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 -1حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی (مدظله العالی)

 -2حضرت آیت هللا العظمی گرامی (مدظله العالی)

 -3حضرت آیت هللا العظمی مومن (مدظله العالی)

برگزاری همایش های علمی

الف  -برگزاری همایش علمی در تاریخ 3333/00/03

مختصری درباره مطالب ارائه شده توسط اساتید در همایش علمی

حجت االسالم و المسلمین فالح زاده ضمن بیان گزارشی به تبین ضرورت موضوع
شناسی از زوایای مختلف پرداختند.
حجت االسالم و المسلمین معصومی  :مباحث خود را درباب موضوع شناسی به دودسته
تقسیم کردند
 -3موضوع شناسی و موضوع چیست ؟  -2مساله موضوع شناسی به چه چیز نیاز دارد .
حجت االسالم و المسلمین رحمانی  :در مورد موضوع شناسی مطالبی به این مضمون که
نگاهی به کارکرد عرف در موضوعات شرعی هم داشته باشیم ارائه کردند.
حجت االسالم و المسلمین قشقایی  :در موضوع شناسی باید به پیامدهای موضوع ،توجه
شود .ممکن است در شناخت موضوع در جمهوری اسالمی ،به گونهای و در غیر
جمهوری اسالمی به گونه دیگر جواب داده حجت االسالم موسویان  :با توجه به اینکه
بحث موضوع شناسی ،بحث جدیدی است ،الزم است مباحث این علم ،جای خود را بیابد تا
جایگاه خود را بین سایر علوم باز کند.
همچنین حجج االسالم و المسلمین پیمبر پور  ،جواهری و نیازی مطالبی را ارائه کردند .

پیش بینی دو همایش در سال جاری
 -3موضوع شناسی حد ترخص
 -2موضوع شناسی مسافت شرعی

تربیت محقق و پژوهشگر در موضوعات فقهی

دوره تخصصی کوتاه مدت آشنایی با موضوع شناسی و موضوعات فقهی
با اهدف ذیل در حال برگزاری است

الف ) اصل موضوع شناسی

ب) موضوعات دارای اولویت در گروه های علمی

ج) چگونگی تحقیق و پژوهش در موضوعات فقهی

فرایند آغاز دوره تخصصی موضوع شناسی احکام

با برگزاری جلسات شورای آموزش و مطالعه و مشورت نظام نامه آموزشی ذیل آماده و
اجرا گردید .

هدف کلی :
با توجه به سیاست های مرکز موضوع شناسی و اهداف ترسیم شده در آئین نامه آموزش و مصوبه
شورای آموزش مورخ  33/03/00وتائید رئیس مرکز طرح یکساله کالسها تخصصی موضوع
شناسی احکام به شرح ذیل برگزار می گردد .
هدف جز ئی :
سرمایه گذاری جهت تربیت محقق و پژوهشگر و استفاده از آنها در گروه های پژوهشی و نیاز های
مرکز (بعد از یک دوره برگزاری کالس ها متعلمین با گروه های علمی کامال
شده و با تو جه به عالئق در یکی از گروه ها ی علمی به عنوان پژوهشگر فعالیت خواهند کرد .و در
ضمن آن با اصل موضوع شناسی و روش های تحقیق و پژوهش در موضوعات فقهی آشنا می شوند .
زمان طرح  :یکساله از تاریخ  33/03/00لغایت 39/03/33

کیفیت آزمون :
الف)سواالت امتحان از دو کتاب  -3عوامل موثر در تشخیص موضوعات احکام
(نویسنده آقای سید جعفر علوی )  -2کتاب موضوع شناسی در فقه ( نویسنده آقای فرحناکی
) و به صورت کتبی (بیست سوال کتبی ) برگزار می شود.
ب) از اساتید عالی حوزه و بعضی از افراد که سال تحصیلی گذشته در کال س ها شرکت
داشتند امتحان کتبی به عمل نمی آید بدیهی است همه افراد برای شرکت منظم در کالس ها
باید تعهد بدهند .
کیفیت مصاحبه :
الف)از پذیرفته شدگان بر اساس زمان مشخص دعوت به مصاحبه می شود .
ب)دو نفر از اساتید یا کارشناسان مرکز موضوع شناسی یا مدیران گروهها در خارج از
وقت اداری در چند گروه دو نفره ظرف 2یا  3روز و طبق فرم مخصوص (پیوستی)
مصاحبه می کنند .

کیفیت برگزاری کالسها :
از میان افراد واجد شرائطی که گزینش شده اند  00نفر برای شرکت در کالسها دعوت
می شوند .
مکان برگزاری کالسها :
کالس ها تا اطالع ثانوی در زیر زمین مرکز (کتابخانه انجام خواهد شد )
عناوین دروس اساتید و تعداد جلسات :
در مجموع  320ساعت در یکسال تحصیلی (دو نیمسال ) و هفته ای سه جلسه و در
صورت ضرورت چهار جلسه برگزار می شود برگزار می شود .
 -3موضوع چیست و تشخیص آن با کیست (20جلسه استاد ظهیری )
 -2عرف (  3جلسه استاد علیدوست )
 -3روش تحقیق و پژوهش کارگاهی ( 2کارگاه هشت ساعته و یک جلسه دو ساعته )
 -9موضوعات نوظهور و مستحدثه پزشکی (3جلسه )  -0موضوعات اقتصادی
(0جلسه )
 -0موضوعات قضایی و جزایی (0جلسه )  -7موضوعات مربوط به عبادات (0جلسه )
 -8موضوعات اطعمه و اشربه (3جلسه )  -3موضوعات فقه و رسانه (3جلسه )
 -30موضوعات متفرقه از ابواب مختلف فقهی (0جلسه )
 -33موضوع استهالل (0جلسه )

پرداخت حق التحقیق :
بر اساس مصوبه شورای آموزش مورخ  33/0/3و تائید رئیس محترم مرکز هر
متعلمی که حضور فعال در سه جلسه کالس و چهار ساعت پژوهش در یک هفته
را داشته و که در یک ماه چهل ساعت فعالیت علمی موفق او مورد تائید استاد
مربوطه و معاونت آموزش قرار گیرد بر اساس هر ساعت 0000هزار تومان
مجموعا ماهانه  200000هزار تومان توسط معاونت اداری مالی به حساب
بانکی افراد واریز خواهد شد 90* 200000=80000* 0=9800000 .
در ضمن به افرادی که حضور فعال و منظم نداشته باشند مبلغ فوق به تناسب
غیبت آنها کسر می گردد .

نظارت و بازخورد گیری کالسها :
کالسها به دو صورت مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد :
الف :در طول برگزاری کالسها دو نفر از کارشناسان مرکز که از طرف شورای
آموزش تعیین می شوند در کالسها شرکت کرده و در سه نوبت ارزیابی کالسها را
انجام خوهند داد نوبت اول بعد از جلسه سوم درس هر استاد نوبت دوم بعد از جلسه
دهم نوبت سوم در پایان هر کالس .
ب :برگه ارزیابی هر درس که در پایان هر کالس توسط متعلمین انجام خواهد شد
آزمون پایان دروه :
بعد از پایان پذیرفتن تدریس هر عنوان درسی با یک فرصت مطالعاتی امتحان کتبی
توسط آموزش انجام می پذیرد  .و با احتساب نمره پژوهش و شرکت در کارگاه امتیاز
و نمره نهایی در کارنامه ثبت خواهد شد .
گواهی پایان دوره :
بعد از پایان دوره و آزمون گواهی شرکت در کالسها به افراد که با موفقیت دوره را
گذرانده باشند توسط معاونت آموزش به متعلمین اعطاء می گردد .
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ثبت انم و پذریش ژپو شگر موسسه موضوع شناسی از طریق
مجموعا افرادی که ثبت نام کردند
 012نفر می باشند  .کسانی که بعد

ای
87نترنت انجام شد
ازآزمون و مصاحبه پذیرفته شده اند

نفر و کسانی که باالترین امتیاز را کسب
نمودند
 54نفر و  12نفر هم بصورت ذخیره اول
و  02نفر در ذخیره دوم که در صورت
انصراف یا غیبت غیر موجه جایگزین می
شوند.

ربگزاری آزمون موضوع
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در این آزمون که روز جمعه بیست و پنجم مهرماه در مرکز موضوع شناسی احکام
فقهی برگزار شد ،ابتدا حجت االسالم والمسلمین فالح زاده رئیس مرکز موضوع
شناسی احکام فقهی و حجت االسالم والمسلمین عالیی نژاد معاون آموزشی مرکز به
تشریح فعالیت های مرکز پرداختند و سپس طالب با یکدیگر به رقابت پرداختند تا
مجوز حضور در دوره را دریافت کنند.

مصاحبه علمی از افرادی که در آزمون کتبی امتیاز الزم شدند
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مراسم افتتاحیه دوره ی موضوع شنا ی
مراسم افتتاحیه کالس های موضوع شناسی احکام فقهی در تاریخ  4/3/32با
سخنرانی حجت االسالم و المسلمین بابائیان قائم مقام رئیس موسسه موضوع
شناسی احکام فقهی
مبنی بر اهمیت موضوع شناسی در حوزه های علمیه و بیان اینکه مقام معظم رهبری
با دقت طرح تاسیس موسسه موضوع شناسی احکام فقهی را مطالعه کردند و
دستوراتی را اتخاذ کردند .

تقسیم پژوهشگران کالس موضوع شناسی احکام فقهی به هشت گروه
طبق این گروه بندی هر پژوهشگر با توجه به توانایی و عالقه ای که دارد یکی از
هشت گروه  :عبادات  ،خوردنیها و آشامیدنیها  ،فقه و حقوق  ،فرهنگی و هنری ،
پژوهش های بنیادین  ،اقتصاد ،پزشکی و رسانه انتخاب کردند و مشغول به پژوهش
شدند
طبق نامه ای به معاونت پژوهش اعالم شد که گروه های مربوطه جلساتی را با
پژوهشگران داشته باشند که جلسات گروه ها بعضی برگزار شد و بعضی دیگر در
حال پیگیری و برگزاری هستند

کالس اهی ربگزار شده با بهره گیری از اساتید مجرب توسط آموزش
 -1استاد حاج شیخ عباس ظهیری بحث مبانی موضوع شناسی که  02جلسه برگزار شد

 -0استاد دکتر نورمحمدی از مباحث پزشکی بحث تلقیح مصنوعی  3جلسه

 -2استاد علیدوست بحث عرف که طی سه جلسه برگزار شد

 -5استاد عابدی مبانی موضوع شناسی طی سه جلسه

 -4استاد علوی بحث بانکداری اسالمی که طی  4جلسه برگزارشد

 -6حضرت آیت اهلل گرامی موضوع استظالل در احرام و مسافت شرعی و افساد
فی االرض طی چهار جلسه برگزار شد

 -8استاد حجت االسالم و المسلمین مجید یزدی بحث جرم شناسی طی
یک جلسه برگزار شد .

-7استاد حجت االسالم والمسلین جواهری طی چهار جلسه بحث رشوه و تجاوز
به عنف

 -3استاد حجت االسالم و المسلمین حبیبی تبار موضوع اقرار عند الحاکم
طی دو جلسه برگزار شد

