محورهای اصلی مرکز توسعه پژوهش های بین رشتهای معارف اسالمی و علوم سالمت
و برخی موضوعات (بعنوان نمونه)

 -1آیات قرآن و سالمت:
احصاء آیات قرآن و طبقهبندی آنها با توجه به ابعاد 4گانه سالمت جسمی ،روانی ،معنوی و اجتماعی بر
اساس رویکرد های مختلف تفسیری.
 -2عترت(قول و فعل و سیره معصومین ع ) و سالمت:
احصاء احادیث طبی بعداز تنقیح و تفکیک احادیث صحیح و مشخص کردن روشمند احادیث
شخصیه و تعمیمی ،طبقه بندی احادیث با توجه به ابعاد چهار گانه سالمت و نیز اولویت بندی احادیث.
نقد و بررسی احادیث طبی با رویکرد درمانی در منابع حدیثی
 -3فلسفه سالمت:
مفهوم فراگیر سالمت ،بیماری دراسالم
مفهوم فراگیر سالمت ،بیماری درطب ایرانی  -اسالمی
مفهوم پرستاری از نگاه مکاتب طبی قدیم و معاصر
مبانی انسان شناسی ،ارزش شناسی سالمت.
 -4مطالعات بین رشتهای سالمت و دین در بعد سالمت جسمی:
تعاریف  ،رویکردها ،آسیب شناسی؛ احصاء موضوعات قابل مشاهده مختلف سالمت معنوی و قرار
دادن منابع تصحیح شده دینی در هر موضوع.
بررسی رابطه معنویت و سالمت معنوی و هورمون های استرسی
رابطه معنویت و سالمت معنوی با میزان شیوع بیماری های قلبی و عروقی مغز
معنویت و رابطه آن با فعالیت سیستم ایمنی بدن
رابطه معنویت و سالمت معنوی ومیزان فشار خون افراد
رابطه شرکت در مراسم مذهبی و مرگ و میر
بررسی رابطه آداب تغذیه در اسالم و بیماری های گوارشی
بررسی اثر بخشی مداخالت معنوی بر شدت درد بیماران
ارتباط بین باورهای دینی بیماران و مصرف دارو
رابطه آموزه های خود مراقبتی اسالمی و پیشگیری از بیماری ها
رابطه سالمت معنوی و فعالیت بدنی
خود مراقبتی غذایی از نگاه متخصصین معارف اسالمی
 -5مطالعات بین رشتهای سالمت و دین در بعد سالمت معنوی:

تعاریف  ،رویکردها ،آسیب شناسی؛ احصاء موضوعات قابل مشاهده مختلف سالمت معنوی و قرار
دادن منابع تصحیح شده دینی در هر موضوع.
مراقبت معنوی ( مبانی ،مولفه ها و هدف)
نگرش به معنویت و مراقبت معنوی پرستاران ،پزشکان
نقش دروس معارف اسالمی در سالمت معنوی دانشجویان
مراقبت معنوی بیماران در طب ایرانی اسالمی
چالش های معنوی بیماران در طب اسالمی ایرانی
شناسایی چالش های معنوی بیماران
اثر بخشی مداخالت معنوی بر سالمت معنوی بیماران
دریافت حرفه مندان سالمت از مراقبت معنوی اسالمی
طراحی نیازهای آموزشی مراقبت معنوی در آموزش پزشکی و پرستاری
تهیه و طراحی مداخالت معنوی بر بیماران
مراقبت معنوی بیماران در مرحله پایان حیات.
سالمعت معنوی و امید به زندگی بیماران
 -6مطالعات بین رشتهای سالمت و دین در بعد سالمت اجتماعی:
تعاریف  ،رویکردها ،آسیب شناسی ؛ احصاء موضوعات مختلف سالمت اجتماعی و قرار دادن منابع
تصحیح شده دینی در هر موضوع
سالمت اجتماعی از نگاه آیات قرآن و روایات
سالمت اجتماعی در اندیشه متقکران اسالمی
رابطه سالمت معنوی با سالمت اجتماعی
نقش روحانیت در ارتقای سالمت جامعه
رابطه معنوی و سالمت معنوی با ثبات زندگی مشترک
تاثیر معنویت و سالمت معنوی بر طرز فکر افراد در روابط جنسی خارج از چهارچوب ازدواج
 -7مطالعات بین رشتهای سالمت و دین در بعد سالمت روانی:
تعاریف  ،رویکردها ،آسیب شناسی ؛ احصاء موضوعات مختلف سالمت روانی و قرار دادن منابع
تصحیح شده دینی در هر موضوع
رابطه معنویت با افسردگی سالمندان
تاثیر درمانی شناختی  -رفتاری درمان مذهبی و غیر مذهبی بر درمان افسردگی افراد مذهبی

تاثیر مراقبت معنوی بر نگرانی بیماران
ارتباط اضطراب و نگرانی با سالمت معنوی
تاثیر خود مراقبتی معنوی بر کیفیت زندگی
رابطه سالمت معنوی و کیفیت زندگی
رابطه سالمت معنوی با سالمت روان دانشجویان
رابطه اعتکاف و سالمت روان
 -8اخالق و فقه پزشکی:
بررسی میزان آگاهی و عمکرد بیماران از احکام شرعی زمان بستری
بررسی میزان آگاهی و عمکرد پرستاران از احکام شرعی در مراقبت از بیماران بستری
سقط جنین در نظام فقهی و حقوقی اسالم
مرگ مغزی در نظام فقهی و اخالقی
تغییر جنسیت در نظام فقهی و حقوقی
حقوق متقابل پزشک و بیمار در اسالم
احترام به استقالل بیمار درنظام فقهی و اخالقی اسالم
پیوند اعضا و مکاتب اخالقی اسالم
 -9ابزارهای سنجش سالمت در مکاتب مختلف:
بررسی روایی و پایایی ابزار های سنجش سالمت معنوی  ،مراقبت معنوی
تهیه و تدوین ابزار سنجش سالمت معنوی  ،مراقبت معنوی  ،در فرهنگ اسالمی
تهیه و تدوین ابزار سنجه شناسایی بیماری های معنوی در فرهنگ اسالمی
تهیه و تدوین ابزار ارزیابی مداخالت معنوی بر بیماران

