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 معرفي سند

 توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سالمت یراهبرد آشنايي با سند
 

 *1سيما سادات الري

 

 بيان مسئله
توسره  ژرهشهو ش وزروعا یرارآ یدوررآ در ر را        "سند راهبرددي  

ژيشنهادي ششمين جلس  ، هفت راهبدد ش ایدا  زلآزشتمل بد  "سالزت

سه  ژهشهو ش وزوعا یارآ در ر ا  ؛ کميسيون تو۹۹زورخ دش  زدداد زاه 

؛ شروراي توسره    ۹۹سالزت، در جلس  چهل ش رهم زورخ هفتم زدداد زاه 

 توسط دبيد شوراي یارآ ارقالب فدهنگآش  فدهنگآ یدورآ ب  تصویب رسيد

این سند طآ زداسمآ با حضور شعید بهداشت، درزان ش وزوعا . ابالغ شد

ش جمهآ  ها، هبدي در دارشگاهریيس رهاد رمایندگآ زقا  زه م رژزشكآ، 

فدهنگرآ ش ایضراي دبيدنارر  کميسريون توسره  ژرهشهو ش        زسئوالناع 

 . وزوعا یارآ یدورآ در ر ا  سالزت، رشرمایآ شد

 ير ا  زقرد  جمهرور   ليش تشك دانیا آارقالب اسالز يدشعژي

هراي ارهرآ در    وزروعه اع  يبرددار  هبهرد  يبردا  آرقط  یطفر  آ،اسالز

ع جمل  زوضوع زهم سالزت در هم  ابهراد ون  هاي زختلف ش ا عزين 

 تير تثب فداع ش رشيب ش یبور اع زدحلر   چهل سالاع بهد  .بوده است

اشراره   زير گا  دش  رهبد فدعار  ارقالب ر  ياريک  در ب طورهمار ،ر ا 

 تيش زدجه ایدارآ، اسالزآ نیتمدن رو يديگ شكل يتالا بدا، شده

کنررار اسررتفاده اع  در ،انيرریرردون بنهرراي  وزرروعهبداسررا   آیلمرر

 يِدير کل زهرم ش  فیاع شظا ي،یابل استفاده دارو بشد يها شدفتيژ

 . وید ب  حساب زآکشور  زسئوالنش  شمندانیهم  ارد

 

 انداز چشم
گيردي   بهرده  برداي هاي یلمآ ش زلزشزرات اجدایرآ    ساعي بنيان فداهم

سراعي   هاي یدورآ ش تبيينرآ در زسريد ایدراد ش رهادینر      رششمند اع وزوعه

رگد ب  زسئل  سالزت ارسان، اع جمل  زحورهایآ اسرت   دا فداگيد ش کلرگ

 .ارداع این سند زهدفآ شده است ک  ب  ینوان چشم

 

 هدف
سراع کرال  نردا در ارتقراي      هاي ارسان وشنایآ بيو اع ژيو با وزوعه

اي است ک  یدون کدیم ب  ون  سالزتِ هم  جارب  ش رسيدن ب  حيات طيب 

 . ده استکداشاره 
 

 نظري بياتاد
ارتباط رششمند »اع جمل   اي، رشت  ي ش فداا رشت  انيز روژدید زوضویاتدر 

زالح رات ش  هرا ش   چرارو ، «یلو  ارسارآ ش اسالزآ برا سرالزت   ش آیلو  تددب

 تایر ر د اتقانِ درکنار تحقيقات ر دي، اسا ِ .دشواري هاي ناصآ شجود دارد

 . استزستقد شواهد  دب آرششمند زبتن يها ژهشهو بد آ،یلو  تددب در

ابهراد زهنروي، انالیرآ،     شرازل  ،یدون کدیم ب  هم  ابهاد عردگآ بشد

 ترا ایرن ازرد زوجرب شرده      توجر  دارد، ... اجتمایآ، سياسآ، ایتصادي، ش 

اي عیرادي در یردون زطردو شرود کر  همكراري        رشرت   زيران  هاي زوضوع

يهرآ  طلبد ش بر  طرور طب   اي را زآ رشت  هاي زيان اي ش ژهشهو رشت  زيان

زحمردیلآ  ) دشرو  اي زرآ  رشرت   هاي جدید زيان زنتهآ ب  ژيدایو دارو

رقو ارقالب اسرالزآ در ژيردایو ش گسرتدا زطارهرات     : اصفهارآ رضایآ

، شماره 11فصلناز  یلمآ یدون ش یلم، دشره دش. اي یدون ش یلو  رشت  زيان

 .(12-64، ص 12۹1يز ش عزستان ی، ژا12

 

معرفي دبيرخانه کميسيون توسعه پژوهش و آمووز   
 عالي قرآني در نظام سالمت

گرااري، همراهنگآ ش    سياسرت  فر  يشظآ، ارقالب فدهنگ آیار يشورا

در  وررآ سراعي فدهنرق ید   افزایآ در راستاي توسه  ش تدشیج ش رهادینر   هم

 آیدورر  آتوسه  ژهشهو ش وزوعا یار ونيسيرا بد یهده کمحوعه سالزت 

زهاشررت فدهنگرآ ش دارشردویآ شعارت     .در ر ا  سالزت یردار داده اسرت  

بهداشت، درزان ش وزوعا ژزشكآ، بداسا  زأزوریرت زحرول اع شروراي    

یارآ ارقالب فدهنگآ، زسئوريت دبيدنارر  کميسريون توسره  ژرهشهو ش     

  .یدورآ در ر ا  سالزت را بد یهده داردوزوعا یارآ 

ایردازات ش   آشناسر  بيوسر  هاي انيد، با دبيدنار  این کميسيون طآ سال

هررا  ش زصرراحب  ش اسررتفاده اع ر رردات ده آقرريش تطب ياردررا  زطارهررات زرردشر

 ،زوفر  شرد  ، 12۹۹ رهایرت در زددادزراه  در  آ،ش دارشگاه ير د حوعش صاحب

ژرس   ا یارآ یدورآ در ر ا  سرالزت را، توسه  ژهشهو ش وزوع يسند راهبدد

 ب  تصویب بهداشت، درزان ش وزوعا ژزشكآ، شعارت آزقا  یار ش تأیيد ازضااع 

، 12۹۹شرهدیورزاه   21ایرن سرند در   . بدسارد «ي توسه  فدهنق یدورآشورا»

 .شدابالغ  آرسمطور  ب توسط دبيد زحتد  شوراي یارآ ارقالب فدهنگآ، 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 زتزهاشن فدهنگآ ش دارشدویآ شعارت بهداشت، درزان ش وزوعا ژزشكآ، رایب ریيس ش دبيد کميسيون توسه  ژهشهو ش وزوعا یارآ یدورآ در ر ا  سال: رویسنده زسئول* . 1
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  همب   يا راز  آط رائب ریيس ش دبيد کميسيون،بهد اع ابالغ سند، 

 کردد درنواست ش زدازع یلمآ حوعشي ش دارشگاهآ،  ایضاي کميسيون

سرند   نیر ا تحق  اهداف يبدا را نود یآاجدا يها بدراز  ا شهژيشنهاد تا

 دنارر  يدب در حرال حاضرد   .کنندارسال  ونيسيکم دنار يدب يبداآ، زل

برا  اسرت ترا    ي ژيشرنهادي ها ش بدراز  اتر د عيدر حال تدم ونيسيکم

هاي یملياتآ شدن  هاي یلمآ ش اجدایآ کشور، عزين  يتاستفاده اع ظدف

وزراده   زستمدصورت   ب  ونيسيکم دنار يدب. ها را فداهم کند این بدراز 

در ایرن   آش دارشرگاه  يارجمند حوعش شمندانیر دات هم  ارد افتیدر

 .نواهد بودرابط  

 

معرفووي مرکووآ قوورآن و عاوورت معاونووت فره  ووي و 
 مان و آموز  پآشكيدانشجویي وزارت بهداشت، در

زدکررز یرردون ش یترردت زهاشرررت فدهنگررآ ش دارشرردویآ شعارت  

 یردون ش   برا بدگرزاري جشرنواره    بهداشت، درزان ش وزوعا ژزشكآ،

هراي یلرو     ، دارشردویان ش کارکنران دارشرگاه   اسرتادان یتدت بداي 

هاي یدورآ کشور است،  تدین جشنواره ژزشكآ کشور ک  اع ژدزخاطب

طارهات ش تحقيقات رششمند ش یدون بنيان در هاي گدایو ب  ز عزين 

بيسرت ش ژندمرين دشره ایرن    . حوعه سالزت را فداهم سانت  اسرت 

بدگرزار   12۹۹کننده، در سرال   با زشارکت هزاران شدکت جشنواره،

ش  «یردون ش طرب  »ارتشار دش زدل  یلمآ، ژهشهشآ برا ینراشین    .شد

دفيرت  ش اسرتفاده اع ظ  «سبک عردگآ اسالزآ با زحوریت سرالزت »

هراي دیگرد ایرن     هاي یلمآ دارشردویآ، اع ترالا   ردمنها ش ا کارون

ش گستدا ارتبراط زهنروي دارشرگاهيان برا      زدکز، در راستاي ایداد

  .یدون کدیم است

 

 تعالي بسمه

 نظام در قرآني عالي آموز  و پژوهش توسعه راهبردي س د

 سالمت

 قرآني فره گ توسعه شوراي 7/5/99 مورخ 49 جلسه مصوب

 توسعه کميسيون 2/4/99 مورخ جلسه ششمين پيش هاد ساسبرا

 سالمت نظام در قرآني عالي آموز  و پژوهش

 الرحّيم الرحّمن اهلل بسم

 (22/ اسرا)للمُؤمِ ين  حمَةٌرَ وَ شِفَاءٌ هُوَ مَا القرآّنِ مِنَ وَنُ َآِّلُ

 

 انداز چشم

 اع هرا  را ش رششرمند  استفاده بداي یلمآ هاي بنيان يدگي شكل

 درگ کل ش دگيداف اگدر ساعي رهادین  يداب تبيينآ ش وّرآدی هاي زوعهو

 دزسري  در مرسرا  عرردگآ  سربک  گوساعيرا ش ارسان سالزت ابهاد ب 

 (1404 اف  در) طيب  حيات

 حاکم اصول

 بيرت  اهل ش( ص) کدا بدژياز تبيينآ هاي وزوعه ش کدیم نیدو زحوریت .1

 ش( یدون ش یتدت) سال ا هاترزطا در دارو يدرتو ساعي ر ا بداي ( ع)

 اي رشت  زيان كددرشی با سالزت

 بشردي  دارو رشعوزد دستاشردهاي اعگيدي  بهده ش یقالريت اصل ب  توج  .1

 توحيدي ش درگ کل یكددرش اثدگااري ش زحوریت ضمن سالزت حوعه در

 ش يبددکار نالیار ، اتدیر  ش ها زدل کارها، راه يیدژا وعزون دب تأکيد .2

 زحور زسئل 

 زحرور،  سرازار   ژرهشهوِ  یدیتزرد  یلمرآ،  داررآ حكم ر را   دب تأکيد .6

 ازكان حد تا ایدازات درگدي  تصدي اع ژدهيز شیدي ژا زشارکت

 اع ژدهيرز  ش سراعي  شرلل  ساعي، تداري ساعي، طبآ اع بایست  اجتناب .5

 تخصصآ یاري وزوعا توسه  در شتاب

 

 اهداف

 رقش ر دي  زحورهاي ب  تدریدآ دستيابآ ش هبديرا گااري، سياست .1

 سالزت ش اسال  هاترزطا جازع

 ابهراد  ش ارسان سالزت زوضوع ب  دگيداف ش درگ کل آدشرگ ب  دستيابآ .1

 دین ش سالزت ژيورد هاي عزين  در دارو يدرتو طدی  اع ون

 ش سالزت ژيورد هاي عزين  در جازه  دار ویتراش ش بدديکار زسائل حل .2

 دین

 وزوعشرآ  هراي  بسرت   ش زحتروا  يدرتو دبست ش ها چارچوب ساعي  فداهم .6

 اي رشت  زيان كددرشی با سالزت ش اسال  هاترزطا

 

 ملي اقدامات و راهبردها

 اسالم هاي پژوهش و مطالعات توسعه و مدیریت: 1 ملي راهبرد

 سالمت و

 زشرارکت  برا  زطارهرات  جرازع  رقشر   رشعرسرارآ  ب  ش تصویب ،تدشین .1

 دارشگاهآ ش حوعشي ژهشهشآ ش یلمآ زداکز ش ندار  صاحب

 ش یندهافدا ساعزاردهآ هاي راز  ویين ش ها چارچوب استارداردها، شینتد .1

 زطارهات ژهشهشآ هاي رشا

 سالزت ش اسال  زطارهات ژهشهشآ هاي اشرویت اي دشره ایال  ش تهيين .2

 هراي   ررسرا  ش هرا  رازر   ژایران  ژهشهشرآ،  يهرا  طدو حمایت ش هدایت .6

 سالزت ش اسال  زوضوع با بطتدز حوعشي ش دارشگاهآ

 سآدرب جمل  اع بطدتز هاي کتاب ارتشار ش م دجت رگارا، اع تحمای  .5

 کهن رسخ ش زتون یوداشی ش تحليلآ

 زطارهرات  تخصصآ یلمآ زدالت ارتشار ش زقاالت رگارا اع حمایت  .4

 سالزت ش اسال 

 سرالزت  ش اسال  زطارهات عزين  در مللآرا بين یلمآ تهازالت توسه  .1

 اسال  جهان کشورهاي در شیهه ب 
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 ن هداشوت،  فرآی ودهاي  سواماندهي : 2 ملوي  راهبرد

 در سالمت و اسالم مطالعات گذاري اشاراک و پرداز 

 جامع سامانه چارچوب

 گدانژهشهش مللآرا بين ش زلآ شبك  ارداعي راه ش ایداد اع حمایت .1

 ش اسال  زطارهات وزوعشآ زحتواي فناشرار  گااري کدااشت دبست ایداد .1

 سالزت

 سرالزت  ش اسرال   زطارهرات  زشارکتآ ز دارشنا ارداعي راه اع حمایت .2

 (زطارهات شیكآ)

 عزينر   در زوجرود  هراي  ژرهشهو  ش زنابع گااري داکاشت ش وشريگدد .6

 سالزت ش اسال  زطارهات

 سالزت ش اسال  زطارهات اطالیاتآ جازع بارک ش جازع سازار  قداراست .5

 

 آموزشوي  هواي  برناموه  و محاوا تدوین:3 ملي راهبرد

 سالمت و اسالم مطالعات

 زطارهرات  هراي  بدراز  ش ها فصلسد ارعیابآ ش تصویب تدشین، آ،طداح .1

 سالزت ش اسال 

ارمللرآ برداي    ساعي زداکز حروعشي ش دارشرگاهآ دانلرآ ش برين     فهال .1

 چرارچوب هاي وزوعشآ زطارهات اسرال  ش سرالزت در    بدگزاري دشره

 ر ا  در یدورآ آریا وزوعا ش ژهشهو توسه  کميسيون هاي سياست

 زطارهات جازع  رقش ش سالزت

 یدورآ هاي وزوعه اع زندي دهبه بداي الع  ساعشکارهاي تصویب ش طداحآ .2

هراي   زدتبط با سالزت در درش  زهرارف اسرالزآ دارشرگاه    تبيينآ ش

 یلو  ژزشكآ

اررداعي وزروعا یرارآ تخصصرآ ش      طداحآ ش تصویب ساعشکارهاي راه .6

اي در بدنرررآ اع زوضرررویات سرررالزت در چرررارچوب  رشرررت  زيررران

اردهاي ر ررا  سررالزت ش تهازررل بررا زهاشرررت وزوعشررآ شعارت اسررتارد

 بهداشت، درزان ش وزوعا ژزشكآ

 

 و انسواني  سرمایه ارتقاي و سازماندهي: 4ملي  راهبرد
 سالمت و اسالم بخش در فعال نهادي م ابع

هراي زصروب    ایداد سانتار ش ساعشکار زناسب بداي اردرا  زسرئوريت   .1

ویت ش توسه  زنابع ارسرارآ ش  شظایف زحور  ب  دبيدنار  کميسيون تق

 ازكارات، حدایل در سطح اداره کل تحت ر ارت شعید

ش حمایت اع تشكيل اردیشركده راهبردي زطارهرات اسرال  ش سرالزت       .1

هراي   هراي تخصصرآ لیرل کميسريون جهرت ایدراد عزينر         کارگدشه

 یلمآ بداي کميسيونساعي  تصميم

عشي در اي دارشگاهآ ش حرو  رشت  شناسایآ ش تدبيت رخبگان زيان .2

ارمللررآ  ارمللررآ اع طدیرر  شرربك  زلررآ ش بررين سررطح زلررآ ش بررين

 ژهشهشگدان

اسرال  ش سرالزت ش   هراي ژهشهشرآ زطارهرات     ها ش اردمن ایداد گدشه .6

 حمایت اع فهاريت وران

 رگاري زتناسب با ون ریزي یملياتآ ساالر  ش بودج  ایداد ساعشکار بدراز  .5

 ش سندو ساريار  ایداد ساعشکار ش سازار  الع  بداي رصد، ژایو .4

 

 دسوااوردهاي  توروی   و سازي گفامان: 5ي مل راهبرد

 سالمت و اسالم مطالعات

 هراي  کارگراه  هرا،  همایو یدیتزد ش طداحآ حمایت، گااري، سياست .1

 اردیشآ هم ش رقادي جلسات سلسل  ش ژدداعي ر دی  هاي کدسآ تبيينآ،

 یلمآ زداکز ش یموزآ هاي رسار  ظدفيت اع استفاده ساعشکار طداحآ .1

 دبر  زنطب  ش یلمآ دستاشردهاي تدشیج راستاي در زلآ رسار  شیهه ب 

 سالزت ش اسال  زطارهات جازع رقش 

 با سالزت ش اسال  زطارهات با زدتبط زحتواي تدشیجش توريد اع حمایت .2

 زن رور  بر   فناشرارر   ابزارهراي  ش زدراعي  فضراي  يرت دفظ اع استفاده

 یموزآ زخاطببدداري  دهبه

 سالزت ش اسال  زطارهات دآِتدشی ش وزوعشآ زحتواي دتوري اع حمایت .6

شعارت ( ع)یتردت   ش یردون  زدکرز  انتصاصآ هاي يترفها ارتقاي يداب

 ون زخاطبان اريددب هدبه ش ژزشكآ وزوعا ش درزان بهداشت،

 

 س د اجرایي الآامات و نهادي چارچوب

 ايداج دب ديدراهب ر ارت ش ارعیابآ ش کالن گااري سياست يترزسئو .1

 یهرده دب کميسريون  ژيشرنهادي  جدیرد  زلآ ایدازات تصویب ش دسن

 .است رآودی نقدهف توسه  شوراي

 ش یمليراتآ  ارعیابآ ش ر ارت هماهنگآ، ریزي، از درب کالن يترزسئو  .1

 یهرده  دبر  سرند،  ایرن  یآدااج ش یلمآ هاي سياست تصویب ش تدشین

 ش شروراها  هرا،  شهدکرارگ  توسرط  توارد زآ زهم این ک  است کميسيون

 .دشو زحق  ون هاي ميت ک

 سژ زاه شو زدت دفظ حداکد است زوظف کميسيون نار ددبي .2

 رفهران،  لي تحليرل  جملر  اع) ون دایرآ اج ژيوست سند، تصویب اع

 ش يددیملكر  کرالن  هراي  نصشرا  کمرآ،  فاهدا رهادي، رگاشت

 هاي ایدا  جزئيات ش (اي دشره بودج  ،دایآاج هاي سياست ژيازدي،

 هاي دستگاه تهيين زلاش) ایدا  ناز شناس بریا در زنتخب زلآ

 هراي  صشران  يار ،رسرا  بودجر   عزارآ، اف  همكار، کزداز ش آرزتو

 برا (  ایردا  دهر  ريراع  زرورد  توضريحات  دسای ش زازاترا ي،ددیملك

هاي ایدا  ژس  شناسناز . زدبوط تدشین کند هاي دستگاه همكاري

ي ها يس کميسيون ب  دستگاهئاع تصویب در کميسيون با ازضاي ر

 .شود ابالغ زآ زدبوط اجدایآ 

 ،هاي دشرتآ ش رهادهاي یموزآ ش زددزآ زرورد حمایرت     دستگاههم .6

زوظف ب  همكاري با دبيدنار  کميسيون در اجداي سند بوده ش زلرز   
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هرا را بر     سار  رتایج حاصل اع اجرداي بدرازر    اي یکه هستند در دشره

 .کنند ادبيدنار  کميسيون گزار

هاي حوعه ژهشهو ش وزوعا یرارآ یدوررآ در    ز بدرسآ بدرازسئوريت  .5

ها ش رهادهاي زختلف دشرتآ یمروزآ ش زددزرآ    ر ا  سالزت دستگاه

اي برد   بداي استفاده اع ایتبارات اجداي زنشور ش ر ارت یا  ش زدحلر  

 .اجداي ون بدیهده کميسيون است

شرده،   هاي ابرالغ  با توج  ب  زهيارها ش شانصکميسيون زوظف است  .4

هراي   هراي دسرتگاه   ها ش بدراز  كدد ش زيزان ژيشدفت طدوگزارا یمل

هراي نرود را در نصروص     ش گزارا ایدا  زدبوط اجدایآ ش رهادهاي 

شضهيت ژهشهو ش وزوعا یارآ یدورآ در ر ا  سالزت برداي ارتقراي   

سار  ب  شوراي توسه  فدهنق یدورآ ارائ   شضع زوجود در فواصل یک

 .دنک

 سالزت ر ا  در یدورآ یارآ زوعاو ش ژهشهو توسه  راهبددي سند

 ژيوسرت  یرک  ش زلرآ  ایردا   26 راهبردد،  5 هردف،  4 اصل، 5 بد زشتمل

 وزروعا  ش درزان بهداشت، شعید ریاست ب  کميسيون ژيشنهاد ب  تبيينآ،

 بر   یدوررآ  فدهنرق  توسره   شروراي  1/5/۹۹ زورخ 49 جلس  در ژزشكآ،

 یابرل  سرال  سر   اع ژس ش االجداست الع  تصویب تاریخ اع ش رسيد تصویب

 .باشد زآ رشعسارآ ب  ش باعرگدي
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