
 

 

 تکمیل ظرفیت

 فقه خانواده سطح چهار

 )ویژه خواهران(

 1401-1402سال تحصیلی 

 مرکز تخصصی طوبی

  



 باسمه تعالی

و با موافقت مرکز  و توجهات حضرت ولیعصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف متعال با استعانت از عنایات خداوند

برای اولین بار در حوزه علمیه  1401-1402مرکز تخصصی طوبی در سال تحصیلی مدیریت حوزه علمیه خراسان، 

ثبت نام به  ( رشته فقه خانواده4جهت دوره عالی )سطح حوزه علمیه  سهخواهران طلبه دارای مدرک سطح از خراسان 

 عمل می آورد.

واعد حاکم بر روابط افراد که در آن ق گردد،آغاز می تخصصی مقطعپس از  که «فقه خانوادهرشته  چهار سطح»

خانواده، خانواده با سایر اشخاص و نهادهای اجتماعی را از منظر فقه بررسی و طی آن فراگیران به طور عمیق مباحث 

های موجود در این حوزه  گویی به سؤال گیرند و توانایی پژوهش و پاسخ فقهی حوزه خانواده را به صورت استداللی فرا می

 کنند.  را کسب می

 :اهداف

های حقوقی،  پرورش دانشوران آگاه به فقه و مبانی اجتهاد معاصر شیعه، آشنا با سایر مذاهب فقهی و مطلع از نظام -

 ؛اقتصادی و سیاسی در فقه اسالمی و سایر مكاتب

های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی  نظام توسعة ظرفیت حوزه برای تولید علمی در مسیر استنباط احكام و  -

 مورد نیاز جامعة اسالمی؛

نگرانه و  های کل ای و توسعة دیدگاه رشته شناختی و رویكردهای مطالعاتی تطبیقی و میان تقویت مباحث روش  -

 واره از فقه خانواده؛ نظام

 کارکرد هاي رشته/گرایش:

 بازسازی و بازتبیین نظام حقوق خانواده از منظر اسالم. -

 یت فقهی حوزه در عرصة مسائل خانواده گسترش مرزهای دانش فقه و توسعة ظرف -

پرورش پژوهشگران متخصص در فقه خانواده جهت پاسخ به نیازها و حل مسائل جاری خانواده و زنان در فقه و  -

 حقوق، و ارائه مشاوره علمی به قوه قضائیه در حوزه مسائل خانواده و زنان؛

 های اسالمی در حوزه و دانشگاه؛ آموزه تربیت اساتید الزم جهت تدریس فقه و حقوق خانواده بر اساس -

تربیت پژوهشگرانی تحلیل گر و توانا در حل مسائل و شبهات مطرح در این حوزه و ارائه راهكارهای اصالح قوانین  -

 و مقررات؛

 ی فقه و حقوق خانواده. قضایی در حوزه -تربیت مشاوران مذهبی و حقوقی  -



 مزایاي دوره: 

 حوزه و دانشگاهاساتید برجسته  تدریس و هدایت علمی توسط  

 کسب مهارتهای پژوهش و نگارش علمیرویكرد پژوهش محور مرکز و  دارای 

 جلدی( و کتابخانه تخصصی و مرکز 40000کتابخانه تخصصی شیخ طوسی)زمان از بهرمندی هم

  ( جلدی. 50000دیجیتالی شیخ بهایی)

 برخی از اساتید و مشاوران دوره: 

 آیت اهلل احمد مبلغی  -

 آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست  -

 سید منذر حكیم آیت اهلل  -

 محمد مروارید آیت اهلل -

 حبیبی تبار دکتر جواد آیت اهلل -

 بانوی مجتهده سرکار خانم صفاتی -

 علی رحمانی استاد معظم حاج شیخ -

 مجتبی الهی خراسانی  استاد معظم حاج شیخ -

  مرتضی اسكندری استاد معظم حاج شیخ -

 ربانی بیرجندیمحمد حسن  استاد معظم حاج شیخ -

 محسن حسینی فقیه سید استاد معظم حاج شیخ -

 حجت االسالم دکترسید حسن وحدتی شبیری  -

 محمدرضا زیبایی نژادحجت االسالم دکتر -

 مصطفی رفسنجانی حجت االسالم دکتر -

 حجت االسالم دکتر محمد رضا ساالری فر  -

 حجت االسالم دکتر سید محمود مرویان حسینی  -

 دکتر حسام الدین قپانچی  -

 

 شرایط پذیرش



  عمومی شرايط)الف

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون و فقیه والیت اسالم، مبین دین به نسبت عملی التزام  -

 ایران اسالمی جمهوری ابعیتت -

 روانی و روحی جسمی، سالمت از برخورداری  -

 اسالمی ظواهر و طلبگی شئونات رعایت  -

 

  اختصاصی شرايط )ب

 ؛ شده تقاضا رشته با مرتبط تخصصی سه سطح مدرک بودن دارا  -

 در یل تحص به اشتغال عدم و خراسان علمیه حوزه در تحصیل به وقت تمام و رسمی اشتغال  -

 مدیریت؛ مرکز از همزمان تحصیل مجوز دارندگان برای مگر حوزوی؛ یا دانشگاهی عالی آموزش مراکز -

 مربوطه؛ رشته علمی مصاحبه و کتبی آزمون در قبولی . -

 الزم فقه خانواده رشته به ای ورودرب ،باشدن چهار حطس تخصصی رشته با مرتبط آنان تحصیلی مدرک که افرادی تبصره: 

 از پس است الزم ت اینصور غیر در ، باشند گذرانده را ( فقه تمهیدیه )یا  مكاسب و ، (هثثال حلقه یا) کفایه دروس است

 .بگذرانند نیاز پیش بعنوان را مكاسب و االصول کفایة، قبولی

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 ** آزمون ورودي**      

 می باشد: زیرمنابع  از غیر حفظی و متن محور،آزمون ورودی به صورت 

 محدوده نام مولف منابع عنوان

 فقه
 مكاسب

 مدخل علم فقه

 شیخ انصاری

 رضا انصاری

 شروط المتعاقدین تا البیع کتاب ابتدای از

 کتاب کل

 اصول فقه
 األصول هکفای

 هثالث هحلقیا 

 آخوند خراسانی

 شهید صدر

 فی/فی القطع السادس المقصد به ترتیب اولویت: کفایه محدوده

 فی السابع المقصد/الواحد حجیه الخبر/حجیه الظواهراأللفاظ

 االمارات و تعارض االدله فی :المقصدالثامن/تا اول تنبیهات  االستصحاب
 

 ،الشرعی اول الدلیل تا ابتدا از:  به ترتیب اولویت ثالثه حلقه محدوده

 )االدله تعارض فی الخاتمه و العلم االجمالی، حاله فی الوظیفه

 قواعد فقهیه

 هتمهیدیالدروس 

ه فی القواعد الفقهی

 جلدی(2)

 ید الحرج، قاعده قاعده الضرر قاعده فراش قاعده )ایروانی(

 



** مصاحبه**   

 گردد: مصاحبه در دو محور رفتاری و علمی برگزار می

 گیرد.    اجتماعی مورد ارزیابی قرار می –در مصاحبه رفتاری اطالعات عمومی و صالحیت فردی  -الف

 های علمی موردنظر است. در مصاحبه علمی احراز توانمندی -ب

انجام که باالترین امتیاز مصاحبه راکسب کرده باشند،  افرادی نیاز از میانمورد بر اساس ظرفیت گزینش  -

 شود. می

 ** منابع مصاحبه علمی** 

 محدوده نام مولف منابع عنوان

 فقه و اصول

 )به انتخاب داوطلب(

 الکالم جواهر

 

 نجفی حسن محمد

 

 

قرائت عبارت و توان نسبی 

 نکاح، طالق، مباحثفهم از 

حسب انتخاب  حضانت

 داوطلب

 

 لنکرانی فاضل محمد الشريعه تفصیل

 ) گزينش متن(آن منابع و خانواده فقه مسائل شناخت آشنايی با فقه خانواده و منابع آن

 

 ** پذیرش بندي زمان جدول** 

 

 زمان موضوع

  نام ثبت

  كتبی آزمون

  مصاحبه



  اعالم نتايج نهايی

  ثبت نام قطعی

 

 جهت ثبت نام: مدارك الزم
 

 با پوشش کامل اسالمی )تمام رخ و جدید(؛ 3×  4. یك قطعه عكس1

 مدرک تحصیلی یا معرفی نامه رسمی؛ تصویر. 2

 کارت ملی  تصویر. 3

طالب دارای پرونده در مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان  هت ثبت نام نهایی دریافت می گردد؛تبصره: اصل مدارک ج

 از این بند معاف می باشند. 

 : نحوه ثبت نام

 

 از طریق سامانه پذیرش به آدرس: 

Paziresh.dte.ir 

 

نسبت و روزآمد در طی مراحل جذب و گزینش  ضروری است داوطلبان محترم جهت کسب اطالعات تكمیلینكته مهم: 

 مایند: اقدام نزیر  در پیام رسان ایتا به آدرس« مرکز تخصصی طوبی فقه خانواده»کانال اطالع رسانی  به عضویت در

https://b2n.ir/x57766 
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