بسمه تعالی
موضوعات پیشنهادی برای تدوین پایان نامه

(گروه بنیادین) 20
 )1ضرورت موضوع شناسی فقهی و تأثیر آن بر اجتهاد
 )2روش شناخت موضوعات احکام فقهی

 )30موضوع شناسی ارتداد
 )31موضوع شناسی اضالل (کتب ضاله)

(گروه پزشکی و تغذیه) 18

 )3اهمیت تدوین علم موضوع شناسی فقهی

 )32موضوع شناسی اعضاء بدن انسان (اهداء ،خرید و فروش و پیوند)

 )4نقش عرف در تشخیص موضوعات فقهی

 )33موضوع شناسی جنین و مراحل آن

 )5تمایز علم موضوع شناسی فقهی با علم فقه و علم اصول

 )34موضوع شناسی مسکرات و اسکار

فقه و قواعد فقهی

 )35موضوع شناسی باروری های نوین

 )6نقش زمان و مکان در شناخت موضوع فقهی

 )36موضوع شناسی بلوغ

 )7متصدی تشخیص انواع موضوعات فقهی

 )37موضوع شناسی عقل و جنون و بیهوشی

 )8گونه شناسی موضوعات احکام فقهی

 )38موضوع شناسی جنسیت ،تغییر جنس

 )9تطور تاریخی علم موضوع شناسی فقهی

 )39موضوع شناسی استحاله و تغییر موضوعات

 )10نقش موضوع شناسی فقهی در عمل مکلفان

 )40موضوع شناسی خون و فراورده های خونی

 )11روش شناسی تطبیقی موضوعات فقهی بین شیعه و اهل سنت

 )41موضوع شناسی اعضاء دیه و حدود آنها

 )12روش موضوع شناسی فقهی فقهای عظام

 )42موضوع شناسی ذبح و آالت آن

 )13مراحل شناخت موضوعات احکام فقهی

 )43موضوع شناسی باروری نوین

 )14مبانی نظری موضوع شناسی احکام فقهی

 )44موضوع شناسی شبیه سازی

 )15ضرورت ،فوائد و آثار موضوع شناسی احکام فقهی

 )45دخالت های انسان در خلقت

 )16اجتهاد و تقلید در موضوعات احکام فقهی

 )46موضوع شناسی حیات و موت

 )17رابطه موضوعات احکام فقهی با علوم بشری

 )47موضوع شناسی بلوغ

 )18تعیین متصدیان شاخت موضوعات فقهی

 )48عقل و جنون و مخدرات

 )19روش های استظهار عرف

 )49موضوع شناسی نسب و آزمایش های ژنتیکی

 )20اعتبار سنجی روشهای آماری برای استظهار عرف

(گروه حقوقی و عبادی) 7

(گروه فرهنگی اجتماعی) 11

 )50محاربه با سالح غیر واقعی

 )21موضوع شناسی سوق مسلمین

 )51افساد فی االرض ...

 )22موضوع شناسی رقص و حرکت های موزون

 )52حد مطاف (عرض و ارتفاع)

 )23موضوع شناسی معروف و منکر

 )53بررسی تحدید کوفه قدیم و حائر حسینی (ع)

 )24موضوع شناسی غنا و موسیقی

 )54اذن ،رضایت ،طیب نفس

 )25موضوع شناسی طنز و تمسخر

 )55خبیث ،طیب ،قذر و نظیف

 )26موضوع شناسی جاسوسی و تجسس

 )56تعمیم عیوب مجوزه فسخ نکاح (مفهوم و مصادیق)

 )27موضوع شناسی مقدّسات

(گروه اقتصاد) 10

 )28موضوع شناسی تعاون بر اثم
 )29موضوع شناسی اسراف

 )57ربا و انواع آن
 )58موضوع شناسی قرارداد های بانکی و انواع آنها
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 )59موضوع شناسی اوراق و انواع آنها
 )60موضوع شناسی بیمه و انواع آن
 )61موضوع شناسی بانک و صندوق های سرمایه گذاری
 )62موضوع شناسی معامالت جدید

 )85انتقال بیماری ایدز (مبتال کردن دیگری به بیماری ایدز در
اثر رابطه نامشروع)
 )86انتقال بیماری های خطرناک (مسئولیت مدنی عوامل
انتقال بیماری های خطرناک در فقه و حقوق)

 )63موضوع شناسی لیزینگ و انواع آن

 )87انتقال خون

 )64موضوع شناسی انواع معامالت بانکی

 )88انحرافات جنسی

 )65موضوع شناسی پول

 )89انحرافات جنسی ،هم جنس گرایی ،ابنه

 )66موضوع شناسی حواله های بانکی

 )90اندام تناسلی غیر طبیعی (عفل و)..

(گروه ویژه) 6

 )91اندام ها (آسیب و صدمات اندام ها)

 )67تعیین اوزان شرعی
 )68تعیین مقادیر شرعی
 )69تعیین اوقات شرعی (سال ،ماه ،روز و شب)
 )70ابزار ذبح
 )71معدن
 )72مصادیق مایصح السجود علیه (کاغذ و سیمان و )...

 )92اندام ها (آسیب های ادراری تناسلی زن)
 )93اندام ها (آسیب های ادراری تناسلی مرد)
 )94اندام تناسلی غیر طبیعی (عفل و)..
 )95اندام ها (آسیب و صدمات اندام ها)
 )96انسان و طبیعت (رابطه انسان و طبیعت از منظر فقه)
 )97اهداء اعضاء
 )98اهداء اعضای اعدامیان و محکومین به قصاص

لیست عناوین پیشنهادی برای پایاننامهها

 )99اهدای جنین (بررسی فقهی و حقوقی)

مرتبط با گروه پزشکی و تغذیه

 )100اهدای جنین (بررسی فقهی)

 )73اذن بیمار یا ولی در معالجات پزشکی (بررسی فقهی
شرطیت آن)
 )74اذن ولی (بررسی فقهی حقوقی اذن ولی)
 )75اصول کلی قواعد فقهی حاکم در علوم پزشکی
 )76اعضاء بدن میت
 )77اعضاء دارای حیات+
 )78اعضای بدن (اهدا و خرید و فروش عضو)
 )79اعضای بدن (بانک)
 )80اعضای بدن (معامالت و احکام فقهی اعضای بدن)
 )81اعضای بدن در رابطه با جنایات
 )82اعیان نجسه(خرید و فروش)
 )83افضاء
 )84انتقال بیماری ایدز (آلوده کردن عمدی دیگران به بیماری
العالج مثل ایدز)

 )101اهدای جنین (وضعیت و احوال شخصیه فرد متولدشده از
طریق جنین اهداء شده)
 )102ایدز و احکام فقهی آن
 )103آبزیان (احکام فقهی آبزیان)
 )104آبزیان (بررسی احکام آن)
 )105آبزیان (بررسی فقهی احکام حیوانات بحری)
 )106آبزیان (تعیین حلیت و حرمت انواع آبزیان و دوزیستان)
 )107آبزیان (فرهنگ جامع اسامی ماهیان و حکم فقهی آنها)
 )108آبزیان (کوسه ماهی)
 )109آبزیان (ماهی تیال پیا)
 )110آبزیان (موضوع شناسی آبزیان مورد ابتالء و مشکوک
مانند کوسه ماهی ،ماهی تیال پیا و خاویار)
 )111آبزیان (وضعیت صید ماهی در زمان حاضر)
 )112آبزیان (همکاری در تدوین فرهنگ جامع اسامی ماهیان و
حکم فقهی آن)
 )113آرایش کردن
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 )114آرایش های نوپدید (کاشت مو ،مژه و ابرو ،ناخت و
برداشت آنها ،تاتو ،کرم ها و پودرهای آرایشی)
 )115آرایش های نوپدید (موضوع شناسی آن ،مصادیق تبرج،
زیور و زینت)
 )116آرایش های نوپدید و نمونه آرایشی که عرفا برای بانوان
زینت محسوب می شود

 )143بلوغ (بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسالمی)
 )144بلوغ (سن بلوغ ،سن رشد ،بلوغ عقلی و سن تکلیف
دختران)
 )145بلوغ (قاعده عدم شرطیت بلوغ در احکام وضعیه)
 )146بلوغ (کاوشی در بلوغ دختران)
 )147بلوغ دختران

 )117آزمایش های پزشکی

 )148بلوغ شرعی در دیدگاه مذاهب اسالمی

 )118آزمایش های پزشکی و علمی بر حیوانات از دیدگاه فقه

 )149بلوغ عقلی و مسئولیت کیفری

 )119اسکار و تخدیر ،ماهیت ،مصادیق جدید و احکام مصرف

 )150بلوغ و رشد (ماهیت ،شرایط و آثار فقهی بلوغ و رشد)

مواد مخدر

 )151بلوغ و رشد در دعاوی کیفر و مدنی

 )120اسکار ،احکام و روش اثبات آن

 )152بلوغ و قدرت فکری (رابطه بلوغ و قدرت فکری)

 )121آشامیدنی های مشکوک رایج

 )153بلوغ ،تمییز ،رشد (ماهیت ،شرایط و آثار شرعی و تفاوت

 )122اعضاء بدن میت

مفاهیم بلوغ ،تمییز و رشد)

 )123اعضاء دارای حیات

 )154بی حس کردن عضو هنگام اجرای حد از دیدگاه فقها

 )124آفت

 )155بی عفتی (بررسی مصادیق بی عفتی و بی بند و باری،

 )125اهدا و خرید و فروش عضو
 )126اعضای بدن در رابطه با جنایات
 )127آمپول و تزریقات

ورزش بانوان ،وسواس)
 )156بی عفتی (مصادیق بی عفتی و بی بند و باری مخل به
سالمت و امنیت جامعه ،قانون مجازات)

 )128باران مصنوعی (بررسی احکام فقهی و حقوقی)

 )157بی عفتی (مصادیق بی عفتی و بی بند و باری)

 )129بارداری (شیوه های مختلف پیشگیری از بارداری)

 )158بی هوش

 )130بارداری (مدت بارداری)

 )159بیمار (حریم خصوصی بیمار)

 )131باروری (روش های نوین باروری از دیدگاه فقه شیعه)

 )160بیمار (حریم خصوصی بیماران؛ مصادیق و احکام آن در

 )132باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

فقه امامیه)

 )133باغ وحش

 )161بیماران ترمینال (احتضار)

 )134باکره – ثیبه

 )162بیماری تشنگی

 )135بالغ

 )163بیماری مانع از مقاربت

 )136بکارت

 )164بیماری موجب خطر یکی از زوجین برای طرف مقابل

 )137بکارت (ازاله بکارت)

 )165بیمه درمانی (شرایط و احکام)

 )138بکارت (ازاله بکارت در اثر معاینات پزشکی)

 )166بیمه عمر

 )139بکارت (ترمیم پرده بکارت)

 )167بیماری در اجرای حد شرب خمر

 )140بلوغ

 )168پد خون بند

 )141بلوغ  -صغر

 )169پد خون بند ،گلوکزامین و کندروتین (موضوع شناسی)

 )142بلوغ (بالغ شدن صغیر در زمان دادرسی و پرداخت دیه

 )170پرستاری زنان برای مردان و برعکس

توسط عاقله)

 )171پروتز (استفاده از پروتز)
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 )172پزشکی از راه دور (تله مدیسین)

 )199تلقیح (باروری های مصنوعی و احکام فقهی آن)

 )173پژوهش (بایسته های پژوهشی مورد ابتالی امروز

 )200تلقیح مصنوعی

کدامند؟)

 )201تلقیح مصنوعی (بررسی تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه و حقوق)

 )174پژوهش بر حیوان

 )202تلقیح مصنوعی (بررسی فقهی و حقوقی)

 )175پوشش (بررسی فقهی پوشش زن در فقه امامیه)

 )203تلقیح مصنوعی (حیوانات)

 )176پوشش (پوشش اسالمی در کشورهای غیر اسالمی)

 )204تلقیح مصنوعی (در انسان و حیوان)

 )177پوشش (پوشش لباس و زیورآالت خاص جنس مخالف)

 )205تنظیم خانواده

 )178پوشش (پوشیدن کراوات و پاپیون مردانه و لباس های

 )206تنظیم خانواده (مبانی فقهی تنظیم خانواده)

عریان و محرک (انواع پوشش زنان ،مجریان ،هنرپیشه

 )207تنظیم خانواده (مبانی فقهی)

ها ،مهمانداران)

 )208تنقیه (آب تنقیه)

 )179پیوند اعضاء (بررسی فقهی حقوقی)
 )180پیوند اعضاء (پیوند اعضاء در آینه فقه و حقوق)
 )181پیوند اعضاء (خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه
و حقوق)

 )209توصیه های پزشکی بازدارنده از ازدواج و بارداری(بررسی
فقهی)
 )210تولید اعضای انسان و حیوان از طریق کشت سلول های
بنیادی ،مبانی و احکام آن)

 )182پیوند اعضاء (قطع و پیوند اعضاء)

 )211تولید خوراک برای حیوان حرام گوشت

 )183پیوند اعضاء (مشروعیت پیوند عضو کافر به مسلمان)

 )212تولید مثل (روش های نوین تولید مثل انسان)

 )184پیوند اعضاء از دیدگاه فریقین

 )213جذامی

 )185پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق

 )214جراحات وارد بر مقتول قبل و بعد از قتل

 )186پیوند اعضاء و بافت

 )215جراحات وارده در اثر شلیک گلوله از اسلحه سوزنی و

 )187پیوند اعضای قطع شده در قصاص و بی حس کردن
اعضاء هنگام تعزیر
 )188پیوند عضو (حکم فقهی پیوند عضو مجرم پس از اجرای
حد)

پرداخت دیه به ولی فقیه در صورت اعسار
 )216جراحی
 )217جن (احضار جن)
 )218جنابت

 )189ترشحات بانوان در فقه امامیه

 )219جنابت زن با انزال

 )190ترشحات تناسلی (زنان و مردان)

 )220جنابت و احتالم بیمار و سالم

 )191تریاک

 )221جنگل ها و مراتع (تخریب جنگل ها و مراتع و احکام

 )192تغییر جنسیت (بررسی فقهی حقوقی)
 )193تغییر جنسیت (بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت ناظر
به پیامدهای کیفری آن)

فقهی آن)
 )222جنون
 )223جنون (مسئولیت کیفری و مدنی مجنون در فقه و حقوق)

 )194تفریح و سرگرمی

 )224جنون رافع مسئولیت کیفری

 )195تفریحات سالم (مصادیق و احکام)

 )225جنون و زوال عقل

 )196تقصیر و برائت پزشک در قبال بیمار

 )226جنین

 )197تلقیح

 )227جنین (احکام آن)

 )198تلقیح (باروری آزمایشگاهی)

 )228جنین (اختالالت و ناهنجاری های جنینی)
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 )229جنین (انتخاب جنسیت جنین)
 )230جنین (انتقال جنین از دیدگاه فقه اسالمی و حقوق
موضوعه)

 )258حیوانات حالل گوشت (مصداق شناسی استفاده از اجزاء
حرام آنها)
 )259خاک (فقه و خاک)

 )231جنین (جفت جنین)

 )260خالکوبی

 )232جنین (مراحل تکامل جنین)

 )261خالکوبی و احکام آن در فقه امامیه

 )233جنین اهدایی (وضعیت و احوال شخصیه فرد متولد شده از

 )262خاویار

طریق جنین اهداء شده)

 )263ختنه

 )234جنین حیوان (بچه در شکم حیوان)

 )264ختنه (زن)

 )235جنین درمانی

 )265ختنه (مرد)

 )236جنین ناقص الخلقه (جواز یا عدم جواز سقط جنین ناقص

 )266خطای ورزشی (مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی)

الخلقه (فاقد سر))

 )267خمیر مرغ

 )237جهاندن حیوان نر بر ماده

 )268خمیر مرغ (موضوع شناسی)

 )238چند قلویی

 )269خنثی

 )239چهارپایان (تعیین حلیت و حرمت انواع بهائم و چهارپایان)

 )270خنثی (احکام خنثی و تبدیل جنسیت)

 )240چینه دان

 )271خنثی (فقه و انتخاب جنسیت توسط خنثی)

 )241حاذق

 )272خنثی مشکل

 )242حج (احکام پزشکی حج)

 )273خنثی و تبدیل جنسیت

 )243حشرات (تعیین حلیت و حرمت انواع حشرات و خزندگان)

 )274خواب

 )244حقوق بیمار (بررسی ابعاد فقهی حقوق بیمار)

 )275خودارضایی (استمناء بانوان ،ابزار و وسائل غربی در

 )245حقوق متقابل مردم و وزارت بهداشت و درمان (بررسی فقهی)

خودارضایی)

 )246حیض

 )276خودارضایی و ابزار و وسائل غربی در استمناء

 )247حیض (احکام حیض)

 )277خودکشی (آثار و احکام آن از منظر فقه)

 )248حیض (جلوگیری از حیض و شیوه های مختلف آن

 )278خودکشی (حکم خودکشی قبل از اسارت)

 )249حیض (روز ایام حیض)

 )279خودکشی بیمار (وظیفه کادر درمانی در قبال خودکشی بیمار)

 )250حیض (محک معیار تشخیص حیض)

 )280خودکشی قاتل عمدی و دیه جنایت بر میت

 )251حیض (مدت حیض)

 )281خوراکی ها (استانداردهای غذای حالل)

 )252حیوان اخته

 )282خوراکی ها (افزودنی ها ،طعم دهنده ها و اسانس ها)

 )253حیوان چموش

 )283خوراکی ها (غذاهای با نشان حالل)

 )254حیوانات (حقوق حیوانات و احکام فقهی آن)

 )284خوراکی ها (غذای حالل و احکام فقهی آن)

 )255حیوانات حرام گوشت (پرورش و خرید و فروش حیوانات

 )285خوراکی ها (قواعد کلی اطعمه)

حرام گوشت)

 )286خوراکی ها و نوشیدنی های وارداتی

 )256حیوانات حالل گوشت (اعضای حرام با اسم امروزی آن)

 )287خوردن و آشامیدن (آداب شرعی آن ناظر به تحوالت عصری)

 )257حیوانات حالل گوشت (اعضای حرام)

 )288خوردنی ها و آشامیدنی ها (تعیین مصادیق خوردنی ها و آشامیدنی
های حالل و حرام ،مستحب و مکروه در قرآن و روایات)
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 )289خوردنی های حرام (مصادیق)

 )322دماء (استحاضه)

 )290خوردنی های حالل (مصادیق)

 )323دماء (انواع استحاضه و احکام آن)

 )291خوردنی های مشکوک رایج

 )324دماء (بررسی موضوع دماء)

 )292خون (الحاق صفره و کدره به دم)

 )325دماء (تفاوت خون قروح و جروح ،کیست ها ،فیبرم و

 )293خون (تزریق خون کافر ،نامحرم و احکام آن)

بیماری های زنانه)

 )294خون (فراورده های خونی)

 )326دماغ جوف

 )295خون استحاضه

 )327دو جنسی

 )296خون بند ناف (بانک)

 )328دیه (تعیین مدت زمان نطفه ،مضغه ،علقه برای مشخص

 )297خون جهنده

شدن مقدار دیه آن ها)

 )298خون مسلمان (بررسی حرمت خون مسلمان در روایات و آیات)

 )329دیه (تعیین دیه در ضربات منجر به مرگ مغزی مصدوم)

 )299خونی که در تخم مرغ دیده شود

 )330دیه (تعیین دیه شکستگی استخوان درشت نی و نازکنی

 )300دارو (انواع روش های مصرف دارو)

دست و پا در اثر ضربه واحد)

 )301دارو (تهیه دارو از مواد حرام)

 )331دیه (دیه شکستگی استخوان ها)

 )302دارو (حکم فقهی درمان و تهیه دارو از حیوانت حرام گوشت)

 )332دیه (شناسایی اعضای فاقد دیه معین و نحوه تعیین آن

 )303داروسازی و داروخانه (احکام فقهی)
 )304داروهای تقویتی
 )305دام

(جناق سینه ،بند انگشت))...
 )333دیه (مسؤول پرداخت دیه بینایی به صورت خطای محض
و دیه شکستگی درشتنی و نازکنی)

 )306دباغی

 )334دیه (میزان احتساب دیه عدم کنترل ادرار و مدفوع)

 )307دخالت

 )335دیه (نحوه محاسبه دیه یا ارش انگشتان قطع شده پس از

 )308دخانیات (انواع)

ترمیم کامل)

 )309دخانیات (رسالۀ البیان فی حکم شرب الدخان)

 )336دیه اعضای بدن

 )310دخانیات مضر

 )337دیه اعضای مقطوعه پیوند خورده دیه جنین (شرایط و

 )311درختکاری

احکام)

 )312درمان اجباری (مصادیق و احکام فقهی)

 )338دیه سوختگی (موارد ،احکام و نحوه تعیین دیه)

 )313درمان ادعایی (روش های جدید درمانی ادعایی)

 )339دیه شکستگی استخوان ها

 )314درمان ضروری (مصادیق)

 )340دیه و ارش (تعیین دیه و ارش در شکستگی ران پا و دیه

 )315درمان غیر رایج (انواع درمان های غیر رایج – موسیقی
درمانی ،رقص درمانی و)-..
 )316دریا (بررسی احکام فقهی دریاها)
 )317دریوزگی
 )318دست (باطن کف دست)

محدودیت حرکتی اعضا)
 )341دیه و ارش (تعیین دیه و ارش در شکستگی ستون فقرات
و فلج شدن پا)
 )342دیه و ارش (تعیین دیه و ارش شکستگی بندهای انگشت
دست و ارش دررفتگی)

 )319دست (بردیدن دست)

 )343دیه اعضای داخلی بدن

 )320دفن

 )344دیه تخلیه چشم و شکستگی کاسه چشم و پارگی پلکها

 )321دماء (استحاضه و سایر خون ها ( و لکه بینی))

 )345دیه جنین در صورت خودکشی مادر
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 )346دیه دست سالم و معیوب

 )377زایمان (انواع زایمان [بی درد ،سزارین])

 )347دیه شکستگی استخوانهای کف دست و بند انگشت

 )378زایمان (شیوه های جدید زایمان)

 )348دیه شکستگی درشت نی و نازک نی در اثر تصادف

 )379زخم ها (انواع زخم ها [قروح و جروح])

 )349دیه شکستگی دندهها ,کیفیت اجرای مجازات شالق

 )380زخمی نمودن

تعزیری و حبس ناشی از عدم تأدیه دین

 )381زراعت

 )350دیه شکستگی فک

 )382زعفران (اسپری زعفران)

 )351دیه شکستگی یک مهره از ستون فقرات

 )383زفاف

 )352دیه و ارش جائفه

 )384زن (احتالم بانوان)

 )353دیه و ارش در مورد شخص مبتال به مرگمغزی و

 )385ژالتین

عوارض ناشی از آن

 )386ژالتین و رنگ کارمین (موضوع شناسی)

 )354دیه و وصول مهریه از آن

 )387ژن درمانیپ

 )355دیه یا ارش شکستگی ستون فقرات و عوارض جانبی

 )388سقط جنین

 )356دیه یا ارش شکستگی کشکک زانو و استخوان کف دست و پا

 )389سقط جنین (احکام آن)

 )357ذباحه

 )390سقط جنین (بررسی سقط جنین در فقه امامیه)

 )358ذبح

 )391سقط جنین (بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین)

 )359ذبح (حکم الذبائح باالالت المکانیکیۀ الحدیثۀ)

 )392سقط جنین (حکم سقط جنین در فقه فریقین)

 )360ذبح (موضوع شناسی اقسام و ابزار ،مصادیق ،تکنیک های

 )393سقط جنین از دیدگاه صاحب جواهر

ذبح ،نحر و صید)

 )394سقط جنین در حقوق ایران و غرب

 )361رحم (اجاره رحم و آثار مترتب بر آن)

 )395سقط جنین در غربالگری (حکم پزشک و اجبار همسر)

 )362رحم (برداشتن رحم و احکام فقهی بانوان فاقد رحم)

 )396سقنقور

 )363رحم (بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم)

 )397سلس البول

 )364رحم اجاره ای (بررسی فقهی حقوقی)

 )398سلس الریح

 )365رحم اجاره ای (فرزند متولد از رحم اجاره ای ،آثار و احکام)

 )399سلول های بنیادی (بانک)

 )366رحم جایگزین (احکام و مسائل مربوط به آن)

 )400سم نوشیدن

 )367رشد (آثار و احکام آن در فقه اسالمی)

 )401سموم

 )368رشد انسان (مراحل)

 )402سنگ دان

 )369رشد جمعیت (پیشگیری از رشد جمعیت)

 )403سوانح (بررسی فقهی سوانح در حریم راه آهن)

 )370رضاع (شرایط رضاع در فقه اسالمی)

 )404سهل انگاری

 )371رضاع (شیردهی و احکام آن)

 )405سیخک پشت پا

 )372رضایت

 )406سیگار

 )373رضایت نامه بیمار

 )407شادی و نشاط از نگاه فقه

 )374رنگ کارمین

 )408شبیه سازی (بررسی احکام فقهی حقوقی انسان شبیه

 )375رویان انسانی (پژوهش بر روی رویان انسانی)

سازی شده)

 )376ریش تراشی (بررسی فقهی)
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 )409شبیه سازی (بررسی آثار فقهی و حقوقی فنآوری DNA
شبیه سازی)

 )437عده طالق زنان فاقد عادت ماهیانه
 )438عصبانیت

 )410شبیه سازی (بررسی فقهی)

 )439عصیر مویزی و خرمایی

 )411شبیه سازی انسان (بررسی)

 )440عضو زنده جدا شده از بدن انسان

 )412شبیه سازی انسان از دیدگاه حلیت

 )441عضو قطع شده (بررسی مالکیت یا حق اختصاص عضو قطع شده)

 )413شبیه سازی انسانی

 )442عطر (مواد معطر؛ ادکلن ،عطرهای صنعتی)

 )414شکستگی ستون فقرات و زوال منافع

 )443عقل – جنون (جنون ادواری-جنون اطباقی-جنون

 )415شکستگی متعدد ران پا در اثر ضربه واحد

مستمر -افاقه)

 )416شیر (بانک)

 )444عقیم

 )417صوم (افشانه های مضر برای روزه)

 )445عقیم سازی (نقش رضایت همسر در جواز عقیم کردن)

 )418صوم (بیماری های مضر برای روزه)

 )446علم قاضی (از راه تشخیص آزمایشگاهی)

 )419صوم (تزریق آمپول رای روزه)

 )447علم قاضی (مستندات علم قاضی در جرم شرب خمر)

 )420صوم (تعیین حدود حاملگی و شیردهی که روزه برای زن

 )448عنن (رعایت مهلت یک ساله جهت تشخیص بیماری عنن)

ضرر دارد)

 )449عنن (عدم رفع عیب با اثبات عنن زوج و گذشت مهلت یک سال)

 )421صوم (حکم روزه مشاغل سخت)

 )450عنن و فلج آلت تناسلی

 )422صید (وضعیت صید ماهی در زمان حاضر)

 )451عورت

 )423صید ماهی

 )452عیوب فسخ نکاح (موارد جدید مانند ایدز)

 )424صید مجاز (شرعی و قانونی)

 )453فسخ نکاح (مصادیق بیماری های جدید که موجب فسخ

 )425صید مجاز و غیر مجاز
 )426ضرر معنوی در فقه و قوانین ج.ا.ا
 )427ضمان پزشک
 )428ضمان پزشک و احکام آن
 )429ضمان پزشک و قتل ناشی از اشتباه در هویت و شخصیت
مجنی علیه
 )430ضمان خسارات ناشی از استفاده از محصوالت صنعتی و
کشاورزی غیر استاندارد
 )431ضمان داروساز در قبال عوارض ناشی از خطا در ساخت
دارو
 )432ضمان کادر درمانی (مصادیق ،شرایط و احکام ضمان و
عدم ضمان کادر درمانی)

نکاح می شود)
 )454فقه (بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش
زیست و پزشکی)
 )455فقه (بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و گروه دانش
کشاورزی)
 )456فقه پزشکی (دانشنامه)
 )457فلس
 )458فناوری های زیستی
 )459فوت (نسبت سنجی در مورد صدمات منتهی به فوت مصدوم)
 )460قتل ترحمی
 )461قتل ترحمی (استرحامی)؛ ماهیت ،اختیارات و احکام آن
 )462قتل خطای محض و مسؤول پرداخت دیه

 )433طب سنتی (حجامت ،فصد ،داروهای گیاهی و)...

 )463قصور و تقصیر پزشکی و برائت و اذن

 )434طب سنتی (فقه و طب سنتی)

 )464قطع اعضای حی

 )435طعام (فروش طعام)

 )465قطع انگشتان جسد مجهول الهویه جهت شناسایی

 )436عده (بررسی فقهی عده زن فاقد رحم)

 )466قطع وسواس
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 )467کالبد شکافی

 )496لجبازی

 )468کالبد شکافی (بررسی کالبد شکافی از دیدگاه فقه و حقوق)

 )497لمس و نظر پزشک معالج در غیر همجنس

 )469کالبد شکافی و تشریح اعضای اموات

 )498لوازم آرایشی

 )470کرامت انسان و تأثیر آن در پزشکی

 )499لوازم آرایشی (احکام استعمال لوازم آرایشی)

 )471کشاورزی (بررسی فقهی و حقوقی احکام و قوانین آبیاری

 )500مجنون

و آبخیزداری و آبخوان داری)

 )501مجنون (حالت خطرناک مجنون)

 )472کشاورزی (مصادیق و احکام اسراف در آب کشاورزی)

 )502محیط زیست

 )473کشاورزی در اسالم

 )503محیط زیست (احکام فقهی)

 )474کشت دیم

 )504محیط زیست (آالینده های محیط زیست)

 )475کشتارهای صنعتی

 )505محیط زیست (آلودگی زیست محیطی و احکام فقهی آن)

 )476الکل (بررسی فقهی الکل و فرآورده های آن)

 )506محیط زیست (آلودگی و تخریب آن)

 )477الکل (مصادیق و احکام تولید ،خرید ،فروش و مصرف انواع

 )507محیط زیست (بررسی فقهی ابعاد مختلف محیط زیست با

مشروبات الکلی و الکل های صنعتی و سفید)
 )478الکل تولید شده در فرایند تهیه مواد غذایی ،موضوع
شناسی و احکام فقهی
 )479الکل و فرآورده های آن
 )480کنترل جمعیت (بررسی فقهی)
 )481کودک (صبی ،بلوغ ،تمییز و رشد)

رویکرد ملی)
 )508محیط زیست (بررسی مبانی فقهی حفظ محیط زیست)
 )509محیط زیست (تعهدات دولت ها و اشخاص در زمینه حفظ
محیط زیست از منظر فقه)
 )510محیط زیست (فقه و محیط زیست با رویکرد تدوین نظام
موضوعات)

 )482کودک آزاری

 )511محیط کار (بررسی فقهی ویژگی ها ،مسائل و احکام محیط کار

 )483کودک آزاری (تفاوت مصادیق آن در فقه و قوانین بین المللی)

 )512مدیریت نسل

 )484کودک آزاری (خشونت علیه کودکان در فقه ،حقوق

 )513مدیریت نسل (تنظیم خانواده ،وسایل پیشگیری از بارداری)

کنوانسیون (حقوق کودک))

 )514مدیریت نسل (تنظیم نسل ،تنظیم خانواده ،کنترل جمعیت)

 )485کودک آزاری و همسر آزاری از دیدگاه فقه و حقوق

 )515مرض موت

 )486کودک ممیز

 )516مرگ مغزی و احکام فقهی آن

 )487کودکان نامشروع (وضعیت فقهی حقوقی)

 )517مرگ مغزی و پیوند اعضاء (بررسی فقهی حقوقی)

 )488گردشگری (فقه گردشکری)

 )518مریض (منجزات مریض)

 )489گریم و تغییر چهره زنان و مردان و مسائل فقهی آن

 )519مستی و نظیر آن

 )490گواهی خالف واقع (بررسی احکام و آثار صدور گواهی

 )520مسئولیت پزشکی

خالف واقع از منظر فقه)
 )491گوشت
 )492گوشت (لحوم محلله و لحوم محرمه)
 )493البستر (موضوع شناسی)

 )521مسئولیت پزشکی (مسئولیت پزشکان و کادر پزشکی،
ضمانت پزشکی و نیروهای پزشکی)
 )522مشاوره و درمان (بررسی استعالم از فعل حرام در مقام
مشاوره و درمان)

 )494الل (افراد الل)

 )523مشاوره های پزشکی

 )495لباس

 )524مشروبات الکلی
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 )525معامالت و احکام فقهی اعضای بدن

 )559ورزش بانوان (فقه و ورزش بانوان)

 )526منی

 )560ورزش بانوان (نوع ورزش ،نوع پوشش ،پخش زنده و

 )527منی بانوان در فقه امامیه؛ انزال ،احتالم ،استمناء ،مالعبه

برنامه های المپیک)

 )528مو (کاشت مو و احکام آن در فقه شیعه)

 )561ورزش در اسالم

 )529مواد اعتیاد آور

 )562ورزش و مسابقات

 )530مواد مخدر

 )563وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی

 )531مواد مخدر (انواع مواد مخدر طبیعی و صنعتی)

 )564وضو (موانع وضو؛ رنگ ،جرم ،حجم ،کاشت مو ،خالکوبی،

 )532مواد مخدر (بررسی فقهی مواد مخدر)

جبیره ،جراحی پالستیک ،پوست مصنوعی ،عمل های

 )533مواد مخدر (مخدرهای جدید)

زیبایی ،تغییر در خلقت و)...

 )534مواد مخدر و احکام آن

 )565هزینه متعارف پزشکی

 )535مهارت زندگی (یادگیری مهارت های اساسی زندگی)

 )566همجنس بازی

 )536مهندسی ژنتیک

 )567همجنس گرایی (ماهیت ،مصادیق و احکام همجنس گرایی)

 )537مهندسی ژنتیک (فقه مهندسی ژنتیک)

 )568همزیستی مسالمت آمیز در اسالم

 )538میگساری

 )569هیپنوتیزم (ارتباط انسان با علم ماوراء طبیعت)

 )539میل

 )570یائسگی (بررسی موضوع سن یائسگی در مبحث حیض،

 )540میوه دیمی
 )541ناباروری و نازایی
 )542ناتوانی جنسی (عنین)

عده و طالق ،برداشتن رحم)
 )571یائسگی (سن یائسگی در مبحث حیض ،عده و طالق،
برداشتن رحم و مبحث یائسگی)

 )543نازا

 )572یائسگی (ماهیت و شرایط و احکام)

 )544نانو پزشکی

 )573یوگا

 )545نسب (اثبات نسب به وسیله آزمایشهای ژنتیکی)
 )546نسب (آزمایش های تشخیص نسب)
 )547نسب (راه های تحقق نسب)
 )548نسبت (انقالب نسبت)
 )549نسل (تحدید نسل)
 )550نطفه (انتقال نطفه از میت به رحم زنده ،آثار و احکام)
 )551نطفه (اهدای نطفه و احکام آن)
 )552نوبت های اداری و مطب ها (ماهیت)
 )553نوزاد (حیات نوزاد)
 )554نوشیدنی های الکلی و آب جو
 )555نوشیدنی های حرام (مصادیق)
 )556نوشیدنی های حالل (مصادیق)
 )557ورزش (فقه و ورزش)
 )558ورزش (قوانین مربوط به ورزش)
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