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**** 

                  به جای آنکه چندین و چند کتب رفرنس را

 .نیدبرای آزمون دکتری مطالعه ک                                                   

 چندین و چند بار مطالعه کنید این کتاب را

 و به دکتری حقوق وارد شوید.                                                                      
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 مقدمه

 یساز هیشب ایتست و  نهیدر زم یکتاب کاربرد کی فیعدم تال ،یحقوق جزا و جرمشناس یدست نخورده دکتر یاز حوزه ها یکی

کتاب مجموعه  فیکه باعث تال یمهم لیاست. از دال یدیجد دهیکار، خود ا نیصرف انجام ا نیاست. بنابرا یسواالت جرمشناس

بر جزوه  یو مبتن یجرمشناس یو عدم تمرکز در منابع اصل یپراکندگ قت،یقشد؛ در ح یشده جرمشناس یساز هیشب یتست ها

 قیباشد و علت العلل ، عدم امکان حدس دق یم یکتاب،  جهت آزمون دکتر نیا فیدر تال گرید یاصل لیدرس است. دل نیبودن ا

 نیا یآزمون دکتر تسواال یو کامال تخصص یسواالت و سبک حرفه ا یو رفرنس آن هم مسلما سطح باال یمنبع اصل

 باشد. ی( میشاخه)سواالت بخش جرمشناس

کتب  یابی در منبع یحقوق جزا و جرمشناس یه داوطلب دکتراست ک یکتاب مشکالت نیا فیدر تال گریمهم د لیاز دال یکی  

حتما  واست  یدکتر یو در سطح تخصص یا حرفه یهمان نبود کتاب تست قایمشکل دق نیشود و ا یبا آن رو به رو م یآموزش

 نگونهیا یراوقت ب یمتخصص سندهیاست: نو زیچ کی یکاست نیا یاصل لینکته هستند که دل نیا انیسطور در جر نیخوانندگان ا

سواالت  یدهند که همان جمع آور یکار ممکن را انجام م نیها آسان تر سندهینو نیاز ا یکارها صرف نکرده است. البته برخ

است.  یآزمون یو حرفه ا یکتاب تخصص یدآوریعقب گرد از پد یسهل بوده و به نوع اریبس هک یاست؛ امر شیپ یسال ها یدکتر

حقوق جزا و داوطلبان  یداوطلب دکتر کی !یرفع دغدغه ها قتیدغدغه اش در حق نیمهمتر هیت عدلمجموعه انتشارا ،یبه هر رو

در خصوص سواالت و نکات مربوط  یحت ایو  تحقوق است حال چه در بخش منابع و چه در بخش تس گرید یدر شاخه ها یدکتر

 شده است .  ریاز داوطلبان در چند سال اخ یاریبس یکه مشکل امروز یبه مصاحبه دکتر

 یهدف اصل نکهیموضوع ا نی. اولرندیچند نکته قرار بگ انیکتاب در جر نیالزم است قبل از شروع به مطالعه  ا زیداوطلبان عز ؛یبار

 کیو چند کتاب فقط در  نیرفرنس و مطالعه چند دی: تسلط داوطلب بر کتب اساتستین شترینکته ب کیکتاب  نیا فیما از تال

طراح مدنظر بوده و هم کتب و جزوات  دیهم کتب اسات یآزمون دکتر یبرا یتخصص زهیوج نیا فیدر تال نیرا.  بنابیکتاب تخصص

شده است که  یسواالت سع یجا یوجود دارد. اضافه بر آن در جا ایکه احتمال طرح سوال از کتاب آنها وجود داشته و  یدیاسات

 لیطراح، به دل دِیها و نظرات اسات یتئور انی. ضمنا در بدرفرنس شو دیمطرح شده توسط اسات یها یبه نظرات و تئور ژهیو ینگاه

کار با حوصله و دقت فراوان همراه با تخصص الزم انجام  نیمطلب وجود دارد؛ ا حیبه تشر ازیکه ن ییدر جا یموضوع حت تیاهم

 یمسائل آزمون یریادگیاما جهت  نداشته یادیاز کتب رفرنس ضرورت ز یشده است اگر مطلب یسع نکهیا یشده است. نکته بعد

شود و در  تیرعا یامانتدار یا یپاورق ایو  یشده است در هر تست یسع نکهیکتاب آورده شود؛ ضمن ا یراه گشا باشد در پاورق

که مورد استناد قرار گرفته است؛  ینکات مهم هر تست شماره صفحه کتاب ای یحیبه اتفاق موارد در آخر پاسخ تشر بیقر تیاکثر

 نیوجه خارج از نظرات و نگارشات و دکتر چیشده است به ه یاست که در متن کتاب سع نیخصوص ا نیآخر در ا نکتهرائه شود.  ا

 اتیموضوع نظر کیدر خصوص  یمختلف دیممکن است اسات نیاضافه نشود. بنابرا گرید رالزمیاز منابع غ یطراح مطلب دیاسات

شده و  ینکته بردار تیو در نها یساز هیچهارچوب مشخص خالصه، شب کی رکامال د یابارائه کرده باشند اما متن هر کت یمختلف

که  یگریو استاد د سندهیهر چند با نظر نو ردیآن کتاب مطمح نظر قرار گ سندهینظر نو یکم و کاست چیشده بدون ه یاصوال سع

کم  چیکتاب بدون ه نیما در نگارش ا کهباشد؛ چرا  شده،  مخالف دهیکش رونیاز دل مطالب کتاب ب یو اتیها و نظر یاتفاقا  تئور

موضوع به داوطلب کمک  نیا قتی. در حقمیداشته ا یهدف آزمون ینیچن نیرا مطرح کرده و از طرح ا دینظرات اسات یو کاست

 نیدارد در ان یآزمون دهیکه فا یشده متون یسع نکهیتر کند ضمن ا یمختلف آشنا شده و استدالل خود را قو اتیکند با نظریم

طراح هم در آزمون  دیباشد؛ چرا که اسات ادیز یموضوع کیدر  دگاههایاختالف د یوقت نکهیکتاب)جلد دوم( طرح نشود مخصوصا ا

سوال در آخر متن و خط قبل از سوال  حیصح نهیگز یکنند. ضمنا در هر تست یرا مطرح م یکمتر موضوعات کامال اختالف یدکتر

 نیاست.  با مطالعه ا یو خودسنج یو هم آرامش خاطر داوطلب در طول تست زن شتریکار هم دقت ب نیا لیآمده است و دل یبعد

 یایاز زوا یرا به صورت حرفه ا یو کامال تخصص یموضوعات آزمون هیشود که کل یموضوع م نیمتوجه ا کبارهیکتاب داوطلب به 
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 یتست ها اینکته به صور مختلف در خالصه نکات مهم و  کی ایسوال و  کیاز مواقع  یدر برخ دیمختلف مطالعه کرده است و شا

 یکی یموضوع هدفدار صورت گرفته و در هر تکرار مطلب نیطراح مختلف ذکر شده است؛ مسلما ا دیشده از کتب اسات یساز هیشب

خواهد  وطلبدر ذهن دامطلب  تینکته و تثب یریادگیموضوع  نیا جهیاست چرا که نت دهیآن موضوع آشکار گرد یپنهان یایاز زوا

 (.  یریادگیبود)مرور و 

با مطالعه  این است که (مجموعه تست های شبیه سازی شده سواالت دکتری؛ بخش جرمشناسی)این کتاب تیمز نیمهمتر

 نیکند؛ البته با ا یرا به صورت هدفدار مطالعه م یمربوط به جرمشناس یو جزوه هاو چند کتاب  نیچند قتیداوطلب در حق آن،

و  نیآنکه چند یداوطلب به جا نیاست. بنابرا افتادهیاز قلم ن یمربوط به جرمشناس یها یو تئور اتینظر زا یا که نکته نانیطما

 جهیبار مطالعه کند و در نت نیرا چند یکتاب خوب درباره جرمشناس کیکه  دینکته خواهد رس نیبار بخواند به ا کیچند منبع را 

 میتوانسته ا نکهیخواهد داد و ما هم خوشحال از ا جهیصورت زحمتها نت نیا. در دیکسب نما یکتردر آزمون د یرتبه قابل قبول

که انجام  یدوره مهمتر است! امر نیدر ا یزیدل مردم چه چ یو اصوال بهتر از رضا و خشنود میداوطلب را کسب کن ینسب تیرضا

 .  کندیم یضرور هیخدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدل

پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان در  

یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب  ؛قرار گیرد جزا و جرمشناسیحقوق 

تنها ایزد باریتعالی است( در هنگام مطالعه عالمت زده و به اطالع نویسندگان از طریق آی دی صورت گرفته)کما اینکه بدون نقص 

 برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. 1تلگرام و یا ایمیل زیر

 جزا و جرمشناسیدپارتمان تخصصی دکتری حقوق 
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 *جرمشناسی*
 ؟دوره نوین ایجاد نظریات جرمشناسی مصادف با کدام قرن است .1
 قرن هفدهم -الف

 قرن هجدهم -ب

 قرن نوزدهم -ج

 قرن بیستم -د

 فری و گارو سزار لمبروزو، انریکوبا ظهور افکار  نیمه دوم سده نوزدهمدر بدواً  شناسیجرمنظریات نوین علم پاسخ تشریحی: 

 طیّ کرد و در وهلۀ اول را یمرزهای جغرافیایجنایی،  شناسیبنیانگذاران مکاتب جامعهتعاقباً همراه با نظرات م و عرضه شد در کشور ایتالیا فالو

 است. تثبیت کرده کیفری دنیا اینک پس از چند دهه حاکیمت خود را بر نظام تقنینو را تحت تاثیر قرار داد  آمریکا و اروپانظام حقوقی 

در کشور  فالو فری و گارو سزار لمبروزو، انریکوبا ظهور افکار  نیمه دوم سده نوزدهمدر بدواً  یشناسجرمنظریات نوین علم نکته: 

 عرضه شد. ایتالیا
 صحیح است. ج گزینه

که در پاسخ به جرم از آن  ییو ابزارها هاسمینهادها، مکان هیکل بر اساس کدام یک از نظریات جرمشناسی، .2

 ؟؛ خود جرم زا است کندیاستفاده م
 واکنش اجتماعی -فال

 برچسب زنی -ب

 مارکسیستی  -ج

 راست نو -د

و ابزارهایی است که دستگاه عدالت کیفری هر کشور در پاسخ به جرم از  هاسمیمنظور از واکنش اجتماعی، کلیه نهادها، مکانپاسخ تشریحی: 

جرمشناسی انتقادی معتقد است در بسیاری موارد  .ها و...()دادسرا، پلیس، سازمان زندان یی، دستگاه قضاتقنین مثل دستگاه کندیآن استفاده م

 .داندمی رمؤثّرا به عمل مجرمانه  افراد در گرایش تعیین قانون جزانیز  ،خود این دستگاهها جرم زا هستند

جزایی حاکم بر  شناسان معموالً به نظاماست: جرم جنبه انتقادییکی دیگر از خصوصیات مهم علم جرمشناسی این است که دارای  نکته:

برای حل معمای  هاییبا مطالعات میدانی در خصوص چرایی جرائم )علل پیدایش جرم( و ارائه راه کنندییک مملکت خوشبین نیستند و سعی م

 .جرم، وضع موجود حقوق جزا را به وضع مطلوب تغییر دهند

 انتقادی بودن -انحصاری بودن -اصل فراملیتی بودن -مهمترین ویژگی های جرمشناسی: عدم قانونگرایی نکته:

 صحیح است.الف گزینه 

 ؟کدام یک از مکاتب ذیل  خصوصی سازی و  آزاد سازی اقتصاد را از علل شیوع جرم می دانند .3
 جرمشناسی راست نو  -الف

 جرمشناسی فمینیسم  -ب

 جرمشناسی انتقادی   -ج

 جرمشناسی سوسیالیسم -د
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توزیع ناعادالنه امکانات تولید و  ،داریعلل شیوع جرم در جوامع سرمایهاست:  عتقدم جرمشناسی مارکسیستیپاسخ تشریحی: 

 . است و خصوصی سازی و آزادسازی تجارتاقتصاد
 صحیح است. د گزینه

 ؟اساس  شکل گیری نظریه جرمشناسی مارکسیستی کدام یک از موارد ذیل است .4
 یکشاورز یایوجود طبقه پرولتار -الف

 ودموج یطبقات ینابرابر  -ب

 یمذهب یو نقص آموخته ها یکارگر یایوجود طبقه پرولتار -ج

 در امر اشتغال ژهیحقوق زنان ومردان به و ینابرابر  -د

 اساس اساس  شکل گیری نظریه نظریه جرمشناسی مارکسیستی نابرابری طبقاتی موجود است؟پاسخ تشریحی: 

 صحیح است.ب گزینه 

 ینامناسب نسبت به قانون و هنجارها یریود که جهت گش یبزهکار م یشخص زمان هینظر مطابق کدام .5

 ؟ردیبگ شیپ در مثبت یبر هنجارها یاجتماع
 معاشرت های ترجیحی نظریه -الف

 نظریه جمهوری خواه -ب

 نظریه فشار -ج

 نظریه انتقال فرهنگی -د

 نیبوده و در اثر ا یخاصفرهنگ  یدارا کیهرعضو هستند که  یمختلف یافراد در گروه ها هینظر نیطبق اپاسخ تشریحی: 

باشد  بتمث یریگ جهت نیکه اگر ا ردیگ یجامعه صورت م ینسبت به هنجارها یرینوع جهت گ کیگروه،  یدئولوژیا

ن آقرار دارد که در  یاجتماع ینسبت به هنجارها یمنف یریجهت گمقابل  در. که عضو گروه است امکان مجرم شدنش کم است یفرد

 شود، باالتر است.احتمال آنکه فرد بزهکار 

 .تارد است هیکامل شده نظررا مطرح کرد که در واقع  یحیترج یمعاشرت ها ساترلند نظریهنکته: 

 کند: یم انیخود ب هینظر یرکن را برا 9ساترلند نکته: 

 است. ینبوده بلکه اکتساب یارتکاب جرم ذاتمعنا که  نیاست؛ به ا یموختنآجرم  -1

 .شود یم آموخته یارتباط ندیدر فرا گریبا اشخاص ددر رابطه  ییجنا یرفتارها -2

 .شود یدرون گروه محدود از افراد آموخته م رفتار مجرمانه در -3
 .شود یو امثال ان آموخته م یزبان ،یروح شاتیو گرا زهیضمن آموزش رفتار مجرمانه، انگ -4

شود که  یو قانون باعث م روه از هنجارهانامساعد گ ایمساعد  یرهایاز تفس یناش یها شیو گرا زهیانگ یریجهت گ -5

 .مشخص شود رفتار فرد یریگ جهت

) رکن .ردیبگ یشیمثبت پ یبر هنجاره یاجتماع ینسبت به قانون و هنجارها نامناسب یریجهت گشود که  یبزهکار م یشخض زمان -6

 ساترلند( هینظر یاصل

شدن به نظر  لیباشد امکان متما شتریبمعنا که هرچه مدت تماس  نیداست از کثرت، مدت و شدت تماس ب یتابع یحیترج یمعاشرت ها -7

 .است باالتر گروه

 .است رمجرمانهیاست که رفتار غ ییهمان سازوکارها تابعرفتار مجرمانه  یریفراگ -8
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 .است رمجرمانهیاست که رفتار غ ییو ارزش ها ازهایهمان ن انیبرفتار مجرمانه  یریفراگ -9

 :ندساترل هینظر اترادیا

نقش اراده فرد  نیتوجه الزم ندارد همچن گریجهت که تنها به رابطه فرد با گروه توجه داشته و به عوامل کالن د نیبه ا است یتک بعد -1

 .ردیگ یم دهیرا ناد

 .فقط در مورد بزرگساالن است -2

 اریبس یجمع یرسانه ها و نترنتینظیر ا یافراد از موارد ،یدهکده جهان جادیو ا یباتوجه به گسترش تکنولوژ -3

 .ستیگروه باشد چندان موجه ن کیدر دورن  دیساترلند معتقد است روابط با نکهیا شوند. یمتاثر م

 گزینه الف صحیح است.

بر اجرای اقدامات تامینی و تربیتی  در جرایم کودکان مبتنی بر کدام  92تاکید قانون مجازات اسالمی مصوب  .6

 ؟است یجرمشناس اتینظریک از 
 جمهوری خواه -لفا

 راست نو -ب

 جرمشناسی خرد -ج

 جرمشناسی بالینی -د

نمود که به جای  شنهادیجرمشناسی کاربردی است( پ یها)که یکی از شاخه ینیدر خصوص اصالح مجرمین، جرمشناسی بالپاسخ تشریحی: 

بر اجرای اقدامات  92ات اسالمی مصوب به طور نمونه تاکید قانون مجاز )مجازات( اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود. فریک

است.)جرمشناسی بالینی جزوی از جرمشناسی کاربردی نیز  تامینی و تربیتی  در جرایم کودکان مبتنی بر این نظر

 محسوب می شود.(

سی نظری در جرمشناسی کالن و خرد و جرمشنا نتایج جنبه اجرایی دارد و از ،این رشته از علم جرمشناسی جرمشناسی کاربردی:نکته: 

 .کندیمهار و کنترل جرم استفاده م
 صحیح است.د گزینه 

از  نتریمغز افراد بزهکار سنگ »دیدگاه خاص به جبرگرایی و قبول مواردی در جرمشناسی مانند این عبارت که  .7

 ؟از نظریات کدام اندیشمند است«  است یمغز افراد عاد
 سزار بکاریا -الف

 لمبروزو -ب

 ساترلند -ج

 کو فریانری -د

شناسی کیفری شروع کرده و با ارائه کتاب در زمینه انسان سزار لمبروزو جرمشناسی علمی، نخستین بار در ایتالیا توسطپاسخ تشریحی: 

دانست. به این نتیجه رسید که بزهکاری آنطور که دکترین  خصوصیات جسمی فرد، عوامل بزهکاری را ناشی از «انسان جنایتکار»

( که انسان جنایتکار جبرگرایی؛ بلکه یک عمل جبری و حیوانی است)اعتقاد به محصول یک اراده آزاد نیستتقد بود سنتی حقوق جزا مع

لمبروزو سعی داشت گروههای انسانی را بر مبنای . شودیمبا اَعمال بزهکارانه خود به حالت حیوانی که حالت سالفۀ ماست نزدیک 

او برای نشان دادن وضعیت غیر عادی بزهکاران، بعد از مطالعۀ فراوان در اعضا و  کند.بندی ی نژادی و بیولوژیکی طبقههاتفاوت

مغز افراد بزهکار سنگینتر از مغز ی اجساد مردگان و مقایسه مشاهداتش با خصوصیات بزهکاران زنده به این نتایج رسید: هاجمجمه
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ظاهر گوش او با دیگران فرق . راست او بلندتر استافراد عادی است، قد آنان بسیار بلند و پای چپ جنایتکار از پای 

 دارد و ...در ضمن خالکوبی، ابروان پرپشت، رشد غیرعادی و غیره نیز از ویژگیهای بزهکاران است.
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