
  :اطالعات شخصی

  جعفر یزدیان جعفري: نام و نام خانوادگی

  1355: تاریخ تولد

  قم:محل تولد

  عضو هیات علمی گروه حقوق  دانشگاه کاشان

E.M: j_ yazdian@yahoo.com 

  :سوابق تحصیلی

 1378-1374حقوق، دانشگاه تهران : کارشناسی   
 1380-1378دانشگاه تهران،  حقوق جزا یی و جرم شناسی،: کارشناسی ارشد   
 دکتر ایرج گلدوزیان: استاد راهنما. بررسی جرم منازعه در حقوق کیفري ایران: عنوان پایان نامه  
 1384-1380دانشگاه تهران، حقوق جزا یی و جرم شناسی، :دکتري   
 دکتر محمد آشوري: استاد راهنما. بررسی مبانی و چگونگی تعیین مجازات متناسب: عنوان رساله  

  :سوابق آموزشی

  :تدریس در

 پردیس قم( دانشگاه تهران(  
  دانشگاه مفید قم  
  دانشگاه پیام نور قم  
 واحد علوم تحقیقات( دانشگاه آزاد اسالمی اراك(  
  مرکز تخصصی قضا  
 جامعه المصطفی العالمیه  

  : ریس شدهددروس ت

  1،2،3حقوق جزاي عمومی  



 1،2،3حقوق جزاي اختصاصی  
 کیفر شناسی  
 متون حقوقی  
 حقوق جزاي نظامی  
 مقدمه علم حقوق  

  1389و 1388به عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه کاشان در دو دوره سالهاي  انتخاب

  :سوابق  پژوهشی

  :کتب

  )در  مراحل چاپ طرح پژوهشی با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، (چرایی وچگونگی مجازات  -1

در مراحل  طرح پژوهشی با پژوهشکده جامعه المصطفی العالمیه، (مختصر حقوق کیفري اختصاصی -2
  )تدوین 

  :مقاالت

  :مقاالت پژوهشی

توجیهات فلسفی مجازات؛ از وحدت گرایی تا تکثر گرایی، مجله دانشکده حقوق دانشگاه تهران،  -1
 1386زمستان 

 1387اصل تناسب جرم ومجازات، مجله مفید ،تابستان  -2

 1387ده در حقوق کیفري، مجله حقوق اسالمی، زمستان فای –تاملی بر نظام هزینه  -3

 1388نقش جنسیت در مجازات مجرم، مجله مطالعات راهبردي زنان،پاییز  -4

 1388فرایند بازدارندگی مجازات، مجله دانش انتظامی، زمستان  -5

  

  :مقاالت ترویجی

 1384فقه و حقوق ،بهار ، تاملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده -1

 1384فقه و حقوق، پاییزي؛ مفهوم و مبانی آن، دام گستر -2



فقه و حقوق،  ،....معلوم نبودن مرتکب اصلی صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از  -3
 1385بهار 

 1385 نفقه و حقوق، زمستا اصل فردي کردن مجازات ؛ تبعیضی فاحش یا عدالتی عادالنه تر؟ -4

 1391، بهار  1فري، حقوق جزا و جرم شناسی، شماره گزینشی در حقوق کیتاملی بر ناتوان سازي  -5

پذیرش براي ( بررسی جرم خودداري از کمک به افراد در معرض خطر، حقوق جزا و جرم شناسی  -6
 )چاپ

  : داوري مقاالت

 در مجله حقوق اسالمی  -1

 در مجله اندیشه هاي حقوقی -2

 


