ارائه مقاالت :سخنرانی(ساکن مجازی )1
سه شنبه  5بهمن ماه 1011

ساعت  11تا 11

سالن مجازی شماره 1
http://webinar1.yu.ac.ir/coqfh1/

مدیر نشست و عضو کمیته علمی و داوران :دکتر ابوالحسن مومن ژناد دکتری علوم قرآن و حدیث و عضو هیات علمی دااگشنه یاسوج
ردیف
1
1

سخنران

عنوان مقاله

دکتر ابوالحسن مومن نژاد
استادیار گروه معارف دانشگاه یاسوج

نقد وبررسی برخی شبهات دینی در دوره کرونا

کد مقاله
1111

سید سلیمان موسوی

اربعین و کرونا ،کاوشی در دالیل برگزاری بدون محدودیت مراسم اربعین

1111

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی

3

دکتر مریم نساج
دکتری علوم قرآن و حدیث و استادیار دانشگاه فرهنگیان سمنان

یاد مرگ در قرآن و ویروس کرونا

1131

0

دکتر آمنه بختیاری
استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عصر کرونا،گفتمان قرانی در فضای مجازی

1101

5

دکتر سید سجاد غالمی
استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

سنت ابتالء در قرآن و ارتباط آن با ویروس کرونا

1101

0

ایوب نورالهی
دانش پژوه سطح  0حوزه علمیه و دانشجوی دکتری دانشگاه باقر العلوم(ع)

بررسی صور مسئله حج در ایام پاندومی کرونا

1115

1

دکتر محمدرضا کیخا
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

راهکارهای قرآنی کنترل اضطراب ناشی از پاندمی کرونا

1133

8

دکتر وحب معظمی گودرزی
استادیار گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه آزاد اسالمی

اصول فقهی حاکم بر انجام مناسک حج با وجود کرونا

1110

0

دکتر مرتضی رحیمی
دانشیار گروه فقه و علوم قرآن دانشگاه شیراز

بررسی فقهی حج در شرایط کرونا

1111

11

دکتر علی پورجواهری
استادیارگروه فقه و حقوق دانشگاه آزاداسالمی،واحدیاسوج

احکام فقهی تجهیز و تدفین متوفیان کرونایی

1181

11

دکتر مهدی اسمعیلی صدر آبادی
استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

پیشگیری و درمان در بیماری های واگیر از منظر آیات و روایات «مطالعۀ موردی کووید»10 -

1150

ارائه مقاالت :سخنرانی(ساکن مجازی )1
سه شنبه  5بهمن ماه 1011

ساعت  11تا 11

سالن مجازی شماره 2
http://webinar1.yu.ac.ir/coqfh2/

مدیر نشست و عضو کمیته علمی و داوران :دکتر حسین حقانیخواه دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی و استاد دااگشنه یاسوج
ردیف
1

نویسنده مسئول
دکتر علی اصغر گلمحمدی
وکیل پایه  1و استادیار دانشگاه پیام نور یزد ،اردکان

1

دکتر سید محمد رضوی
استادیار گروه آموزشی حقوق ،دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله
تحلیل محدودیت زمانی فورس ماژور بودن بیماری های مسری با تأکید بر کووید 10
گستره جواز تعدی حاکمیت به حقوق عمومی در شرایط پساکرونا از منظر فقهی (مطالعه در وضع حقوقی ایران ،مصر و کویت)

کد مقاله
1103
1105

3

امیرعلی صالحی
کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چالش¬های حقوقی وضع ضمانت اجرا برای واکسیناسیون اجباری در نظم حقوقی ایران

1113

0

دکتر عبدالرضا لطفی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمیدانشگاه تبریز

تطبیق مبانی فقهی و حقوقی مصوبه تمدید قهری اجاره در ایام کرونا

1180

5

دکتر افشین جعفری
استادیار گروه حقوق ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهران،

بررسی آثار اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی و زیست محیطی کرونا

1110

0

دکتر میثم خزایی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت اهلل بروجردی

وظایف دولت در حمایت از خانواده در دوران بیماری کرونا

1110

1

امیر باقرزاده گان
دانشجوی دکتری جزا و جرم شناسی و مربی دانشگاه پیام نور ایران

تأملی بر امکان تحقق قتل بر اثر انتقال ویروس کرونا

1131

8

علیرضا رضایی
دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج

تاثیر مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا بر میزان رضایتمندی زیان دیدگان اقتصادی از منظر مالیان

1111

0

دکتر قاسم اسالمی نیا
استادیار گروه حقوق دانشگاه زابل

سیاست شرعی -فقهی تعامل با واکسن گریزها در مرحله تبیین

1101

11

دکتر محمد امین فرد
دانشیار دانشگاه تبریز

مبانی فقهی لزوم واکسیناسیون و امکان جرم انگاری واکسن هراسی

1103

دکتر محمد رضا کیخاه
دانشیاردانشگاه سیستان وبلوچستان

مسئولیت مدنی انتقال خون آلوده به ویروس کرونا با رویکردی بر مبانی فقهی

1105

ارائه مقاالت :سخنرانی(ساکن مجازی )3
سه شنبه  5بهمن ماه 1011

ساعت  11تا 11

سالن مجازی شماره 3
http://webinar1.yu.ac.ir/coqfh3/

مدیر نشست و عضو کمیته داوران :دکتر آزاده افتح پناه دکتری سالمت رد بالیا و فوریتها ،عضو هیئت علمی دااگشنه علوم زپشکی شهید صدوقی زید
عنوان مقاله
مصرف خمس و زکات برای مبارزه با کرونا

کد مقاله
1131

ردیف
1

سخنران

3

دکتر آزاده فاتح پناه
دکتری سالمت در بالیا و فوریتها ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اسالم و پیشگیری از کرونا :یک مطالعه مروری

1118

0

مهدی شادی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،فقه ،الهیات ،دانشگاه مازندران

جایگاه قرآنی و فقهی -حقوقی مدافعان سالمت و تبیین مبانی آن

1110

5

حسین سراوانی
کارشناس ارشد روانشناسی ،آموزش و پرورش استثنایی شهرستانهای استان تهران

دکتر سارا امامقلی پور
و دانشیار اقتصاد سالمت ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی

اثربخشی جلسات سالمت معنوی بر سطح افزایش امیدواری افراد نابینای بهبود یافته از بیماری کرونا

1110

0

دکتر محمد رفیع بذرافشان
دانشیار ،گروه پرستاری  ،دانشکده پرستاری  ،دانشکده علوم الرستان

تاثیر مداخله معنوی مبتنی بر مفهوم قلب سلیم بر کنترل اضطراب ناشی از بیماری کرونا (کرونافوبیا) در
زنان

1110

1

امیرحسین استواری
کارشناس ارشد حقوق گرایش جزا و جرمشناسی ،مدرس دانشگاه آزادی اسالمی واحد سنقر

جستاری فقهی و حقوقی درخصوص احتکار اقالم داروئی در مهار شیوع کرونا

1111

8

دکتر احمد مولوی
سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی شهید صیاد نزاجا

مبارزه با پاندمی کرونا ویروس :بررسی تاثیر محصوالت زنبور عسل بر محافظت در برابر بیماری های
عفونی و همه گیر از دیدگاه اسالمی و بررسی های علمی

1118

ارائه مقاالت :سخنرانی(ساکن مجازی )0
سه شنبه  5بهمن ماه 1011

ساعت  11تا 11

سالن مجازی شماره 1
http://webinar1.yu.ac.ir/coqfh1/

مدیر نشست  ،دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی :دکتر منصور رغیب پور دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی و عضو هیات علمی دااگشنه یاسوج
عنوان مقاله
مسولیت مدنی و ضمان قهری تفویت زمان و فرصت غیر ،ناشی از ترک فعل در شرایط کرونایی

کد مقاله
1131

ردیف
1

سخنران

1

دکتر مجید رضا عرب احمدی
استادیار گروه حقوق ،واحد فراهان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فراهان

مسولیت مدنی و کیفری ناقالن ویروس کرونا

1131

3

دکتر محمد جواد عبداللهی
استادیار ،دانشکده حقوق و اقتصاد ،واحد خمینی شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان

مسئولیت مدنی و قلمرو اختیارات دولت در وضع محدودیت های کرونایی (نگاهی به نظام حقوقی
ایران و حقوق بین الملل)

1133

0

محمّد خورشیدی¬اطهر
پژوهشگر حقوق جزا و جرم¬شناسی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

مسئولیت کیفری قتل ناشی از انتقال عمدی ویروس کرونا

1131

5

دکتر سیده فاطمه طباطبائی
استادیار ،دانشکده حقوق و الهیات ،دانشگاه شهید باهنرکرمان

حکم تکلیفی فروش واکسن کرونای غیر مجاز از منظر فقه امامیه

1101

0

دکتر جواد واحدی زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

تاثیر پاندمی کرونا بر اجرای قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فقه اسالمی)

1153

1

دکتر امیر احمدی
استادیارگروه حقوق ،دانشگاه پیام نور تهران

جستاری در مسئولیت کیفری ناقالن ویروس کرونا :با مطالعه فقهی و حقوقی

1151

8

زهراب روستا
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه یاسوج

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت کیفری و مدنی افراد ناشی از بی توجهی به دستورات
بهداشتی در بیماری کرونا

1115

0

دکتر میثم خزایی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت اهلل بروجردی

تحوالت قوانین مرتبط با زندانیان در دوره ی شیوع کرونا

1111

11

حجت االسالم و المسلمین محمّد رضا شب زنده دار جهرمی
سطح عالی حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

شقایق عامریان
دانشجو دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه سیستان بلوچستان

مبانی فقهی حکم قرنطینه و رعایت فاصله اجتماعی و مسئولیت و وظایف حکومت نسبت به آن

1131

11

دکتر مهدی جوکار
استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

تحلیل فقهی حقوقی ممانعت از اجرای مقررات پزشکی در مبارزه با اپیدمی کرونا

1103

11

حجت االسالم و المسلمین اسماعیل بهشت
سطح چهار حوزه علمیه و استاد حوزه و دانشگاه

مفهوم شهادت و مجاهده در قرآن و جایگاه قرآنی مدافعان سالمت در قرآن

1100

ارائه مقاالت :سخنرانی(ساکن مجازی )5
سه شنبه  5بهمن ماه 1011

ساعت  11تا 11

سالن مجازی شماره 5
http://webinar1.yu.ac.ir/coqfh5/

مدیر نشست و عضو کمیته داوران :دکتر فرانک بهمنی دکتری فلسفه و کالم اسالمی و عضو هیات علمی دااگشنه یاسوج
عنوان مقاله
هستی شناسی مرگ و پیامدهای آن بربیماران کرونایی

کد مقاله
1105

ردیف
1

سخنران

1

دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی
دانشیار فلسفه دین دانشگاه میبد یزد

بررسی رابطه بین توحیدکالمی وتأثیرآن برمیزان اضطراب افراد درشرایط ویروس کرونا

1111

3

دکتر حدیث رجبی
استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشکده الهیات ،دانشگاه الزهرا ،تهران،

نقش انسان در انتقال کرونا به مثابه فعل متولد و تبعات اخروی آن بر اساس آیات قرآن و مبانی
فقهی

1100

0

دکتر طیبه بلوردی
استادیار گروه معارف ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سیرجان

مسئولیت مدنی ناقالن بیماری کرونا با تاکید بر مبانی فقهی

1111

5

دکتر محمد عدنانی
استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه جهرم

تغییرپذیری احکام عبادی به منظور حفظ نظام سالمت در شرایط بیماری کرونا

1110

0

دکتر حمید ستوده
استادیار گروه معارف دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نماز و وضوی پرستاران بیماران کرونایی

1111

افسانه ولی پوران ورانلو
کارشناسی ارشد شیعه شناسی دانشگاه آیت ا ...العظمی حائری میبد

بررسی رابطه دینداری بااضطراب ویروس کرونا درنوجوانان

1181

دکتر فرانک بهمنی
استادیار گروه معارف دانشگاه یاسوج

1

مریم مشکواتی
دانش پژوه سطح  0حوزه علمیه و مدرس حوزه و دانشگاه

عوامل موثر در تامین سالمت در روان در مواجهه با بیماریهای همه گیر (ازمنظر منابع دینی)

1101

8

دکتر مرتضی رحیمی
دانشیار بخش علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز

حکم نجاست الکل و مصرف فزاینده آن در ایام کرونا

1101

0

دکتر علی اصغر غفوری
استادیار گروه ادبیات دانشگاه یاسوج

پیامدهای نگاه قرآنی تنی چند از صاحبنظران و شاعران به ابتال و صبر در رویارویی با بیماری
کرونا

1101

