوال هاي آزمون .  استپایانی به سوال هاي آزمون 

و فعالیت کالسی شاخص تکمیلی تمام حضور  دو یا چهار گزینه اي است.و همچنین سوال هاي 
س ، انجام مناسب تکالیف با پذیرش استاد دربراي سنجش پیشرفت علمی دانشجو در درس است. 

 قابل قبول ، داراي امتیاز است.  و ارائه مقاله پژوهشی خاص

 است . مطلوب و برخوردار از امتیاز ،حضور در تمامی جلسه هاي آموزشی درس

 .می شودنقلمداد منظم  حضور ، از آن  روجخ وبه کالس در ورود تعجیل ناموجه  و تاخیر

  .نیست محرومیت از آزمون موجبغیبت موجه تا سه جلسه 

 

 نسان اال ما سعیلیس لال

 کوشا و پیروز باشید

 محسن عینی

https://ara.jri.ac.ir/
https://edarehoquqy.eadl.ir/

