




  شرعی مسایل از مساله هر لذا موضوعی، حکمی هر و دارد حکمی موضوعی هر اسالم، مقدس شرع در              

  :است عنوان دو بردانده در

حکم :ب              موضوع :الف

 ضرورتی اماحک موضوعات جانبه همه و دقیق شناخت لذا هستند، تبدیل و تغییر معرض در احکام موضوعات از بسیاري

 جهت دو ره در هم گاهی و حکم آن به مکلف عمل در گاهی و آن حکم به فقیه دستیابی در گاهی که ناپذیر انکار است

 تصور اگر که است گونه به موضوعات از بسیاري .است مقدم حکم شناخت بر حکم موضوع شناخت اساسا و دارد تاثیر

.نیست مقدور ها آن حکم استنباط باشد، نداشته وجود ها آن از درستی و روشن

ضرورت موضوع شناسی 



.آن موضوع روزه و است حکم وجوب، مکلّف؛ بر روزه وجوب مسأله در مثال، عنوان به

 ضرورتی احکام موضوعات جانبه همه و دقیق شناخت لذا تبدیلند، و تغییر معرض در احکام موضوعات از بسیاري

 دو هر در هم گاهی و حکم آن به مکلّف عمل در گاهی و آن حکم به فقیه دستیابی در گاهی که ناپذیر، انکار است

.است مقدّم حکم شناخت بر ِحکم موضوع شناخت اساساً و دارد تأثیر جهت

 آن ها محک استنباط باشد، نداشته وجود آن ها از درستی و روشن تصور اگر که است ايگونه به موضوعات از بسیاري

 سازي شبیه و ورسب و بیمه و اعتباري پول حقیقت اینترنتی، تجارت و بانکی معامالت از بسیاري مانند نیست؛ مقدور

.دیگر نمونۀ هاده و مصنوعی لقاح و



 داراي م،احکا به مکلّف عملِ در امّا ندارد حکم استنباط در تأثیري هرچند که است موضوعاتی دیگر، برخی

  .است اساسی نقش

 قیمت یا اندازه  آن در که شرعی احکام از بسیاري در ،داندنمی را درهم قیمت و اندازه که مقلّدي مثالً 

 مهریه ابب استحباب به می تواند چگونه نداند را السنه مهر قیمت مثالً  اگر و گرفته قرار حکم موضوع درهم،

؟کند عمل

 تخصصانم همکاري و فقها نظارت با علمیه، حوزة در »فقهی احکام شناسی موضوع مؤسسه« تأسیس رو این از

.مقصود این برآوردن براي باشد مؤثري گام تواند می دانشگاهی



موضوع شناسی در   ادامھ، در

حوزه علمیه



جلسه 9درس خارج موضوع شناسی توسط استاد فالح زاده مسجد امام حسن عسکري علیه السالم واقع در پردیسان -1



جلسه  8درس خارج موضوع شناسی توسط استاد ظهیري هر هفته در مدرسه فیضیه -2



  المسلمین و االسالم حجت توسط و بیان احکام کاربردي شناسی موضوع ضرورت تبیین -3

در مدرسه دار الشفاء هر هفته پنج شنبه ها نژاد ئیالع



موضوع شناسی در   ادامھ، در

مؤسسه 



12در نیمسال اول توسط استاد فروزانفر  1تدریس سرفصل موضوعات و عناوین مرتبط-1



جلسه 12مختاري  المسلمین و السالما حجت توسطتدریس سرفصل روش تحقیق در موضوع شناسی  -2



جلسه 10 جواهري والمسلمین السالما حجت توسطتدریس سرفصل موضوعات قضایی -3



جلسه 15ظهیري المسلمین و السالما حجت توسطتدریس مبانی علمی موضوع شناسی -4



جلسه 2 بیات المسلمین و السالما حجت توسط رسانه در شناسی موضوعنشست علمی -5
جلسه 3بیات  حجت االسالم والمسلمینتوسط  السالم علیهم کارگاه روش تحقیق در موضوع شناسی آئین هاي تکریم اهل بیت -6

جلسه 4توسط حجت االسالم والمسلمین بیات  علیهم السالمموضوع شناسی تکریم اهلبیتتدریس  - 7 



جلسه 16 محمدي نور دکتر توسطپزشکی سرفصل موضوع شناسی موضوعات تدریس -8



جلسه 19سبزواري فقهی توسط استاد زارعی موضوع شناسی قواعد تدریس  -9



همکاري حجت االسالم و طالبی با  علیزاده، توسط اساتید محترم آقایان جهانیکارگاه پژوهش برگزاري -10
حیدري 



)تا کنون(جلسه  7حجت االسالم و المسلمین استاد علوي اقتصادي توسط موضوع شناسی موضوعات تدریس  -11



برگزاري دوره هاي ضمن خدمت کارکنان

توسط استاد قربانی wordدوره آموزش دوره مهارت افزایی نرم افزار •

اسالمی وپژوهشی توسط استاد رحیمی افزارهاي دوره آموزش نرم •



برگزاري کالس اخالق در نهج البالغه توسط استاد محدثی هر هفته سه شنبه ها



برگزاري نشست هم اندیشی اساتید دوره قبل و دوره جدیدقبل از شروع نیسمال دوم تحصیلی و 
هاي جدید و متنوع ارائه راه کار 



ارزیابی اساتید توسط دانش پژوهان



:موضوع شناسی احکام فقهی 3تدوین سرفصل هاي سطح 
جلسه 15تشکیل کمیسیون از اساتید مطرح و برگزاري . 1
نظرخواهی از ریاست، مدیران گروه ها و اساتید مؤسسه. 2
نظرخواهی از اساتید حوزه علمیه. 3



در سامانه آموزش مجازي کارشناسان و اساتید حضور با لالاستهآموزش مجازي با همکاري ستاد  دوره برگزاري



فرایند آغاز دوره تخصصی 

موضوع شناسی احکام



تعداد ثبت نام شده ها 
و 

پذیرفته شدگان نیمسال اول 
 95-94تحصیلی 



نفر می باشند  210مجموعا افرادي که ثبت نام کردند و در مصاحبه شرکت کرده اند 

نفر  78کسانی که بعد ازآزمون  و مصاحبه پذیرفته شده اند 

نفر  45را کسب نمودند  زامتیاو کسانی که باالترین 

نفر در ذخیره دوم که در صورت انصراف یا  23نفر هم بصورت ذخیره اول و  10و 

.  شوندغیر موجه جایگزین می غیبت 



95-94لیست نهایی پذیرفته شدگان و مشغول به تحصیل نیمسال دوم تحصیلی 
نامنام خانوادگیردیفنامنام خانوادگیردیف

رضاشرفی20 محمد علیاسماعیلی1
محمد مهديصابري21 سید محمداعتصامی2
محمد یونسعارفی22 اسماعیلامیر فرزانه3
پیوند علی عبقري23 محمد ابراهیمامینی4
محمدعجمین24 داوودآقا جانلو5
حسینعلیعرب انصاري25 اسماعیل پور عباس6
علیعزیزي آزاد26 سید احمدجعفري7
حسینکارونی27 سعیدحیدري8
سید احمدکاظمی28 علیرضاخیر اندیش9
یوسفکوثري29 مسلمدوست محمدي10
جاللگیالنیان امیري30 رضارستمی وند11
رمضانعلیمحقق31 عبد الرضارضایی12
سید محمدموسوي32 سید محمدکاظمرضوي13
حسنمؤمنی انور33 محسنروشنی14
سیدسلمانموسوي34 توفیقزبیدي15
علیمیرزایی35 جاللزروندي16
حسنهادئی36 رضازروندي17
سید ابراهیمهاشمی37 محمدساالري نسب18
    حسنسبحانی مجد19


