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 تدوین تخصصی کارگروه

 کاهش و کنترل جامع طرح

 در اجتماعی هایآسیب

 انقالب عالی شورای

 فرهنگی

 

 و کنترل جامع طرح تدوین تخصصی کارگروه .1

 یاجتماع هایآسیب کاهش

 نآ به پرداختن ضرورت و اجتماعی هایآسیب کلیت .2

 ٔ هیندرزم نگرششان و هادیدگاه بیان و نظر اعالم به .3

 آن کنترل چگونگی و طالق از ناشی هایآسیب

 عالی شورای عضو اسحاقی دکتر .1

 و فقه گروه استاد فرهنگی، انقالب

 رئیس و تهران دانشگاه حقوق مبانی

 طالق کارگروه

 عضو کنی مهدوی صدیقه دکتر .2

( عصادق ) امام دانشگاه علمیهیئت

 خواهران پردیس

97/12/23  
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دوره آمادگی موت کورت 

ه در ملی حقوق خانواد

مدرسه تابستانه پردیس 

 خواهران 

 آن اهمیت و کورت موت شناخت .1

 المللیینو ب ملی مسابقات معرفی .2

 موت مسابقات ماهوی و شکلی الزامات بررسی .3

 کورت

 انگلیسی در نویسی الیحه اصول .4

 تاهمی و حقوقی مختلف هاینظام تطبیقی بررسی .5

 هاپرونده و قضایی رویه

 و ملی سطح در خانواده حقوق موت تشکیل ایده .6

 المللیبین

 کاربردی اصول فقه .7

 عضودکتر صدیقه مهدوی کنی  .1

 (عصادق ) امام دانشگاه علمیهیئت

 خواهران پردیس

 دکتر لیال اسدی .2

 یعلمهیئت عضو دکتر عاطفه عباسی .3

 پردیس( عصادق ) امام دانشگاه

 خواهران

 دکتر داوودی .4

 سرکار خانم سیما غفاری .5

 

22/6/89 

 الی

22/6/89 

 

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2845/0/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87.%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C.%D9%85%D9%88%D8%AA.%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA.%D9%85%D9%84%DB%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.%D8%AF%D8%B1.%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF..html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2845/0/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87.%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C.%D9%85%D9%88%D8%AA.%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA.%D9%85%D9%84%DB%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.%D8%AF%D8%B1.%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF..html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2845/0/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87.%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C.%D9%85%D9%88%D8%AA.%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA.%D9%85%D9%84%DB%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.%D8%AF%D8%B1.%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF..html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2845/0/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87.%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C.%D9%85%D9%88%D8%AA.%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA.%D9%85%D9%84%DB%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.%D8%AF%D8%B1.%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF..html
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های مشترک بین همکاری

پردیس خواهران و موسسه 

موضوع شناسی احکام 

 فقهی

 دانشگاه و حوزه بین تلفیق هدف تحقق .1

 موسسه وظایف شرح خصوص در مباحثی توضیح .2

 آن هایفعالیت فقهی و احکام شناسی موضوع

 

 دیرم کلباسی والمسلمیناالسالمحجت .1

 فقهی احکام شناسی موضوع موسسه

 معاون بیات المسلمین و اسالم حجت .2

 شناسی موضوع موسسه آموزشی

 فقهی احکام

 آموزشی معاون اعالئی اسالم حجت .3

 فقهی احکام شناسی موضوع علمی

 و فقه گروه مدیر عبداهلل پور دکتر .4

 صادق امام دانشگاه اسالمی حقوق

 (ع)

 علمیهیئت عضو کنی مهدوی دکتر .5

 پردیس( ع) صادق امام دانشگاه

 خواهران

 پژوهش مدیرکل برادران دکتر .6

 پردیس( ع) صادق امام دانشگاه

 خواهران

/4/1589 

 موضوع هایفعالیت از آمدهدستبه نتایج ارسال .1

 به روزآمد و مستمر طوربه موسسه این شناسی

 این فرهنگی محصوالت ارجاع نیز و خواهران پردیس

 و کتاب قالب در خواهران پردیس اساتید به موسسه

 .کردند ارائه مقاله

 پردیس و موسسه بین مشترکی هایهمکاری .2

 و پژوهشی موضوعات تعیین جهت خواهران

 .پذیرد صورت هانامهپایان

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2782/0/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9.%D8%A8%DB%8C%D9%86.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D9%88.%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87.%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2782/0/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9.%D8%A8%DB%8C%D9%86.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D9%88.%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87.%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2782/0/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9.%D8%A8%DB%8C%D9%86.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D9%88.%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87.%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2782/0/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9.%D8%A8%DB%8C%D9%86.%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.%D9%88.%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87.%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.html
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نخستین جلسه از سلسله 

 جلسات نقد آراء قضایی 

 حبس حق پیرامون مباحثی ارائه

 

 هقو پژوهشگاه ریاست نوش شاه دکتر .1

 قضائیه

 اهدادگ بازنشسته قاضی اهوارکی دکتر .2

 تجدیدنظر

 امام دانشگاه علمیهیئت اعضای .3

 خواهران پردیس( ع) صادق

/4/1789 

 مخالف و موافق آراء بررسی ضمن حضار جلسه پایان در

 آراء با رابطه در تهران استان هایدادگاه شعب 2 از صادره

 بارأی موافقت درباره نظر اجماع به رویه، وحدت خالف

 .رسیدند حبس حق سقوط عدم و رویه وحدت

5 
دومین جلسه از سلسله  

 جلسان نقد آراء قضایی

 .دانشگاه و حوزه بین تلفیق .1

 حبس حق پیرامون مباحثی ارائه .2

 علمیهیئت عضو کنی مهدوی دکتر .1

 پردیس( عصادق ) امام دانشگاه

 خواهران

 و فقه مدیر گروه پور عبداهلل دکتر .2

صادق  امام دانشگاه اسالمی حقوق

 خواهران پردیس (ع)

98/4/25  
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اندیشی با حضور هم 

ریاست محترم مرکز 

لمیه مدیریت حوزه های ع

 سراسر کشور

 پردیس -(ع) صادق امام دانشگاه هایاولویت طرح

 مابین مشترک هایهمکاری روند بررسی و خواهران

 علمیه هایحوزه و دانشگاه

 دانشگاه آموزشی معاون خواهحق دکتر .1

 خواهران پردیس (ع) صادق امام

 علمیهیئت عضو مهدوی کنی، دکتر .2

 پردیس (ع) صادق امام دانشگاه

 خواهران

 و فقه گروه مدیر پور عبداهلل دکتر .3

 صادق امام دانشگاه اسالمی حقوق

 خواهران پردیس (ع)

  

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2781/0/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.%D8%A7%D8%B2.%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA.%D9%86%D9%82%D8%AF.%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2781/0/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.%D8%A7%D8%B2.%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA.%D9%86%D9%82%D8%AF.%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2886/0/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.%D8%A7%D8%B2.%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA.%D9%86%D9%82%D8%AF.%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2886/0/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87.%D8%A7%D8%B2.%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87.%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA.%D9%86%D9%82%D8%AF.%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1.%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2780/0/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C.%D8%A8%D8%A7.%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1.%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85.%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1.%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2780/0/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C.%D8%A8%D8%A7.%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1.%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85.%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1.%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2780/0/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C.%D8%A8%D8%A7.%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1.%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85.%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1.%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2780/0/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C.%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C.%D8%A8%D8%A7.%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1.%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85.%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2.%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87.%D9%87%D8%A7%DB%8C.%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1.%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
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ی فقه پژوهنشست پنجمین 

ای و خانواده: فقه منظومه

فقه تمدنی و بازتاب آن در 

 نهاد خانواده

 تابباز و تمدنی فقه و ایمنظومه فقه ت:سشن عنوان .1

 خانواده نهاد در آن

منظومه  مراتب و اهمیت ای،منظومه فقه تبیین .2

 فقه در یساز

 کالن و میانی خرد، سازی منظومه مدل تشریح .3

 مراتبی چه و چیست فقه در یمنظومه ساز از هدف .4

 دارد؟

 ؟چیست فقه در ینظام ساز مختصات و مفهوم .5

 نقشی چه فقه و است کدام سازی تمدن هایمؤلفه .6

 مفهوم چه تمدنی فقه اساساً و دارد سازی تمدن در

 ؟دارد کارکردی و

 علمیهیئت عضو ،دکتر فائزه عظیم زاده

 خواهران پردیس (عصادق ) امام دانشگاه
/4/989  
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چهارمین نشست فقه 

بررسی  :پژوهی خانواده

 فقهی سن ازدواج 

 شورای مجلس به شدهارائه طرح به ناظر نشست موضوع

 با مجلس زنان فراکسیون توسط 8۹ سال در اسالمی

 همسری کودک عنوان

 میعلهیئت عضو دکتر صدیقه مهدوی کنی

 خواهران پردیس (عصادق ) امام دانشگاه
/3/189 

 دو را ازدواج سن تعیین مالک و «ازدواج از هدف تعیین

 فرایند طی ٔ  درزمینه تصمیم اتخاذ برای عمده فاکتور

 قانونی اقدام و دانسته ازدواج سن پیرامون یگذارقانون

 فرهنگی هایتفاوت دلیل به را ازدواج سن افزایش برای

 جامعه واقعیات با همخوانی عدم و کشور مختلف مناطق

 چراکه برشمردند؛ عمل مقام در نامطلوبی آثار موجد امروز،

 منع این اثر در ثبت بدون هایازدواج آمار افزایش تبعبه

. شد نخواهد محقق زوجه حقوق استیفای هدف قانونی،

 معیار ازدواج زمان برای عددی مالک ارائه حالیندرع

 معیار ارائه از ناگزیر مقنن چنانچه و ننموده ارزیابی مناسبی

 زمان از بعد سنی هر در ازدواج منع باشد نظارت برای کمی

 احنک انعقاد جواز و ندانسته مطلوب را اطالق نحو به بلوغ

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2768/0/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87:.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.%D9%88.%D9%81%D9%82%D9%87.%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C.%D9%88.%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8.%D8%A2%D9%86.%D8%AF%D8%B1.%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2768/0/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87:.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.%D9%88.%D9%81%D9%82%D9%87.%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C.%D9%88.%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8.%D8%A2%D9%86.%D8%AF%D8%B1.%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2768/0/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87:.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.%D9%88.%D9%81%D9%82%D9%87.%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C.%D9%88.%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8.%D8%A2%D9%86.%D8%AF%D8%B1.%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2768/0/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87:.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C.%D9%88.%D9%81%D9%82%D9%87.%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C.%D9%88.%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8.%D8%A2%D9%86.%D8%AF%D8%B1.%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2725/0/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.%D8%B3%D9%86.%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC.%D8%AF%D8%B1.%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2725/0/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.%D8%B3%D9%86.%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC.%D8%AF%D8%B1.%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2725/0/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.%D8%B3%D9%86.%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC.%D8%AF%D8%B1.%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87.html
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 یپژوه فقه نشست مینسو

فقه پژوهی خانواده : خانواده

  یت جنسیبا محوریت ترب -

 عام، معنای به تربیت تعریف .1

 مفهومی تبیین و جنسی تربیت .2

 ثبح درباره اسالم مبین دین نهایی موضع تشریح .3

 جنسی تربیت

 اهدانشگ علمیهیئت عضو دکتر زهرا راستی

 خواهران پردیس (عصادق ) امام
/2/789 

 والدین، پیشگیرانه اقدامات .1

 و عفاف و حیا بستر در کودک پرورش .2

 رد راهکار عنوانبه را جنسی مستقیم آموزش از پرهیز .3

 هست زمینه این

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2655/0/%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87...%D8%A8%D8%A7.%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%D8%AF%D8%B1.%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%B1%D9%88%D8%B2.%D8%A7%D8%B2.%D8%AF%D9%87%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C.%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2655/0/%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87...%D8%A8%D8%A7.%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%D8%AF%D8%B1.%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%B1%D9%88%D8%B2.%D8%A7%D8%B2.%D8%AF%D9%87%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C.%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2655/0/%D9%81%D9%82%D9%87.%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C.%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87...%D8%A8%D8%A7.%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA.%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%D8%AF%D8%B1.%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86.%D8%B1%D9%88%D8%B2.%D8%A7%D8%B2.%D8%AF%D9%87%D9%87.%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C.%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1.%D8%B4%D8%AF.html
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تربیت جنسی از منظر 

فقهی، حقوقی، جامعه 

 شناسی و روانشناسی 

 منظر از جنسی تربیت تعاریف و جنسی تربیت .1

 ریپذییتمسئول و والدین ٔ  یژهو نقش روانشناسی،

 اب مناسب تعامل ،موقعبه پاسخگویی آگاهی، ،هاآن

 در کودک با رفتاری صمیمیت فرزند،

 و آموزش مفهومی تفاوتو  فقهی نگاهپرداختن به  .2

 جنسی تربیت

 سیر هب تربیت جنسی عملی رویکرد به نکردن توجه .3

 جنسی تربیت حوزه در موجود یهامکتب و تاریخی

 

 علمیهیئت عضو بدرهدکتر محسن  .1

الزهرا  دانشگاه زنان مطالعات گروه

 (س)

 علمیهیئت عضو دکتر زهرا راستی .2

 پردیس( عصادق ) امام دانشگاه

 علمی انجمن مدیرههیئت وخواهران 

 ایران خانواده حقوق و فقه

 علمیهیئت عضو دکتر افروز افشاری .3

 (سالزهرا ) دانشگاه یروانشناس گروه

 علمیهیئت عضو دکتر مظاهری .4

 انجمن مدیرههیئت و مطهری دانشگاه

 نایرا خانواده حقوق و فقه علمی

/3/289  

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2741/0/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%B2.%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%8C.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D9%88.%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2741/0/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%B2.%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%8C.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D9%88.%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2741/0/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%D8%A7%D8%B2.%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C%D8%8C.%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%8C.%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87.%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D9%88.%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D8%B4%D8%AF.html
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الزامات فقهی تربیت جنسی 

 کودکان

 اسالمی منظر از جنسی تربیت .1

 رب جنسی تربیت مورد در را اسالم دین هایتئوری .2

 روایات و آیات اساس

 بلوغ هنقط تا تمیز نقطه از جنسی تربیت الگویارائه  .3

 احساسات و ادراکات در جهش با همراه

 جنسی بااخالق جنسی تربیت تمایزات وجه .4

 جنسی تربیت موضوع در اختالفی محورهای

 ،جنسی تربیت متولیان جنسی، تربیت محتوای .5

 عمده علت و ایشان آموزش قالب و چگونگی

 جنسی تربیت محتوای در را اختالفات

 سالما مبین دین در جنسی تربیت مراحل توضیح به .6

 (روایات) سنت و قرآن اساس بر

 دکتر سید ابوالقاسم نقیبی .1

 علمیهیئت عضو راستیدکتر زهرا  .2

 پردیس( عصادق ) امام دانشگاه

 خواهران

/2/1089  

 ثبت در روزنامه 12
 خانواده حقوق و فقه یعلم انجمن راتییتغ یآگه

 رانیا
 5۹/1/89 

/  52/  13 مورخ مدیرههیئت جلسهصورت استناد به .1

/  52/  19 مورخ 3/  1۹8382 شماره مجوز و 1386

 ماتیتصم یفناور و قاتیتحق و علوم وزارت 1386

 رئیس عنوانبه ٔ  سرخه هیقدس: شد اتخاذ لیذ

 عنوانبه ینک یمهدو قهیصد و مدیرههیئت

 دارخزانه عنوانبه انیغفور ریم فاضله و رئیسنایب

 .دندیگرد انتخاب

 مورخ یعاد یعموم مجمع جلسهصورت استناد بهو  .2

 مورخ 3/  1۹8382 شماره مجوز و 138۹/  12/  19

 یفناور و قاتیتحق و علوم وزارت 1386/  52/  19

 براک و ینک یمهدو قهیصد: شد اتخاذ لیذ ماتیتصم

http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2681/0/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D8%B4%D8%AF.html
http://isuw.ac.ir/fa/news/All/bodyView/2681/0/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA.%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C.%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA.%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C.%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C.%D8%B4%D8%AF.html
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 و یشباب مهرشاد و ٔ  سرخه هیقدس و پور عبداهلل

 بایرف و غفوریان میر فاضله و یوندیپ رضاغالم راحله

 و مدیرههیئت یاصل یاعضا عنوانبه یقو رهین و

 ینیحس محمد سید و ینیالحس المعالی ابو جهیخد

 مدت یبرا مدیرههیئت البدلعلی یاعضا عنوانبه

 عنوانبه یراست زهرا. دندیگرد انتخاب سال سه

 عنوانبه یلهرودک یمظاهر معصومه و یاصل بازرس

 انتخاب یمال سال یک مدت یبرا البدلعلی بازرس

 .دندیگرد
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 وهیپژ فقه نشست ششمین

 خانواده پژوهی فقه: خانواده

 یجنس تربیت محوریت با -

 عدالت مفهوم دو حقوقی ابعاد نیتبی .1

 امگ بیانیه به ناظر امیدبخشی و اجتماعی

 انقالب دوم

 امیدبخشی و اجتماعی عدالت هایمؤلفه .2

 بیانیه چارچوب در فقهی منظر از را

دکتر هدی غفاری، عضو  .1

رشته حقوق  علمیهیئت

عمومی دانشگاه عالمه 

 طباطبایی

، عضو پور عبداهللدکتر  .2

رشته فقه و  علمیهیئت

حقوق اسالمی دانشگاه امام 

 (السالمعلیهصادق )

3/8/89 

 یبرا مناسب سازوکارهای بینیپیش لزوم بر تأکید. 1

 مطالبه عنصر بیانیه، در موجود مطالبات نمودن اجرایی

 ریرهب معظم مقام تأکید مورد بیانیه در که را جوانان گری

 تضمین جهت اساسی معیاری عنوانبه است قرارگرفته

 هایدستگاه مسئوالن و مدیران از بیانیه در موجود مطالبات

 .برشمرد اجرایی

 برخالف «اندیشی مثبت و امید ،بینیخوش» اوصاف. 2

 و آموزش قابلیت واجد افراد، شخصیتی هایویژگی

 نخبگان توسط را شدهریزیبرنامه حرکتی است دهیجهت

 محور خانواده آموزشی هایبسته تهیه جهت در مسئوالن و

 ایاعض آینده و حال به بینانهخوش نگاه کنندهتأمین که

 .برشمرد الزم باشد جامعه و خانواده
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1۹ 

 وهیپژ فقه نشست هفتمین

فقهی  هایچالش: خانواده

 درمان ناباروری

ها و انواع مسائل روز جامعه در زمینه ناباروری .1

 های مصنوعیتلقیح

 یاسین آلدکتر  .2

 دکتر لباف .3

 عضو پور عبداهلل دکتر .2

صادق  امام دانشگاه علمیهیئت

 خواهران پردیس( ع)

 عضوکنی  مهدوی دکتر .۹

صادق  امام دانشگاه علمیهیئت

 خواهران پردیس( ع)

 علمیهیئت عضو دکتر غیاثی .6

 پردیس( عصادق ) امام دانشگاه

 خواهران

22/8/89 

قه هایی کاربردی بر مبنای فلزوم تهیه و تنظیم دستورالعمل

ی که روشنگر مسیر عملکردی پزشکان و حقوق اسالم

 کشورمان باشد

16 

 فقه نشست هشتمین

تربیت : خانواده پژوهی

خانواده ناظر به اقتصادی 

 فقه االقتصاد

 شدن مسلح خداوند، هاینعمت از بهینه استفاده

 و کشور قدرت و آبادی اقتصادی، جنگ برای

 فقر از دوری و خانواده آسایش اجانب، از نیازییب

 ماما دانشگاه علمیهیئت عضو دکتر غیاثی

 خواهران پردیس( عصادق )
11/15/89 

 آموزش) عقاید ساحت سه در اقتصادی تربیت لزوم

 احکام ،(… و برکت رزق، مثل اقتصادی مفاهیم

 از اجتناب) اخالق و( اقتصادی نبایدهای و بایدها)

 و دیگران به کمک و ایثار ،اندوزیمال و دوستی مال

 ثروت مصرف و توزیع تولید، مرحله سه در...( 

12 
 پژوهی فقه نشست نهمین
جایگاه فقه تربیتی  :خانواده

 خانوادهدر نظام 
  12/11/89 دوست علی ابوالقاسم اهللآیتحضرت  

19 

 با موضوعنشست علمی 
سازمان  با وظایفآشنایی 

ن آ و جایگاهپزشکی قانونی 
 و آرای جرائم در کشف

  قضایی

پلیس زنان دانشگاه علوم  دانشکدهبا همکاری 

 انتظامی امین
   اشرفی اصفهانی کتر شایستهد

 انجمن اندیشیهم جلسه 18
 ایران خانواده حقوق و فقه

 
 و الزهرا دانشگاهزنان  پژوهشکده اساتید
 علمیهیئت اعضاء و مطهری شهید دانشگاه

1/11/89 
آموزشی و پژوهشی توسط  ٔ  درزمینههایی نشست طرح

حضار مطرح شد. همچنین حاضرین پیشنهاد دادند که 
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 خواهران، پردیس -(ع) صادق امام دانشگاه
 انجمن البدلعلی و اصلی اعضای از برخی

های انجمن برای مخاطبانی چون خانواده، کودکان، فعالیت
شود. سپس موضوعاتی  ریزیبرنامهزنان و مردان 

 عنوانبهچون مدرسه، رسانه و قوه قضائیه  ٔ  درزمینه
موجود در جامعه مطرح شد و توجه به  هایاولویت

از این  هرکدامیکردهای فقهی، حقوقی و تربیتی در رو
 انجمن علمی قرار گرفت. دستور کاردر  هاحوزه

هایی چون برگزاری مذکور، فعالیت ٔ  درزمینهسپس 
های آموزشی، های آموزشی، تدوین طرح درسدوره

وظایف اعضای انجمن، توجه به گروه نخبگانی  بندیتقسیم
 هایگذاریهدف، هادانشگاهعلمی  هایظرفیتو 

در انجمن، برگزاری المپیادهای  بلندمدتو  مدتکوتاه
های ارگان موردنیازعلمی، تربیت مدرسان و پژوهشگران 

مختلف جامعه و ارتباط با محافل علمی جهان اسالم مطرح 
 شد.

 

25 
 در خواهران پردیس حضور

 دستاوردهای نمایشگاه
 الزهرا دانشگاه

  35/11/89 

 با و ایران خانواده حقوق و فقه علمی انجمن همت به

 نشر دفتر و خواهران پردیس عمومی روابط همکاری

 شامل خواهران پردیس دستاوردهای علمی، آثار

 علمی، نشریات انواع تخصصی، و علمی هایکتاب

 و هاخبرنامه انواع و دانشجویی برتر هاینامهپایان

 رد الزهرا دانشگاه دستاوردهای نمایشگاه در نشریات

 .گرفت قرار بازدیدکنندگان دید معرض

  22/11/89 حقوق ندانشجویا نفقه و تمکین به الزام دادگاه مجازی  21

موت  آمادگیدومین دوره  21
 خانواده حقوق ملی کورت

 دکتر لیال اسدی .1 با همکاری دانشگاه الزهرا
35/11/89-

1/12/89 

حقوق خانواده در  یموت کورت مل یآمادگ دومین دوره
 2)دو جلسه 89 اسفند خواهران سیمدرسه تابستانه پرد

تعطیلی کرونا و تمایل  خاطر بهساعته( و ادامه جلسات 
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 عضو دکتر عاطفه عباسی .2

صادق  امام دانشگاه علمیهیئت

 خواهران پردیس( ع)

 دکتر داوودی .3

 دکتر شکری .4

12/12/89-

1۹/12/89 

 

به برگزاری حضوری باقی جلسات در ماه  کنندگانشرکت
 شودمیآینده برگزار 

 

 لمللانقش حقوق بین وبینار 21
 در دعاوی خانواده

 با همکاری انجمن علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر حشمت رستمی درونکال قاضی 

 استان مازندران تجدیدنظر
21/3/88  

22 
وبینار بررسی ابعاد و آثار 

 در فقه واگیردار هایبیماری
 و حقوق خانواده

 با همکاری انجمن علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
 . دکتر محمود حکمت نیا1

 دکتر محمد روشن
 هدایت نیا اهللفرجدکتر 

2۹/3/88  


