مشخصات عمومی
نام و نام خانوادگی :امید رستمی غازانی
گروه آموزشی :حقوق جزا و جرمشناسی
مرتبه علمی :استادیار
رایانامه:

تحصیالت دانشگاهی:
مقطع رشته تحصیلی

عنوان رشته تحصیلی

محل تحصیل

تاریخ شروع تحصیل

کارشناسی
کارشناسی ارشد

حقوق
حقوق جزا و جرم شناسی

دکترا

دکتری تخصصی حقوق کیفری
و جرم شناسی

دانشگاه تبریز
دانشگاه علوم قضایی و خدمات
اداری
دانشگاه تهران

2831
2831
2831

دروس ارائه شده
 .2آیین دادرسی مدنی ( 2و .1 ) 1حقوق جزای عموی .8 1تعقیب و دادرسی کیفری  .4جرایم علیه اموال و مالکیت  .5جرایم علیه اشخاص .1
حقوق جزای اختصاصی( 2و .7 )1آیین دادرسی کیفری(2و8و .3 )1مقدمه علم حقوق  .1جامعه شناسی جنایی  .21تاریخ تحوالت حقوق کیفری

مقاالت و کتب چاپ شده:
مقاالت
.2

پروژه تحقیقاتی بررسی کم وکیف تحقق عملی استقالل قضایی در ایران (آسیب شناسی استقالل قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسالمی
ایران

.1

پروژه تحقیقاتی مطالعه تطبیقی استقالل مالی قوه قضاییه (معاونت راهبردی قوه قضاییه )

.8

پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی در اولین همایش ملی پسشگیری از جرم

.4

مسئولیت سیاستگذاری پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران و الیحه پیشگیری از جرم در همایش ملی علمی – کاربردی پیشگیری از
جرم

.5

مقاله تفکیک جرایم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده

.1

نقش وکیل دادگستری در میانجیگریکیفری (مجله کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی شماره 28بهار 2833

.7

پیشگیری از پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقتیتی ایران(مجله کارگاه شماره21بهار2831

.3

پیشگیری از جرایم و تخلفات حرفه ای وکال«ضرورتها و راهکارها»( مجله کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی شماره  27و  23بهار و
تابستان 2831

مسئولیت قوه قضایه در پیشگیری از جرم در پرتو بند  5اصل  251قانون اساسی دو فصلنامه عالمه(نامه پژوهشی فقه و حقوق )3شماره 81

.1

بهار و تابستان 2811
 .21آیین دادرسی تعدد جرم (پیام آموزش شماره  51مهر و آبان 2811
 .22مجازات تبعی در فقه امامیه فصلنامه دیدگاه های حقوقی(شماره  55پاییز )2811
 .21صالحی ت مراجع کیفری در تعدد جرم(مجله ک انون وکالی داد گستری آذربایجان شرقی شماره  18و 14پاییز و زمستان )2811
 .28نوآو ری های پلیس و پیشگیری از جرم(ترجمه) فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم شماره  11بهار 2811
 .24حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری بین المللی (مجالت علمی پژوهشی) مجله حقوقی دادگستری شماره  38تابستان 2811
 .25تمرکز امور قضایی در قوه قضایی (مجالت علمی پژوهشی) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی شماره 18پاییز 2811
 .21زمینه های عدالت ترمیمی در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی (مجالت علمی پژوهشی)مجله پژوهش حقوق دانشگاه عالمه شماره 4
پاییز2811
 .27صدمات و خطاها(مجله کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی شماره 88و 84بهار و تابستان )2818
 .23توبه و نقش آن در سقوط مجازات تبعی (ماهنامه دادرسی شماره  221خرداد و تیر )2814
 .21حقوق کیفری برای شهروندان(فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم شماره  81پاییز 2814
 .11ارجاع ضابطه مند پرونده ها قضایی از منظر استقالل قضایی با نگاهی به استاد بین المللی(مجالت علمی ترویجی)دو فصلنامه پژوهش های
حقوقی شماره 2811 82
 .12پروژه تحقیقاتی رقم سیاه بزهکاری در شهر تهران
 .11جنبه های حقوقی فلسفی سیاسی و جامعه شناختی مجازات (دو فصلنامه پزوهشنامه حقوق کیفری)
 .18مجازات درنظریه اجتماعی – سیاسی دیوید گارلند
کتب
.2

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی

.1

مجموعه نظریات مشورتی دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی

.8

مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

.4

شرح جامع آیین دادرسی کیفری

