
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



  

  

  

شناسی ـ فقه و حقـوق جـزا ـ مـدیریت اصـالح و کیفرهـاي         حقوق جزا و جزم(مباحث   نام دروس  ردیف

  )قضایی ـ حقوق کیفري اطفال و نوجوانان 

  متون تخصصی  متون حقوق به زبان انگلیسی  1

  فقهمتون   2
کتـاب   کِتَاب الوقفِ ـ کِتَاب العطیۀ ـ  (  وقف و عطایاـ) القضاء ـ کِتَاب الشهادت ( القضاء و الشهادات

  )القرض ـ کتاب الرهن ـ کتاب الحجرـ کتاب الدینِ (  دین، رهن و حجرـ )متاجر

  حقوق جزاي عمومی  3

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

ش اجتماعی علیه پدیده جنایی ـ تحول واکنش اجتماعی علیه پدیده جنایی پدیده جنایی و علل آن ـ واکن 

  )عنصر قانونی ـ عنصر روانی(ـ بزه و بزهکار ـ عناصر تشکیل دهنده جرم 

  : کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

 تا 1(مواد :  مواد عمومی:دفتر سوم ـ  تحوالت تاریخی حقوق کیفري:دفتر دومـ کلیات :دفتر اول

تعاریف، قلمروي اجراي قـوانین جزایـی در مکـان،    : ؛ مشتمل بر1392ون مجازات اسالمی   قان) 13

  و دادرسی کیفريها  قلمروي اجراي قوانین جزایی در زمان، قانونی بودن جرایم و مجازات

  حقوق جزاي اختصاصی  4

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  :جرایم علیه اشخاص

  جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص 

   از فصل دومکل قسمت اول: کتاب مدرسان شریف ها در صلسرف

   و دیاتکل مبحث قصاص: از قانون مجازات اسالمی

ـ قانون استفساریه نسبت به کلمات، اهانات، توهین و یا ) 1384مصوب (قانون سقط درمانی : قوانین خاص

خـاطرات جـانی   ـ قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع م) 1379مصوب (هتک حرمت  

  ) 1354مصوب (

  آیین دادرسی کیفري  5

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

دادسرا، ویژگی و تشکیالت ـ دادسرا و تکلیـف تعقیـب ـ جهـات      ( دعواي عمومی ـ) مرجع تعقیب(کلیات 

دعـواي   ـ  )قانونی شروع به تعقیب ـ ضابطان دادگستري ـ شروط و موانع تعقیب ـ موارد سقوط دعواي عمومی

تعلیـق تعقیـب ـ بایگـانی کـردن      (ـ وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقـات مقـدماتی   وصی  خص

  )پرونده ـ مصالحه و سازش ـ ترك تعقیب

کل بخش اول ـ بخش دوم از فصل اول تا آخر فصل سـوم و کـل    : کتاب مدرسان شریف ها در سرفصل

  فصل دهم از بخش دوم

  )293 تا 288مواد (و ) 88 تا 1اد مو(مواد قانون : ـ قانون آیین دادرسی کیفري

  

  .کند  ها براي داوطلبان کفایت می پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 

 1آزمون 



  

  
  

  

شناسی ـ فقه و حقـوق جـزا ـ مـدیریت اصـالح و کیفرهـاي         حقوق جزا و جزم(مباحث   نام دروس  ردیف

  )یی ـ حقوق کیفري اطفال و نوجوانان قضا

  متون تخصصی  متون حقوق به زبان انگلیسی  1

  متون فقه  2

کتَـاب  (  صـلح و شـرکت  ـ) کتاب الضَّمان ـ کتاب الحوالَۀِ ـ کتَاب الکفَالَۀ  ( ضمان، حواله و کفالت

لحِ ـ کتابیـۀِ     (مضاربه، ودیعه و عاریه  ـ)  الشَّرکَۀِالصارالع ـۀ ـ کِتَـابدیعالو بۀِ ـ کِتَابضَارالم ــ ) کتَِاب 

کتـاب اإلجـارة ـ کتـاب     ( اجـاره و وکالـت   ــ ) کِتَاب المزارعۀِ ـ کِتَاب المـساقاة  (مزارعه و مساقات 

  )الوکالۀُ

  حقوق جزاي عمومی  3

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

بنـدي   هاي واکـنش اجتمـاعی ـ فهرسـت و طبقـه      صورت(اکنش اجتماعی علیه جرم، کیفرها و اقدامات تأمینی و

هـاي معافیـت از مجـازات ـ      سـبب (قواعد ناظر بر جرم واحد [نمودهاي واکنش اجتماعی ـ تعیین میزان مجازات  

دور حکم ـ تعلیق اجراي تعویق ص(و تعویق اجراي مجازات )] هاي حبس هاي تخفیف مجازات ـ جایگزین سبب

  )مجازات ـ آزادي مشروط

  : کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

هـاي     مجـازات :؛ مشتمل بر1392قانون مجازات اسالمی ) 87 تا 14(مواد ها از     مجازات: دفتر سوم 

ـ تخف ـ نحوه تعیین و اعمال مجازاتـ اعاده حیثیت افراد از دیدگاه قوانین اصلی و تکمیلی و تبعی  یف مجازات و ها 

ـ مجازاتتعویق صدور حکم ـ تعلیق اجراي مجازات ـ نظام نیمه آزادي ـ معافیت از آن ـ  هاي  نظام آزادي مشروط 

  جایگزین حبس

  حقوق جزاي اختصاصی  4

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  و دیات  و حدود)سایر جرایم علیه اشخاص (جرایم علیه تمامیت معنوي اشخاص

ـ  :برمبحث حدود مشتمل  ـ  حد لواط حد زنا  ـ حد مصرف مسکر  ـ حد مساحقه  ـ محاربـه    حد تفخیذ  ـ حد سـرقت   

ـ بغی ـ افساد فی   االرض 

  کل قسمت دوم از فصل دوم و کل فصل اول: کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

  مباحث دیات و حدود : مجازات اسالمیاز قانون 

  قوانین خاص

  آیین دادرسی کیفري  5

  :کتب دانشگاهیها در  سرفصل

هاي تحقیقات مقدماتی ـ دسترسـی بـه پرونـده تحقیقـات و برخـورداري از        ویژگی(تحقیقات مقدماتی 

  ــ ) ضاییقـ وکیل مدافع مرجع تحقیق و صالحیت محلی ـ اقدامات تحقیقـی ـ قرارهـاي تـأمین و نظـارت       

ن کیفري ـ رابطـه کفیـل و    االثر شدن قرارهاي تأمین ـ انواع قرارهاي تامی ملغی(قرارهاي تأمین کیفري 

  )مکفول ـ حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت ـ تخفیف یا تبدیل تأمین

از ابتداي فصل چهارم از بخـش دوم تـا آخـر فـصل هفـتم از        : کتاب مدرسان شریف  ها در     سرفصل

  بخش دوم و کل فصل نهم از بخش دوم

  )287 تا 285مواد (و ) 261 تا 89مواد (مواد قانون : قانون آیین دادرسی کیفري

  

  .کند  ها براي داوطلبان کفایت می پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 

 2آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) اطفال و نوجوانان شناسی ـ فقه و حقوق جزا ـ مدیریت اصالح و کیفرهاي قضایی ـ حقوق کیفري حقوق جزا و جزم( مباحث

  1و2هاي  مجموع مباحث آزمون

  

  

  

  

  

 

 3آزمون 



  

  

  

  نام دروس  ردیف
شناسی ـ فقه و حقوق جزا ـ مدیریت اصالح و کیفرهاي قـضایی ـ حقـوق       حقوق جزا و جزم(مباحث 

  )کیفري اطفال و نوجوانان 

1  
متون حقوق به زبان 

  انگلیسی
  متون تخصصی

  متون فقه  2

النکاح ـ المحرَّمات ـ المهر ـ    (نکاح ـ   وصیتـ) یة ـ کتاب السبق والسرما َلة ـ کتاب الجعا لَشفعةکتاب ا(شفعه و جعاله 

 ـ  ةکتاب الطالق ـ کتاب الخلع و المبار ( طالق، خلع و مبارات و لعان ـ) العیوب و التدلیس ـ أحکام األوالد ـ النَّفقات  

  )کِتَاب اإلقرار ـ کتَاب الغصبِ(  اقرار و غصبـ) کتاب اللعان

  حقوق جزاي عمومی  3

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

 بندي جرایم ـ بزهکار و عنـصر   هاي تشدید مجازات و قواعد ناظر بر جرایم متعدد ـ طبقه  سقوط مجازات و زوال محکومیت و سبب

  )ي رفتار مادي ماهیت رفتار مادي ـ دوام رفتار مادي ـ شمار رفتار مادي ـ نتیجه(ـ عنصر مادي ) ـ معاون2ـ فاعل ، 1(مادي جرم 

  :  کتاب مدرسان شریفها در سرفصل

مینی و أ  مجازات و ا قـدامات تـ  :؛ مشتمل بر1392قانون مجازات اسالمی ) 139 تا  88(مواد  ها از     مجازت: دفتر سوم 

  )عفوـ نسخ قانون ـ گذشت شاکی ـ مرور زمان ـ توبه مجرم ـ اعمال قاعده درأ(یتی اطفال و نوجوانان ـ سقوط مجازات ترب

ـ  ـ جرم عقیم ـ جرم محالشرو ع به جرم (جرایم: سومدفتر  ـ  ـ تجريمحال موضوعی و محال حکمی   ـ محال مطلق و محال نسبی 

شرکت در جرم ـ معاونت در جرم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان   زات اسالمی ـ  حکم جرم محال در حقوق ایران و قانون مجا

  ) یافته ـ تعدد جرم ـ تکرار جرم

  مسائل متفرقه  :؛ مشتمل بر1392قانون مجازات اسالمی ) 216 تا 214(مواد 

  حقوق جزاي اختصاصی  4

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  جرایم علیه اموال و مالکیت

  صور خاص آن ـ خیانت در امانت و صور خاص آن ـ سرقت و توابع ـ صدور چک پرداخت نشدنیکالهبرداري و 

  کل فصل سوم: کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

 قانون تشدید مجازات کالهبرداري ـ اختالس و ارتشاء و قانون صدور چک و از قانون مجازات اسالمی :قانون مجازات اسالمی

  ین مرتبط و قوان673 و 596، 674مواد 

ـ قانون تشدید مجـازات مـرتکبین ارتـشاء ،     ) 1384اصالحیه (گران در نظام اقتصادي کشور  قانون مجازات اخالل :قوانین خاص 

ــ قـانون جـرایم    ) 1386مـصوب  (شـویی   ـ قانون جدید صدور چک  ـ قانون مبارزه با پول ) 1367مصوب (اختالس و کالهبرداري 

  )4رتبط با مباحث آزمون مرحله  ـ مواد م1388مصوب (اي  رایانه

  آیین دادرسی کیفري  5

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

ـ نحوه رسیدگی  ـ صالحیت مراجع رسیدگی کیفري  ـ رسیدگی مجدد و راهقرارهاي نهایی    هاي شکایت از احکاممراجع کیفري 

ـ بخـش سـوم   ) ان پس از ختم تحقیقاتاقدامات بازپرس و دادست( بخش دوم    :فصل هشتم از  : کتاب مدرسان شریف  ها در     سرفصل

  )اعتراض به آراء(ـ بخش چهارم ) هاي کیفري، رسیدگی و صدور راي دادگاه(

  )483 تا 294مواد (و ) 284 تا 262مواد (مواد قانون : قانون آیین دادرسی کیفري

  

  

  

  .کند  ها براي داوطلبان کفایت می خواندن یکی از آنپوشانی دارند و تنها  مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4آزمون 



  

 

  

  

  

شناسی ـ فقه و حقوق جزا ـ مدیریت اصـالح و کیفرهـاي قـضایی ـ         حقوق جزا و جزم(مباحث   نام دروس  ردیف

  )حقوق کیفري اطفال و نوجوانان 

  متون تخصصی  متون حقوق به زبان انگلیسی  1

  متون فقه  2
) القصاص(  قصاصـ) اقسام حد زنا( حدود ـ  ارثـ) کتاب القطۀ ـ کتاب احیاء الموات( لقطه و احیاء موات

  )کتاب الدیات( دیات ـ

  حقوق جزاي عمومی  3

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

مسئولیت کیفري به ) ـ اشخاص حقوقی2ـ اشخاص طبیعی ـ  1(اسباب اباحه ـ بزهکار و عنصر روانی جرم  : قانونیزوال عنصر 

  )اسباب مانع مسئولیت کیفري و اماره عدم مسئولیت کیفري اطفال(علت رفتار دیگري و مسئولیت کیفري بزهکار 

  : کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

  :؛ مشتمل بر1392قانون مجازات اسالمی ) 213 تا 140(مواد  ازت کیفري شرایط و موانع مسئولی:  سومدفتر

  موانع مسئولیت کیفري و شرایط 

  ) مواد عمومی، اقرار، شهادت ، سوگند، علم قاضی (در امور کیفري ادله اثبات: دفتر سوم

  حقوق جزاي اختصاصی  4

  :ها در کتب دانشگاهی سرفصل

  جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 

  رایم متفرقهج

  5 و 4کل فصل : کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

   و قانون تعزیرات287 تا 279مواد : از قانون مجازات اسالمی

ي مطالب در ایـن سرفـصل گنجانـده شـده      پوشانی دارند و تنها براي دوره برخی از مواد قانونی با مباحث قبلی هم   : توجه* 

  .است

ـ قانون بکارگیري سالح توسط مامورین نیروهـاي مـسلح در     ) 1382مصوب  ( مسلح   قانون جرایم نیروهاي  : قوانین خاص 

قـانون جـرایم   ــ  ) 1336مصوب (گران در صنایع نفت ایران  ـ قانون  راجع به مجازات اخالل  ) 1373مصوب  (موارد ضروري   

  )5 مرحله  ـ مواد مرتبط با مباحث آزمون1388مصوب (اي  رایانه

  آیین دادرسی کیفري  5

  :ها در کتب دانشگاهی لسرفص

دادرسـی    ـ جـرائم نیروهـاي مـسلح    ـ آیـین دادرسـی    )ي اثبـات در امـور کیفـري    ادلـه (اجراي احکام کیفـري  

 آراء وحدت  ـاشخاص حقوقی ـ هزینه دادرسیاي ـ آیین دادرسی جرائم  الکترونیک ـ آیین دادرسی جرائم رایانه

  خاص قوانین ـرویه 

 و تربیتـی ـ بخـش    اجراي احکام کیفري و اقدامات تأمینی: بخش پنجم: کتاب مدرسان شریفها در  سرفصل

:  ـ بخـش نهـم   م نیروهاي مسلحئآیین دادرسی جرا: سایر مقررات ـ بخش هشتم : هزینه دادرسی ـ بخش هفتم : ششم

آیـین دادرسـی جـرائم اشـخاص     : اي ـ بخش یـازدهم   جرائم رایانهآیین دادرسی : دادرسی الکترونیک ـ بخش دهم 

  )آراء وحدت رویه(قوانین خاص ـ ضمیمه : سیزدهم ـ بخش سایر مقررات: ی ـ بخش دوازدهمحقوق

  )699 تا 426مواد (مواد قانون :  کیفريقانون آیین دادرسی

.کند  کفایت میبراي داوطلبان ها  پوشانی دارند و تنها خواندن یکی از آن مباحث مطروحه در کتب دانشگاهی و کتاب مدرسان شریف هم: توجه* 

 5آزمون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )شناسی ـ فقه و حقوق جزا ـ مدیریت اصالح و کیفرهاي قضایی ـ حقوق کیفري اطفال و نوجوانان  حقوق جزا و جزم(مباحث 

  5و4هاي  مجموع مباحث آزمون

  
  

  

 6آزمون 



 

 

 

 : تخصصي و زبان عمومي   
  ـ كتاب مذرسان شريف1   

 ، ترجمٍ اسماعيل صغيري )وشر ميسان(Law made simpleـ 2   

 ، ترجمٍ محمذ تقي رفيعي )اوتشارات مجذ(A level and AS level law ـ3   

 ، دكتر گًدرز افتخار جُرميLaw textsـ 4   

 Oxford's law dictionaryـ 5   

 words 504ـ 6   

  Essential words for Toeflـ 7   

 كىذ. ي زتان تخصصي مطالعٍ َريك از كتة فًق كفايت مي * جُت مطالعٍ   

 :متون فقه   
 ـ كتاب مذرسان شريف1   

 لمعٍ دمشقيٍ )دي جلذ ـ شُيذ ايل(ـ 2   

 تٍ َمراٌ كتاب فقٍ استذالليالمشقيٍ  شرح اللمعٍ تحرير الريضٍ في ـ3   

 :ساي عموميحقوق ج   
 ـ كتاب مذرسان شريف1   

 جلذ( 3ـ حقًق جساي عمًمي، دكتر محمذ علي اردتيلي )2    

 216تا  1محشاي قاوًن مجازات اسالمي )دكتر گلذيزيان( از مادٌ  منبع تكميلي:   

 :حقوق جساي اختصاصي   
 ـ كتاب مذرسان شريف1   

 (ميرمحمذ صادقيجرائم عليٍ اشخاص )دكتر (: 1حقًق جساي اختصاصي ) ـ 2   

 جرائم عليٍ امًال ي مالكيت )دكتر مير محمذ صادقي((: 2حقًق جساي اختصاصي ) ـ3   

 جرائم عليٍ آسايش ي امىيت )دكتر مير محمذ صادقي((: 3حقًق جساي اختصاصي )ـ 4   

 لذيزيان(ـ مثاحث حذيد ي ديات از كتاب محشاي قاوًن مجازات اسالمي )دكتر گ5   

 كتاب محشاي قاوًن مجازات اسالمي )دكتر گلذيزيان( منبع تكميلي:   

 :آييه دادرسي كيفري   
  ـ كتاب مذرسان شريف1    

 جلذ( 2))دكتر خالقي(  2ي1 ـ آييه دادرسي كيفري2   

 (دكتر خالقيكيفري )آييه دادرسي  َا در قاوًن وكتٍـ 3   
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