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 عناوین فراخوان فقه خانواده توصیفی سرفصل 
 

 مقدمات نکاح و تشکیل خانواده  -1

 الف( جايگاه خواستگاری در تشکیل و استحکام خانواده 

 ب( جايگاه ارتباطات کالمی و فلسفه نظر در خواستگاری 

 شناسی فضای مجازی و نقش آن در خانواده و انتخاب همسر ج( آسیب

 د( موارد منع از نکاح با محوريت آيات و روايات

 ه( جايگاه کفويت و صالحیت در نکاح

 

 شرايط و آثار عقد نکاح -2

 الف( عوامل استحکام خانواده

 ب( ارکان و آثار عقد نکاح )محرمیت، قوامیت، مهريه، نفقه، ديه، ارث و .....( 

 ج( شروط و تعهدات ضمن عقد )شرط تنصیف اموال، شرط تحصیل و ....(

 ی ورود حکومت، وکیل، والدين و .... در عقد نکاحد( گستره

 

 مسائل و احکام مربوط به خانواده -3

 با مهريه )شرايط ثبوت مهريه، احکام مطالبه مهريه و اعسار زوج و ....( الف( احکام و قوانین و لوايح مرتبط 

 های جديد پزشکی و کودکان آزمايشگاهیب( احکام فقهی حقوقی مربوط به باروری

 ج( احکام فقهی حقوقی مربوط به فرزندخواندگی

 د( احکام نکاح با اهل سنت، اهل کتاب، کفار و ....

 ، دف، تک خوانی زن و .....()نثار عرس، رقصه( احکام فقهی مجالس ازدواج 

 و( احکام فقهی و حقوقی مرتبط با نسل )اختالفات ناشی از منع از باروری، سقط جنین سالم و معیوب، کودک آزاری و ...( 

 ز( قواعد فقهی مربوط به خانواده

 ح( کودک همسری در فقه و نظام حقوقی ايران

 ط( غربالگری و احکام مرتبط با آن 

 ی( عرصه ورود حکومت در حريم خصوصی خانواده

 



 انحالل نکاح  -4

 الف( ماهیت طالق )حق يا حکم(

 ب( اقسام طالق و احکام آن

 ج( احکام و آثار طالق در خانواده )عده، حضانت، سرپرستی، مخارج و ....(

 د( قوانین مرتبط با طالق و نحوه اجرای آن

 ه( مطالعات تطبیقی حق طالق

 

 خانواده در عرصه داخلی و خارجی مسائل زنان و  -5

 الف( بررسی و بازنگری قوانین داخلی و خارجی مربوط به زن و خانواده 

 ب( مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده و قضايای مرتبط با آن )شهادت، قضاوت، حاکمیت، واليت زن، ديه، ارث و ....(  

 ن الملل ج( بررسی قوانین مربوط با مسائل زنان در سطح قوانین بی

 د( تغییر جنسیت در اسالم و نقش آن در احکام خانواده 

 ه( کنترل نسل و احکام تنظیم خانواده و جمعیت 

 و( نقد و بررسی مسائل فقهی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 

 

 

 


