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 20اسفندماه 1399

با استعانت از حضرت حق ،اختتامیه همایش فقه پویا و خانواده پس از سه ماه کار مداوم در روز چهارشنبه مورخ
 ۲۰اسفند  ۱۳۹۹از ساعت  ۱۳الی  ۱۵:۳۰دقیقه برگزار گردید؛ در این جلسه ابتدا گزارش کارهای انجام شده
توسط جناب آقای دکتر آبین ارائه گردید و پس از آن استاد محترم آقای دکتر فروغی (دبیر علمی همایش) پیرامون
همایش و فعالیت های پژوهشی دانشگاه شهید مطهری ایراد سخن کردند .پس از ایشان استاد محترم دکتر نقیبی
(ریاست شورای سیاست گذاری همایش) به ایراد سخنرانی پیرامون رهیافت های نو پژوهش در حوزه حقوق
خانواده پرداختند و سپس سرکار خانم دکتر مظاهری (عضو کمیته علمی همایش) پیرامون رشته های آموزش
عالی در حوزه خانواده و مزایا و معایب هر یک از رشتهها پرداختند .در ادامه مقاالت برتر توسط نویسندگان آنها
ارائه گردید و در نهایت استاد فرهیخته و ارجمند حضرت آیت اهلل دکتر محقق داماد به ایراد سخنرانی علمی
پرداختند  .سرانجام نیز  ۵مقاله برتر در حضور استاد محقق داماد معرفی گردید.
گفتنی است این جلسه با حضور  ۲۷۰نفر از دانشجویان و استادان سراسر کشور از دانشگاه شهید مطهری ،امام
صادق (ع) ،علوم قضایی و انجمن فقه و حقوق خانواده برگزار گردید .

گزارش آماری همایش فقه پویا و حقوق خانواده
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اطالعات مربوط به مقاالت:
الف -مقاالت برگزیده

 5مقاله برتر
رتبه

عنوان مقاله

نویسندگان

نمره

1

حکم تکلیفی ترک غیر موجه منزل
توسط زوج در فقه مذاهب خمسه با
تکیه بر مقاصد شریعت

الهام معزی
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ضرورت جرم انگاری روابط

مهسا جمشیدی
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همجنسگرایان و حفظ ساختار

شهمیری،

سنتی خانواده (مطالعه تطبیقی

معصومه

فقه و حقوق ایران و حقوق

مظاهری

امریکا)
2

حکم ازدواج مبتالیان به بیماریهای نسرین خمر ،دکتر
رحیمه ابراهیمی
مسری در مذاهب خمسه اسالمی
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3

چالش های فقهی و حقوقی

سیدمحمدمهدی

78

موضوع قتل در فراش در فرض

کاظمی

رضایت شوهر
4

حق مالقات کودک با والدین و
خویشاوندان
(مطالعه در فقه امامیه ،حقوق
انگلستان و کنوانسیون حقوق
کودک)

امیر بارانی بیرانوند

77

ب -مقاالت شایسته تقدیر

مقاالت شایسته تقدیر
ردیف
1

عنوان مقاله
واکاوی پدیده خشونت اقتصادی
علیه زوجه در نظام حقوقی اسالم

نویسندگان
زهراسادات غمامی

2

حضانت و نقش آن در پیشگیری از
جرایم اطفال و نوجوانان

محمد صادقپور

3

امکان سنجی جعل ضمانت اجرای
حقوقی و کیفری برای ترک انفاق
در نکاح موقت

بهزاد رئیسی
نافجی ،محمد
حسین دانشفر

4

جایگاه خسارت معنوی در قاعده
غرور از دیدگاه امام خمینی (ره) و
کاربرد آن در حقوق خانواده

فاطمه شرفی
نسب

5

امکان فسخ نکاح به واسطه عدم
پرداخت نفقه

بهزاد رئیسی
نافجی ،فائزه
سادات حسینی

6

بررسی تقیید زمانی تصمیمات
دادگاه خانواده در امر طالق

فاطمه شرفی
نسب

7

رابطه قاعده «وجوب معاشرت به
معروف» با سایر ادله

بیبی رحیمه
ابراهیمی

8

بررسی فقهی مسأله اعتبار اذن زوج
در خروج زوجه دائم از منزل

فاطمه پورمقدم

9

باروری پزشکی و اختیار انسان

الهه دهقان
منشادی

10

در جنین کاهش ثانویه حکم
فقه منظر از قلویی چند بارداریهای
امامیه

عالمه طالعی

11

آزادی و مشارکت سیاسی زن و
حیطه اذن زوج در آن

حسین دارابی،
مهدیه زیدی
دوست

12

بازپژوهی درمفهوم فقهی قاعده
الحرج ونقد مفهوم حرج زوجه
درقانون مدنی

شیوا بیاتون
عسگری

13

بررسی قیومیت در حقوق مدنی

طهورا سادات سید
ابوسعیدی

14

مسئولیت ناشی از عدم وفاداری
زوجین

حسین دارابی

15

تطبیق مباحث فقهی و حقوقی
خانواده (نقش عذر و عفو در بروز
دوگانه های اخالقی و قانونی)

دکتر محمدجواد
سامی ،علیرضا
پروان

16

بررسی برابری حقوق زن و مرد در
نظام اجتماعی با تکیه بر اندیشه
امام خمینی ،حضرت آیت اهلل خامنه
ای و شهید مطهری

دکتر مرتضی
چیتسازیان،
فاطمه سادات
هوایی

17

آسیبشناسی تربیت دینی کودک
در نهاد خانواده

رقیه خلیلی

ایران و مصر

18

تکلیف زوج به سکونت در منزل
مشترک در فرض زوجه واحده با
تکیه بر حق قسم

زهرا جعفرپوریان

19

تأثیر زمان و مکان بر تمکین زوجه
از منظر فقه و حقوق

طاهره محمدعلی
میرزایی

20

افزایش چشمگیر طالق توافقی بین
زوجین

عاطفه لک

21

بیمه نفقه زوجه (راهکاری برای حل
مشکل عدم پرداخت نفقه زوجه در
زمان طالق،ازکارافتادگی وفوت زوج)

عاطفه لک

22

مسئولیت مدنی پزشک در کاهش
جنین در بارداری چند قلویی

عالمه طالعی

23

بررسی حکم مصادیق حضور زن در
جامعه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق
ایران

فاطمه پورمقدم

24

بررسی مصادیق مجاز حضور زن در
جامعه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق
ایران

فاطمه پورمقدم

25

بررسی شبهه مالکیت پدر بر فرزند

محمدرضا
سلیمانی ساردو

26

نقد و بررسی ادله بطالن نکاح
معاطاتی از منظر فقهای امامیه

مصطفی شاکری

