نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي
سال چهارم ،شماره سوم ،پاييز  ،99صفحات  385تا 306

معرفي گروه

سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي
*1

سیاوش الجوردی

از زمان انتخاب جناب آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی به عنوان ريیس

 8متیین

حدود و راهکارهای ورود سالمب معنوی در آموزش علوم پزشکی.

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ايران ،باا عناياب باه مل او

 4معري پژوه های ضروری در موضوع سالمب معنوی در ک

ماندن رکن سالمب معنوی در ابعاد سالمب و نپرداختن به اين بعد مهم در

 5رصد و ارزيابی کالن وضعیب سالمب معنوی ک ور

ور.

نظااام سااالمب ک ااور ،باااب تگااو در ارمتااان بااا سااالمب معنااوی در

اولین جلسه روه ،خارداد  1811و باه رياساب جنااب آقاای دکتار

"مقدماهای بار ساالمب

فريدون عزيزی بر زار شد و از آن پس به صورت منظم هر دو ه ته يکتار

در غالب

جلسات روه م کیل شده اسب در سا  1815جناب آقای دکتر حسان

کتاب "جستاری در سالمب معناوی" در ساا  1831باه ااار رساید

ابوالقاسمی به عنوان ريیس روه انتخاب شدند و از بدو مأسایس مااکنون

شورای سالمب معنوی م کیل شد و ما اواسط سا  1811جلسامی بر زار

(بهمن  145 )1811جلسه بر زار شده اسب

فرهنگستان باز شد ،در هماین راساتا همااي

معنوی" در سا  1831بر زار رديد و مجموعه مقاالت هماي

رديد ،ما اينکه در سا  1811با موجه به اهمیب موضوع و لازوم معريا ،
متیین و معیین م اهیم ،عناصر و شااخ هاای ساالمب معناوی ،هی اب

مالقات با علما وآیات عظام

ريیسه محترم فرهنگستان ،پی نهاد م کیل " روه علمی سالمب معنوی"

در مقاطع مختل و برای بهره بردن از علما و آيات عظام از بدو م کیل

را به مجمع عمومی فرهنگستان ارائه کرد و م کیل روه سالمب معناوی

روه به غیر از مالقات با مقام معظم رهتری در سا  1812و بهاره یاری از

مت کل از استادان حوزه و دان گاه در ساا  1811باه مواويب رساید و

بیانات معظمله ،اعضای روه سالمب معنوی مالقاتهای متعاددی در شاهر

اهداف و وظاي آن مرسیم شد

مقدس قم با آيات عظام حضرت آياباهلل العظمای جاوادی آملای (-1812
 1815 - 1814و  ،)1811حضرت آيباهلل العظمی موتاح يازدی (،)1814

اهداف گروه

حضرت آيباهلل العظمی مکارم شیرازی ( 1815 -1814و  )1811و حضرت

طتق اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی اهاداف اروه عتارمساب از
ديدهبانی ،هدايب ،م اوره ،نظريهپردازی و آيندهنگری و پاي

آيباهلل فاضل لنکرانی ( )1814داشته و بهره الزم را بردهاند

ابعاد سالمب

و منجمله سالمب معنوی بهعهده اين فرهنگستان اسب و اروه ساالمب
معنوی در جهب محقق اين اهداف فرهنگستان فعالیب مینمايد

برگزاری همایشهای ملي ساالنه و کارگاههای آموزشي
از سا  1812هر سا يکتار هماي های ملای ساالمب معناوی بر ازار
میشود اولین و دوماین همااي

وظایف

در مهاران ،دان اگاه علاوم پزشاکی شاهید

به تی سا هاای  1812و  1818بر ازار ردياد و  4همااي

بعادی بارای

روه سالمب معنوی براساس وظاي مندرج در اساسنامه فرهنگستان

ارمتان نزديك مر با حوزه علمیه ،در جاوار مقادس حضارت معواومه(س) در

علوم پزشکی ،در جهب مقويب سالمب معناوی همکااری و ارائاه راهکاار

شهر مقدس قم بر زار شد التته مقرر شده بود که ه تمین همااي

ساالمب

مینمايد و وضعیب سالمب معنوی ک ور را رصد و ارزيابی کالن میکند

معنوی ،ه تم و نهم اس ند  1813در شهر مقدس قم بر زار شود که به دلیال

اهداف اختواصی زير برای انجام اين وظاي مرسیم شدند
 1معري  ،متیین و معیین م اهیم ،عناصر و شاخ های سالمب معنوی

همه یری کرونا ،يك ه ته پی

از بر زاری ،هماي

همچنین کار اههای متعدد هماندي ی و دان

مذکور للو رديد
افزايی در دان گاههای

 2مرسیم راهکارهای ورود سالمب معنوی در سیاستگذاری و برنامهريزی

علوم پزشکی مهران و سراسر ک ور بر زار شده اسب هماندي ای اعضاای

امور بهداشب ،درمان و آموزش پزشکی (اعم از پزشکی و غیرپزشکی)

پیوسته و وابسته فرهنگساتان علاوم پزشاکی جمهاوری اساالمی اياران،

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 * 1نويسنده مس و روانشناس بالینی ،کارشناس روه سالمب معنوی/سالمب روان فرهنگستان علوم پزشکی
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تاریخچه تشکیل گروه

و بهکار یری آن برای ارمقا سالمب جامعه

معرفي گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي

هماي

مدرسان معارف اسالمی وزارت بهداشب درمان و آموزش پزشکی،

اعضای گروه سالمت معنوی

هماندي ی دان جويان و اعضای هی اب علمای و ماديران دان اگاه علاوم

نام

و ناجاا ،هاماندي ای

آقای دکتر حسن ابوالقاسمی

عضو پیوسته ريیس روه

آقای دکترسیدعلیرضا مرندی

عضو پیوسته

کار اه هماندي ی سالمب معنوی قزوين ،ن سب استادان معارف اساالمی

آقای دکترسیدمحمدرضا کالنترمعتمدی

عضو پیوسته

آقای دکترسیدجما الدين سجادی

عضو پیوسته

م هد مقدس ،کار اه هماندي ی سالمب معنوی دان اگاه علاوم پزشاکی

آقای دکترمحمدحسین نیکنام

عضو پیوسته

آقای دکتر سیدمحمدحسین کالنترمعتمدی

عضو پیوسته

بقیهاهلل(عج) ،کار اه سه روزه دان افزايی ويژه استادان دان گاههای علاوم

آقای دکتر محمدعلی محققی

عضو پیوسته

آقای دکتر سیدحسن مقدم نیا

عضو پیوسته

پزشکی ک ور

آقای دکتر جع ر بوالهری

عضو روه

سرکار خانم دکتر پريسا امیری

عضو روه

حضرت حجب االسالم دکتر محمد جواد ابوالقاسمی

عضو روه

آقای دکترسید مجید بحرينیان

عضو روه

سرکار خانم دکتر طاهره مازوای

عضو روه

آقای دکتر عتداهلل خرمی

عضو روه

آقای دکتر کوروش وحیدشاهی

عضو روه

معناااوی ،ایساااتی ،ارايا ای و اگاااونگی( ،)1818مراقتاااب معناااوی

آقای دکتر داوود شجاعی زاده

عضو روه

آقای دکتر مهدی موری

عضو روه

بیماران( )1811به ساوی آسامان ،ساالمب معناوی کودکاان باا نگارش

سرکار خانم دکتر مینو اسدزندی

عضو روه

آقای دکتر عتاس حاجی فتحعلی

عضو روه

سرکار خانم دکتر سهیال خزائی

عضو روه

سرکار خانم دکتر اکرم حیدری

عضو روه

پزشکی کرمان ،هاماندي ای علاوم پزشاکی ارما

دان جويان و اعضای هی ب علمی و مديران دان گاه علوم پزشکی جهارم،

چاپ کتاب
از بدو م کیل روه برای متیین ابعاد مختل سالمب معنوی کتب زير
به اار رسیده اسب جستاری بر ساالمب معناوی( ،)1831درآمادی بار
سالمب معنوی( ،)1812سالمب معنوی از ديد اه اسالم( ،)1812سالمب

اسالمی ،در دوجلد ،برای متخوواان و کتااب کااربردی والادين()1811
بخ

سوم کتاب مذکور ،کتاب کاربردی مخووص کودکان موسط مؤسسه

حضرت امام خمینی در دسب مهیه اسب

طرحهای تحقیقاتي
برای م خ

شدن ابعاد مختل موضاوع ساالمب معناوی اروه از

طرحهای محقیقامی حمايب به عمل میآورد که ذيال به عناوين طرحهاای
صورت رفته و در دسب انجام روه اشاره میشاود ساالمب معناوی در

سرکار خانم دکتر زهره الهیان

عضو روه

آقای دکتر سیدحمید حسینی

عضو روه

آقای دکتر ابوالقاسم عیسیمراد

عضو روه

آقای دکتر باقر غتاری بناب

عضو روه

آقای دکتر غالمرضا محسنی

عضو روه

آقای دکتر مهدی م کی

عضو روه

آقای دکتر سیدعتاس فرومن

عضو پیوسته

آقای دکتر ابراهیم سقزای

عضو روه

برنامه آموزش پزشکی و پرستاری ايران ،سالمب معنوی در مراقتابهاای

آقای دکتر علی فتحی آشتیانی

نگهدارنده پايان حیات در نظام سالمب اياران ،ماالعاه ماتیقای ساالمب

حضرت حجباالسالم علیمحمد فرهادزاده

عضو روه

حضرت حجباالسالم عتدالرسو هاجری

عضو روه

بوديسم و زرم ب ،بررسی سالمب معنوی در آموزههاای دينای و عرفاان

حضرت حجباالسالم محمدرضا ساالریفر

عضو روه

دکتر مسعود جان بزر ی

عضو روه

اسالمی ،سالمب معنوی از ديد اه مسیحیب و يهوديب ،طراحی و ساخب

آقای دکتر صادق يوس ی

عضو روه

سالمب معنوی ،مهیه پرس نامه جامع سالمب معناوی و

خانم دکتر فريده يلمايی

عضو روه

انجام ماالعات پايلوت آن ،مهیه زارش حمايبطلتای جهاب جماعآوری

آقای دکتر مجید احمدی

عضو روه

آقای دکتر محمد رضاپور

عضو روه

اطالعات درخووص رصد آمار ن ان در ک اور ،بررسای ارمتاان ساالمب

آقای موا ی کواکزايی

عضو روه

معنوی با خار ابتالء به بیماریهاای غیروا یار در ماالعاه قناد و لیپیاد

آقای دکتر سینا ايمانیزاده

عضو روه

آقای دکتر حسین شمسکوشکی

عضو روه

آقای دکتر هادی خوشمحتب

عضو روه

در ماالعااه قنااد و لیپیااد مهااران ،بررساای ارمتااان سااالمب معنااوی بااا

خانم دکتر نهاردانی

عضو روه

معیینکنندههای جمعیبشاناختی و رفتارهاای پی اگیری ساال او از

آقای دکتر سیدمسعود خاممی

عضو روه

آقای دکتر مرمضی همب

عضو روه

معنوی و سالمب روانی ،بررسای ساالمب معناوی در آياین هندويیسام،

مقیاس سنج

مهران ،بررسی ارمتان سالمب معنوی با سالمب روان جمعیب شرکبکننده

بیماریهای قلتی  -عروقی و پیامدهای آن در ماالعه قند و لیپید مهاران،
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مهااران ،کار اااه هااماندي اای سااالمب معنااوی دان ااگاه علااوم پزشااکی

نوع عضویت

عضو پیوسته

بررسی ارمتان سالمب معنوی با عوامل خار بیماریهای قلتی  -عروقی در

معنوی با معیینکنندههای اجتماعی ساالمب در جمعیاب محاب پوشا

جمعیب شرکبکننده در ماالعه قند و لیپید مهران ،بررسی ارمتان سالمب

ماالعه قند و لیپید مهران ،بررسی ضرورت و مدوين برنامه آموزش سالمب

853

سياوش الجوردي

معنوی در برنامه آموزشی روه علوم پزشاکی ،مادوين نق اه راه ساالمب

پژوه های انجام شده در حوزه سالمب معنوی و موضاوعات مارمتط در

معنوی اسالمی با است اده از مد راهترد نگااری ،طراحای و روانسانجی

ايران ،متیین ستك زند ی و سالمب معنوی از منظر مقام معظم رهتری و

پرس نامه سالمب معنوی حرفهای استادان حوزه و دان گاه ،کتاب سالمب

مروری بر ماالعات انجام شده در عرصه ستك زناد ی در اياران ،بررسای

معنوی ،مديريب بحران با مدوين مد پی گیرانه مقابلاه ،مداخلاه و حال

نحوه است اده از ظرفیب محیطهای ارائه مراقتبهای سالمب بارای رشاد

بحران با ممرکز بار ساالمب معناوی در اياران باا نگارش باین رشاتهای،

معنويب و اخالق اسالمی در جامعه ،مدوين مساتند آشانايی باا ساالمب

اولوياابهااای پژوه اای در حااوزه سااالمب معنااوی اسااالمی ،فرامرکیااب

معنوی اسالمی ،ويژه آموزش عالی سالمب
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