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 تعالیبسمه

 رد نظام سالمت قرآنی آموزش عالیو  توسعه ژپوهش  سند راهبردی
 شورای توسعه فرهنگ قرآنی 7/5/99مورخ  49مصوب جلسه 

  در نظام سالمت عالی قرآنیتوسعه پژوهش و آموزش کمیسیون  2/4/99مورخ ششمین جلسه  بر اساس پیشنهاد

 حیمحمن الرّ الرّاهللبسم 

 [82]اسراء/ مِنِینَ لِلمُؤ مَةٌحرَ وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ

  اندازچشم
 سالمت ابعاد به نگرکل و فراگیر نگرش سازینهادینهبرای  تبیینی و قرآنی هایآموزهالهام از  و روشمند استفاده جهت علمی هایبنیان گیریشکل
 (1404)در افق  مسیر حیات طیبه درسبک زندگی سالم  الگوسازی و انسان

 حاکم اصول
و  (و عترت قرآن)اسالم مطالعات در برای نظام سازی تولید دانش( ع) بیتاهل و( ص) اکرم پیامبر تبیینی هایآموزه و کریم قرآن محوریت .1

 ایرشتهمیان رویکرد با سالمت

 نگر و توحیدیرویکرد کل یگذاراثرو  محوریتگیری از دستاوردهای روزآمد دانش بشری در حوزه سالمت ضمن توجه به اصل عقالنیت و بهره .2

 و مسئله محور کاربردی ،ها و نظریات خالقانهارها، مدلکراه یریپذآزمونبر  تأکید .3

 امکان حد تا اقدامات در گریتصدی از پرهیز و پذیریمشارکت ،سامانه محور پژوهشِ مدیریت، علمی نظام حکمرانی بر تأکید .4

 تخصصی عالی آموزش توسعهپرهیز از شتاب در و شغل سازی  ،یسازیتجارطبی سازی،  از بایسته اجتناب .5

 اهداف
 اسالم و سالمت سیاستگذاری، راهبری و دستیابی تدریجی به محورهای نظری نقشه جامع مطالعات  .1

 سالمت و دین پیوندِ یهانهیزمدر آن از طریق تولید دانش  ابعاد و سالمت انسان موضوع به نگر و فراگیرکل نگرشی به دستیابی .2

 ی پیوندِ سالمت و دینهانهیزمجامعه در  دارکاربردی و اولویت مسائل حل .3

 ایرشتهنمیا با رویکرداسالم و سالمت  آموزشی مطالعات هایبستهمحتوا و  تولیدها و بستر فراهم سازی چارچوب .4

 راهبردها و اقدامات ملی
 اسالم و سالمت  یهاپژوهشمطالعات و  توسعه و مدیریت: 1راهبرد ملی 

 و مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی نظرانصاحبمشارکت نقشه جامع مطالعات با  رسانیروزتصویب و به، تدوین .1

 های پژوهشی مطالعاتسازماندهی فرآیندها و روشهای ها و آیین نامهتدوین استانداردها، چارچوب .2

 اسالم و سالمت مطالعات پژوهشی  هایاولویت ایدوره تعیین و اعالم .3

 اسالم و سالمت  موضوعدانشگاهی و حوزوی مرتبط با  هایرسالهو  هانامهپایانهای پژوهشی، طرحهدایت و حمایت  .4

 تحلیلی و ویرایش متون و نسخ کهناز جمله بررسی مرتبط  هایکتابحمایت از نگارش، ترجمه و انتشار  .5

 اسالم و سالمت مطالعات  تخصصیعلمیمجالت حمایت از نگارش مقاالت و انتشار  .6

 در کشورهای جهان اسالم ویژهبهاسالم و سالمت در زمینه مطالعات  المللیبینتعامالت علمی  توسعه .7

 در چارچوب سامانه جامعاسالم و سالمت مطالعات  گذاریاشتراکفرآیندهای نگهداشت، پردازش و  ساماندهی: 2 ملی راهبرد
 پژوهشگران المللیبینو  شبکه ملی اندازیراهحمایت از ایجاد و  .1

 اسالم و سالمت محتوای آموزشی مطالعات  فناورانه گذاریاشتراکایجاد بستر  .2

 (ویکی مطالعات)اسالم و سالمت دانشنامه مشارکتی مطالعات  اندازیراهحمایت از  .3

 اسالم و سالمت مطالعات  موجود در زمینه هایپژوهشو  منابع گذاریاشتراکگردآوری و  .4

 اسالم و سالمت استقرار سامانه جامع و بانک جامع اطالعاتی مطالعات  .5

 اسالم و سالمت مطالعات  آموزشی هایو برنامه محتوا تدوین :3 ملی راهبرد

 اسالم و سالمت مطالعات  یهاو برنامه هاسرفصلو ارزیابی  ، تصویبتدوین طراحی، .1

در اسااالم و سااالمت مطالعااات  آموزشاای یهااادوره برگاازاری باارای یالمللاانیبحااوزوی و دانشااگاهی داخلاای و  مراکااز سااازیفعال .2
 و نقشه جامع مطالعات نظام سالمتدر  توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کمیسیون هایسیاستچارچوب 

اسااالمی  معااار  دروس در سااالمت بااا ماارتبط قرآناای و تبییناای هااایآموزه از مناادیجهاات بهرهطراحاای و تصااویب سااازوکارهای الزم  .3
 های علوم پزشکیدانشگاه
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در چااارچوب  سااالمت موضااوعات از برخاای در ایرشااتهمیان و تخصصاای آمااوزش عااالی اناادازیراهطراحاای و تصااویب سااازوکارهای  .4
 تعامل با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاستانداردهای نظام سالمت و 

 اسالم و سالمت سرمایه انسانی و منابع نهادی فعال در بخش  و ارتقایسازماندهی : 4 ملی راهبرد

انسانی و  منابع توسعه و و تقویت کمیسیون دبیرخانه به وظایف محوله و مصوب یهاتیمسئول انجام برای مناسب سازوکار ایجاد ساختار و .1
 تحت نظارت وزیر کل اداره سطح در حداقل امکانات،

های تصمیم سازی های تخصصی ذیل کمیسیون جهت ایجاد زمینهمطالعات اسالم و سالمت و کارگروهراهبری حمایت از تشکیل اندیشکده  .2
 علمی برای کمیسیون

 المللی پژوهشگراناز طریق شبکه ملی و بین المللیبیندانشگاهی و حوزوی در سطح ملی و  ایرشتهمیاننخبگان  و تربیت شناسایی .3

 و حمایت از فعالیت آناناسالم و سالمت پژوهشی مطالعات  هایانجمنو  هاگروهایجاد  .4

 آن با متناسب نگاری بودجه و ساالنه عملیاتی ریزیبرنامه سازوکار ایجاد .5

  نهسالیا سنجش و پایش رصد، الزم برای سامانه و سازوکار ایجاد .6

 اسالم و سالمت مطالعات دستاوردهای و ترویج  سازیگفتمان: 5راهبرد ملی 

 اندیشیهمو  یو سلسله جلسات نقاد های نظریه پردازی، کرسیینییتب یهاکارگاه، هاشیهما تیریو مد ی، طراحتیحما ،یگذاراستیس .1

علمی و منطبق بر نقشه رسانه ملی در راستای ترویج دستاوردهای  ویژههای عمومی و مراکز علمی بهرسانه ظرفیتطراحی سازوکار استفاده از  .2
 اسالم و سالمت مطالعات جامع 

 برداریبهره منظوربه استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ابزارهای فناورانه بااسالم و سالمت حمایت از تولید و ترویج محتوای مرتبط با مطالعات  .3
 مخاطب عمومی

وزارت  )ع( مرکز قرآن و عترتاختصاصی های فعالیتارتقای  حمایت از تولید محتوای آموزشی و ترویجیِ مطالعات اسالم و سالمت برای .4
 مخاطبان آنبرداری بهرهو  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سند مات اجراییاچارچوب نهادی و الز
بار  ونیسایکم یشانهادیپ دیاجد ملای اقادامات بیساند و تصاو یاجارا بار یو نظاارت راهبارد یابیاکاالن و ارز یگذاراستیس مسئولیت .1

 .است قرآنی توسعه فرهنگ یعهده شورا

باار  ،ایاان سااند یاایاجرا ی علماای وهااسااتیس بیو تصااو نیو تاادو یاتیااعمل یابیاانظااارت و ارز ی،هماااهنگ ،یزیربرنامااهکااالن  تیمساائول .2
 محقق گردد. آنهای ها، شوراها و کمیتهتوسط کارگروه تواندیمکه این مهم  است ونیسیکم هعهد

تحلیال ذینفعاان،  از جملاه)، پیوسات اجرایای آن ساند بیمااه پاا از تصاو شاشحاداکرر ظار  مادت موظف اسات  ونیسیکم خانهریدب .3
 یهااقاادام اتیاجزئ ( وایدوره، بودجااه سیاسات هااای اجرایای، پیامادیعملکااردی و  های کاالناهاادا  کمای، شاااخ نگاشات نهاادی، 

 یهاشاااخ بودجاه سااالیانه،  ی،افااق زمااان ،همکاار و مراکااز ی متاولیهادسااتگاه نیاایشاامل تع)منتخااب در قالاب شناساانامه اقاادام  یملا
اقادام پاا از  یهاشناسانامه .کناد نیمرباو  تادو یهادساتگاه یباا همکاار (اقادامهار  ازیان ماورد حاتیتوضا ریالزامات و سا ،یعملکرد
 .شودیم ابالغ ربطیذ ییاجرا یهابه دستگاه ونیسیکم اییر یبا امضا ونیسیدر کم بیتصو

در اجارای ساند باوده  ونیسایکم رخاناهیباا دب یموظاف باه همکاار تیاحما ماورد یو مردما یعماوم یو نهادهاا یدولت یهادستگاه هیکل .4
 .گزارش کنند ونیسیکمدبیرخانه را به  هابرنامه یحاصل از اجرا جینتا سالهکی یهادر دوره لزم هستندمو 

و  یعماوم یمختلاف دولتا یها و نهادهاادساتگاه ی در نظاام ساالمتقرآنا یحاوزه پاژوهش و آماوزش عاال یهابرناماه یبررس تیمسئول .5
 .است ونیسیآن بر عهده کم یبر اجرا یامنشور و نظارت عام و مرحله یاستفاده از اعتبارات اجرا یبرا یمردم

های هااا و برنامااه، گاازارش عملکاارد و میاازان پیشاارفت طرحشاادهابالغهای بااا توجااه بااه معیارهااا و شاااخ  موظااف اساات ونیساایکم .6
ی در نظااام قرآناا یعااال پااژوهش و آمااوزش تیعوضااهای خااود را در خصااوص اقاادام گاازارشربااط و های اجرایاای و نهادهااای ذیدسااتگاه

 به شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه نماید. سالهیک سالمت برای ارتقای وضع موجود در فواصل
 

و یک پیوست  اقدام ملی 26،راهبرد 5 هدف، 4، اصل 5 مشتمل بر ام سالمتتوسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظ سند راهبردی

به  توسعه فرهنگ قرآنیشورای  7/5/99مورخ  49 در جلسهوزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون به ریاست ، به پیشنهاد تبیینی

 باشد.روزسانی میپس از سه سال قابل بازنگری و بهو ست االجراالزم رسید و از تاریخ تصویب تصویب
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