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1398تهرانـ



بلندفهرستِ

 سخنِ ناشر

 فهرستِ کوتاه

   (کمی راستِیگفتارِ چاپِ دوم )و شیپ

 چاپِ نخست گفتارِ شیپ

 ییجنایِدادگسترۀوسامانیسشنادهید:بزهکمیبخشِ

 نگر برگردان یِسشنا دهید . بزهکمیفصلِ 

 ییجنا یِدادگستر ۀه و ساماندید م: بزهکیگفتارِ 

 دیدگیِ او بزه ۀدربار ییها دیده و مالحظه الف( شناختِ بزه

 جنایی یِدادگستر ۀدیده در سامان تِ بزهیّو موقع گاهیب( جا

 ییجنا استِیاز او در پرتوِ س تیه و حمادید بزه یها گفتارِ دوم: حق

 یتیحما یِسشنا دهید ه در بزهدید بزه یِشناس و گونه فیالف( تعر

 هدید بزه یها ب( حق

 هدید از بزه تیپ( حما

 یانیپا یها ت( مالحظه

 یو قانونِ مجازاتِ اسالم  دهید گفتارِ سوم: بزه

 شناسانه دهید در واژگانِ بزه یپارچگکیو نا یالف( آشفتگ

 1392و ق.م. ا.  حهیال یها یب( نوآور

 1370نسبت به ق. م. ا.  1392و ق. م. ا.  حهیال یها رفت شیپ( پ

 نِ خاصدگاید بزه یِشناسهدید فصلِ دوم: بزه

 نوجوانان و کودکان یِسشنا دهید م: بزهکیگفتارِ 

 نوجوانان و سزاباور نسبت به کودکانـ  یهیتنب افتِیالف( ره

 ینوجوانان در قانونِ مجازاتِ اسالم و به کودکان مدار دهید بزه افتِیب( ره

 مخدّر یها مادّه یها جرم یِسشنا دهید گفتارِدوم: بزه

 مخدّر یها مادّه ۀمجرمان ۀدیپد ۀسازند یها الف( جرم

 مخدّر یها مادّه یها جرم یِسشنا دهید ب( بزه

 یدپاشیاس ۀشناسان دهید بزه لِیتحل: نگر یپژوه نمونه یِسشنا دهید گفتارِ سوم: بزه

 یدپاشیبه اس شناسانه دهید هبز افتیالف( ره

 یبهرام ۀآمن ۀپروند ۀشناسان دهید بزه لیب( تحل

 یانیپا یها پ( مالحظه



 

 وحقوقِبشریسشنادهیدبخشِدوم:بزه

 یآب یِتیحما یِسشنا دهید . بزهکمیفصلِ 

 در سازمانِ مللِ متّحد یتیحما یِسشنا دهید : بزهکمیگفتارِ 

 دیدگان ( بزه الف

 و رفتارِ دادگرانه یرستدادگ  به  رسی( دست ب

 خسارت ( جبرانِ پ

 غرامت ( ت

 دیدگان بزه  به  ( کمک ث

 از قدرت  ِ سوءاستفادهدیدگانِ ( بزه ج

 یانیپا یها چ( مالحظه

 ندگاید بزه یِجهان یها و حق یتیحما یِسشنا دهید گفتارِ دوم: بزه

 و رفتارِ دادگرانه یرسی به دادگستردیدگان در پرتوِ اصلِ دست جهانیِ بزه یها الف( حق

 دیده و متّهم بزه یها ترازیِ حق دیدگانِ خاص در پرتوِ اصلِ هم جهانی برای بزه یها ب( حق

 یانیپا یها پ( مالحظه

ـ د بـزه  یبـرا  یبانیو پشـت  یدادگر ۀسازمانِ مللِ متّحد دربار ونِیکنوانس سِینو شی: پوستیپ ن و  دگای
  (2010 یۀاستفاده از قدرت )هشتمِ فور سوء انِیقربان

 دادگرانه یِسوءاستفاده از قدرت در پرتوِ دادرس یِسشنا دهید فصلِ دوم. بزه

 استفاده از قدرت و سوء یسشنا دهید م: بزهکیگفتارِ 

 دیده دیدگی در تعریفِ بزه تمایزِ بزههای م الف( خاستگاه

 یگروه یِدگید بزه و یفرد یِدگید بزه ها در پرتوِ دو اصلِ افراد و گروه یِدگید بزه زِیب( تما

 المللی بین ییِدر حقوقِ جنا دیدگیِ گروهی های شناختِ بزه پ( مالك

 یانیپا یها ت( مالحظه

 دادگرانه یِرسدادو  یسشنا دهید گفتارِ دوم. بزه

 ییجنا یها یه در دادرسدید بزه یِخیتار گاهِیالف( جا

 دادگرانه یِه و متّهم در بسترِ دادرسدید بزه یها حق رِیزناپذیگر ۀب( مالزم

 یانیپا یها پ( مالحظه

 هینما

 نامه کتاب

 یسشنا دهید بزه یها آلبومِ چهره :یانیپا وستِیپ

  [Benjamin Mendelsohnمِندِلسون  ] نیامیبِن

  [Hans von Hentig]  گیهِنت هانس فون

  [Ezzat Fattah] عزّت فتّاح 

  [Robert Elias]  اسییرابرت اِل

  [M. Cherif Bassiouni]  یونیبَس فیمحمّدشر

  [Jan Van Dijk]  کیاد  فان انی
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