
 عنوان برنامه: افتتاحیه زمان

  تالوت آیاتی از قرآن کریم 03:8تا  03:8

  پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 03:8تا  03:8

شناسی و دبیر علمی همایش  سخنرانی مدیر محترم گروه حقوق جزا و جرم 0388تا  03:8

  )دکتر نسرین مهرا(

 سخنرانی رئیس محترم دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 0388تا  0388

 زاده( )دکتر ابراهیم بیگ

 سخنرانی آیت ا... دکتر سید مصطفی محقق داماد 03:8تا  0388

 سخنرانی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسالمی  03:8تا  03:8

 )دکتر حسین میرمحمدصادقی(

 پذیرایی  08388تا  03:8

 زمان موضوع سخنران

دکتر فیروز محمودی 

 جانکی
بازتاب مرزهای نامحدود حقوق کیفری بر 

  ازدحام جمعیت کیفری

 083:8تا  08388

 083:8تا  083:8 جمعیت کیفری3 مدیریت یا کنترل دکتر علی صفاری 

دکتر حسنعلی 

  زادگان مؤذن

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در فرآیند 

  دادرسی کیفری

 00388تا  083:8

مجازات، امنیت اجتماعی و حق بر مجازات   دکتر سعید قماشی

  نشدن

 003:8تا  00388

  0:388تا  003:8 گفتگوی حقوقی

  :0تا  0:388 صرف نهار

 زمان موضوع سخنران

گرا3 راهبرد کالن کاهش  حکمرانی رفاه دکتر حسین غالمی

 جمعیت کیفری 

02:61تا  02:61  

مجازات حبببسد درمبانبده مبیبان  دکتر هما داودی گرمارودی 

  گرایی مداری و امنیتکرامت

00:11تا  02:61  

سببیبباسببت جببنببایببی کشببورهببای  جناب آقای امین زحمتکش

اسکاندیناوی در کاهبش جبمبعبیبت 

 ها  کیفری زندان

00:61تا  00:11  

 گفتگوی حقوقی  00388تا  023:8

 افتتاحیه همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

 مراسم افتتاحیه همایش

 نشست یکم همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

 اعضای نشست: دکتر محمدعلی اردبیلی )مدیر( و دکتر سید علی کاظمی

 نشست دوم همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

پور اعضای نشست: دکتر باقر شاملو )مدیر( و دکتر مهدی صبوری  

 اختتامیه همایش همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

 اختتامیه همایش

 نشست سوم همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

 اعضای نشست: دکتر جعفر کوشا )مدیر( و دکتر سیدعلیرضا میرکمالی

 
 
 

         
 

 دانشکده حقوق
 شناسی گروه حقوق جزا و جرم

 

 برنامه همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه

 

 عصر 01:91صبح تا  1:91، از ساعت 0931اردیبهشت ماه  01زمان:  
 تاالر عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیمکان: 

 

 دکتر نسرین مهرادبیر علمی همایش: 

 دکتر امیرحسن نیازپوردبیر اجرایی همایش: 

 زمان موضوع سخنران

دکتر علی اصغر 

 جهانگیر 
راهبردهای عملی کاهش جمعیت کیفری در 

 های ایران  زندان

 06:61تا  06

های راهبردهای ابزارگرایی کیفری به سیاست دکتر محمد فرجیها

 قضایی کاهش زندانیان

06:61تا  06:61  

های حبس در کاهش جمعیت نقش جایگزین دکتر احمد مظفری

ها با رویکردی به عدالت کیفری اطفال و زندان

 نوجوانان

00:11تا  06:61  

دو پرسش درباره ماهیت حقوقی مرخصی  دکتر رحیم نوبهار

زندانی و دامنه آن در نظام حقوق کیفری 

 ایران 

00:61تا  00:11  

  00388تا  083:8 گفتگوی حقوقی

  003:8تا  00388 پذیرایی

 زمان اعضای نشست )به ترتیب حروف الفبا(

  دکتر محمدعلی اردبیلی

 

 

 

   003:8تا  00388

 دکتر باقر شاملو

 دکتر جعفر کوشا

 دکتر نسرین مهرا )اختتامیه همایش(

 حسین نجفی ابرندآبادی دکتر علی

 عکس یادگاری همایش


