
98گزارش نیمسال اول سال 



محورها

کاهشوکنترلجامعطرحتدوینتخصصیکارگروه
اجتماعیآسیب های

آنبهپرداختنضرورتواجتماعیآسیب هایکلیت

هزمیندرنگرش شانودیدگاه هابیانونظراعالمبه
آنکنترلچگونگیوطالقازناشیآسیب های

ارائه دهندگان

استادفرهنگی،انقالبعالیشورایعضواسحاقیدکتر
ارگروهکرئیسوتهراندانشگاهحقوقمبانیوفقهگروه

طالق
اماماهدانشگعلمیهیاتعضوکنیمهدویصدیقهدکتر

خواهرانپردیس(ع)صادق



محورها

آناهمیتوکورتموتشناخت•

المللیوبینملیمسابقاتمعرفی•

کورتموتمسابقاتماهویوشکلیالزاماتبررسی•

انگلیسیدرنویسیالیحهاصول•

هرویاهمیتوحقوقیمختلفنظام هایتطبیقیبررسی•
پرونده هاوقضایی

مللیبین الوملیسطحدرخانوادهحقوقموتتشکیلایده•

کاربردیفقهاصول•

ارائه دهندگان

امامدانشگاهعلمیهیاتعضوکنیمهدویصدیقهدکتر•
خواهرانپردیس(ع)صادق

اسدیلیالدکتر•

(ع)دقصاامامدانشگاهعلمیهیاتعضوعباسیعاطفهدکتر•
خواهرانپردیس

داوودیدکتر•

غفاریسیماخانمسرکار•



گاهدانشوحوزهبینتلفیقهدفتحقق.1

شرحخصوصدرمباحثیتوضیح.2

احکامشناسیموضوعموسسهوظایف

آنهایفعالیتوفقهی

محورها
مدیرکلباسیوالمسلمیناالسالمحجت.1

فقهیاحکامشناسیموضوعموسسه

یآموزشمعاونبیاتوالمسلمینالسالمحجت.2

فقهیاحکامشناسیموضوعموسسه

علمیآموزشیمعاوناعالئیالسالمحجت.3

فقهیاحکامشناسیموضوع

المیاسحقوقوفقهمدیرگروهپورعبداهللدکتر.4

(ع)صادقامامدانشگاه

دانشگاهعلمیهیاتعضوکنیمهدویدکتر.5

خواهرانپردیس(ع)صادقامام

امامدانشگاهپژوهشمدیرکلبرادراندکتر.6

خواهرانپردیس(ع)صادق

دهندگانارایه
فعالیتهایازآمدهدستبهنتایجارسال.1

بهآمدروزومستمرطوربهموسسهاینموضوعشناسی

نایفرهنگیمحصوالتارجاعنیزوخواهرانپردیس

وبکتاقالبدرخواهرانپردیساساتیدبهموسسه

.کردندارائهمقاله

پردیسوموسسهبینمشترکیهمکاریهای.2

پایانوپژوهشیموضوعاتتعیینجهتخواهران

.پذیردصورتنامهها

گیرینتیجه



(98/4/17)جلسهنخستین

حبسحقپیرامونمباحثیارائه:محور•
:دهندگانارائه•

قضائیهقوهپژوهشگاهریاستشاهنوشدکتر.1•
نظرتجدیددادگاهبازنشستهقاضیاهوارکیدکتر.2•
خواهرانپردیس(ع)صادقامامدانشگاهعلمیهیاتاعضای.3•
:نتایج•

بارابطهدرتهراناستاندادگاه هایشعب2ازصادرهمخالفوموافقآراءبررسیضمنحضارجلسهپایاندر•
.رسیدندحبسحقسقوطعدمورویهوحدترایباموافقتدربارهنظراجماعبهرویه،وحدتخالفآراء

(98/4/25)جلسهدومین

:محورها•

.تلفیق بین حوزه و دانشگاه •
ارائه مباحثی پیرامون حق حبس •

:ارائهدهندگان•
خواهرانپردیس(ع)صادقامامدانشگاهعلمیهیاتعضوکنیمهدویدکتر.1•
خواهرانپردیس(ع)صادقامامدانشگاهاسالمیحقوقوفقهمدیرگروهپورعبداهللدکتر.2•



محورها
گاه و پردیس خواهران و بررسی روند همکاری های مشترک مابین دانش-(ع)طرح اولویت های دانشگاه امام صادق•

حوزه های علمیه

ارایه دهندگان

پردیس خواهران( ع)دکتر حق خواه، معاون آموزشی دانشگاه امام صادق•

پردیس خواهران( ع)دکتر مهدوی کنی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق•

پردیس خواهران( ع)دکتر پورعبداهلل مدیر گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه امام صادق•



(98/2/7)بامحوریتتربیتجنسی-فقهپژوهیخانواده

:هامحور•
عام،معنایبهتربیتتعریف•
مفهومیتبیینوجنسیتربیت•
ماسالمبیندیننهاییموضعتشریح•

جنسیتربیتبحثدرباره
دهندهارائه•
علمیهیاتعضوراستیزهرادکتر•

خواهرانپردیس(ع)صادقامامدانشگاه
:نتایج•
والدین،پیشگیرانهاقدامات•
وعفافوحیابستردرکودکپرورش•
هبراجنسیمستقیمآموزشازپرهیز•

باشدمیزمینهایندرراهکارعنوان

(98/3/31)بررسیفقهیسنازدواج

:هامحور•
مجلسبهشدهارائهطرحبهناظرنشستموضوع•

زنانفراکسیونتوسط95سالدراسالمیشورای
همسریکودکعنوانبامجلس

دهندهارائه•
اهدانشگعلمیهیاتعضوکنیمهدویصدیقهدکتر•

خواهرانپردیس(ع)صادقامام
:نتایج•
ار"ازدواجسنتعیینمالک"و"ازدواجازهدف"تعیین•

رایندفطیزمینهدرتصمیماتخاذبرایعمدهفاکتوردو
ونیقاناقدامودانستهازدواجسنپیرامونقانونگذاری

گیفرهنتفاوتهایدلیلبهراازدواجسنافزایشبرای
معهجاواقعیاتباهمخوانیعدموکشورمختلفمناطق
راچبرشمردند؛عملمقامدرنامطلوبیآثارموجدامروز،

ایناثردرثبتبدونازدواجهایآمارافزایشتبعبهکه
هدنخوامحققزوجهحقوقاستیفایهدفقانونی،منع
ازدواجزمانبرایعددیمالکارائهحالعیندر.شد
ازگزیرنامقننچنانچهوننمودهارزیابیمناسبیمعیار
هردرازدواجمنعباشدنظارتبرایکمیمعیارارائه
ستهندانمطلوبرااطالقنحوبهبلوغزمانازبعدسنی

رشداحرازصورتدرخاصموارددرنکاحانعقادجوازو
.شمردندالزمرادادگاهتوسط

فقهمنظومهایوفقهتمدنیوبازتابآندرنهاد
(98/4/9)خانواده

:هامحور•

مراتبواهمیتمنظومهای،فقهتبیین•
فقهدرمنظومهسازی

ومیانیخرد،سازیمنظومهمدلتشریح•
کالن

هچوچیستفقهدرمنظومهسازیازهدف•
دارد؟مراتبی

فقهدرنظامسازیمختصاتومفهوم•
چیست،؟

فقهواستکدامسازیتمدنمؤلفههای•
اساساوداردسازیتمدندرنقشیچه
دارد؟کارکردیومفهومچهتمدنیفقه

دهندهارائه•

یعلمهیاتعضوزاده،عظیمفائزهدکتر•
خواهرانپردیس(ع)صادقامامدانشگاه



محورها

ویژۀ والدین  تربیت جنسی و تعاریف تربیت جنسی از منظر روانشناسی، نقش
ا فرزند،  و مسؤلیتپذیری آنها، آگاهی، پاسخگویی به موقع، تعامل مناسب ب

صمیمیت رفتاری با کودک در

پرداختن به نگاه فقهی و تفاوت مفهومی آموزش و تربیت جنسی

کاتب های  توجه نکردن به رویکرد عملی تربیت جنسی  به سیر تاریخی و م
موجود در حوزه تربیت جنسی  

ارائهدهندگان

(س)ادکتر محسن بدره عضو هیات علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهر

ران و  پردیس خواه( ع)دکتر زهرا راستی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
هیات مدیره انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران

(س)رادکتر افروز افشاری عضو هیات علمی گروه روانشانسی دانشگاه الزه

دکتر مظاهری عضو هیات علمی دانشگاه مطهری و هیات مدیره انجمن  
علمی فقه و حقوق خانواده ایران



هامحور

اسالمیمنظرازجنسیتربیت•

روایاتوآیاتاساسبرجنسیتربیتمورددررااسالمدینتئوری های•

ساساتاحواداراکاتدرجهشباهمراهبلوغنقطهتاتمیزنقطهازجنسیتربیتالگویارائه•

سیجنتربیتموضوعدراختالفیمحورهایجنسیاخالقباجنسیتربیتتمایزاتوجه•

عمدهعلتوایشانآموزشقالبوچگونگیجنسی،تربیتمتولیانجنسی،تربیتمحتوای•
جنسیتربیتمحتوایدررااختالفات

(روایات)سنتوقرآناساسبراسالممبیندیندرجنسیتربیتمراحلتوضیحبه•

دهندهارائه
نقیبیابوالقاسمسیددکتر.1•

خواهرانپردیس(ع)صادقامامدانشگاهعلمیهیاتعضوراستیزهرادکتر.2•



آگهیتغییراتانجمنعلمی

فقهوحقوقخانوادهایران

ومجوز13/۰2/1396بهاستنادصورتجلسههیئتمدیرهمورخ
وزارتعلوموتحقیقاتو18/۰7/1396مورخ159397/3شماره

سهیئتقدسیهسرخهءبهعنوانریی:فناوریتصمیماتذیلاتخاذشد
غفوریانمدیرهوصدیقهمهدویکنیبهعنواننایبرییسوفاضلهمیر

.بهعنوانخزانهدارانتخابگردیدند

مورخ159397/3ومجوزشماره18/12/1395وبهاستنادصورتجلسهمجمععمومیعادیمورخ
بریصدیقهمهدویکنیوک:وزارتعلوموتحقیقاتوفناوریتصمیماتذیلاتخاذشد18/۰7/1396

فریباونیرهپورعبداهللوقدسیهسرخهءومهرشادشبابیوراحلهغالمرضاپیوندیوفاضلهمیرغفوریانو
هعنوانقویبهعنواناعضایاصلیهیئتمدیرهوخدیجهابوالمعالیالحسینیوسیدمحمدحسینیب

اصلیوزهراراستیبهعنوانبازرس.اعضایعلیالبدلهیئتمدیرهبرایمدتسهسالانتخابگردیدند
.معصومهمظاهریکلهرودیبهعنوانبازرسعلیالبدلبرایمدتیکسالمالیانتخابگردیدند


