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میتوان تحقیقات فقهی و حقوقی را پلی میان گذشته و آينده بشر دانست؛ مسیري كه اگر با بینش و دقت طی شود،
افقهاي روشنی را در برابر جوامع انسانی خواهد گشود .انجمن فقه و حقوق اسالمی در كنار ديگر انجمنها براي
توجه بیشتر محققان به مباحث فقه و حقوق اسالمی  ،تشكیل شده و براي رسیدن به هدفهاي خويش ،وظايفی بر
عهده گرفته است كه برخی از آنها عبارتند از :تشكیل گردهمايیهاي علمی ،شناسايی پژوهشگران رشته فقه و حقوق
و اطالعرسانی به آنان ،ايجاد همكاري با انجمنها و مراكز علمی داخل و خارج از كشور و زمینهسازي براي حضور
اعضا در مجامع علمی و بینالمللی.
اهداف :
اولین هدف انجمن اين است كه بتوانیم خدمتی به فقه وحقوق اسالمی داشته باشیم كه بر اساس پیش فرض اين كه فقه
و حقوق اسالمی داراي تكامل است اين شكل گرفته است اگر ما اين تفكر را داشته باشیم كه در عرصه فقه و نیازي به
كار نیست اين تالش معنايی ندارد مگر اين كه كار انجام شده خدمتی تبلیغی و ترويجی باشد حال اگر پیش فرض ما
اين باشد كه از كتاب صد برگ فقه تنها ده برگه ورق خورده است و زمینه خدمت به فقه وجود دارد در اين شرايط
انجمن به سراغ موضوعات پرچالش و بحث برانگیز و مبتالبه رفته و با پیدا كرد آنها در غالب كرسی و نشست علمی
اين مسائل را بررسی میكند
يكی ديگر از اهداف انجمن پاسخ به نیازهاي نظام میباشد بسیاري از سئواالت از سوي قضات و دادگاه ها به موسسه
تحقیقات فقهی قوه قضائیه ارسال میشود كه اين انجمن میتواند در اين عرصه كار كرده و اين پرسش ها را پاسخ دهد
همچنین با توجه به اين كه امروز در مقطعی قرار داريم كه از آن به بیداري اسالمی ياد میشود حال اگر اين كشورها از
ما تقاضاي منبع علمی فقهی و حقوقی براي برطرف كردن نیازهاي گسترده خود باشند بايد بتوانیم كتاب و جزوه اي
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در اختیار آنها قرار دهیم كه به صورت مختصصر بتواند در اختیار آنها قرار گیرد و بر اساس آن الگويی دينی براي
زندگی اسالمی معرفی كنیم
در كنار اين فعالیتها با توجه به اين كه در حوزه و دانشگاه نیروهاي فعالی حضور دارند كه هنوز به اثبات نرسیده اند يا
اين كه از اساتید مطرح دانشگاه هستند ولی در حوزه به اثبات نرسیده اند يا اين كه در حوزه مطرح هستند ولی در میان
مجامع دانشگاهی شناخته شده نیستند بنابر اين يكی از اهداف انجمن علمی فقه وحقوق اسالمی اين است كه اين افراد
را به اثبات برساند
هيئت مؤسس:
 .2ابوالقاسم علیدوست  .1محسن فقیهی  .9علی نكونام  .0مصطفی دانش پژوه 3ـ علی محمدي جوركويه 2
احمد مبلغی .9 .محمد جواد ارسطا  8علی مومن  . 3احمد حاجیدهآبادي
مجامع عمومی:
 -اولین مجمع عمومی:

2934/21/0

 -دومین مجمع عمومی:

2932/21/22

 -سومین مجمع عمومی:

2931/21/10

ـ چهارمین مجمع عمومی:

2939/21/42

پنجمین مجمع عمومی:

2930/21/1
هيئت مديره دوره اول :

دوره اول:
 . 2ابوالقاسم علیدوست  .1محسن فقیهی  .9علی نكونام  .0ناصر قرباننیا 3ـ علی محمدي جوركويه  .2احمد
حاجیدهآبادي  .9غالمرضا پیوندي
بازرسان .2 :حسینعلی باي  .1محمد ابراهیم نتاج
هيئت مديره دوره دوم:
دوره دوم:
ابوالقاسم علیدوست  .1محسن فقیهی  .9محمد جواد ارسطا  .0حسین حوان آراسته 3ـ علی محمدي جوركويه
 .2احمد حاجیدهآبادي  .9سید علی علوي قزوينی
بازرسان .2 :حسینعلی باي  .1غالمرضا پیوندي
هيئت مديره دوره سوم:
دوره سوم:
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ابوالقاسم علیدوست  .1احمد حاجیدهآبادي  .9محمد جواد ارسطا  .0سید علی علوي قزوينی 3ـ سید حسین
وحدتی شبیري  .2محمد صالحی  .9غالمرضا پیوندي  . 8محمد صادقی عضو علی البدل
بازرسان .2 :حسینعلی باي  .1حسین قافی  . 9میرداداشی بازرس علی البدل

برخی فعاليتها:
برگزاري  94نشست علمی در موضوعهاي فقهی و حقوقی با حضور صاحبنظران ؛
همكاري در برگزاري  3همايش ملی و بینالمللی؛
راهاندازي سايت و وبالگ انجمن؛
برگزاري سه كرسی نظريه پردازي؛
انتشار اولین شماره دوفصلنامه قرآن ،فقه و حقوق اسالمی؛
برگزاري كارگاه راهكارها و آموزشهاي مفاصل و فیزيوتراپی؛
برگزاري كالس زبان انگلیسی؛
برگزاري كارگاه آموزشی درآمدي بر فلسفه فقه؛
برگزاري كارگاه آموزشی و آشنايی با محصوالت مركز تحقیقات نور و نرم افزارهاي آن مركز؛
برگزاري  1میزگرد علمی؛
ديدار با مراجع و علما(آيت اهلل العظمی صافی و آيت اهلل العظمی نوري همدانی آيت اهلل تسخیري)؛
بازديد اعضا انجمن نمايشگاه بین المللی قرآن؛
همكاري در برگزاري نمايشگاه معاونت پژوهش؛
همكاري در طرح ممیزي دانش حقوق(معاونت علمی فناوري رياست جمهوري).
برخی از برنامههاي آينده:
برگزاري نشست علمی با موضوع «فقه و حقوق اسالمی» و چندين نشست علمی ديگر؛
برگزاري همايش مسئولیت مدنی؛
برگزاري نقد كتاب؛
برگزاري كرسی آزادانديشی؛
برگزاري كالس و كارگاه آموزشی؛
انتشار دومین شماره دوفصلنامه قرآن ،فقه وحقوق اسالمی؛
برگزاري يک ترم كالس ويرايش ،نويسندگی و مقاله نويسی و .....
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مجوز ها
دريافت مجوز تاسیس انجمن فقه وحقوق اسالمی در جلسه شماره  99مورخ  34/1/19از شوراي اعطاي مجوزها و
امتیازهاي علمی
تمديد مجوز تاسیس انجمن فقه وحقوق اسالمی در جلسه شماره  92/3812مورخ  2931/49/29از شوراي اعطاي
مجوزها و امتیازهاي علمی
ثبت انجمن در سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قم در تاريخ 2932/43/49
تحت شماره  2110و شماره ملی 24334493943
دريافت رتبه علمی پژوهشی از شوراي اعطاي مجوزها طبق مصوبه شماره  291شوراي اعطاي مجوزها در تاريخ
 30/9/3رتبه علمی پژوهشی به نشريه قرآن ،فقه وحقوق اسالمی ابالغ شد
دريافت مجوز انتشار نشريه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی در تاريخ
 31/3/3طبق ماده  22قانون مطبوعات انتشار نشريه مزبور بالمانع است
ثبت دوفصلنامه قرآن ،فقه و حقوق اسالمی در پايگاه  sidانجمن توانست در پايگاه اطالتی علمی جهاد دانشگاهی
نیز مجله خود را به ثبت برساند آدرس سايت fa.journals.sid.ir
ثبت دوفصلنامه قرآن ،فقه و حقوق اسالمی در پايگاه  iscانجمن در حال ثبت مجله در پايگاه سامانه بارگذاري سريع
اطالعات مجالت نیز اقداماتی انجام دهد و مقاالت را در آنجا نیز به ثبت برساند /http://xml.isc.gov.ir
مجله علمی پژوهشی
اعضاي هيأت تحريريه :
حضرات آيات آقايان محمد جواد فاضل لنكرانی ،ابوالقاسم علیدوست  ،محسن فقیهی ،علی نكونام ،محمد حسن
زمانی ،عبدالكريم بهجتپور ،محمد علی رضايی رنانی  ،فتح اهلل نجارزادگان ،محمد محمدي قائینی ،و آقايان دكتر
محمود حكمتنیا ،دكتر ناصر قرباننیا  ،دكتر احمد حاجیدهآبادي
دريافت رتبه علمی پژوهشی
به استناد مصوبه مورخ  2989/2/10شوراي عالی حوزهاي علمیه و به استناد ماده واحمده مصوبه جلسه  213مورخ
 2989/9/12انجمن موفق به اخذدريافت رتبه علمی پژوهشی در تاريخ  2930/49/43مصوبه شماره  291شوراي
اعطاي مجوزهاي علمی به شماره
شماره اول در پايیز و زمستان  2939بچاپ رسید
رونمايی از اولين شماره دوفصلنامه
مراسم رونمايی از اولین شماره دوفصلنامه علمی انجمن فقه وحقوق اسالمی حوزه با سخنرانی آيت اهلل العظمی نوري
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همدانی(مدظله العالی) در تاريخ  39/21/2برگزار گرديد
اولین شماره از دوفصلنامه علمی پژوهشی «قرآن ،فقه و حقوق اسالمی» با صاحب امتیازي انجمن فقه و حقوق اسالمی
و مدير مسئولی ابوالقاسم علیدوست و سردبیري احمد حاجی ده آبادي منتشر شد.
در اين فصلنامه تالش شده تا نتايج پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با موضوعات فقهی و حقوقی با محوريت آيات
االحكام منعكس گردد.

عناوين برخی فعاليتها:

 همكاري با معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري براي طرح ممیزي دانش حقوق
 اقدام الزم براي دريافت مجوز نشريه علمی پژوهشی دو فصلنامه «قرآن فقه و حقوق اسالمی»
 معرفی اعضاي پیوسته انجمن جهت دريافت وام
 برگزاري كرسی هاي نظريه پردازي و ...
 برگزاري نشستهاي علمی و نقد كتاب و ....
 برگزاري كارگاه هاي آموزشی
 همكاري برگزاري همايش هاي مختلف
 برگزاري كالس هاي آموزشی براي ارتقاء سطح علمی اعضاي انجمن
 برگزاري ديدار با علماء و مراجع

کرسیهاي

 برگزاري كرسی عقد فرزندخواندگی در اسالم
 برگزاري كرسی رويه جديده حول تحديد اسباب الملكیه و جدولتها
 برگزاري كرسی تبین بابت ضمان نفوس در آيینه تقنین
 پیش كرسی فقه و علوم انسانی
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 پیش كرسی تجديد الموقف الفقهی تجاه
نشستهاي علمی

 نشست علمی تبیین باب ضمان نفوس در آيینه تقنین
 نشست علمی :آسیب شناسی و سیر تحوالت اليحه قانون مجازات اسالمی
 نشست علمی :غرر در معامالت جديد
 نشست علمی :دوجنسیتیها(خنثی)تغییر جنسیت و چالشهاي آن در جامعه
 نشست علمی :كاربرد مباحث اصول عملیه در حقوق
 نشست علمی :ضرورتهاي پژوهش فقهی
 نشست علمی :صالحیت بین المللی دادگاه ها دولت اسالمی در دعاوي خصوصی
 نشست علمی:رويكردهاي بین المللی فقه شیعه
 دومین مجمع عمومی انجمن فقه و حقوق اسالمی
 نشست علمی :حكمرانی شايسته از منظر قرآن كريم
 نشست علمی :تحلیل موضوعی مالكیت فكري
 نشست علمی :فقه و علوم انسانی
 نشست علمی :گستره نقش دولت در حقوق خصوصی با تأكید بر فقه امامیه و مكاسب
 نشست علمی :شرع  ،قانون  ،انطباق يا عدم مغايرت
 نشست علمی :جايگاه زن در قانون مجازات اسالمی 2931
 نشست علمی :انفال و سرمايه هاي طبیعی بر محور مكاسب
 نشست علمی :نقد و تحلیل آراي قضايی با موضوع حاكمیت يا عدم حاكمیت اصل  229قانون اساسی در
امور كیفري
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 نخستین پیش نشست تخصصی همايش ملی فقه هسته اي (ممنوعیت استفاده از سالح كشتار جمعی)
 دومین پیش نشست تخصصی همايش ملی فقه هسته اي(ادله فقهی منع بكارگیري سالح هاي هستهاي)
 سومین پیش نشست تخصصی همايش ملی فقه هسته اي (ممنوعیت استفاده از سالح كشتار جمعی)
 چهارمین نشست علمی تخصصی فقه هسته اي(تقابل انديشه اسالمی با انديشه غربی در زمینه سالح كشتار
جمعی)
 پنجمین نشست علمی تخصصی فقه هسته اي
 نشست علمی :همكاري در برگزاري كنگره وحید بهبهانی
 نشست علمی :شرط عدم طالق زوج( ،تحديد قراردادي حق طالق زوج
 نشست علمی :درنگی بر تحوالت ق .م .ا 2931 .در زمینه جنايت ( اقسام جنايت و قاعده تداخل قصاص
 نشست علمی :مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقیله موتوري
 نشست علمی :اعمال يا عدم اعمال قواعد در مورد پول با توجه به ماهیت اعتباري آن
 نشست علمی  :قلمرو اختیارات دولت اسالمی در تملک اراضی خصوصی
 نشست علمی  :درآمدي بر فلسفه فقه
 يادواره علمی مهاجر الی اهلل مرحوم دكتر ناصر قربان نیابا محوريت فقه و حقوق و اخالق
 نشست علمی نسبت به قانون و رابطه آن با جهت نامشروع
 نشست علمی نسبت به قانون و رابطه آن با جهت نامشروع جلسه 1
 نشست علمی نقد كتاب  :درآمدي بر حقوق جزاي عمومی
 نشست علمی نقد كتاب  :عناوين ثانوي و حقوق خانواده
 نشست علمی نقد كتاب  :درآمدي بر حقوق جزاي عمومی جلد اول
 نشست علمی نقد سیاست تسهیل طالق در حقوق خانواده
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 نشست علمی مفهوم عدالت در حقوق زن
 ارزيابی مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر
 نشست علمی و میزگرد علمی :قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسالمی 2931
 نشست علمی و میزگرد علمی وكالت بالعزل
 همكاري در كمیته تخصصی همايش بین المللی جامعه المصطفی العالمیه همايش بین المللی امت اسالمی
کارگاهها

كارگاه آموزشی فیزيوتراپی
كارگاه آموزشی آشنايی با نرم افزارهاي اسالمی ()2
كارگاه آموزشی آشنايی با نرم افزارهاي اسالمی ()1
كارگاه آموزشی در آمدي بر فلسفه فقه
کالسها

برگزاري كالس آموزش مسئولیت مدنی
برگزاري كالس برگزاري مقدماتی كالس زبان انگلیسی
همايشها

 همايش ملی فقه هسته اي )تهران و قم)
 همايش ملی الگوي اسالمی پیشرفت از منظر قرآن و حديث
 همايش بین المللی میراث مشترک ايران و عراق
مجمع عمومی

اولین مجمع عمومی با پیام آيت اهلل العظمی مكارم شروع به فعالیت كرد
دومین مجمع عمومی به همراه برگزاري نشست علمی رويكردهاي بین المللی فقه شیعه و سخنرانی حجج السالم
و المسلمین آقايان زمانی و علیدوست
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سومین مجمع عمومی با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي مهاجرنیا به همراه برگزاري انتخابات هیأت
مديره و بازرسان

چهارمین مجمع عمومی در محضر مبارک حضرت آيت اهلل العظمی نوري همدانی به همراه رونمايی از سايت و
رونمايی از دوفصلنامه
پنجمین مجمع عمومی انجمن با سخنرانی مسـئول انجمـن حضـرت آيـت اهلل علیدوسـت بـه همـراه يـادبودي از
مهاجرالی اهلل مرحوم دكتر ناصر قربان نیا و انتخابات هیأت مديره و بازرسان جديد انجمن
 بازديد آيت اهلل تسخیري از انجمن فقه و حقوق اسالمی
 انتخاب مسئول انجمن فقه و حقوق اسالمی به عنوان رئیس شوراي انجمن هاي علمی
 انتخاب مسئول انجمن فقه و حقوق اسالمی به عنوان مسئول كمیسیون فقهی انجمن هاي علمی
 مصاحبه برخی اعضاي انجمن با راديو و تلوزيون
ديدارها

ديدار پرفسور عبداهلل سعید از كشور استرالیا به همراه سفیر استرالیا و اعضاي همراه از انجمن
ديـــــــــدار اعضـــــــــاي انجمـــــــــن بـــــــــا آيـــــــــت اهلل العظمـــــــــی صـــــــــافی گل ايگـــــــــانی
ديـــدار طـــالب ممتـــاز در تابســـتان  39بـــه همـــراه برگـــزاري اردوي علمـــی بـــا مســـئول و اعضـــاي انجمـــن
ديــــــدار دانشــــــجويان ممتــــــاز دانشــــــگاه در پــــــايیز  39بــــــا مســــــئول و اعضــــــاي انجمــــــن
ديدار اعضاي انجمن با آيت اهلل العظمی نوري همدانی
نشريات
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