
  رباره معاونت آموزشد

 

 آموزش و اطالع رسانی 

هدف اصلی از تأسیس چنین مرکزی، بعد از تحقیق در موضوعات مختلف فقهی آموزش طالب، دانشجویان و عموم عالقه مندان  

 .1رسانی درست به مراجع معظم تقلید، عالمان و محققان و مراکز پژوهشی و مکّلفان است؛ لذا در این بخش و همچنین اطالع

. و 3های علمی ها و همایش. برپایی سخنرانی و نشست2طالب و دانشجویان  های آموزشی برایها و کارگاهبرپایی کالس

پردازد و با استفاده از ابزار پیشرفته و شیوه توضیحات الزم برای بازدیدکنندگان و اردوهای آموزشی ـ به بخش اول وظیفه می

لوح فشرده، بروشور، مقالۀ علمی و های مختلف تخصصی در قالب نوین تبلیغاتی و اطالع رسانی، حاصل تالش علمی گروه

مندان قرار داده میهای تلفنی و ایمیل و ... در اختیار مخاطبان ویژه و عالقهمجّلۀ تخّصصی و کتاب و سایت و پاسخگویی تماس

 .شود که برای رسیدن به این هدف واحدهای مختلفی در نظر گرفته خواهد شد

    امیر بهاء الدین عالئی نژاد حجت االسالم والمسلمین : آموزشمعاونت محترم سرپرست    

 

 1931آموزش در سال  معاونتفعالیت های انجام شده     

لمیه با بعضی از موضوعات فقهی معاونت آموزش موسسه موضوع شناسی احکام فقهی با هدف آشنائی طالب و فضالء حوزه ع 

شناسی نموده تا ضمن به روز کردن اطالعات طالب آنان را از روند بررسی موضوعات و های موضوعاقدام به برگزاری کالس

چگونگی تطبیق آن بر حکم شرعی و فتاوای مراجع معظم تقلید آشنا نماید، آموزش مزبور در محل ستاد ترویج احکام و در بین 

 .به باال حوزه صورت پذیرفته است 3ز طالب و فضالء سطح نفر ا 58

 :باشدهای برگزار شده به شرح ذیل میکالس 

جلسه و توسط حجت االسالم و المسلمین  3تغییر جنسیت ، در  –شبیه سازی  –مسائل جدید پزشکی مثل تلقیح مصنوعی  – 1

 دکتر خزائی از اعضاء گروه پزشکی موسسه موضوع شناسی.

و تبیین ابعاد مختلف آن و بررسی ادله قائلین به حرمت یا جواز در یک جلسه توسط مدیر گروه فرهنگی هنری « رایتل» -2

 موسسه موضوع شناسی حجت االسالم و لمسلمین دکتر بیات
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ورد فلس از بعد مباحث مربوط به ماء الشعیر و کوسه ماهی و میگو )بررسی فقه آبزیان( و تبیین مباحث مطرح شده در م – 3

 جلسه 3علمی و تخصصی و فقهی توسط حجت االسالم و المسلمین دکتر دغاغله در 

  

 

 

 بررسی موضوع الکل توسط حجت االسالم و المسلمین استاد وحدتی شبیری در یک جلسه – 4

  بررسی موضوع طعم دهنده ها در یک جلسه توسط حجت االسالم و المسلمین دکتر شاملی – 5 

  جلسه توسط حجت االسالم و المسلمین استاد خسروی . 3ررسی موضوع وقف در ب – 6

 تبین مباحث مربوط به ارث در دو جلسه توسط حجت االسالم و المسلمین فالح زاده . – 7



 

 

جلسه توسط حجت االسالم و المسلمین ظهیری از اعضاء کمیته فقهی موسسه موضوع شناسی احکام  4شبهات خمس در – 5

 فقهی

 

 

آشنائی با بعضی از اصطالحات فقهی مرتبط با موضوع شناسی و تبیین بحث ژالتین در یک جلسه توسط حجت االسالم و  – 9

 المسلمین مختاری از اعضاء کمیته فقهی موسسه

 . محمود مهدی پور در یک جلسه تبیین بحث موضوع شناسی و ابعاد مختلف آن توسط حجت االسالم والمسلمین  – 10 

تبیین موضوع تکنولوژی در فقه و تشریح دستگاه مکانیزه شستشوی اموات و بررسی ادله و فتاوای مراجع معظم تقلید در  – 11 

 .یک جلسه توسط حجت االسالم والمسلمین عالئی نژاد



 

 

اونت تهذیب حوزه مع با همکاری  آشنایی با فقه کاربردی و احکام عملی ویژه ملبسین هر هفته در مدرسه دارالشفاء  – 12

 .و المسلمین عالئی نژاد برگزار می گردد  توسط حجت االسالم علمیه 

  

 

 


