بسم اهلل الرحمن الرحیم

سید ابوالقاسم نقیبی تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع دکتری در رشته فقه و حقوق خصوصی در مدرسه عالی و دانشگاه
شهید مطهری به انجام رسانده و در درس خارج فقه و اصول از محضر برخی عالمان برجسته معاصر استفاده نموده است وی هم
اکنون دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری میباشد.

الف) سوابق آموزشی و اجرائی
 -1عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری از سال  1370تا کنون.
 -2معاون پژوهشی مدرسه عالی شهید مطهری از سال  1376تا تیرماه .1391
 -3رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مدرسه عالی شهید مطهری (سپهساالر قدیم) از سال  1376تا تیرماه .1391
 -4مدیر مسئول فصلنامهی رهنمون
 -5سردبیر مجله فقه و حقوق خصوصی.
 -6عضو شورای سیاستگذاری دبیرستانهای علوم و معارف اسالمی شهید مطهری.
 -7مدیر انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری.
 -8عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی (دانشگاه علوم قضایی)
 -9عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق مدنی (دانشگاه پیام نور)
 -10عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی فقه مدنی (دانشگاه علوم اسالمی رضوی)
-11عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی -پژوهشی روش شناسی مطالعات دینی (دانشگاه پیام نور)
-12عضو هیأت تحریریه مجله نامه الهیات دانشگاه آزاد تهران – شمال
-13عضو هیأت تحریریه مجله پژوهشهای حقوق اسالمی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 -14عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی سراج (دانشگاه عالمه طباطبایی)
-15عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی فقه و حقوق اسالمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
-16معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید مطهری از سال 1391
 -17از مؤسسان مدرسه علمیه مشکوه
-18از مؤسسان مدرسه علمیه حضرت خدیجه
-19از مؤسسان موسسه فرهنگی و آموزشی ثامن االئمه(ع)
-20سرپرست دانشگاه شهید مطهری از شهریور ماه  1396تا پایان سال 1396

1

ب) سوابق پژوهشی

1ـ کتابها
 )1اقوال العلماء في ترجمه مولي محسن فيض كاشاني ،انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری 1386 ،ش.
 )2االصولاالصيله تحقیق و تصحیح(با همکاری حسن قاسمی) ،محمدالفیضالکاشانی ،مدرسه عالی شهید مطهری1387 ،ش.
 )3بررسي مباني بيمه در اسالم( ،با همکاری عبدالحسین برهانیان) پژوهشکده تحقیقات اسالمی 1368 ،ش.
 )4التأمين بين القانون و الشریعه ،دارالهادی ،بیروت 1425 ،ق.
 )5تصحيح و تحقيق كتاب «الرسائلالفقهيه» ،مالمحسن الفیضالکاشانی ،مدرسه عالی شهید مطهری ،تهران1387 ،ش.
 )6حكم غناء از منظر مفسران قرآن كریم ،انتشارات دانشگاه سوره1389 ،ش.
 )7خسارت معنوی در حقوق اسالم ،ایران و نظامهای حقوقي معاصر ،انتشارات امیرکبیر1386 ،ش.
 )8روش تحقيق در علوم اسالمي ،انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ 1389،ش.
 )9فلسفه احكام حج از منظر قرآن كریم به ضميمه چهل حدیث حج ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران1387 ،ش.
 )10فهرست كتابهای چاپ سنگي و سربي (دوجلد) ،مدرسه عالی شهید مطهری 1386 ،ش.
 )11فيض نامه ،انتشارات مدرسه عالی شهید مطهری1387 ،ش.
 )12مشخصات كتابخانه آموزشگاهي رشتههای علوم انساني و علوم و معارف اسالمي ،مدرسه عالی شهید مطه ری ،ت ه ران،
1381ش.
 )13تصحيح و تكميل فهرست نسخههای خطي كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهری ،انتشارات مدرسه عالی شـهید مطهـری،
1382ش.
FAYD E KASHANI, the Group of Authors, Translator & Editor: S. A. Naqibi & Abbas Ahmadvand, Qum: Ansariyan
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 )15پیدایش و پیشینهی مدرسه عالی شهید مطهری 1396
 )16روش شناسی مطالعات فقهی
 )17قواعد فقه عبادی
 )18قواعد فقه خانواده

2ـ مقاالت.
 )1اجزای پایان نامه و ترتيب منطقي آن ،پیام حوزه ،سال دهم ،تابستان  ،1382شمارهی .38
 )2احكام ثابت و متغير در اسالم از نگاه عالمه طباطبایي ،مجله :رشـد آمـوزش قـرآن و معـارف ،دوره بیسـت و نهـم،
شماره  ،103بهار 1396ش.
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 )3استقالل دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن ،مجله :فقه و حقوق خانواده ،پـاییز و زمسـتان  - 1387شـماره 21( 49
صفحه  -از  86تا )106
 )4اصل عدالت و قانونگذاری دیني ،سایر ،ندای صادق ،سال  ،11شماره  ،43پاییز .85
 )5آزادی عقيده از منظر قرآن كریم ،همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم ،تهران1391 ،ش.
 )6آسيب شناسي شرایط مسئوليت كيفری پزشک ،با همکاری فاخته متقی ،مجله :نامه الهیات ،سال هفتم ،شـماره بیسـت
و ششم ،بهار 1393ش.
 )7بازپژوهي ادله بطالن وصيت به مال غير  -با رویكرد انتقادی به ماده  841قانون مددني ،بـا همکـاری خسـروی نیـا،
بابک؛ مجله :مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،پاییز و زمستان  - 1391شماره  7علمی-پژوهشـی  16( ISCصـفحه  -از
 101تا )116
 )8بررسي تطبيقي اصول و مباني تفسيری مال محسن فيض كاشاني(ره) و عالمده طباطبدایي(ره) ،بـا همکـاری ،نقیبـی،
فاطمه؛ پژوهش نامه قرآن و حدیث ،پاییز و زمستان  - 1395شماره  19علمی-پژوهشی 15( ISCصـفحه  -از  22تـا
)36
 )9بررسي حكم امومت طفل متولد از رحم جایگزین در فقه اماميه ،با همکاری :زارعی شریف ،وحید؛ مجلـه :پـژوهش
های فقه و حقوق اسالمی ،پاییز  ،1388سال ششم  -شماره  22( 17صفحه  -از  39تا )60
 )10بررسي زكات در بنيه مالي حكومت اسالمي ،نامه الهیات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران-شمال ،سال پنجم ،شـماره ،20
پاییز 1391ش.
 )11بررسي قاعدهی قضایي «الحاكم ولي الممتنع» و كاربرد آن در حقوق خانواده ،مجله :دیدگاه هـای حقـوق قضـایی،
تابستان  - 1393شماره  66علمی-پژوهشی 22( ISCصفحه  -از  169تا )190
 )12بررسي مشروعيت شرط عدم تمكين در عقد نكاح ،با همکاری قنبرپور ،بهنـام؛ مجلـه :پـژوهش هـای فقـه و حقـوق
اسالمی ،پاییز  - 1392شماره  33علمی-پژوهشی ( 18صفحه  -از  113تا )130
 )13بسترهای تقنيني و اجرایي تأمين اجتماعي زنان بي سرپرست و بدسرپرست ،با همکاری :محمـد تقـی زاده ،مهدیـه؛
مجله :مطالعات راهبردی زنان ،تابستان  ،1393شماره  64علمی-پژوهشی 42( ISCصفحه  -از  117تا )158
 )14بيمه از دیدگاه حقوق تعهدات ،فصلنامهی رهنمون (دوره قدیم) ،شماره دوم و سوم ،زمستان 1371ش.
 )15تأثير راهبردی زمان و مكان در تطور آرای فقيهان در بخش نظامي ،جلیـل زاده مـاکویی ،حسـین؛ مجلـه :مطالعـات
دفاعی استراتژیک ،بهار  - 1391شماره  47علمی-پژوهشی ( 26صفحه  -از  61تا )86
 )16تأثير زمان و مكان در تطور آراء فقيهان ،با همکاری :جلیل زاده ماکویی ،حسین؛ مجله :پژوهش هـای فقـه و حقـوق
اسالمی ،بهار  - 1391شماره  27علمی-پژوهشی ( 32صفحه  -از  165تا )196
 )17تأدیب قضایي اطفال و نواجوانان در صورت تكرار جرم ،مجلـه :فقـه و حقـوق خـانواده ،پـاییز و زمسـتان - 1388
شماره  15( 51صفحه  -از  55تا )69
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 )18تاریخچه و ویژگي های كتاب خانه ی مركزی و مركز اسناد مدرسده عدالي شدهيد مطهدری (سپهسداالر) ،مجلـه:
رهنمون ،زمستان  1384و بهار  - 1385شماره  13و  22( 14صفحه  -از  175تا )196
 )19تحليلي از حكم یا حق بودن حجاب ،فصلنامهی ندای صادق.1386 ،
 )20تصحيح و تكميل فهرست نسخه های خطي كتاب خانهی مدرسه عالي شهيد مطهری (سپهساالر) ( ،)5مجله:
رهنمون ،زمستان  1383و بهار  - 1384شماره  9و  32( 10صفحه  -از  157تا )188
 )21تصحيح و تكميل فهرست نسخه های خطي كتابخانهی مدرسده عدالي شدهيد مطهدری (سپهسداالر) ،)4( ،مجلـه:
رهنمون ،تابستان و پاییز  - 1383شماره  7و  22( 8صفحه  -از  205تا )226
 )22تصحيح و تكميل فهرست نسخه های خطي كتاب خانهی مدرسه عالي شهيد مطهری (سپهساالر) (بخدش سدوم)،
مجله :رهنمون ،زمستان  1382و بهار  - 1383شماره  5و  16( 6صفحه  -از  199تا )214
 )23تصحيح و تكميل فهرست نسخه های خطي كتاب خانهی مدرسهی عالي شهيد مطهدری (سپهسداالر) ( ،)2مجلـه:
رهنمون ،تابستان و پاییز  - 1382شماره  3و  20( 4صفحه  -از  187تا )206
 )24تصحيح و تكميل فهرست نسخه های خطي كتابخانهی مدرسهی عالي شهيد مطهری (سپهساالر) ،مجلـه :رهنمـون،
بهار  - 1382شماره  18( 2صفحه  -از  191تا )208
 )25توسعه حقوق شهروندی زنان در نظام جمهوری اسالمي ایران در پرتو گفتمان عدالت ،با همکاری مهدیه محمدتقی
زاده ،همایش ملی زنان اعتدال و توسعه ،ص1394،514
 )26توسعه حقوق شهروندی زنان در نظام جمهوری اسالمي ایران در پرتو گفتمان اعتدال و توسعه ،با همکاری مهدیه
تقی زاده ،همایش ملی اعتدال و توسعه1394 ،ش.
 )27جایگاه استقراء در استنباط حكم شرعي و قاعدهی حقوقي ،مجله :آمـوزه هـای فقـه مـدنی ،پـاییز و زمسـتان 1394
شماره  ،12علمی-پژوهشی 28 ، ISCصفحه  -از  69تا 96
 )28جایگاه توالد و تناسل در حقوق و اخالق اسالمي ،با همکاری صدر طباطبایی ،سیدمحمدعلی ،مجله :اخالق زیسـتی،
پاییز  - 1394شماره  22( 17صفحه  -از  147تا )168
 )29جایگاه حسن نيت در عقد وكالت ،نویسنده :با همکاری :تقی زاده ،ابراهیم؛ شهبازی نیا ،مرتضی؛ باقری ،عباس؛ مجله:
دانش حقوق مدنی ،بهار و تابستان  ،1392سال دوم  -شماره  1علمی-پژوهشی ( 11صفحه  -از  39تا )49
 )30جایگاه حسن نيت در فقه اماميه ،با همکاری عباس باقری و ابراهیم تقی زاده ،مجله :پژوهشنامه حقوق اسالمی ،سـال
پانزدهم ،بهار و تابستان 1393ش( ،.صص)33-57
 )31جایگاه نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه اماميه ،مجله :فقه و حقوق خـانواده ،زمسـتان  - 1384شـماره 14( 40
صفحه  -از  75تا )88

 )32جبران خسارت به حق معنوی مباني

فقهي و حقوقي ،فصلنامهی کتابهای اسالمی ،سال دوم ،شمارهی نهم ،تابستان

.1381
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 )33جبران مالي خسارت معنوی در نظریه های حقوقي ،مجله :رهنمون ،زمستان  1383و بهار  - 1384شماره  9و 10
( 46صفحه  -از  39تا )84
 )34جدبدران مدالي خدسارت معنوی در نظریههای حقدوقدي ،فصلـنامهی رهنمـون شـماره 9ـ1384 ،10ـ.1383
 )35چاپ :ویژگي ها و پيشينه چاپ سنگي و سربي ،مجله :آینه میـراث ،پـاییز  - 1387شـماره  42علمـی-ترویجـی (12
صفحه  -از  327تا )338
 )36چهار دیدگاه مبنایي در ماهيت شناسي اعمال نيابتي از منظر امام خميني ،با همکاری :شیخی نصرآبادی ،مجیدرضـا؛
مجله :پژوهشنامه متین ،بهار  - 1393شماره  62علمی-پژوهشی 19( ISCصفحه  -از  153تا )171
 )37حجيت ظن در نماز ،مجله :رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی ،بهار  - 1378شماره  3( 37صفحه  -از  34تا )36
 )38حرمت مؤبد و مصادیق آن در حقوق ایران و مصر ،با همکاری :زمانی ،زری؛ مجله :مبانی فقهی حقوق اسالمی ،بهـار
و تابستان  - 1391شماره  9علمی-پژوهشی ( 30صفحه  -از  91تا )120
 )39حریم خصوصي در مناسبات و روابط اعضای خانواده ،مجله :فقه و حقوق خانواده ،بهار و تابسـتان  - 1389شـماره
 24( 52صفحه  -از  5تا )28
 )40حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ( ،)11مجله :مقام موسیقایی ،تیر  - 1384شماره  2( 39صفحه  -از  3تا )4
 )41حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ( ،)12مجله :مقام موسیقایی ،شهریور  - 1385شماره  5( 50صفحه  -از  4تا )8
 )42حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ( ،)6مجله :مقام موسیقایی ،مهر  - 1383شماره  2( 31صفحه  -از  6تا )7
 )43حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ( ،)7مجله :مقام موسیقایی ،آبان  - 1383شماره  2( 32صفحه  -از  4تا )5
 )44حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ( ،)8مجله :مقام موسیقایی ،دی  - 1383شماره  3( 34صفحه  -از  3تا )5
 )45حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ( ،)9مجله :مقام موسیقایی ،بهمن  - 1383شماره  3( 35صفحه  -از  4تا )6
 )46حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم (بخش چهارم) ،مجله :مقام موسیقایی ،تیر  - 1383شماره  4( 29صفحه  -از 4
تا )7
 )47حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم (بخش دوم) ،مجله :مقام موسیقایی ،اردیبهشت  - 1383شماره  2( 27صـفحه -
از  3تا )4
 )48حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم (بخش دهم) ،مجله :مقام موسیقایی ،اسفند  - 1383شماره  2( 36صفحه  -از 4
تا )5
 )49حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم (بخش سوم) ،مجله :مقام موسیقایی ،خرداد  - 1383شماره  3( 28صـفحه  -از
 3تا )5
 )50حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم ،مجله :مقام موسیقایی ،مرداد و شهریور  - 1383شماره  2( 30صفحه  -از  3تا
)4
 )51حمایت از كودكان در حقوق بشر دوستانه اسالمي و مقررات بشر دوستانه بين المللي ،مجلـه :دیـن و قـانون ،بهـار
 ،1392سال اول -شماره  16( 1صفحه  -از  173تا )188
5

 )52روش شناسي مطالعات تطبيقي در فقه اسالمي ،دو فصلنامه مطالعات روش شناسی دینی ،دانشـگاه پیـام نـور ،بهـار و
تابستان 1394ش.
 )53رهيافت ها و سازكارهای بكارگيری قواعد اخالقي در الیحه حمایت از خانواده ،مجله :مبانی فقهی حقوق اسـالمی،
بهار و تابستان  - 1388سال دوم ،شماره 3و  4علمی-پژوهشی ( 15صفحه  -از  195تا )209
 )54زندگي نامه استاد سيد محمد حسن مرعشي ،چاپ شده در کتاب «فقه پویا» ،چاپ دوم ،انتشارات خرسندی ،تهـران،
1393ش.
 )55سوء استفاده از حق در حقوق خانواده ،فصلنامه تخصصی ندای صادق ،سال  ،86زمستان  .86ش47:
 )56سيری در مرقعات موجود در كتابخانه های مهم ایران ،مجله :پیام بهارستان ،بهمن  - 1382شـماره  13( 32صـفحه -
از  8تا )20
 )57ظرفيت سنجي نقش حضانتي مادر در مواجهه با مقام والیي و حضانتي پدر ،با همکاری؛ راحله کـاردوانی و مهـدی
وکیلی ،مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم تابستان  1392شماره 60
 )58عقد بيمه ،مجله رهنمون ،ش ( ،3 ،2پاییز ،زمستان  :)1371ص .158
 )59عقل و كاركردهای از منظر امام صادق (ع) در روایات كتاب العقل و الجهل اصول كافي ،همایش مکتب امام
صادق (ع) ،دانشگاه امام صادق (ع)1392 ،ش.
 )60عقل و وحي از منظر امام صادق عليه السالم ،مجله :رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی ،پـاییز  - 1392شـماره 90
( 4صفحه  -از  12تا )15
 )61عناوین آثار و برخي آرای فقهي آیت اهلل سيد محمدد حسدن مرعشدي ،فصـلنامه پژوهشـی مجـد ،شـماره  ،8بهـار
1388ش.
 )62فلسفه فقه و مسائل پيش روی آن ،مجله :آینه معرفت ،دانشگاه شهید بهشتی ،1397،پذیرش
 )63فهرست نسخه های خطي كتابخانهی مدرسهی عالي شهيد مطهری (سپهساالر) در زميندهی علدم اخدالق ،مجلـه:
تأمالت فلسفی ،تابستان  - 1389شماره  36( 6صفحه  -از  59تا )94
 )64فهرست نسخههای خطي كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهری (سپهساالر) در زمينهی علم طب ،فصلنامهی رهنمون
شماره 11ـ.1384 ،12
 )65قاعده حسبه از منظر امام خميني ،متین،ش  ،24تابستان 1388ش : .ص 169 – 153
 )66قاعده طهارت ،رشد آموزش معارف اسالمی ،ش ( ،32زمستان  :)1376ص .57 - 56
 )67قاعده گزیني در فقه جزایي از منظر استاد سيد محمد حسن مرعشي ،چاپ شـده در کتـاب «فقده پویدا» ،انتشـارات
خرسندی ،تهران1393 ،ش.
 )68قاعدهی الزام و كاربرد آن در حقوق ایران ،نشریهی پژوهشکدهی خانواده دانشگاه شهید بهشتی ،سـال اول ،شـمارهی
 ،1سال .1383
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 )69قاعدهی امان در فقه روابط بين الملل ،با همکاری :مولوی وردنجانی ،سعید؛ مجلـه :رهنمـون ،زمسـتان  1387و بهـار
 - 1388شماره  25و  28( 26صفحه  -از  101تا )128
 )70قاعدهی امكان و كاربرد آن در زمينهی امور فقهي و حقوقي زنان ،فصلنامهی ندای صادق ،سال نهم ،تابستان و پـائیز
 ،1383شمارهی  34و .35
 )71قاعدهی ال ضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده ،مجله :مبانی فقهی حقوق اسالمی ،بهار و تابستان  -1390سـال
چهارم ،شماره  7علمی-پژوهشی ( 16صفحه  -از  9تا )24
 )72قواعد اختصاصي فقه خانواده و كاربرد آن در قانون مدني ،مجله :فقه و حقـوق خـانواده ،پـاییز و زمسـتان - 1390
شماره  55علمی-ترویجی ( 25صفحه  -از  45تا )69
 )73قواعد الصالة ( )2تالزم بين نماز و روزه در قصر و افطار ،مجله :رشد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمی ،تابسـتان
 - 1378شماره  3( 38صفحه  -از  48تا )50
 )74قواعد عام فقه و كاربرد آن در حقوق خانواده ،مجله :فقـه و حقـوق خـانواده ،پـاییز و زمسـتان  - 1389شـماره 53
علمی-ترویجی ( 25صفحه  -از  23تا )47
 )75قواعد فقه قضایي و كاربرد آن در حقوق خانواده (قاعده «بينه» و «اقرار») ،مجلـه :فقـه و حقـوق خـانواده ،بهـار و
تابستان  - 1392شماره  58علمی-ترویجی ( 20صفحه  -از  29تا )48
 )76قواعد فقهي ( :)4قاعده التعاد ،مجله :رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی ،تابستان  - 1380شـماره  3( 45صـفحه -
از  50تا )52
 )77قواعد فقهي ( )5قاعده :الشک لكثير الشک ،مجله :رشد آموزش قرآن و معارف اسالمی ،پاییز  - 1380شماره 5( 46
صفحه  -از  36تا )40
 )78قياس مستنبط العله در فقه اماميه و حقوق ایران ،مجله :آموزه های فقه مدنی ،زمستان  - 1388شماره  20( 3صـفحه
 از  19تا )38 )79كاربرد برهان سبر و تقسيم در تعيين سبب مجمل خسارت (مطالعه موردی پرونده هموفيليها) ،با همکاری
کاظمی ،محسن؛ تابستان  ،1395سال دهم  -شماره  37علمی-پژوهشی 18( ISCصفحه  -از  85تا )102
 )80مباحث فقهي و غير فقهي استاد سيد محمد حسن مرعشي در فقه پویا ،فصلنامه نقد کتاب ،فقه و حقـوق ،سـال اول،
شماره  ، 1بهار 1394ش.
 )81مباني منجزیت علم اجمالي ،با همکاری محمد حسین سهیلی ،دوفصلنامه فقه و حقوق خصوصی ،دوره جدید ،سال
نهم ،بهار و تابستان 1395ش.
 )82مباني نظری :بحث تفسيری :حكم غنا از منظر مفسران قرآن كریم بخش اول ،مجله :مقام موسـیقایی ،بهمـن - 1382
شماره  1( 25صفحه  -از  57تا )57
 )83مجموعه آثار خطي ادیب پيشاوری در كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهری (سپهساالر سـابق) ،زندگینامـه خـدمات
علمی و فرهنگی سید احمد رضوی (ادیب پیشاوری) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (.)52
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 )84محرميت كودكان ناشي از باروریهای پزشكي از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ایران ،با همکـاری ،محمودیـان،
نازلی؛ مجله :فقه و حقوق خانواده ،بهار و تابستان  - 1394شماره  62علمی-ترویجی 24( ISCصفحه  -از  53تا )76
 )85مسئوليت ناشي از تجاوز به آب ،خاک و هوا در حقوق اسالم و ایران ،مجله :انجمن مخاطره ایران1394 ،ش.
 )86مطالعات تطبيقي مالک ارزیابي اسباب ایراد خسارت در فرض تعدد اسباب ،حقوق و علوم سیاسی تربیت معلم،
سال ،2شماره ،2بهار .86
 )87مطالعه تطبيقي نظریه خالفت راشده سنهوری با نظریه والیت مطلقه فقيه امام خميني (س) ،مجله :پژوهشنامه متین،
تابستان  - 1391شماره  55علمی-پژوهشی ( 20صفحه  -از  85تا )104
 )88مطالعه تطبيقي تعزیر خصوصي با كيفر خصوصي در زمينه ایراد خسارت معنوی ،علمی ترویجی ،پژوهشهای
حقوقی ،سال  ،6شماره  ،12پاییز و زمستان .1386
 )89مطالعهی تطبيقي حقوق بشر ،فصلنامهی مطالعات سیاسی زمستان.1382 ،
 )90مطالعهی تطبيقي مسؤوليت های ناشي از تجاوز به جنبهی معنوی حقدوق مالكيدت هدای ادبدي و هندری ،مجلـه:
رهنمون ،زمستان  - 1381شماره  24( 1صفحه  -از  113تا )136
 )91معرفي نسخه مجسطي كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهری (سپهساالر) ،مجلـه :پیـام بهارسـتان ،دوره دوم ،تابسـتان
 - 1388شماره  10( 4صفحه  -از  291تا )300
 )92مفاهيم ،اصول ،مباني و شاخصه های سبک و فرهنگ زندگي اسالمي در قرآن كریم ،همایش ملی« :سبک زندگی و
فرهنگ زندگی اسالمی در دنیای معاصر» ،چکیده مقاالت ،ص1394 ،24ش.
 )93جبران خسارت به حق معنوی :مباني فقهي و حقوقي ،مجله :کتابهای اسالمی ،تابستان  - 1381شماره  30( 9صـفحه
 از  7تا )36)94

مكتب فقهي سيد مرتضي ،کنگره بین المللی سید مرتضی1395 ،ش.

)95

مكتب فقهي شيخ بهائي ،کنگره بین المللی بزرگداشـت شـی بهـایی ،چـاپ شـده در «مجموعده مقداالت كنگدره
بزرگداشت شيخ بهاءالدین عاملي شيخ بهایي» تهران :فکر1387 ،ش.

 )96مكتب فقهي وحيد بهبهاني ،کنگره بین المللی وحید بهبهانی ،کشور عراق1394 ،ش.
 )97مكتب ،آثار و آرای فقهي فيض كاشاني ،کنگره بین المللی مالمحسن فیض کاشانی ،رهنمون ،تابستان و زمستان
 - 1386شماره  23و  44( 24صفحه  -از  71تا )114

 )98مالک ناصب انگاری ،احكام و آثار مترتب بر نصب در فقه و اماميه ،فصلنامه فقه و اصول(دانشگاه فردوسي
مشهد) ،سال چهل و نهم ،شماره پياپي،108بهار47-64 ،1396
 )99مؤلفههای كرامت انسان از منظر قرآن كریم ،نویسنده :مجله :سراج منیر(دانشگاه عالمه طباطبـایی) ،پـاییز  ،1391سـال
دوم  -شماره  16( 8صفحه  -از  46تا )61
)100

نسبت سنجي گزاره های اخالقي با گزاره های فقهي و حقوقي در قرآن كدریم ،همـایش ملـی نسـبت دیـن و

اخالق ،دانشگاه پیام نور ،خراسان رضوی ،مهر 1394ش.
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)101

نسبت و رابطه دانش فقه و علم اخالق از منظر فيض كاشاني ،مجله :مبانی فقهی حقـوق اسـالمی ،نیمسـال دوم

 - 1387سال اول ،شماره  19( 2صفحه  -از  139تا )157
)102

نسبت و رابطه دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقي ایران ،مجله :آموزه های فقه مدنی ،بهار و تابستان 1388

 شماره  18( 2صفحه  -از  3تا )20)103

نسبت و رابطه ی علم كالم با دانش اصول فقه ،مجله :اندیشه دینی ،زمستان  - 1387شماره  29علمی-پژوهشـی

( 12صفحه  -از  79تا )90
)104

نسخه های خطي آثار ابن سينا و برخي شروح آن ها در كتابخانه مدرسه عالي شهيد مطهری  -سپهسداالر ،-

مجله :رهنمون ،تابستان و پاییز  - 1388شماره  27و  32( 28صفحه  -از  181تا )212
)105

نظریات اصالت ارادهی باطني و ظاهری در فقه اماميه و در حقوق ایران ،برهان و عرفـان (ویـژه نامـهی فقـه و

حقوق اسالمی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،سال دوم ،شمارهی سوم ،بهار .1384
)106

نظریه اعتباری بودن احكام شرعي با رویكردی به نظریه امام خميندي ،مجلـه :پژوهشـنامه متـین ،پـاییز - 1386

شماره  36علمی-پژوهشی ( 15صفحه  -از  159تا )173
)107

نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی كودک ،مجله :فقه و حقـوق خـانواده ،زمسـتان  - 1382شـماره 22( 32

صفحه  -از  58تا )79
)108

نظریه جبران مالي خسارت معنوی در حقوق اسالمي ،مطالعات اسالمی،ش  ،77پاییز  : 1386ص 215 - 181

)109

نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه اماميه ،با همکاری حاجیان فروشانی ،زهره؛ مجله :فقه

و اصول ،تابستان  - 1392شماره  93علمی-پژوهشی ( 24صفحه  -از  133تا )156
)110

نظریه رخصت های شرعي و كاربرد آن در حقوق خانواده ،بـا همکـاری :کـاظمی ،زهـره؛ شـاکری گلپایگـانی،

طوبی ،مجله :فقه و حقوق خانواده ،پاییز و زمستان  ،1392سال هجدهم  -شماره  59علمی-ترویجـی ( 24صـفحه  -از
 5تا )28
)111

نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه اماميه ،مجله :فقه و حقوق خانواده ،بهار و تابستان  - 1387شماره 13( 48

صفحه  -از  63تا )75
 )112نظریه عصمت در مكتب اماميه اثناعشریه ،کنگره بین المللی سید مرتضی1395 ،ش.
 )113نظریه علم انساني قرآن بنيان ،همایش علوم انسانی دانشگاه عالمه طباطبایی1395 ،ش.
 )114نظریهی جبران خسارت به حقوق معنوی كودک (در دو شماره) فصلنامهی ندای صادق دانشگاه امام صـادق ،سـال
نهم ،بهار  83شمارهی  32و .33
 )115نظریهی جبران خسارت معنوی در حقوق اسالمي ،مطالعات اسالمی دانشگاه فردوستی مشهد.1386 ،
)116

نظریۀ رخص شرعيه در فقه اماميه ،با همکاری :کاظمی ،زهره؛ شاکری گلپایگانی ،طوبی ،مجله :فقه و مبانی حقوق

اسالمی ،بهار و تابستان  ،1393سال چهل و هفتم  -شماره  1علمی-پژوهشی  21( ISCصفحه  -از  171تا )191
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)117

نظریات آغاز و انجام كودكي در حقوق اسالم ،پژوهش نامه فقه و حقوق اسالمی ،سال  ،1شماره  ،1تابستان

.87
)118

نقد و بررسي نكاح مشروط (شرط عدم روابط جنسي) ،با همکاری :قنبرپور ،بهنام؛ مجلـه :فقـه و مبـانی حقـوق

اسالمی ،بهار و تابستان  ،1394سال چهل و هشتم ،شماره  1علمی-پژوهشی 16( ،ISCصفحه  -از  107تا )122
 )119نقدی بر انتساب تصوف به ف يض كاشاني به ضميمه رساله موالنا نطنزی در رد شبهه صدوفي بدودن فديض ،بـا
همکاری سعید طاوسی حرور ،کتاب جشن نامه استاد محمد علی مهدوی راد( ،صص )551-573
 )120نقش وفاداری در اعتمادآفریني و راهبردهای توسعه ی آن در نهاد خانواده با رویكرد بده آیدات و روایدات ،بـا
همکاری؛ زمانی ،زری؛ مجله :مطالعات راهبردی زنان ،تابستان  - 1390شماره  52علمی-پژوهشی 48( ISCصـفحه -
از  7تا )54
 )121نكاح فضولي صغيرین و آثار و احكام مترتب برآن از منظر فقهای اماميه ،با همکاری :جمالزاده ،عقیله؛ مجله :فقـه
و حقوق خانواده ،بهار و تابستان  - 1391شماره  56علمی-ترویجی ( 19صفحه  -از  143تا )161
)122

نماز و تعالي فرهنگ جامعه ،همایش ملی نماز1394 ،ش.

 )123واكاوی شاخص های سبک زندگي اسالمي در راستای پایداری خانواده ها و تعالي جامعه ،بـا همکـاری مهدیـه
تقی زاده ،همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی1394 ،ش.
 )124واكاوی موضوع شناسي و مستندات حكم شناسي جراحدي زیبدایي ،بـا همکـاری :کلهرنیـا گلکـار ،میـثم؛ صـدر
طباطبایی ،سیدمحمدعلی؛ مجله :اخالق زیستی ،تابستان  - 1394شماره  36( 16صفحه  -از  77تا )112
 )125یادداشت مدیر مسؤول ،مجله :رهنمون ،بهار  - 1382شماره  2( 2صفحه  -از  5تا )6
 )126یادداشت مدیر مسؤول ،مجله :رهنمون ،تابستان و پاییز  - 1382شماره  3و  2( 4صفحه  -از  5تا )6
 )127یادداشت مدیر مسئول ،مجله :رهنمون ،زمستان  - 1381شماره  3( 1صفحه  -از  4تا )6
Silence and its effects on municipal contracts in the city of Iran, America and the )128
 UKنشریه علمي پژوهشي مدیریت شهری -التين ،شماره ،43تابستان.1395
 )129نقش فقيهان ایراني قبل از صفویه در فقه شيعه ،هشتمين كنگره بين المللي انجمن ایران شناسي اسپانيا.1397،

 )130بررسي ماهيت حكم شرعي با رویكرد به دیدگاه امام خميني ،پژوهشنامه متين  ،علمي -پژوهشي ،مشترک متخذ
از تز دكتری مشترک با وحيد عباسي.1397/9/26 ،
 )131شرط متأخر و كاربرد آن در حقوق ایران ،مباني فقهي حقوق اسالمي ،پائيز و زمستان  ،1396مشترک با محمدد
خاني ،علمي پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.
 )132شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نكاح ،فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمي ،تابستان  ، 97مشدترک
با خانم زهره حاجيان فروشاني.
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 )133بررسي روند تكاملي مبنای مسئوليت مدني توليدكنندگان و عرضه كنندگان كاال در حقدوق انگلديت تدا سدال
 2015و مقایسه آن با حقوق ایران ،مشترک با محدثه زاهری ،خدیجه شيرواني ، ،مجله دانش حقوق مدني ،علمدي
پژوهشي ،تابستان.97
 )134مالک ناصب انگاری ،احكام و آثار مترتب بر نصب در فقه اماميه ،مشترک با رحمت توالیي ،بهدار  ،97مجلده
علمي پژوهشي فقه و اصول دانشگاه فردوسي.
 )135جایگاه اوراق مشاركت در نظام مالي اسالمي ،مجله دانش حقوق و ماليه ،پائيز ،96علمي تخصصي.
 )136ميرزا حسين سپهساالر ،مدخل در دانشنامه جهان اسالم.1396 ،
 )137مطالعه مؤلفههای عدول قانونگذار از آراء مشهور فقيهان ،پژوهشنامه انتقادی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي ،گواهي چاپ ،مشترک با حامد منيری و مهدی ذوالفقاری.1396،
The status of scientific data claims in jurisprudence and legal. System of iran- )138
acceptance letter of pragmatics journal saseed mir mohammad ali – seyed abolghasem
naghibi January 23/2018.
change in the legislative approach to prostitution and adultery in 2013 islamic – )139
 ،pnalcodeمجله دانشکده اسالمی دانشگاه نجف ،2018مشترک با ،حامد منیری ،محمد ذوالفقاری.
 - )140بررسی حکم جواز یا عدم جـواز انتخـاب جنسـیت در فقـه امامیـه ،فصـلنامه حقـوق پزشـکی علمـی پژوهشـی،
بهار ،1397مشترک با آقای بهنام قنبرپور.
 – )141نظریه تعمیم متعلقات زکات به عنوان حکم حکومتی با رویکردی به مبانی امام خمینی ،پژوهشنامه متین ،گواهی
چاپ ،مشترک با خانم زهرا تابش .1396/8/22
 )142اثرات قانونگذاری در جغرافیای انتخاب ،مشترک با خانم نیره اخوان بیطرف ،نشریه علمی پژوهشی جغرافیا ،انجمن
جغرافیایی ایران.
 )143بررسی تطبیقی شرط فاس از منظر فقه امامیه ،حقوق ایران و مصر  ،96/5/25آموزههای فقه مدنی ،زمستان ،1396
مشترک با آقای رسول مخصوصی.
 - )144مردم ساالری دینی و تمدن نوین اسالمی ،سومین همایش ملی تمدن نوین اسالمی ،96/12/10دانشگاه شاهد.
 )145بررسی تأثیر ابعاد توامند سازی کارکنان بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی :مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری) ،
فصلنامه علمی و ترویجی علوم مدیریت دفاعی ،گواهی چاپ96/3/30 ،مشترک با عباس بختیاری.
 )146نظریه علوم انسانی قرآن بنیان ،مجموعه مقاالت همایش علوم انسانی و قرآن بنیان.1396،
 )147نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه  ،جستارهای فقهی و اصولی ،تابستان  ،1397مشترک
با روح اهلل زارچی پور ،علمی و پژوهشی.
 )148نگرش تطبیقی در باب عقد عهدی و تمکیلی در حکومت اسالمی با توجه به فقه اسالمی و حقوق موضوعه،
فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهشهای سیاسی جهان اسالم ،مشترک با آقای فرید فرهمند ،1397،گواهی چاپ.
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 )149تحلیل رویه قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیالت قبلی ،فصلنامه
دیدگاههای حقوقی قضایی،دوره  ،23شماره  ،82تابستان ، 1397ص215تا  ،244مشترک با عباس کریمی و علیرضا
بیکی
 )150نقش فقیهان ایرانی قبل از صفویه در فقه شیعه ،هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایران شناسی اسپانیا.1397،
 )151تحلیل حقوقی  ،فقهی و لقتصادی لیزینگ و آسیب شناسی آن در اقتصاد ایران ،دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهش
نامه میان رشتهای فقهی ،سال پنجم ،شماره دوم  ،بهار و تابستان-1396ص.174-149
 )152بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی،متین ،گواهی چاپ مقاله مشترک با آقای وحید
عباسی ،شماره 39/3/73780مورخ .1397/9/26
 )153رابطه فقه ،مصلحت و قانونگذاری اسالمی با رویکردی بر نظرامام خمینی ،گواهی چاپ مقاله مشترک با سید محمد
موسوی بجنوردی  ،محمدرضا مرادی ،شماره  39/3/73062مورخ .1397/6/18
 )154قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانوده ،فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی ،گواهی
چاپ به شماره 87/19983مورخ 1397/12/1با همکاری دکتر ؟
 )155بررسی حقوقی روش های تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار اسالمی (مشارکت مضاربه) گواهی شماره 87/1493
مورخ .95/10/25
 )156اعاده دادرسی خاص براساس ماده  477قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  ،1392فصلنامه تحقیقات
حقوقی(،1397،گواهی شماره/49م/720/د مورخ .)97/5/22
 )157نیایش های ائمه میراث معنوی و حکمی شیعه ،همایش ملی بزرگداشت حکیم مالصدرا 26،اردیبهشت،1397تهران
شماره گواهی پذیرش 14227مورخ97/10/2بنیاد حکمت اسالمی صدرا.
 )158راهکارهای توسعه امر به معروف و نهی از منکر در آموزش دانش آموزان ،مجله توسعه علوم جندی شاپور ،علمی و
پژوهشی/483،د/21/8/بتاری .96/5/17
 )159سیادت از طریق مادر از منظر سید مرتضی ،کنگره سید مرتضی

3ـ جزوات آموزشی.
 )1حقوق اساسی.
 )2تاری فقه.
 )3اقتصاد اسالمی.
 )4قواعد فقه عبادی.
 )5اصول فقه.
 )6ادبیات عرب.

4ـ راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله
استاد راهنما و مشاور دهها پایان نامه و رساله با عناوین فقهی و حقوقی در مقطع تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری).
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 -5مصاحبه ها
 )1گفتهها و ناگفتههایي از كتابهای چاپ سنگي و سربي در گفتگو با دكتر سيد ابوالقاسم نقيبي ( :کتابخانه مدرسـه عـالی
شهید مطهری)امیرحسین شرافت ،کتاب کلیات ماه،ش  ،82 - 81شهریور و مهر  :1383ص 19 - 14
 )2مجلت انت :بهره مندی از مطالعه حق مسلم هر شهروند ،مصاحبه کننـده :نـوروزمرادی ،کـورش؛ مجلـه :پیـام بهارسـتان،
اسفند  - 1381شماره  3( 21صفحه  -از  2تا )4

آدرس محل كار :میدان بهارستان ،مدرسه عالی شهید مطهری ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی
تلفن دفتر معاونت دانشگاه:

 33568787و 33123115

تلفن همراه:

 09123879096رایانامهDa.Naghibi@yahoo.com :
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