بسم اهلل الرحمن الرحيم
معهد الفقه والقانون:
تأسس معهد الفقه والقانون عام 1995م -وخيتص اطار البحث فيه بعلوم الفقه والقانون والعلوم ذات الصلة هبما.
متتاز آثار هذا املعهد بالتنوع وال ختتص حبقل خاص من حقول علم الفقه أو القانون ولكن نظرا للمعايري املتبعة يف اختيار البحوث
فان االولوية للبحوث اليت حيتاجها اجملتمع و اليت ال تنتسب إلی جمال بعينه ومييز هذه البحوث مجيعا عنصرا العصرنة والجدة.
ومن أهم املعامل التجديدية هلذا املعهد سعيه يف بيان فلسفة الفقه وتقنينه يف االحباث الفقهية.
لقد أكد املعهد طوال مس ري ري ري ريريريته العلمية علی توظيف املرياث الفقهي للش ري ري ري ريرييعة وجهون الفاري ري ري ري ري ا من الباح
خ ل قرااة الرتاث برؤية واقعية تأخذ املستجدات الراهنة بع االعتبار يتطلع إلی حتقيق األهداف التالية:
1.بيان األسس واألطر النظرية لعلم الفقه هبدف تفعيلها و تروجيها على الصعيدين الفرني واالجتماعي.
2.طرح مناذج فقهية حيوية تلّب حاجات اجملتمع و التساؤالت الرئيسية للفرن واجملتمع املعاصر.
 3.تقدمی حتلي ت عق نية رصينة لتعاليم الفقه والقانون.
4.بيان األسس والقاايا الفقهية والقانونية يف نظام المهورية االس مية ،و االستجابة ملتطلباته.
 5.تنقيح اسس ومناهج االستنباط الفقهي والقانون االس مي واستعراض مصانره واهدافه وتارخيه ونطاقه.
 6.نقل متطلبات حقل االستنباط اىل علم االصول و اعطاؤها صبغة وقالب أصويل.
7.تفعيل االليات االصولية النظرية الصرفة وتوظيفها يف احباث عملية.
8.ختصيب قدرات علم القواعد الفقهية يف اطار تقوية االحباث املقارنة الفقهية والقانونية.

وعلماا الدين ،ومن

*هيكلية المعهد *
*االدارة*
وتشمل املدير  ،خبري مسؤول عن الشؤون البح ية ،خبري الشؤون البح ية ،سكرتري املكتب .
*المجلس البحثي للمعهد*
يتألف من اشخاص حقيقي يتم لون برئيس املعهد  ،ومدراا األقسام واخلبري املسؤول عن الشؤون البح ية ،وخبري الشؤون البح ية،
و أعااا اعتباري وهم مخسة من االساتذة وشخصيات ذات صلة باملوضوعات اخلاصة بأقسام املعهد .

اقسام معهد الفقه والقانون االسالمي:
1.قسم فلسفة الفقه والقانون االسالمي:
و يعىن هذا القسريم بالبحث والدراسرية برؤية خارجية لقاريايا الفقه والقانون ،ويقدم االجابات لتسرياؤالت ترتب بأسريس وقواعد علم
الفقه والقانون اإلس مي واستعراض مصانرمها وأهدافهما...
2.قسم العلوم ذات الصلة بالفقه (أصول الفقه ،قواعد الفقه ،الرجال ،احلديث).
يتكفل هذا القسم مب همة الدراسة والبحث يف جماالت علوم أصول الفقه ،والقواعد الفقهية ،والرجال ،واحلديث.
3.قسم قضایا الفقه والقانون:
يعمل هذا القسم على التحقيق يف موضوعات خاصة يف الفقه والقانون ت ري جدالا على صعيد اجملتمع والنظام االس مي يف ايران.
*االنجازات*
1.تأسيس قسم فلسفة الفقه ألول مرة يف الب ن ،و املساعدة يف كتابة أسس فلسفة الفقه ومطالبه التمهيدية.
2.اجناز أك ر من 31مش ري ريريروعا حب يا يف جمال فلس ري ريريفة الفقه ،وهو أعلی رقم تنجزه مؤس ري ريس ري ريرية حب ية مبفرنها يف الب ن طيلة العقدين
املاضي .
من هذه المشاریع:

أ -حوارات فلسفة الفقه (الطبعة ال انية) لعدن من الباح

عام2001م ،الطبعة االوىل عام 1997م ،قسم فلسفة الفقه والقانون

يف املعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية" ,بوستان كتاب" ،قم.
ب -نور مبانئ علم الك م يف االجتهان (الطبعة االوىل ) عام 2003م ،س ري ريريعيد ض ري ريرييائي فر ،اهليئة العلمية -الطبعة ال انية عام
2013م ،قسم فلسفة الفقه والقانون االس مي "بوستان كتاب" قم.
 3.معايري تشريريخيص ال ابت واملتغري من االحكام يف الروايات (جملدان) حسريرين علي علي اكربيان ،اهليئة العلمية 2007م ،قسريريم
فلسفة الفقه والقانون االس مي ،املعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية.
 4.فقه الدولة (جمموعة مقاالت وندوات)  2012م إعدان :سري ري ري ري ريريعيد ضري ري ري ري ريرييائي فر ،اهليئة العلمية ،قسري ري ري ري ريريم فلسري ري ري ري ريريفة الفقه والقانون
االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 5.مدخل إلی فلسفة االحكام ،والتطبيقات وسبل املعرفة .حسن علي علي اكربيان اهليئة العلمية 2016م  ،قسم فلسفة الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 3.نراسريرية علمية للمسريتحدثات الفقهية مع الرتکيز علی زوايا املوضريريوع واالسريريتعانة مبصريريانر عتصريرية مبعرفة املوضريريوعات و اخصريريائي
يف كل موضوع ،مع تقدمی رؤية قانونية ومقارنتها مع األبعان الفقهية.
نماذج من اصدارات هذه المشاریع:
 1.احلسبة ،مؤسسة حكومية ،سيف اهلل صرامي ،قسم قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 2.عقوبة االعدام ،نراس ري ريرية مقارنة ،رمد ابراهيم ناتري1999 ،م ،قس ري ريريم قا ري ريريايا الفقه والقانون االس ري ري ري مي باملعهد العايل للعلوم
وال قافة االس مية.
 3.التجسس وخيانة الدولة  ،عانل سارخياين ،عام 1999م ،قسم قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة
االس مية.
 4.فلسريفة القصرياص يف االسري م ،قدرت اهلل خسريروشرياهي2001 ،م ،قسريم قاريايا الفقه والقانون االسري مي باملعهد العايل للعلوم
وال قافة االس مية.
 5.النمو السريريكاين ،تنظيم األسريريرة ،االجهاض (آراا ومبانئ فقهية وتش ريريعية) ،رمد هاني طلعيت2004 ،م ،قسريريم قاريريايا الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 6.املداراة ب املذاهب ،السري ريرييد صري ريريان .سري ريرييد حسري ريريي 2004 .م ،قسري ريريم قاري ريريايا الفقه والقانون االس ري ري مي باملعهد العايل للعلوم
وال قافة االس مية" ،بوستان كتاب" قم.

 7.االخص ري ريرياب الطّب ب الفقه والقانون .رمد رض ري ريريا معلم (الطبعة االوىل 2004م )قس ري ريريم مس ري ريريائل الفقه والقانون االسري ري ري مي
باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية .الطبعة ال انية2007 .م.
 8.مبانئ السياسة النائية للحكومة ا الس مية( .الطبعة ال انية) ج ل الدين قياسي 2007م( .الطبعة االوىل 2006م ،قسم
قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 9.احلجاب ،ب مسري ريريؤولية الدولة االس ري ري مية وص ري ري حيا ا ،اجمللد األول ،مقاالت فقهية وقانونية2008 .م ،قسري ريريم قاري ريريايا الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 10.احلجاب ،ب مسري ريريؤولية الدولة االس ري ري مية وص ري ري حيا ا ،اجمللد ال اين ،مقاالت ثقافية واجتماعية2008 .م ،إعدان :ابراهيم
شفيعي سروستاين ،اهليئة العلمية ،قسم قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 .11احلجاب ،ب مسؤولية الدولة االس مية وص حيا ا ،اجمللد ال الث(لقااات ،حوارات ،راضرات)2008 .م ،إعدان :ابراهيم
شفيعي سروستاين ،اهليئة العلمية ،قسم قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 12.جرائم النش ري ريرير ب الفقه والقانون2010.م ،عانل س ري ريريارخياين ،قس ري ريريم قا ري ريريايا الفقه والقانون االسري ري ري مي باملعهد العايل للعلوم
وال قافة االس مية.
 13.زرع االعا ري ري ري ري ري ري ريرياا ،نراس ري ري ري ري ري ري ريرية فقهية قانونية2007 ،م ،الطبعة ال انية .امساعيل اقابابايي .اهليئة العلمية2007 .م.(،الطبعة
االوىل2006م)
 14.جرائم احلاس ري ري ريريوب ب الفقه والقانون .حس ري ري ري ري علي باي .بابك بور قهرماين2009 .م،اهليئة العلمية ،قس ري ري ريريم قا ري ري ريريايا الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 15.التس ري ري ريريويق اهلرمي ،نراس ري ري ريرية فقهية قانونية2010 .م ،قس ري ري ريريم قا ري ري ريريايا الفقه والقانون االس ري ري ري ري مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة
االس مية.
 16.اإلنارة يف ع قات الزوج  ،نراس ري ريرية فقهية .أمري رمحاين2012 ،م ،قس ري ريريم مس ري ريريائل الفقه والقانون االسري ري ري مي باملعهد العايل
للعلوم وال قافة االس مية.
 17.املس ريريؤولية املدنية املرتتبة علی تدمري البيئة ،عزيز اهلل فهيمی 2012م ،قس ريريم قا ريريايا الفقه والقانون االسري ري مي باملعهد العايل
للعلوم وال قافة االس مية.
 18.سريرين اليأد ،نراسريرية فقهية يف معرفة املوضريريوع واالنلة :السريرييد ضريريياا مرتاريريوي ،اهليئة العلمية2012 ،م ،قسريريم قاريريايا الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.

 19.الرتاث ال قايف (نراسريرية فقهية قانونية) السريرييد رسريرين فتاحي2014 ،م ،قسريريم قاريريايا الفقه والقانون االس ري مي باملعهد العايل
للعلوم وال قافة االس مية.
 20.الدولة ،ماهيتها الفقهية ،وض ريريمان اجرااا ا الا ريريررية ،الس ريرييد ض ريريياا مرتا ريريوي ،اهليئة العلمية2017 ،م ،قس ريريم قا ريريايا الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
) (4االهتمام اخلاص باعدان فهارد باملصانر املختلفة خدمة للباح  ،ومن هذه االعمال ما يلي:
 1.فهرد مص ري ريريانر القواعد الفقهية ،لنة من الباح  ،تنقيح وزيانة :علي رض ري ريريا فرحنا 2014 .م (،الطبعة االوىل 2000م ).
قسم قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 2.ببليوغرافيا مصانر الفقه االس مي ،رمد نوري2017 ،م ،قسم العلوم التابعة للفقه باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
) (5القيام بأحباث شريريفهية يف جمال املوضريريوعات الديدة أو النانرة مع أصريريحاب اخلربة يف جمال الفقه والقانون حتت عنوان"الفقه،
القانون ،اجملتمع" يف إطار حوارات علمية وكنماذج على ذلك نذكر ما يلي:
 1.احلق واحلكم والتكليف( ،جمموعة حوارات) إعدان :س ري ري ريرييف اهلل ص ري ري ريريارمي 2006م ،قس ري ري ريريم قا ري ري ريريايا الفقه والقانون االس ري ري ري مي
باملعهچ العالی للعلوم وال قافة االس مية.
 2.مدخل إلی املدارد الفقهية (جمموعة حوارات) إعدان :سعيد ضيائي فر ،اهليئة العلمية2006 ،م ،قسم فلسفة الفقه والقانون
االس مي باملعهد العالی للعلوم وال قافة االس مية.
 3.التقن يف نظام المهورية االسري مية (ال غرات والاريرورات) إعدان :ابراهيم شريفيعي سريروسريتاين ،اهليئة العلمية2006 ،م ،قسريم
قاايا الفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 4.قاعدة العدالة يف فقه االمامية (جمموعة حوارات) إعدان :حس ري ري ريرين علي علي اكربيان ،اهليئة العلمية2007 ،م ،قس ري ري ريريم العلوم
املرتبطة بالفقه والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 5.تأثري االخ  .يف االجتهان (جمموعة حوارات) إعدان :س ري ريريعيد ض ري ريرييائي فر ،اهليئة العلمية 2009م( ،جمموعة حوارات) ،قس ري ريريم
فلسفة الفقه والقانون باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 6.مقارنة مصري ريريانر ومناهج الفقه والقانون(،جمموعة حوارات) سري ريرييف اهلل صري ريريارمي 2012م ،قسري ريريم فلسري ريريفة الفقه والقانون باملعهد
العايل للعلوم وال قافة االس مية.
 7.أسس فقه الدولة (جمموعة حوارات) الطبعة ال انية ،إعدان :رضا اسفندياري (اس مي) اهليئة العلمية  2013م( الطبعة االوىل
2008م ) قسم العلوم املرتبطة بالفقه والقانون باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.

) (6القيام بأحباث يف جمال العلوم املرتبطة بالفقه والقانون هبدف حتقيق أقصري ري ري ري ري ري ريريی توظيف هلا يف االحباث الفقهية واالجابة على
املسائل املستحدثة ،كأحباث فلسفة االصول ،وسائر موضوعات البحث يف أصول الفقه.
من نماذج هذه األبحاث:
 1.الفرضيات الفلسفية يف علم أصول الفقه ،رمد انتظام2005 ،م  ،قسم العلوم املرتبطة بالفقه" ،بوستان كتاب" قم.
 2.الشورى يف الفتوى (الطبعة ال انية) محيد شهرياري 2007م (،الطبعة االوىل2006م ) ،قسم العلوم املرتبطة بالفقه" ،بوستان
كتاب" قم.
 3.أسس وتاريخ تطور االجتهان ( الطبعة ال انية) حس عزيزي 2009م ( الطبعة االوىل2005م ) ،قسم العلوم املرتبطة بالفقه،
"بوستان كتاب" قم.
 4.حتديد املوضريريوع يف الفقه (جمموعة حوارات) إعدان :علي رضريريا فرحنا  .اهليئة العلمية 2011م ، ،قسريريم العلوم املرتبطة بالفقه،
"بوستان كتاب" قم.
 5.مصانر وأنلة علم األصول ،سيف اهلل صارمي .اهليئة العلمية2014 ،م ،قسم العلوم املرتبطة بالفقه "،بوستان كتاب "قم
 6.أثر التقية يف االسري ري ري ريريتنباط (الطبعة ال انية ) نعمت اهلل صري ري ري ريريفري (الطبعة االوىل2005م )عام 2012م  ،قسري ري ري ريريم قاري ري ري ريريايا الفقه
والقانون االس مي باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية.
*مسار البحث في المعهد *
يتم العمل يف املعهد عرب رورين:
األول :التصريويب واملصريانقة :حيث تتم املصريانقة على األطروحات االمجالية ملوضريوعات البحوث يف اجمللس العلمي للقسريم املختص
أوال مث خياع للدراسة واملصانقة يف جملس حبوث املعهد  ،وأما األطروحات التفصيلية فتخاع لنفس االجرااات السابقة.
احملور ال اين :احملور التنفيذي :حيث يتم ارجاع نص ريريوص األحباث بعد تقييمها و املص ريريانقة عليها يف القس ريريم اىل جملس حبوث املعهد
لتتم مراجعتها وتقييمها مث بعد اجراا االص حات عليها يتم تصويبها و يئتها للنشر.
تش ري ريريهد هذه املراحل مجيعا وخص ري ريريوص ري ريريا مرحلة التص ري ريريويب واملص ري ريريانقة تعاونا مك فا من قبل مجيع اللجان العلمية وال قافية العاملة يف
مكتب االع م االس مي.
* األعمال الفائزة*

لقد حصد ما يزيد على 41اصدارا من اصدارات املعهد الوائز واملراكز املتقدمة يف عتلف املؤسسات واملسابقات العلمية وال قافية
ومنها:
1.احلكم ال انوي يف التش ريريع االس ري ميي علي أكرب ك نرتي ،أمانة الباح

الديني  1997و1999م ،وكتاب العام يف احلوزة

2000م ،کتاب العام الامعی 2008م.
2.احلسبة مؤسسة حكوميةي سيف اهلل صارمي 1999م ،جائزة كتاب العام يف احلوزة 1999م.
3.أثر التقية يف االس ريريتنباطي نعمت اهلل ص ريريفري :كتاب العام يف احلوزة 2002م ،جائزة امانة الباح

الديني 2003م ،كتاب

العام الامعی 2003م ،كتاب العام يف المهورية االسري مية لعام 2004م ،مؤمتر أصريريحاب القلم ،أصريريفهان 2007م .مهرجان
الفارايب 2010م.
4.االخصاب الطّب ب الفقه والقانوني رمد رضا رضانيا معلم:
جريائزة البحريث ال قريايف التقريديريرية عريام
جائزة الباح

2000م ،جريائزة كترياب العريام الريامعي لعريام 2005م ،كترياب العريام يف احلوزة 2007م،

الديني وال قافة عام 2007م.

5.نور مبانئ علم الك م يف االجتهاني سري ري ري ريريعيد ضري ري ري ريرييائي فر1999م رسري ري ري ريريالة جامعية .البحث الفائز يف وزارة ال قافة 2001م.
كتاب احلوزة 2004م ،املؤمتر ال اين الصحاب القلم اصفهان 2005م .مهرجان الفارايب الدويل2010م.
6.فلسفة القصاص يف االس مي قدرت اهلل خسروشاهي .كتاب العام الامعی2002 ،م.
7.أسري ري ريريس السري ري ريريياسري ري ريرية النائية يف االس ري ري ري مي ج ل الدين قياسري ري ريريي .جائزة أمانة الباح

الديني 2004م ،كتاب العام يف احلوزة

2007م.
8.املسؤولية املدنية ،االسس واألطري رمون حكمت نيا :جائزة أمانة الباح
9.زراعة االعاااي امساعيل اقابابائي .جائزة أمانة الباح

الديني 2005م.

الديني 2005م.

10.التشريع يف المهورية االس ميةي إعدان :ابراهيم شفيعي سروستاين 2006م أفال حبث يف مهرجان احلكومة االس مية.
11.املداراة ب املذاهبي صان .حسي تاشي  2007م ،كتاب التقريب عام 2007م ،جائزة مهرجان الفاراىب عام 2010م.
12.فقه املسائل املستحدثةي السيد علي عباد املوسوي :كتاب الفصل يف المهورية االس مية 2008م.
13.معايري تشخيص ال ابت واملتغري من األحكامي حسن علي علي اكربيان :كتاب العام يف احلوزة 2008م.

14.املسؤولية املدنية للقرارات القاائية ،نراسة فقهية قانونيةي رمد صاحلي مازندراين :كتاب العام يف احلوزة 2013م.
 .15الرتاث الفقهي :نراسة فقهية وقانونية ،السيد رسن فتاحي ،كتاب العام يف احلوزة2015 ،م.
*الندوات والمؤتمرات و الحلقات النقاشية البحثية*
من نشاطات املعهد اقامة ما يزيد على 40ملتقى علميا حىت عام 2017م  .نذكر منها ما يلي:
 1.نطا .الفقه ،ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون 2000م.
 2.نطا .فقه الدولة ،ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون 2000م.
 3.تشخيص املوضوع ،ندوات قسم القاايا الفقهية والقانونية 2001م.
 4.الفقه واجملتمع :ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون 2002م.
 5.االستنساخ البشري :املوضوع والتحديات الفقهية والقانونية :ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون 2005م.
 6.الرتاث ال قايف :ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون 2006م.
 7.األسس الفقهية للت حم االس مي :ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون2007 ..م.
 8.احلجاب :مس ري ري ريريؤوليات الدولة االس ري ري ري مية وص ري ري ري حيا ا  :مؤمتر اقامه قس ري ري ريريم القا ري ري ريريايا الفقهية والقانونية 2007م بالتعاون مع
مؤسسات اخرى.
 9.املدارد الفقهية :ندوات قسم فلسفة الفقه والقانون 2008م.
 10.الفقه والتقن  :ندوات قسم القاايا الفقهية والقانونية 2009م.
 11.اهلرمنيطيقا وعلم االصول :حلقة نقاشية تبليغية ،قسم القاايا املرتبطة بالفقه والقانون 2015م.
 12.نور الكرامة يف االستنباط( 1):حلقة نقاشية تبليغية ،فلسفة الفقه والقانون2016م.
 13.نور الكرامة يف االستنباط(  2):حلقة نقاشية تبليغية  ،فلسفة الفقه والقانون 2017م.
*الندوات والحلقات النقاشية عام 2017م*:
 1.تغييب االمام موسى الصدر :نراسة فقهية قانونية ،ندوة ،قسم القاايا الفقهية والقانونية.
 2.العقوبة البدنية يف الفقه واملنظومة الدولية حلقو .االنسان :حلقة نقاشية تبليغية  ،قسم القاايا الفقهية والقانونية.

 3.مراجعات أصولية (مباحث القرائن ونتائجها الداللية) حلقة نقاشية تبليغية.قسم القاايا املرتبطة بالفقه والقانون.
 4.نراسة االبعان الفقهية للتجمعات املدنية واملهنية :حلقة نقاشية تبليغية ،قسم القاايا الفقهية والقانونية.
 5.نور االسم واهلوية والوظيفة يف الفقه والفن :سلسلة ندوات فقه الفن (الندوة االوىل) ،قسم القاايا الفقهية والقانونية.
 6.الدافع واحملتوى ونورمها يف حلية وحرمة الفن :سري ريريلسري ريريلة حلقات نقاشري ريريية يف فقه الفن (اللسري ريرية االوىل) .قسري ريريم القاري ريريايا الفقهية
والقانونية.
 7.حرية التعبري ،اإلبداعات الفنية منوذج ا :سلسلة حلقات نقاشية يف فقه الفن (اللسة ال انية) .قسم املسائل الفقهية والقانونية.
 8.نور مبحث الوضع واملشتق يف الفقه  :سلسلة ندوات .قسم القاايا املرتبطة بالفقه والقانون.

السير الذاتية ألعضاء الهيئة العلمية:
البطاقة الشخصية:
محمد علي خادمي كوشا
مواليد1971 :م
أستاذ مساعد مبعهد الفقه والقانون التابع للمعهد العايل للعلوم و ال قافة االس مية
المؤهالت العلمية:
1شهانة السطح الرابع بدرجة ممتاز2حا ريريور نرود اخلارج للعلماا األفاض ريريل تربيزي وس ريريبحاين وفاض ريريل لنكراين ومكارم ش ري ريريازي وش ريريبريي زجناين و وحيد خراس ريرياينوكاظم احلائري.
المؤهالت التدریسية:
تدريس نرود السطوح العليا يف احلوزة
المؤهالت البحثية:
)1الكتب:

 1.تعارض البينة (الفقه االست يل)ي قم ،مؤمتر الفاضل النراقي 2006 ،م.
 2.معاين القران (الب غة) باللغة العربية2008 ،م.
3.الغناا يف الفقه املتجدن ،منشورات زيتون 2009م.
4.فقه املعام ت الديدة ،منشورات املصطفى 2015م.
)2المقاالت:
1.نراسة فقهية لعقد اختيار املعاملة ""option
 2.حتديد مفهوم أحكام االمتنان
 3نور االمتنان يف تقييد احلكم 4االستصناع ،استدالل جديد.5شرط اللفظ يف العقون االلكرتونية.السوابق التنفيذیة:
 1مدير قسم العلوم املتصلة بالفقه والقانون باملعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية منذ عام 2012م حىت االن. 2مدير قسم الفقه واالخ  .مبوسوعة أهل البيت عليهم الس م من عام 2015م حىت اآلن. -3رئيس حترير جملة روا .فقه.

السيد محمد رضی آصف آگاه ( حسينی اشکوری)
مواليد1972 :م
استاذ مساعد مبؤسسة الفقه و القانون باملعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية
 2المؤهالت الدراسية الحوزویة: 1حاريريور نرود اخلارج يف الفقه و االصريريول ألك ر من  12عاما عند العلماا األفاضريريل  :وحيد خراسريريانی ،مريزا جوان تربيز ،سبحانی ،مکارم شرياز  ،السيد کاظم احلائر  ،هامشی شاهرون  ،صان .الرجيانی و هانو طهرانی (حفظهم اهلل).
 2احلصول على شهانة خترج للسطح الرابع 2015م.المؤهالت البحثية:
)1المقاالت
1نراسة األطر املدونة ل مامية 2احلاجة كا ريريابطة فقهية ونورها يف مس ريريألة االجهاض الع جي  ،کتاب االجهاض الع جي و تقليل حاالت اإلجهاض طبياو فقهيا وقانونيا وأخ قيا.
 3-مواصفات الفن املوطئ للظهور( ،عقيدة املوعون اإلس مية)

) 2الکتب
العقل يف اآليات و الروايات
) 3الجوائز
جائزة كتاب احلوزة قسم شهانات التخرج فرع الفقه عام 2016م
السوابق االداریة-العلمية
 1-أم مكتب تنمية العلوم االس مية.منذ عام 2014م حىت االن.

 2-املدير التنفيذي للموسوعة الفقهية امليسرة من عام  2012اىل 2016م

البطاقة الشخصية:
سعيد ضيائي فر
استاذ مساعد مبعهد الفقه والقانون باملعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية
المؤهالت العلمية:
 1شهانة ماجستري عام  1997م2شهانة السطح الرابع عام 2015م3حاور نرود العلماا األفاضل :مريزا جوان تربيز  ،رمد فاضل لنکرانی ،السيد کاظم احلائر  ،جواني آملي ،رمد مومنالمؤهالت التدریسية:
 1تدريس نرود السطوح و اخلارج يف احلوزه العلميه و تدريس العلوم احلوزوية يف املراکز احلوزوية و الامعيةالمؤهالت البحثية:
) 1الكتب
 1الفكر الفقهي ري السياسي ل مام اخلمي عام 1998م مركز االحباث االسرتاتيجية. 2نور املبانئ الك مية يف االجتهان عام 2003م بوستان كتاب. 3مدرسة االمام اخلمينی الفقهية 2011م مؤسسه نشر تراث االمام. 4فلسفه علم الفقه 2013 ،م منشورات مست.) 2المقاالت
 1نور العقل يف االجتهان 2-وقفة مع مصطلح املدرسة الفقهية

 3فلسفه علم االصول  4االسس الفقهية لص حيات النظام االس مي يف منع التربج–  5نور شؤون النّب يف االجتهان
 6العلوم املرتبطة بالفقه 7ارتباط الفقه و االخ . 8نطا .الدين و ضواب العلوم الدينية 9ضرورت تدوين فلسفه الفقه السياسي2008 ،م 10الرؤية احلكومية إىل االجتهان 11االنتفاع بشؤون املعصوم يف استنباط احكام فقه املرأة و األسرة¬ ،عام 2013م 12االنتفاع بشؤون املعصوم يف استنباط قاايا الفقه السياسي 13تاثري معرفة م بسات الصدور يف االجتهان 14أحناا اخلروج عن النص  15الروايات املعتربة يف الفقه (نراسة موضوعية للفقه الزائي)) 3الجوائز
 1جائزة شهانة التخرج الوطنية (املبانئ الک مية لفقه الهان الامعي ري وزارة ال قافة عام 1998م. 2جائزة کتاب العام ( نور علم الك م يف االجتهان) كتاب العام يف احلوزه عام 2004م. 3جائزة (نور علم الك م يف االجتهان) ،مهرجان الشريعة والعقل 2005م. 4شهانة تقديرية (تأثري االخ  .يف االجتهان) الدورة احلانية عشر لكتاب الفصل يف المهورية االس مية 2009م . 5شهانة تقديرية (نور علم الك م يف االجتهان) مهرجان الفارايب الدويل 2010م.السوابق اإلداریة:

 1مدير لنة أحباث فلسفه الفقه و القانون االس مي2011 -1998م. 2-مدير قسم األحباث يف املعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية 2014 – 2011م.

البطاقة الشخصية:
مهدي فيروزي
مواليد1968 :م
مدرد يف معهد الفقه والقانون باملعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية
المؤهالت العلمية:
الحوزویة:
 1خريج املرکز التخصصي لتفسري القرآن وعلومه ،السطح الرابع ,احلوزه العلمية -قم  2003م. 2حاور حلقات نرود البحث اخلارج يف الفقه واالصول و التفسري ملدة 9سنوات.الجامعية:
 1ماجستري قانون نويل ،جامعة املفيد2003 ،م. 2نکتوراه قانون نويل ،الامعة الرضوية للعلوم االس مية 2013م.المؤهالت التدریسية:
 1التدريس فی املراکز احلوزوية و الامعيةالمؤهالت البحثية:
 )1الکتب

 1کرامة السجناا اإلنسانية؛ االسرتاتيجيات واآلليات ؛ من إصدارات مصلحة السجون 2006م. 2حق اإلنسان يف البيئة؛ من إصدارات منظمة الهان الامعي 2006م.) 2المقاالت
1ضم ايران ملنظمة التجارة العاملية و آثار ذلك على قوان االستريان والتصدير 2مجهورية ايران االس مية و منظمة التجارة العاملية 3التعريف ببعض اهليئات التجارية الدولية (مشرت )« 4ال يقتل غري املقاتل»؛ قاعده فقهية حلصانة املدني يف احلرب 5حق التنمية يف االس م واملواثيق الدولية؛ نراسة مقارنة 6حقو .أطفال األقليات) 3الجوائز
 1إحراز املركز االول و عنوان « العلوم احلوزويريرية الفاري ري ري ري ري ري ريريلى» فی املهرجريريان ال ريريانی للمتميزين ،واملخرتع واملبريريدع الريريامعيواحملارب القدامی 2003م.
 2فوز أطروحة املاجستري بلقب البحث ال قايف الدير بالتشجيع من قبل وزارة ال قافة و االرشان االس مي 2004م. 3كتاب (جمموعة مقاالت حقو .الطفل يف اإلس ري م والصريريکو الدولية :نراسريريه مقارنة) کعمل جدير يف املؤمتر السريريابع عشريريرلكتاب احلوزه 2015م.
السوابق العلمية واالداریة :
1مدير قسم القانون والسياسة يف معهد املهدوية ،من عام  2004اىل2007م2عاو و أم جملس األحباث يف جامعة املفيد ،من عام  2009إلی 2011م.3مدير قسم حقو .االنسان االس مية باملركز الفقهي ل ئمه االطهار(ع) ،من عام  2011إلی 2012م.4-مدير قسم القانون يف مركز معارج ألحباث علوم الوحي من عام  2011اىل 2013م.

البطاقة الشخصية:
اسماعيل آقابابائی بنی
استاذ مساعد يف معهد أحباث الفقه و القانون يف املعهد العايل للعلوم و ال قافة االس مية
المؤهالت العلمية:
 1حتصيل الدرود يف احلوزة العلمية بقم ملرحلة البحث اخلارج 2نکتوراه حقو .جزائية و علم اإلجرام ،جامعة قم.المؤهالت التدریسية:
1التدريس يف املراکز احلوزوية و الامعيةالمؤهالت البحثية:
)1الکتب
1القتل الرحيم وقااياه الفقهية و القانونية ،قم ،املعهد العايل للعلوم و ال قافة االس مية ،الطبعة االوىل2012 ،م. 2زراعة أعااا امليت الطبيعي والسريري ،الطبعة ال انية ،قم ،املعهد العايل للعلوم و ال قافة االس مية  ،شتاا 2007م. 3القاايا الفقهية و القانونية للتسويق اهلرمي ،الطبعة االوىل ،قم ،املعهد العايل للعلوم و ال قافة االس مية 2010 ،م.)2المقاالت
« 1-األسس الفقهية هليئة احمللف ونورها يف القانون االيراين»
« 2-تأثري النون ال حق الرتکاب الرم على العقوبة»
«  3-تر الطبيب للفعل املؤني لسلب احلياة»
«  4-واجب الطبيب عند اعرتاض املريض على الع ج»
«  5-االمجاع و نوره يف استنباط األحکام النائية»
«  6-تداخل الديات يف النايات املؤنية اىل احلياة النباتية »

 7الدعوة لي واملسؤولية النائية للداعي. 8نراسة الوثائق الفقهية ل عدام التعزيري«  9-تأثري موت القاتل عمدا على العقوبة»
 10اإلذن :طبيعته وأثره يف زراعة األعااا«  11-املسؤولية النائية للقاتل يف حاالت العلم االمجالی»
«  12-املسؤولية النائية للقاتل يف حاالت إقرار املعارض»
«  13-أثر زراعة األعااا يف القصاص»
«  14-رأي الشريعة و القانون يف التصدي لرائم املخدرات»
« 15-نور رضا اجمل عليه يف عقوبة القتل الرحيم»
« 16-موانع العقوبة ما بعد القاائية يف سب النّب (ص)»
« 17-املشاركة يف القتل العمد من منظار الفقه النائي والقوان الوضعيه»
«  18-املشاركة يف الرمية من خ ل تر الفعل يف املنظومة القانونية اليران واجنلرتا ،نراسة مقارنة»
)3الجوائز
 1آثار التشريح (أطروحة ماجستري) جامعية 2002م. 2-زراعة اعااا امليت الطبيعي والسريري (نراسة فقهية وقانونية) (مهرجان الباح

الديني

2005م.

 3القاايا الفقهية و القانونية لشركات التسويق اهلرمي (کتاب فصل اخلريف 2010م. 4القاايا الفقهية و القانونية للقتل الرحيم (کتاب العام يف احلوزه 2013م. 5ع قة حق احلياة بقيم القوان النائية واإلس مية (رساله نکتوراه ) (کتاب العام يف احلوزه 2014م. 6-تاثري النظريات الفقهية علی التشريع النائي يف الرائم ضد كلية البدن (مهرجان الباح

الديني 2015م.

البطاقة الشخصية:
رضا اسفندیاري (اسالمي)
أستاذ مساعد يف مؤسسة الفقه و القانون  ،املعهد العايل للعلوم و ال قافة االس مية
المؤهالت العلمية:
 1شهانة السطح الرابع من احلوزة العلمية فرع الفقه و االصول2015 ،م.المؤهالت التدریسية:
التدريس يف املراکز احلوزوية و الامعية
المؤهالت البحثية:
)1الكتب
 1القواعد الکلية ل ستنباطي 3أجزااي شرح احللقه االوىل من حلقات االصولي قمي منشورات مکتب االع م االس می 2ماهية احلکم الظاهريي قمي منشورات مکتب االع م االس میي 2003م. 3مدخل إىل علم الفقهي منشورات مركز مديرية احلوزة العلميةي قمي 2005م. 4نظرية حق الطاعةي منشورات املعهد العايل للعلوم وال قافة االس مية ي قمي 2006م.)2المقاالت
 1الدفاع عن نظرية حق الطاعة 2منظومة مباحث الفاظ علم األصول3مدرسة الشهيد الصدر األصولية 4ضرورة تأصيل مباحث الفاظ علم االصول 5-وقفة مع مقاالت التاان و التعارض يف الفقه االس مي 1و¬2

 6نظريه عدم احن ل اخلطابات القانونية 7قاعدة حجية االنصراف 8قرينة مناسبة احلکم و املوضوع) 3الجوائز
1-جريريائزة مؤمتر البريرياح

الريريديني و جريريائزة کتريرياب العريريام يف احلوزه و جريريائزة کتريرياب الريريدين عن کتريرياب مريريدخريريل علم الفقريريه ,لألعوام:

2007 – 2005م على التوايل.
 2جائزه کتاب العام يف احلوزه لکتاب نظرية حق الطاعة عام 2007م.السوابق االداریة:
 1-مدير قسم املذاهب الفقهية يف جامعة االنيان و املذاهبي من عام 2011 – 2008م.

البطاقة الشخصية:
السيد ضياء مرتضوي
مواليد 1958:
أستاذ مساعد يف معهد الفقه والقانون يف املعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية
المؤهالت الدراسية:
1حاور نرود البحث اخلارج للعلماا األفاضل :السيد موسی شبري  ،الشيخ منتظر  ،الشيخ جوان تربيز  ،الشيخ صانعی،الشيخ جوان آملی
المؤهالت العلمية:
1تدريس نرود احلوزة االساسية وال انوية من املقدمات حىت السطوح (كفايه االصول) ملا يزيد على 20عام. 2تدريس نرود اخلارج يف الفقه13 :عام.المؤهالت البحثية:
)1الكتب
 1الامان و املسؤولية املدنية للدول يف االضرار باالشخاص ؛ نراسة فقهية ،املعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية 2017م."  2-فقه ال قل " (كتاب الط  ، ).موسسه إعدان و نشر تراث االمام  ،الطبعة 2001،3م.
3مدخل لدراسة قاايا املرأة"  ،بوستان كتاب 1998 ،م. -4االمام اخلمي و مناذج معرفة الدين يف قاايا املرأة"  ،بوستان كتاب 1999 ،م.
 -5عاشوراا يف الفقه" ،بوستان كتاب 1998،م.
 -6االجتهان يف احملا2009 ،".م.
 -7سن اليأد :نراسة فقهية يف معرفة املوضوع واالنلة " املعهد العايل للعلوم وال قافة اإلس مية ،شتاا 2012م.
 )2مقاالت (عتارة)
 -1املرأة واجملتمع يف رؤية االستاذ مطهري" (  12حلقة)

 -2حملة عن مصرف اخلمس عند الشيخ االنصاري"
 -3االمام اخلمي و اسس ال بات و التغري يف االحكام"
 -4نبذة حول االصول التمهيدية ل قتصان عند االمام اخلمي "
 -5أهلية املرأة للقااا"
 -6نظر املرأة لبدن الرجل ،نراسة فقهية ،منشورات :مطالعات فقه معاصر.
 -7تعدن الزوجات ،رؤية جديدة(ترمجة و اعدان) ،جملة رسالة املرأة ( پيام زن).
 -8نظريه الشخصية احلقوقية ،انعطافة يف فقه السيد رمد کاظم اليزني.
 -9التقاص يف أموال الدولةو األموال العامة.
 -10تكييف ضمان الدولة للخسائر ،خطوة لتعزيز العدالة.
)3الجوائز
 1عتارات من الكتب حول االمام اخلمي _ مهرجان اشرا2000 _ .م. 2نراسة حول عبانة املرأة يف الفقه االس مي _ أمانة األحباث الدينية _ 2006م. 3سن اليأد :نراسة فقهية يف معرفة املوضوع واالنلة  -کتاب احلوزهي 2013م.السوابق اإلداریة:
 1مدير حترير جمله پيام زن(رسالة املرأة) 2007 – 1991م. 2مدير حترير جملة احلكومة االس مية 2002 – 1999م. 3مسؤول مركز الدراسات العلمية يف أمانة جملس اخلرباا 2002 – 1998م. 4-انارة معهد الفقه والقانون 2011 – 2007م.

