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پیش گفتار 
افتخارت،سالمعرصهدردینهایآموزهازمندروشبرداشتعلمیهایبنیانسازیفراهمبرایتالشراستایدربابلپزشکیعلومدانشگاه

.نمایدبرگزار1399/5/1مورخچهارشنبهروزدرراپایدارشفایملیهمایشسومیندارد

همایش،19دکوویبیماریشیوعوسالجاریشرایطبهتوجهباهمایش،اجراییوعلمیکمیتهاعضایوبرنامهحامیانهمراهیازقدردانیضمن
.گیردقرارعالقمنداندسترسدرومنتشرعلمی،مجلهطریقازنیزبرگزیدهمقاالتاستنظردروشدهبرگزارمجازیصورتبه

.  محورهای همایش به شرح زیر تعیین شده اند

بررسی رجالی و فقه الحدیثی رساله ذهبیه . 1

سالمت معنوی . 2

جریان شناسی نویسندگان روایات طبی . 3

.  امید است جهت بهره برداری عالقمندان این حوزه ها مفید واقع گردد

دکتر سید فرزاد جاللیدکتر محمد هادی یداله پور

رییس دانشگاه و رییس سومین همایش ملی شفای پایدار دبیر علمی سومین همایش ملی شفای پایدار
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حامیان همایش

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل
کیدفتر طب ایرانی و معاونت فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بابل
بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مازندران
ساری( ص)موسسه فرهنگی قرآن و عترت پیامبر اعظم 
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اعضای کمیته علمی همایش

دکتر سید فرزاد جاللی

استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل

رییس همایش

دکتر محمد هادی یداله پور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دبیر علمی همایش
دکتر عباس نیکزاد

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر سید غالمعلی جورسرایی

استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر سید علی مظفرپور

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر رضا قدیمی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل
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اعضای کمیته علمی همایش

دکتر صدیقه اسماعیل زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر محمد علی جهانی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر معصومه بیانی
استاد دانشگاه

علوم پزشکی بابل

دکتر علی اصغر زکوی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محسن نورایی

دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر حبیب اله حلیمی

دانشیار دانشگاه مازندران 
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دکتر محمد شریفی

دانشیار دانشگاه

مازندران

دکتر مصطفی معلمی

استادیار دانشگاه

علوم پزشکی مازندران

دکتر رحمت اله مرزبند

استادیار دانشگاه

علوم پزشکی مازندران

دکتر مهدی یوسفی

استادیار دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد

دکتر حسام الدین عالمه

عضو هیات علمی

وزارت بهداشت، درمان

و آموزش پزشکی

دکتر حامد آرضایی

استادیار دانشگاه

(ع)امام صادق 

اعضای کمیته علمی همایش
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دکتر علی بیژنی

استادیار دانشگاه

علوم پزشکی بابل
دکتر سیمین موعودی

استادیار دانشگاه
دبیر اجرایی همایش

دکترآنژال حمیدیا
استادیار دانشگاه

علوم پزشکی بابل

دکتر حسینعلی اصغرنیا

استادیار دانشگاه

علوم پزشکی بابل

دکتر مرتضی مجاهدی
استادیار دانشگاه

علوم پزشکی بابل

دکتر سید جلیل سیدی اندی
استادیار دانشگاه

علوم پزشکی بابل

اعضای کمیته علمی همایش
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دکتر ثریا خفری
استادیار دانشگاه

علوم پزشکی بابل

دکتر موسی یمین فیروز

استادیار دانشگاه 

علوم پزشکی بابل
دکتر روشنک ثاقبی

همکار دانشگاه
علوم پزشکی بابل

اعضای کمیته علمی همایش
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واحدهای عضو کمیته اجرایی همایش

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیریت آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل

مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بابل

واحد خدمات دانشگاه علوم پزشکی بابل

دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
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اربرنامه اجرای غیر حضوری سومین همایش ملی شفای پاید
اجراموضوعزمان

تالوت قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران9/05-9
جناب آقای دکتر سید فرزاد جاللیافتتاحیه همایش9/15-9/05

رییس دانشگاه و رییس سومین همایش ملی شفای پایدار

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر عباس نیکزادغبارزدایی از چهره ی جان با زالل چشمه ی قرآن 9/25-9/15
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل و عضو کمیته علمی همایش

جناب آقای دکتر محمد هادی یداله پورگزارشی از روند اجرای همایش و مقاالت واصله9/35-9/25
دانشگاه علوم پزشکی بابل و دبیر علمی همایش دانشیار 

جناب آقای مهدی صالحیسخنرانی ویژه9/50-9/35
نظام مسئول محترم دبیرخانه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در

سالمت
، سرکار خانم دکتر سیما سادات الری، معاون محترم فرهنگی وزارت بهداشت)

نتوانستند در همایش 19-درمان و آموزش پزشکی، به سبب همه گیری کووید
(  حضور یابند

جناب آقای دکتر محمدرضا شمس اردکانیسخنرانی ویژه10-9/50
و مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان
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سخنرانی های همایش

10/10-10
تاب روش شناسی تدوین کتب حدیث طبی شیعه با تاکید بر ک

طب االئمه ابنا بسطام
جناب آقای دکتر مرتضی خرمی

جناب آقای دکتر رضا چمنتاریخچه سالمت معنوی10/20-10/10

10/30-10/20
تحلیل هم واژگانی بروندادهای علمی جهان در حوزه دین و 

سالمت
جناب آقای دکتر موسی یمین فیروز

جناب آقای احسان عبادیپژوهشی نو در ارزیابی سندی و رجالی رساله ذهبیه10/40-10/30

10/50-10/40
اه رابطه بین سالمت معنوی و رشد اخالقی دانشجویان دانشگ

فرهنگیان با تاکید بر ترتیب تولد فرزندان در خانواده
جناب آقای دکتر سلیمان یحیی زاده جلودار

جناب آقای حجت علی نژادجریان شناسی کتاب های روایات طبی تا قرن دوازدهم11-10/50

اربرنامه اجرای غیر حضوری سومین همایش ملی شفای پاید
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سخنرانی های همایش

جناب آقای دکتر محمود رجبیسالمت معنوی و بهداشت روان از دیدگاه قرآن11/10-11

11/20-11/10
1395بررسی رابطه سالمت معنوی و شادکامی در دانشجویان پزشکی ورودی 

دانشگاه علوم پزشکی بابل
روانیسرکار خانم دکتر زینب غالم نیا شی

سرکار خانم سیده فاطمه قدیری نژاد(ع)مولفه های اخالقی اثرگذار بر سالمت معنوی با تمرکز بر روایات امام رضا11/30-11/20

سرکار خانم نرگس قلی زاده پاشاکی بابلنقش سالمت معنوی در تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزش11/40-11/30

11/50-11/40
روش تحلیل مفهوم به: در مراقبت های پرستاری"بازگشت به خویشتن"مفهوم 

تکاملی راجرز
سرکار خانم فرزانه باقریه

جناب آقای محمد باعزمعلوم انسانیِ پزشکی؛ پلی میان رشته ای در پیوند دین و سالمت12-11/50

سرکار خانم ملیحه صادقیراهکارهای رشد سالمت معنوی از دیدگاه قرآن کریم12/10-12

اربرنامه اجرای غیر حضوری سومین همایش ملی شفای پاید
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رونمایی از کتاب ویژه همایش و سخنرانی آقای دکتر
مرتضی مجاهدی با موضوع

فریپژوهشی پیرامون کتاب طب النبی ابوالعباس مستغ
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ی پوسترهای همایشارائه

جناب/ سرکار خانم: نام نویسندگانعنوان مقالهزمان
آقای

دکتر محمدشریفی، اکرم حسین زادهجریان شناسی نویسندگان روایات طبی12/12-12/10

لیدکتر محمد هادی یداله پور، دکتر مهناز فاضمعنویت و معنای زندگی در قرآن و روانشناسی12/14-12/12

ری تاثیر تالوت قران بر اضطراب مادران دارای نوزاد نارس بست12/16-12/14
در بیمارستان

دکترپروین عزیزنژاد روشن، فاطمه شاکر 
زواردهی

نقش سالمت معنوی بر  مهارت های ارتباطی بین فردی و 12/18-12/16
خودکارآمدی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان  

د دکتر سلیمان یحیی زاده جلودار، دکتر سی
مهدی متولیان، دکتر فاطمه لطفی گودرزی

محمود تنها، محمد هادی یداهلل پور، مبانی سالمت معنوی در قرآن12/20-12/18
محمدقاسمی

عیار شناسی و نقش تعامل جسم و جان در سالمت معنوی با12/22-12/20
تاکید بر ادبیات عرفانی

عبداهلل غالمی، محمد حسین قهرمانی

اربرنامه اجرای غیر حضوری سومین همایش ملی شفای پاید
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ی پوسترهای همایشارائه

/سرکار خانم: نام نویسندگانعنوان مقالهزمان
جناب آقای

مطالعه : آموزش مراقبت معنوی به دانشجویان پرستاری12/24-12/22
مروری

علی ذبیحی، سیده رقیه جعفریان امیری

محمد شریفی، الهام رسولیقرآن، بهترین شب نشین12/26-12/24

نسیبه یداله پور، محمد هادی یداله پورموانع سالمت معنوی از دیدگاه نهج البالغه12/28-12/26

الغه در تحلیلی بر پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با نهج الب12/30-12/28
ایران

زهرا آقالری، سمیه جعفریان

محمد شریفی، احمد صادقیاننقش باورهای دینی در نشاط خانواده12/32-12/30

امراله مصطفی زاده، فاطمه نورائیبررسی مناسبات میان تعالیم اسالم و علوم زیستی12/34-12/32

اختتامیه همایش12/36-12/34

اربرنامه اجرای غیر حضوری سومین همایش ملی شفای پاید
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خالصه مقاالت سخنرانی



A-10-66-1: کد مقاله

کتاب طب روش شناسی تدوین کتب حدیث طبی شیعه با تاکید بر: عنوان مقاله

االئمه ابنا بسطام

دکتر مرتضی خرمی: نویسنده و ارائه دهنده
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A-10-61-1: کد مقاله

تاریخچه سالمت معنوی: عنوان مقاله

دکتر رضا چمن: نویسنده و ارائه دهنده
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. تمادی اسباشد گفته می شود و مقابل ظاهری وروحبه هرآنچه که شامل یا مربوط به معنی ومعنویتومعنوی: تعریف

ی معنا قیات، دین، عرفان و عواطفی که به زندگمعنویت می تواند مرتبط و مشتمل بر امر قدسی یا غیبي، ارزش ها، اخال

.می بخشد باشد

:سالمت را واجد سه بعد دانست1948سازمان بهداشت جهانی در سال 

جسمانی، روانی و اجتماعی

:به مرور در منابع و مستندات، سالمت را واجد چهار بعد دانست1983-1998این سازمان در فاصله سال های 

معنویجسمانی، روانی، اجتماعی و 

:از دیدگاه غيردیني سالمت معنوي مشتمل بر احساسات ملموس زیر است

آرامش، نشاط و امید

:شاخص های سالمت معنوی در اندیشه دینی
شناختي، احساسي، رفتاري و پیامدي

سالمت معنوی قبل و بعد از میالد مسیح
از میالد ن و ارسطو در قرون چهارم و پنجم قبلسالمت معنوي با اندیشه ها و تفکرات فالسفه بزرگی چون سقراط، افالطو

ا گرایانه سوگند نامهدر همان دوران بقراط که او را پدر علم طب نامیده اند با رویكرد معن. مسیح پیوند خورده است

ت معنوی. درآمیختبقراط اولین کسی بود که مبانی اخالق را در قالب قسم نامه با طبابت . مشهور خود را تنظیم نمود

. ارز دین مسیحیت به شمار مي رفتدرآیین مسیح بصورت برجسته مطرح بوده و گرایش به معنویت از مشخصات ب
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سالمت معنوی در ایران قبل و بعد از اسالم
بني بر یكي از قدیمي ترین شواهد م. ري داشته استطب باستان ایراني با آیين زرتشت و تعليمات اوستا پيوند جدایي ناپذی

.ربوط به اعتقاد به شفابخشي اهورامزدا بوده استباورمندي اطبا به نقش اعتقادات در شفا و بهبودي بيماران در ایران م

ان گرایش به معنویت ریشه در فطرت انس" ایز كه در آیين اسالم بطور جامع مقوله معنویت مطرح شد و با این رویكرد متم

(  زانروحانيون، سربازان، صنعت گران و کشاور)پزشکان از طبقه روحانيون که عالی ترین طبقه از طبقات چهارگانه ". دارد

اتمام مقدمات آن یكي از دواین طبقه رشته الهيات و طب را با همزمان تحصيل می نمودند و بعد از . بودند انتخاب می شدند

در تاریخدانشمندان مسلمانی چون ابن سينا و زکریاي رازی که منشأ اثرات مهمی . رشته را انتخاب کرده و ادامه می دادند

کامل تقریبا تمام پزشکان بزرگ مسلمان از علم الهيات اطالع. دانش محسوب می شوند از مفاخر ایران پس از اسالم می باشند

.داشته اند

پیشینه تحقیقات در حوزه سالمت معنوی
طه هاي وص رابطه دینداري و معنویت بر ابعاد و حياز نيمه دوم قرن بيستم آرام آرام بصورت كالسيك نتایج تحقيقات در خص

.گوناگون سالمت و بيماري مشخص و منتشر گردید

ود اندیشمندان و محققين، کمتر صاحبنظری وجبا وجود اختالف نظرهای فراوان پيرامون تئوری و تعریف معنویت در بين

در چند دهه اخير بطور فزاینده شاهد تمایل به مطالعه در خصوص نقش . معنویت و تاثير آن بر سالمت را انکار می کند

ميدواری يفيت زندگی و انقش معنویت در بهبودی بيماران، رضایتمندی از زندگی، سالمت روانی، ک. معنویت در سالمت هستيم

ده ردر طول دو دهه گذشته بيش از هر زمانی اندیشمندان علوم پزشکی سعی ک. به بقا در مطالعات گوناگون روشن شده است

اثير مثبت براساس نتایج مطالعات متعددی سالمت معنوی ت. اند تا رابطه سالمت و بيماری با معنویت را بشناسند و تبيين کنند

و ارتقای دخانيات، التيام بيماری های صعب العالجبر افزایش اميد زندگی، کنترل فشار خون، کاهش افسردگی، کاهش استعمال

.کيفيت زندگی داشته است

تاریخچه، سالمت، سالمت معنوی: کلید واژه ها
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A-10-45-1: کد مقاله

تحلیل هم واژگانی بروندادهای علمی جهان در حوزه دین و سالمت: عنوان مقاله

بی موسی یمین فیروز، محمد هادی یداله پور، سارا امیری، خدیجه طهماس: نویسندگان

دکتر موسی یمین فیروز: ارائه دهنده
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چکیده

ژوهش در این پ. طور قابل توجهی در حال رشد استدر طی سال های اخیر مطالعات علمی در زمینه دین، معنویت و سالمت به : هدف

.انی این مطالعات خواهیم پرداختضمن  ارزیابی تولیدات علمی جهان در این حوزه علمی به تحلیل هم واژگ

در . رفته استعلم سنجی می باشد صورت گپژوهش حاضر با استفاده از تحلیل هم واژگانی که یکی از مهمترین فنون: مواد و روش ها

نمایه شده بودند مورد بررسی قرار WEB OF SCIENCEدر پایگاه 2019تا 1958مدرک علمی  که در بازده زمانی 2109این مطالعه 

RAVARبرای تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه علمی از نرم افزارهای . گرفتند MATRIXوVOS VIEWER    استفاده شده

.است

درصد از مدارک  علمی جهان در 52/1تنها WOSمدرک علمی نمایه شده در 32تحلیل داده ها نشان داد که کشور  ایران با : یافته ها

تحلیل . هستنددر این حوزه علمی از سایر کشورها پیشروتراین حوزه را تولید کرده است و کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و آلمان

 SPIRITUALITY ANDمی حوزه دین و سالمت شاملهم واژگانی نشان می دهد که مهمترین موضوعات مورد توجه در مقاالت عل

HEALTH ،MENTAL HEALTH وCHRISTIANبوده است.

60یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در مطالعات ( SPIRITUALITY AND HEALTH)موضوع معنویت و سالمت: نتیجه گیری

المت و بهداشت بدون شک نقش معنویت را نمی توان در ارتقاء س. سال اخیر دنیا در سه ادیان بزرگ اسالم، یهود و مسیحیت بوده است

.  جوامع  نادیده گرفت

دین، سالمت، تولیدات علمی، علم سنجی، تحلیل هم واژگانی:کلیدواژه ها
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A-10-28-1: کد مقاله

پژوهشی نو در ارزیابی سندی و رجالی رساله ذهبیه: عنوان مقاله

احسان عبادی، محمدصادق فاضل: نویسندگان

احسان عبادی: ارائه دهنده
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چکیده
تا .  کنداری از بیماری ها را مشخص میدر منابع اسالمی مستنداتی وجود دارد که راه پیشگیری و یا درمان بسی

باشد ه پیشگیری و یا درمان آن نیامدهحدی که ادعا شده است هیچ بیماری وجود ندارد که در آیات و روایات را
بنابر . نام آن را طب اسالمی بگذارندبرخی تالش کرده اند که این مستندات را در مجموعه ای گردآوری کنند و

مندان اما در میان دانش. علوم پزشکیاین، طب اسالمی عبارت است از آموزه های دینی اسالم پیرامون موضوعات
ت و روایات با عنوان طب اسالمی و پژوهشگران معاصر در علم بودنِ طب اسالمی و وجود مجموعه ای از آیا

تیبرخی طب اسالمی را به عنوان یک علم قبول دارند و آن را معادل طب سن. اختالف نظر جدی وجود دارد
نیز می شمرند و برخیبرخی آن را همان طب سنتی که یک عالم دینی بر اساس آن طبابت می کند . می دانند

طب الرضا »ا ی« رساله ذهبیه»یکی از اسنادی که موافقین طب اسالمی آن استناد می کنند، . شدیداً با آن مخالف اند
رد کردن اله با وامخالفین طب اسالمی اشکاالت جدی بر این سند وارد کرده اند که این مق. است« (علیه السالم)

الف در وجاده، عدم اعتبار روایات مرسل، اختپنج اشکال، آن را مورد نقد قرار می دهد از جمله پایین بودن اعتبار 
.ر ساقط می داندمتن حدیث و جرح محمد بن جمهور و در نتیجه این سند را از درجه اعتبا
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 A-10-59-2:کد مقاله

گیان با رابطه بین سالمت معنوی و رشد اخالقی دانشجویان دانشگاه فرهن: عنوان مقاله

تاکید بر ترتیب تولد فرزندان در خانواده

درزی سلیمان یحیی زاده جلودار، سید مهدی متولیان، فاطمه لطفی گو: نویسندگان

دکتر سلیمان یحیی زاده جلودار: ارائه دهنده

1399اول مرداد . بابل. سومین همایش ملی شفای پایدار 28



چکیده
مین لت آموزشی خود، نیازمند رشد اخالقی معلسازمانهای آموزشی بویژه اداره آموزش و پرورش برای اثر بخش بودن رسا: مقدمه

اطارتببررسیحاضرپژوهشهدف. مت معنوی می باشدمی باشند، در این پژوهش یکی از مولفه های مرتبط با رشد اخالقی، سال
رتیب تولد فرزندان با تاکید بر تازدیدگاه شناختی کلبرگدانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان بابلاخالقیرشدباسالمت معنوی

.  می باشددر خانواده 
ه جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، و روش نمون. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است:مواد و روش ها

سالمت پرسشنامهابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل،  . نفر از دانشجویان را  شامل شدند150گیری از نوع خوشه ای، و 
ازداده ها،تحلیلوتجزیهبه منظور. طراحی شد2012رشد اخالقی معنوی پور که در سال پرسشنامهمعنوی الیسون و پالتوزون، و 

.استنباطی استفاده گردیدآماروتوصیفیآمار
معنی دار و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ارتباطیافته های پژوهش نشان دادند که بین نمرات رشد اخالقی و سالمت معنوی:یافته ها

هد که فرزندان اول در آزمون هایهمچنین در مورد ترتیب تولد فرزندان و سالمت معنوی، نتایج نشان می د. مستقیمی وجود دارد
.  می باشندعملکرد بطور معنی داری در سالمت معنوی نسبت به فرزندان بعدی متفاوت

انونی اقدامات خود به غیر از چارچوبهای قبنابراین ضروری است که مدیران و برنامه ریزان آموزشی در تصمیمات و :نتیجه گیری
.باید تحت تاثیر سالمت معنوی  نیز باشند

دانشگاه فرهنگیان، سالمت معنوی، رشد شناختی اخالقی: واژگان کلیدی
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A-10-44-1: کد مقاله

جریان شناسی کتاب های روایات طبی تا قرن دوازدهم: عنوان مقاله

حجت علی نژاد ومحسن نورائی : نویسندگان

حجت علی نژاد: ارائه دهنده
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:چکیده
زاویه دید متفاوت و مبانی. ستاعتبار و اصالت طب اسالمی از دغدغه های دیرپای اندیشمندان مسلمان ا: سابقه و هدف

وزه شماری با استناد به جامعیت اسالم معتقدند؛ مسایل مطرح در ح. مختلف ، اختالف نظرهایی در زمینه را به دنبال آورد
را خارج ازدر مقابل؛  برخی دیگر از اندیشمندان، تامین تندرستی بدن. تندرستی و پزشکی نیز در قلمرو شریعت قرار دارد

ل پذیرش قاببه باور ایشان، روایات طبی ؛ حداکثر می تواند به عنوان تجربه شخصی . رسالت و ماموریت شریعت دانسته اند
توان گفت، بر این اساس می. کار گیری عنصر اجتهادباشد البته مشروط به ارزیابی دقیق با معیارهای دانش حدیث و نیز  به

ر می پژوهش حاض. در این زمینه محسوب می گردداستخراج، دسته بندی و ارزیابی کتابهای حوزه طب روایی، امری بایسته 
.  کوشد تا کتابهای روایات طبی تا قرن دوازدهم را مطمح نظر قرار دهد

تابهای کتحلیلی می کوشد تا پس از مراجعه به متون مختلف روایی ضمن شناسایی–پژوهش حاضر با روش توصیفی : روش
.روایی طبی به دسته بندی و معرفی آن دست یازد

این . بی استت به تدوین کتابهای روایی طنتایج پزوهش بیانگر توجه و اهتمام نسبی محدثان و عالمان اسالمی نسب: یافته ها
روایات در قالب اثری مستقل به نقل و گزارشکتابهای گاه به صورت ضمنی و در کنار دیگر ابواب حدیثی و دیگر هنگام

.ردیدتنظیم و تدوین گهمچنان که گاه در قالب روایت طب دارویی و احیانا در قالب طب دعایی . مرتبط با طب می پردازد
ین روایات ا. له آنها قابل تایید استدست کم احتمال صدور شمار اندک روایات طبی قابل قبول و اعتبار بالجم:نتیجه گیری

یش از از این رو مفاد این روایات، پ. خاص استبیانگر تجربیات پیشوایان دینی و منطبق با شرایط آب و هوایی یا مزاج
ت ارزیابی با این همه روایات طبی قابلی. یم نداردبررسی دقیق و مراجعه به یافته های قطعی دانش پزشکی مدرن قابلیت تعم

.دقیق حدیثی برخوردار است
روایات طبی، جوامع حدیثی، طب النبی، طب دعایی: واژگان کلیدی

1399اول مرداد . بابل. سومین همایش ملی شفای پایدار 31



 A-10-71-1:کد مقاله

سالمت معنوی و بهداشت روان از دیدگاه قرآن: عنوان مقاله

دکتر محمود رجبی: نویسنده و ارائه دهنده
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چکیده
بر فسردگى و ناآرامى بیش از پیشبا وجود پیشرفتهاى چشمگیر در علم و تکنولوژی، روز به روز اضطراب، ا: مقدمه

به ازاینرو، اهمیت پرداختن. خطر میاندازدجوامع چیره شده و سالمت معنوی و به تبع آن سالمت جسمی انسان را به 
هدف این پژوهش بررسی سالمت معنوی و بهداشت. زوایای گوناگونِ سالمت مادی و معنوی، بیشتر احساس میشود

.روان از دیدگاه قرآن است
ی، کتابخانه یی انجام شده، از کتابهای حوزه ی علوم اسالمی و دین–در این تحقیق که با روش تحلیلی : روش کار

در این پژوهش موارد . اده شده استروانشناسی و تفاسیر موجود با موضوع سالمت معنوی و بهداشت روان استف
.اخالقی رعایت شده است

اد سالمت روان به معنای تعادل و انسجام فراگیر در همه ابعیافته ها نشان داده که از دیدگاه قرآن کریم: یافته ها
ی و نصاف، عدالت، امانت داری، حقیقت جویجسمانی و نفسانی انسان است که تعقل و اندیشیدن، آگاهی، هدف داری، ا

ال قابل، بیماری روانی خارج شدن از حد اعتدتسلیم در برابر آن، رشد مستمر و آرامش از جمله عالئم آن است و در م
ه ضطراب، ترس، خودپسندی، حسد و کیناست که نادانی، عصیان، دنیا طلبی، ظلم و تعدی، ضعف اراده و سستی، ا

.از نشانه های آن می باشد…دوزی و

ست که نی انسان ارائه کرده اقرآن کریم راهکارهای شناختی و رفتاری مناسبی برای تأمین بهداشت روا: نتیجه گیری
ه شاهدی بر اصالت و حقیقت آموزه هایبرخی آنها در بهداشت روانی جدید مطرح شده و تطابق شگفت آوری دارد ک

.استقابل پژوهش و پی گیری و استفادهوحیانی قرآن است وبرخی مطالب نیز در بهداشت روانی جدید مطرح شده که
سالمت معنوی، بهداشت روان، قرآن: واژگان کلیدی
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A-10-49-1: کد مقاله

شکی بررسی رابطه سالمت معنوی و شادکامی در دانشجویان پز: عنوان مقاله

دانشگاه علوم پزشکی بابل1395ورودی 

سروی زینب غالم نیا شیروانی، مریم قائمی امیری، علی اکبر خ: نویسندگان

الریجانی، زینب حسینی مطلق 

دکتر زینب غالم نیا شیروانی: ارائه دهنده
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چکیده 
فراد باط آن با شادکامی به عنوان احساس رضایت اسالمت معنوی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم سالمت است که بررسی ارت:زمینه و هدف

ر روی سالمت معنوی و شادکامی پیامدهای مثبتی ب. ضروری استاز زندگی بویژه در دانشجویان پزشکی به عنوان سردمداران سالمت جامعه
زشکی اجرا ن پاین تحقیق با هدف، تعیین رابطه سالمت معنوی با شادکامی در دانشجویا. سبک زندگی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دارند

.گردید
با روش 1395دانشجوی پزشکی ورودی 47در دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روی 1398تحلیلی در سال -این تحقیق توصیفی: روش کار

ورد ی الیسون و شادکامی آکسفابزار جمع آوری داده ها، شامل پرسشنامه های روا و پایای سالمت معنو. نمونه گیری در دسترس اجرا گردید
فراوانی و )و آمار توصیفی  SPSS21جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار . بود که بصورت آنالین در اختیار دانشجویان قرار گرفت

اداری کم تر در سطح معن( ضریب همبستگی پیرسون، آزمون من ویتنی و کروسکال والیس)و تحلیلی ( درصد، شاخص های مرکزی و پراکندگی
.استفاده شد05/0از 

نشان داد که میانگین نمره سالمت معنوی 0.83±21.45دانشجوی پزشکی با میانگین سنی 47نتایج تحقیق بر روی : یافته ها
اطف در بین سه زیرمقیاس سالمت معنوی، بیش ترین میانگین مربوط به بعد عو. قرار دارد"متوسط"و در طبقه 72.46±15.51

ه در بین پنج زیرمقیاس شادکامی، بیش ترین میانگین مربوط به حیط. مربوط به کنش بود( 4.33±19.25)و کمترین ( 30.93±7.86)
میانگین نمره شادکامی دانشجویان . مربوط به رضایت خاطر بود( 2.73±12.17)و کمترین ( 5.40±22.82)رضایت زندگی 

کلیه (. R=0.62, P<0.001)سالمت معنوی با شادکامی رابطه مثبت و معناداری داشت . قرار داشت"متوسط"و در طبقه 81.14±19.72
.  (P<0.001)تند ابعاد سالمت معنوی با حیطه های شادکامی همبستگی مثبت و معنادار داش

ثبت و همچنین همبستگی م. ن پزشکی نشان دادنتایج مطالعه حاضر سطح متوسط سالمت معنوی و شادکامی را در دانشجویا: نتیجه گیری
وی بنابراین می توان با برنامه ریزی در راستای ارتقای سالمت معن. معناداری بین ابعاد سالمت معنوی و حیطه های شادکامی مشاهده شد

.دانشجویان، شادکامی آنان را افزایش داد
پزشکیدانشجویان ،شادکامی،سالمت معنوی:واژه های کلیدی
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A-10-47-1: کد مقاله

(ع)مولفه های اخالقی اثرگذار بر سالمت معنوی با تمرکز بر روایات امام رضا : عنوان مقاله

سیده فاطمه قدیری نژاد ومحسن نورایی : نویسندگان

سیده فاطمه قدیری نژاد: ارائه دهنده
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الح که نخستین بار اصط-از اوایل دهه هفتم قرن نوزدهم  . سالمت معنوی یکی از ابعاد مهم سالمت محسوب می شود: سابقه و هدف
د شده، یکی از پیامدهای ابهام یا. تا روزگار معاصر اجماعی بر سر تعریف این اصطالح حاصل نگردید-سالمت معنوی مطرح گردید 

بر پژوهش حاضر می کوشد تا  دست کم برخی از مولفه های اثرگذار. ابهام در تعیین مولفه های اثر گذار بر سالمت معنوی است
ا به بحث ر( علیه آالف التحیه و الثناء)مام علی بن موسی الرضا سالمت معنوی از منظر اسالمی را با تکیه بر تعالیم برجای مانده از ا

.نشیند
مانده میراث روایی برجای-عمدتا در قالب مفاهیم اخالقی–در پژوهه حاضر کوشش شد تا با انتخاب کلمات کلیدی مناسب : روش

.  سپس ارتباط آنها با سالمت معنوی اسالمی بررسی و تبیین گردد. از پیشوای هشتم شیعیان احصاء گردد
پیمان و خلقی، پاسداشت کرامت نفس، وفای بهبررسی و تحلیل احادیث رضوی نشان می دهد که افعال اخالقی مانند خوش : هایافته

یاد به باور این قلم، امور اخالقی. المی محسوب می گرددحفظ آبروی افراد از  جمله  فضایل برجسته و محوری در زمینه اخالق اس
.   المی مطرح و مطمح نظر قرار گیردشده می تواند به عنوان مولفه های اثر گذار در زمینه سالمت معنوی اس

یه بر میراث با تک–که از حوزه تمدنی غرب به جوامع اسالمی راه یافته -مانند سالمت معنوی، بازتعریف مفاهیم نو پیدا: نتیجه گیری
ول و دقت، جامع نگری و مراجعه به متون اصیل اسالمی، توجه به اص. برجای مانده از بزرگان اسالمی و متون اصیل دینی ممکن است

.مفاهیم ضروری استبنیادهای تفکر دینی به هدف پرهیز از انفعال در فرایند بازتعریف این

سالمت معنوی، اخالق اسالمی، تعالیم رضوی، کرامت نفس: واژگان کلیدی
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A-10-35-1: کد مقاله

شکی بابلنقش سالمت معنوی در تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پز: عنوان مقاله

گس قلی زاهد پاشا، صدیقه اسماعیل زاده، ثریا خفری، فرزاد محمدپور، نر... عین ا: نویسندگان

زاده پاشا و زهرا باقری خلیلی 

نرگس قلی زاده پاشا: ارائه دهنده
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A-10-33-1: کد مقاله

م به روش تحلیل مفهو: مفهوم بازگشت به خویشتن در مراقبت های پرستاری: عنوان مقاله

تکاملی راجرز

مژگان لطفی، وحید زمان زاده، لیال ولی زاده، فرزانه باقریه : نویسندگان

فرزانه باقریه: ارائه دهنده
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ً در یک تئوری زمینه ای پرستاری به عنوان پیامد بعد از سوختگی معرفی شده است:مقدمه این مفهوم . بازگشت به خویشتن مفهوم جدیدی است که اخیرا
و احساس کفایت بازگشت به خویشتن در مددجویان باعث ایجاد رضایت. بیانگر دستیابی به باالترین سطح تعادل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در فرد است

تاران جهت با این حال ماهیت و چیستی مفهوم به منظور کمک به تیم مراقبت سالمت از جمله پرس. در زندگی، جستجوی اهداف متعالی تر در زندگی می باشد
ناخت بیشتر لذا این مطالعه با هدف روشن ساختن مفهوم بازگشت به خویشتن، درک و ش. تدوین برنامه مراقبتی به درستی مورد شناسایی قرار نگرفته است

.ویژگی ها، پیشایندها و پیامدهای آن انجام گرفت
اتی به این منظور پایگاه های اطالع. در این مطالعه از رویکرد تکاملی راجرز برای شفاف سازی معنای مفهوم بازگشت به خویشتن استفاده شد:روش

PUBMED, SCOPUS, PROQUEST, GOOGLE SCHOLAR, IRAN MEDE, SIDجهت جستجو از واژه . مورد جستجو قرار گرفتند
در عنوان و چکیده  COME BACK, RETURN, SELF, ONESELF, EXISTENCE, ONE’S SELF INDIVIDUATIONهای 

.  مقاله جهت بررسی انتخاب شد20در کل . معیارهای اصلی جهت ورود، مقاالت چاپی تمام متن به زبان انگلیسی بدون محدوده زمانی بود. مقاالت استفاده شد

.فرایند تحلیل تحت نظارت و بازبینی دو نفر از اساتید صاحب نظر در زمینه تحلیل مفهوم انجام گردید
ازی ذهن مهم مفهوم بازگشت به خویشتن شامل فرصت دادن به خود برای تفکر و بازاندیشی در امور زندگانی، رها سدر این مطالعه ویژگی های: یافته ها

بعاد اصیل وجودی خود شناسایی شد رد جسمی،  رنج پیشایندها مشتمل بر تجربه تلخ و فراموش نشدنی از د. برای تمرکز بر درون، تالش برای کاوش و کشف ا
ول تحد وروحی، شکست و ناامیدی در تعامالت و تردید در مورد هویت خود و فلسفه هستی بوده و پیامدها شامل پذیرش خود ، احساس رهایی و آزادی، رش

.   مثبت و خالقانه در زندگی برای دستیابی به اهداف متعالی تر شناسایی گردید
ت که برنامهجامعه می باشد و الزم اسمددجویان درنیازهایوسیعی ازطیفبه خویشتن بیانگربازگشتیافته های حاصل از تحلیل مفهوم:نتیجه گیری

امه های حمایتی این مطالعه لزوم طراحی برن. نیازها صورت گیرداینرفعجهتسالمتی از جمله پرستارانمراقبینومسئولینبنیادین توسطواصولیریزی
.  به منظور کمک به افراد برای طی نمودن مسیر بازگشت به خویشتن به صورت معنی دار را بیش از پیش روشن می سازد
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A-10-73-1: کد مقاله

المتعلوم انسانیِ پزشکی؛ پلی میان رشته ای در پیوند دین و س: عنوان مقاله

ی محمد باعزم، حمید رضا تمدن، حسام الدین عالمه، مهدی صالح: نویسندگان

محمد باعزم: ارائه دهنده
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A-10-50-1: کد مقاله

راهکارهای رشد سالمت معنوی از دیدگاه قرآن کریم: عنوان مقاله

ملیحه صادقی، ابراهیم صادقی : نویسندگان

ملیحه صادقی: ارائه دهنده

1399اول مرداد . بابل. سومین همایش ملی شفای پایدار 44



ویی په کارهای رشد انسان در سالمت معنوی می تواند رههدف از آفرینش بشر، رسیدن به تعالی و رشد است؛ از این رو، شناخت را
.در مسیر سعادت حقیقی و سالمت جامعه بشری را به همراه داشته باشد

عنوی توجه سی عمیق این راه کارها در شکل گیری سالمت مقرآن کریم، به عنوان بهترین و کامل ترین کتاب تربیتی انسان، به برر
.تل بیان کرده و بهترین راه کارهای رشد را ارائه داده اسنموده و اندیشه ها و زمینه های رشد سالمت معنوی را به عالی ترین شک

د سالمت الم وحیانی و تفاسیر مرتبط، راه کارهای رشپژوهش پیش رو، ضمن مفهوم شناسی واژگان رشد و سالمت، با استناد بر ک
وت مال خود و ارائه آن بر معیارهای متقن الهی، نقاط قمعنوی را مورد کندوکاو و بررسی قرار داده است تا اشخاص، با سنجش اع

.و ضعف خویشتن را بشناسند
، معبودخواهی و خدامحورین است که راه کارهایی مانند برآیند جریان راه کارهای رشد سالمت معنوی در آیات قرآنی، حاکی از آ

سیر ارائه شده است که می تواند در م... وپرورش رفتارهای مثبت فردی و اجتماعی، خوش رویی و حسن خلق، تزکیه و خودسازی
عالی و ان و آشکار شدن فطریات مثبت، استعدادهایتکامل و رشد روحی و اخالقی و از بین رفتن گرایش های منفی طبیعت انس

.دمثبت وجود انسان را به فعلیت برساند و به مرتبه ای از کمال دست یاب
.رشد، سالمت معنوی، قرآن کریم، راه کار رشد: واژگان کلیدی
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خالصه مقاالت پوسترهای همایش



یافته ها
در(متنتغییروزیادوکم)دسّوتحریفوتصحیفجعل،

سندیضعف.استشدهشمردهمحتملامریطبی،روایات
.تاسساختهدشوارراطبیروایاتپذیرشکارطبی،روایات

A-10-53-2:کد مقاله
جریان شناسی نویسندگان روایات طبی: عنوان مقاله
محمدشریفی،  اکرم حسین زاده : نویسندگان/ نام نویسنده

دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران: وابستگی سازمانی
m.sharifi@umz.ac.irمحمد شریفی :  نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

مقدمه و هدف

طبیاحادیثاکثرامااست؛اعتباروارزشدارایایشانازواردهصحیحطبیروایاتگرچه
ضعفداراییاوسندفاقدشیعه،درمعصومامامانوسنتاهلدر(ص)پیامبرازمنقول
احادیثازاعتمادسلبباعثحدیث،جاعالنوجود.هستندضعیفاحادیثجزووسندی
باخودیممستقرابطهدلیلبهطبیروایات.دارندمتفاوتهایانگیزهجاعالن،.میگرددضعیف

.کنداستفادهروایاتدرتسامحادلهقاعدهازتواندنمیانسانها،سالمتی

روش کار
اسنادربتکیهباوتحلیلی-توصیفیروشباروپیشپژوهش
اتروایجعلدرقویهایانگیزهبرشمردنضمنای،کتابخانه

نمودهاسالمیپزشکیبرحاکمفضایبهنگاهیطبی،

نتیجه گیری
(معصومامامان)خودسیاسیمخالفانوجههتخریبجهتسیاسیحاکمانجریان-1:ازعبارتندطبیروایاتتصحیفوجعلجریاناتاهم
شهرتکسبجهتدربارطبابتامورمتصدیانجریان-2
درآمدزاییبرایراویانتوسطجعلوحدیثتدوینجریان-3

منابع
الهیئه المصریه العامه للکتاب: ،عیون االنباء فی طبقات األطباء، به کوشش آوگوست مولر، قاهره(ق1299)ابن ابی اصیبعه، احمد

.المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقیه: ، طبقات االطباء و الحکماء، به کوشش فؤاد سید، قاهره(م1955)ابن جلجل،سلیمان
.نا¬، الحاوی فی طب، حیدرآباد دکن، بی(ق1374)رازی، محمد بن زکریا
.23-3، صص «علوم حدیث»، روایات طبی، تبار و اعتبار، (ش1397)مسعودی، عبدالهادی



یافته ها
ۀهمامادارد،وجودمعنویعقایدانواعازخاصیمحتوایاگرچه.استشمولجهانمفهومیمعنویت
چندهررازندگیمعنای.دارندخوددرراالهیومقدسمتعالی،غایی،نیرویازمفهومیفرهنگها
ارزشوزندگیکارکردزندگی،هدفاند،کردهخالصهمعناسهدرعموما.استانتزاعیمفهومی
تالشوتیاراخعنصرلحاظبامعناسهاینازیکهربهزندگیمعناداریکهتوجهاینباالبتهزندگی،
وارزشبیهدفی،بیمالزمسردرگمیوبیهودگیپوچی،مقابلدرواستشدنیحاصلآدمی
.استانسانحیرت

A-10-62-1:کد مقاله
معنویت و معنای زندگی در قرآن و روانشناسی: عنوان مقاله
محمد هادی یداله پور، مهناز فاضلی: نویسندگان/ نام نویسنده

kebria54@gmail.comدکتر مهناز فاضلی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، :  نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

مقدمه و هدف
نداناندیشمومتفکرانبرایجدیصورتبهامروزهکهاستازمسائلیزندگیمعنایومعنویت
ویدجددوراندرانساندینیشناختیروان،فلسفیموضوعاتترینمهمازیکیواست،مطرح
معنویرشدومعنویتاهمیت.استفناوریوعلمجانبههمهپیشرفتوجوامعشدنصنعتیعصر
رکننعنوابهسالمانسانوجودیابعادتعریفدرجهانیبهداشتسازمانکهاستحدیتاانسان
.داردتکیهانسانتکاملورشددرمعنویبعدبهچهارم

روش کار
صیفیتو–تحلیلیپژوهشروشبهحاضرمطالعه

تکیهابکه.استیافتهانجامایکتابخانهمطالعهو
ورآنقدرپژوهشیمقاالتودینیاصیلمنابعبر

.استیافتهنگارشروانشناسی

نتیجه گیری
یین شده مطالعه حاضر نشان داد که رویکرد قرآن در خصوص معنا و مفهوم زندگی بر مبنای فطرت آدمی تب

ه فراتر است و فرد در این نگاه در نظام هستی احساس جاودانگی می کند و هستی را نه در محدوده دنیا بلک
ی از آن مالحظه می نماید ، این تلقی معنایی عمیق تر از حیات را پیش روی فرد قرار می دهد و معنا دار

ترده تر و بدیهی است هر اندازه معنا ، عمیق تر ، گس. زندگی فرد با معنا داری نظام هستی مرتبط می شود 
ناسی برای دانش روانش. دایره شمول بیشتر داشته باشد روح نامحدود آدمی را  عمیق تر و بهتر اقناع می کند

رآن کریم بیان و تبیین دقیق و عمیق معنویت و معنای زندگی نیازمند آموزه های ادیان توحیدی به ویژه ق
.است



بستری شدن نوزادان، به عنوان یک رویدادبا توجه به اینکه اضطراب پس از زایمان یک پدیده شایع و حاد است و : مقدمه و هدف

مادران.استرس زا و یک بحران سخت عاطفی، باعث اختالل در عملکرد والدین می شود و سالمت جسمی و روحی مادران را به خطر می اندازد

دارای نوزاد نارس لذا این مطالعه به بررسی تاثیر تالوت قران بر اضطراب در مادران. مسلمان تمایل دارند قرآن کریم را در چنین شرایطی تالوت کنند

.بستری در بیمارستان می پردازد

، نوزاد، مادر: پژوهشگر با استفاده از کلید واژه های. این مطالعه مروری، جهت بررسی مطالعات گذشته تاکنون انجام گرفته است: مواد و روش ها

SID, Scienseتالوت قران، اضطراب با جستجو در سایتهای direct, Pubmed, google scholar بررسی 2019تا سال 2012انتخاب و از سال

.شد

.  تالوت قران باعث کاهش اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بیمارستان می گرددنتایج نشان می دهند که :یافته ها

نقش و امجمادران باور داشتند تالوت قران کریم خود و فرزندشان را تحت حمایت منبع الیزال الهی قرار می دهد و منجر به توانمند شدن ان ها در ان

.  کنترل بر موقعیت شده و زندگی انها را معنوی کرده است

.می گرددتالوت قران کریم به عنوان یکی از راههای بسیار موثر در تامین نیازهای مادران در بخش مراقبت ویژه نوزادان پیشنهاد: نتیجه گیری

تالوت قرآن، مادر، نوزاد، اضطراب: کلید واژه ها

 A-10-29-1:کد مقاله
تاثیر تالوت قرآن بر اضطراب مادران دارای نوزاد نارس بستری در بیمارستان: عنوان مقاله

2، فاطمه شاکرزواردهی 1پروین عزیزنژاد روشن : نام نویسندگان
استادیار، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران . 1
دانشجوی علوم آزمایشگاهی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، بابل، ایران. 2

09111137562:  شماره تماسAziznejadroshan@yahoo.comپروین عزیزنژاد روشن : نام نویسنده مسئول 
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:یافته ها

نقرآدرمعنویسالمتهایشاخصازاستعبارتپژوهشهاییافته
دهشبیانزیستمحیطدیگران،خود،خدا،باانسانرابطهحوزهچهاردر
وشودمینمایانرفتاریوعاطفینگرشی،بعدسهدرحوزههردرو

دیگریربهریکوداردپیوستگیمعنویسالمتباسالمتمختلفابعاد
.گذاردمیمتقابلتأثیری

A-10-36-1: کد مقاله
مبانی سالمت معنوی در قرآن: عنوان مقاله
محمود تنها، محمد هادی یداهلل پور، محمدقاسمی: نویسندگان/ نام نویسنده

baghekhial@gmail.comدکتر محمد هادی یداهلل پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل، :  نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

:مقدمه و هدف

هممعاصردوراندروداردایویژهجایگاهاسالمیهایآموزهدرمعنویسالمت
رحاضپژوهشدر.استگرفتهقرارتوجهموردبهداشتجهانیسازمانتوسط
مبانیهکآنجاییاز.استگرفتهقراربررسیموردقرآندرمعنویسالمتمبانی

فطرتازبرخاستهانسانیملکوتیوبرترحیاتنوعیقرآندرمعنویسالمت
درمتفاوترهیافتیشدنگشودهبهتواندمیمحتواییتحلیلوکشفاست،الهی
.باشدپژوهشگرانبرایمعنویسالمتحوزه

:روش کار
روشازهادادهتحلیلبرایکهاستتوصیفی–تحلیلیپژوهشاین

انیمبهایشاخصاستخراجبرایوضمنیوآشکارمحتوایتحلیل
دهشمطرحهایآیهمحتواییبررسیازقرآن،آیاتدرمعنویسالمت
آیاتاتبودهاینبرپژوهشسعی.استشدهاستفادهموضوعیدرباره
.نمایداستفادهواستخراجقرآنیتفاسیرازرامرتبط

:گیرینتیجه
ایت،هدوحیانیمنبععنوانبهقرآنکهدادنشانحاضرمطالعه
کهتاسنمودهارائهتروسیعنگاهیدررامعنویسالمتمبانی

.یافتدستپایدارسالمزندگیبهآنازآگاهیباتوانمی
منابع

،توحید در قرآن،اسراء،قم1383جوادی آملی ،عبداهلل، ( 4، سالمت معنوی و شاخص های آن از منظر قرآن کریم،رساله دکترا دانشگاه  معارف اسالمی، قم 1396امینی،علی رضا،( 3نهج البالغه( 2قرآن مجید ( 1
،دانش نامه سالمت 1397عزیزی،فریدون،( 9، بیروت،دار الکتاب العربی، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه التأویلق. ه1407زمخشرى، محمود بن عمر،( 8ق، المنار1414رضا،محمد رشید،( 7، تسنیم ،اسراء، قم1385(  6،اسوه، قم1، سیره پیامبران در قرآن ج 383( 5

مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروتق، .ه1402، المیزان فی تفسیر القرآن، طباطبایى، محمدحسین( 10معنوی اسالمی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران
، ناصر خسرو ،تهران، مجمع البیان فی تفسیر القرآنش. ه1372،طبرسى، فضل بن حسن(  12،دار المعرفة ،بیروت( تفسیر الطبرى) ، جامع البیان فى تفسیر القرآنق. ه1412طبرى، محمد بن جریر، ( 11
، دار إحیاء التراث العربی، التبیان فی تفسیر القرآن.ق. ه1389طوسى، محمد بن حسن، (14م،مجمع البحرین،دارالمکتبه الهالل،بیروت1985طریحی، فخرالدین،( 13
، بیروت،دار المالك، من وحى القرآنق. ه1419،فضل اهلل، محمد حسین( 16تهران،کتابفروشى اسالمیه،، منهج الصادقین فی إلزام المخالفینش. ه13،اهلل بن شکراهللکاشانى، فتح( 15
،سالمت معنوی از دیدگاه اسالم،انتشارات حقوقی،تهران1392مصباح،مجتبی،( 18،  بحاراالنوار،موسسه الوفاء،بیروت1404مجلسی،محمدباقر،( 17
،کرامت انسان در قرآن،نشر ادیان،قم1391،بهروز،72:1391یداهلل پور( 19
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A-10-72-1: کد مقاله
عرفانییاتبررسی تاثیرات متقابل جسم و جان در سالمت معنوی با تاکید بر ادب: :عنوان مقاله

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گروه معارف اسالمیعبدهلل غالمی دکتر -1:نویسندگان/ نام نویسنده
انم پزشکی شیراز،شیراز، ایرمرکز پژوهش های بین رشته ای معارف اسالمی وعلوم سالمت، دانشگاه علووعضو 

ز  دکتر محمد حسین قهرمانی-2 له) عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیرا (  مسئول مقا
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یافته ها
اهمیتشدننشناختهرسمیتبهنقش،شفافیتنداشتنشاملپرستاراندیدگاهازمعنویمراقبتارائهموانع

ارائهکهستاآننیازمندبیماربهمعنویمراقبتصحیحارائه.استکافیمهارتودانشنداشتنومعنویمراقبت
الزمهایآموزشبایدبیمارانازپرستاریبرایوباشندداشتهرارابطهایندرالزمدرکهامراقبتایندهندگان

.شوددریافتدانشجوییدوراندر
.شودمیبیمارانازجامعمراقبتوآنهاایحرفهوفردیرشدبهمنجرپرستاری،دانشجویانمعنویتوانایی

درتفکریبرایراهکاریمراقبتی،مفهومینقشهازاستفادهبادانشجویانمعنویهایپاسخنمودنتسهیلهمچنین
.کندمیفراهمبیمارانوخوددرکشیدنرنجوبیماریزندگی،وجودیماهیتباره

  A-10-63-1:کد مقاله
آموزش مراقبت معنوی به دانشجویان پرستاری:  عنوان مقاله
دکتر علی ذبیحی، دکتر سیده رقیه جعفریان امیری: نویسندگان/ نام نویسنده

استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی بابل، دانشگاه علوم پزشکی بابل: وابستگی سازمانی
zabihi_alii@yahoo.comدکتر علی ذبیحی  : نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

مقدمه و هدف
بهتوجهییبنظیرعواملیونگرفتهقرارتوجهموردشایسته،ایگونهبهمعنویمراقبتآموزش
قبتمرایزمینهدرکافیآموزشعدمپرستاری،کارشناسیکوریکولومدرمعنویمراقبت
وستاریپرآموزشکوریکولومهایدرمعنویمراقبتآموزشنحوهدربارهتوافق،نبودن)معنوی
اتیعملیجهتدرموانعیمعنویمراقبتیارائهجهتواضحراهنماهایوهاگایدالینکمبود
برنامهکیبهدادنشکلبنابراین.هستندپرستارانبالینیدرعملکردمعنویمراقبتکردن

تمراقبآموزشبررسیهدفباحاضرمطالعه.استضروریملیتیوبستریهردرآموزشی
.استشدهانجامپرستاریدانشجویانبهمعنوی

روش کار
های با کلیدواژه1398تا 1385در مطاله حاضر، بررسی جامع و دقیقی بر روی مقاالت، بین سالهای 

SID IranMedex,هتای ¬مرتبط مانند آموزش پرستاری، معنویتت و مراقبتت معنتوی در پایگتاه
PubMed،Google scholar،Scopus له به زبانهای فارسی و انگلیسی انجام شد مقاالت در دو مرح

ویان در مرحله اول با حذف مقاالت غیر مرتبط با آموزش مراقبت معنوی بته دانشتج. انتخاب شدند
وی بته پرستاری و در مرحله دوم با مطالعه کل مقاله از میان مقاالت مرتبط با آموزش مراقبت معنت

مقاله که بتاالترین همووشتانی را بتا 15مقاله، 40دانشجویان پرستاری، انتخاب شدند که و از بین 
.موضوع مورد مطالعه داشتند، مورد بررسی قرارگرفت

نتیجه گیری
زم در این رائه صحیح مراقبت معنوی به بیمار نیازمند آن است که ارائه دهندگان این مراقبت ها درک الا

. یافت شودبرای پرستاری از بیماران باید آموزشهای الزم در دوران دانشجویی در. رابطه را داشته باشند
د، مراقبت هر چه دانشجویان پرستاری از درک و صالحیت باالتری در ارائه مراقبت معنوی برخوردار باشن

تهتای و مداخالت بهتری برای بیماران خود انجام میدهند و پیشنهاد میشود عوامل موثر بتر کستب مهار
.ی شودمراقبت معنوی و شایستگی دانشجویان جهت ارائه مراقبت معنوی جامع به بیماران شناسای
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یافته ها
-شبوقرآنباهمراهی.استنشینشبمعنایبهسمیر،یواژه

کهگذاردمیجابهفردیکبرایفراوانیمطلوبآثارآن،بانشینی
تشکساخروی،ودنیویسعادتبهیابیدستروانی،وروحیآرامش

هبدعوت.هستندجملهآنازخداوندباهمیشگیهمراهیناپذیرشدن،
هبتأکیداتاینازبارزاینمونهمزمّل،یسورهدرشب،دربرخاستن

برطبقوشبنمازبهتوصیهتفاسیر،ازبرخیبرطبقکه.رودمیشمار
ازخشیباینکهبهتوجّهباواستقرآنخواندنبهتوصیهدیگربرخی
شینینشببرمبنی(ع)علیحضرتکالمباآیاتایناست؛قرآننماز،

.داردتطابققرآن،با

A-10-53-3: کد مقاله
قرآن، بهترین شب نشین: عنوان مقاله
، الهام رسولیمحمدشریفی: نویسندگان/ نام نویسنده

دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران: وابستگی سازمانی
m.sharifi@umz.ac.irمحمد شریفی :  نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

مقدمه و هدف

رُکَ سَمیوَلیَکُن»:فرمایدمیکه(ع)علیحضرتروایتطبقآسمانی،کتاباینقرآن؛
زیادیاتبرکوآثارکهاستشدهمعرفینشین،همونشینشببهترینعنوانبه،«القُرآنَ

تاسنشینیشباینازبارزاینمونهمزمّل،یسورهدرشب،دربرخاستنبهدعوت.دارد
شدهفسیرتقرآن،خواندنبهدیگربرخیبرطبقوشبنمازبهتفاسیر،ازبرخیبرطبقکه

است

روش کار
برکاتونشین هاشباینآفت هایشده؛انجامتحلیلی-توصیفیروشباکهحاضرپژوهشدر
استشدهبیانقرآن،باشب نشینیفوایدو

نتیجه گیری

...وهماهواراجتماعی،هایشبکههمراه،تلفنهایدوستان،واقوام.استشدهداریزندهشببهفراوانیتأکیداسالم،در
آزادیی،حجاببیچونضررهایینباشد،اسالمیاصولبرطبقاگرآنهاباهمراهیدرکهمعاصرنددنیایهاینشینشب

.داردپیدررافخرفروشیوغیبتمثلگناهانیرواجها،خانوادهبهاقتصادیزیاناسراف،ترویجنامحرم،ومحرمروابط
نداردرامعاصرشب نشین هایآفت هایزیراشب نشین هاست؛بهترینقرآن،



یافته ها

تاسضروریواستزیادیهایپژوهشوتالشنیازمندهاآنیابیریشهومعنویسالمتموانعبررسی
قالهمایندر.گرددجستجونابگوهرهایعلویحکمتودانشاقیانوسازالبالغهنهجدرژرفکاویباتا

:اندشدهفهرستزیرموانع

نهیوفمعروبهامرترکگرایی؛خرافهفروشی؛زهدوپرستیظاهرتعصب؛وتکبرتحجر؛ومآبیمقدس
وامگی؛خودکواستبدادتنگدستی؛وفقرنمودن؛مصلحتقربانیرا(دین)حقگرایی؛تجملمنکر؛از

مخالفانحقوقنقضوهاآزادیتحدید

A-10-67-1: کد مقاله
موانع سالمت معنوی از دیدگاه نهج البالغه: عنوان مقاله
نسیبه یداله پور، محمد هادی یداله پور: نویسندگان/ نام نویسنده

 baghekhial@gmail.comدکتر محمد هادی یداهلل پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل، :  نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

هدفومقدمه

واهنظمیبیها،اختاللکههستندعادیغیرهایآسیبوعوارضبیماری،معنویسالمتموانعتردیدبی
تماعاجهرمعموالًکهشوندمیجامعهرفتپسوظلمانحطاط،بهمنجروگشتهباعثرااجتماعینابسامانی

زبانازهاآنبسترشناسیبهمطالعهاینگریبانندکهبهدستهالغزشوهاآفتاینباانسانیبزرگوکوچک
اطرافووفهکروزآنفضایدرکههمو.استپرداختهتوصیفی–تحلیلیروشبه(ع)علیامیرالمومنینمولی

وهیالشخصیتباوگذراندروزگارعنصر،سستومتنوعمردمیبامتعددهایچالشوفرودهاوفرازباآن
دررایراهگشایوگستردهمطالبهاآنبامقابلههایراهوعلل،ها،لغزشمصادیقبابدرناپذیرشخستگی

هاآنهارائوآوردندستبهجستجویدرنوشتاراینکهاند،نمودهاشارتخویشبیانوبنانباالبالغهنهج
.استیافتهنگارش

روش کار
جهت.استگرفتهانجامتحلیلی-توصیفیروشبهمطالعهاین

باالبالغهنهجهایحکمتوهانامهها،خطبهازهادادهتحلیل
.استشدهاستفادهالبالغهنهجشروحوتفاسیربرتاکید

نتیجه گیری
گسستوتفرقهزهدفروشی،وظاهرپرستیگرایی،خرافهاستبداد،وخودکامگی
فقرحت،مصلپایبهحقکردنفداچاپلوسی،وتملقگرایی،تجملاجتماعی،

تکبرنااهالن،حاکمیتحق،یاریدرتفاوتیبیاجتماعی،محرومیتو
وروندمیبشمارمعنویسالمتگاههایلغزشهایمولفهازخودخواهی،

ثباتودینیهایآموزهبرتکیهباتوانمیمشکالتاینازرفتبرونبرای
پرهیزومستمرتالشوتعالیحقحضرتبرتوکلوایماندراستواریوقدم

انیآسبهسختهایگردنهوخطرهاازاجتماعی،هایآگاهیرشددنیاگرایی،از
.گذشت
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چکیده

پژوهش هاییلتحلباهدفحاضرپژوهشلذا.یافتسالمتیوبهداشتازشگرفیسرنخ هایمی تواننهج البالغهشریفکتابقالبدرعلیه السالمعلیمؤمنانامیرکالمدر:مقدمه
.پذیرفتانجامایراندرنهج البالغهبامرتبطپزشکیعلوم

محققچک لیستیازاستفادهبادین،وپزشکیعلومحوزهدرشناخته شدهتخصصیمجله5درمنتشرهمقاالتتمامیبررسیبا1398سالدرحاضرمروریمطالعه:هاروشومواد
رتحضآنبیاناتنوعپژوهش،نمونه هایعنوان،مطالعه،نوعمقاالت،وشماره هاتعدادانتشار،سال هایتفکیکبهمجالتاطالعاتبرعالوهچک لیستدر.شدانجامساخته

.شدجمع آورینتایجو(نامهوخطبهحکمت،)

به(مقاالتمجموعازدرصد71/0)مقاله9منتشرهمقاالتمیانازداد،نشانموردنظرمجلهپنجدر(1371-1398)سال هایطیشماره143قالبدرمقاله1261بررسی:یافته ها
مقاله4اصیل،پژوهشینوعاز(درصد5/55)مقاله5دادنشانمطالعاتنوعازنظرمقاالتمحتوایتحلیل.بودندپرداختهنهج البالغهطریقازبهداشتیوپزشکیعلوممباحثتبیین

یکبه جزدبودنشدهنگاشتهمقالهوکتابهمچونمکتوباسنادازبهره گیریبامقاالتتمامیپژوهش ها،درموردمطالعهنمونه هایازنظر.بودندشدهنگاشتهمروری(درصد6/44)
.بودگوارشیبیمارانبرنهج البالغهمفاهیمبرمبتنیدنیاگراییآسیب هایآموزشاثربخشیخصوصدرکهبودانجام شدهبیمارانرویبرکهمقاله

گران بهاراهنماییودارزشمنمرجعیبه عنواننهج البالغهدرصورتی کهبود؛اندکبسیارپزشکیعلومتحقیقاتدرنهج البالغهازاستفادهمیزاندادنشانحاضرپژوهش:نتیجه گیری
.گیردقرارمورداستفادهابیماری هازبسیاریبهبودودرمانپیشگیری،جهتراهگشاییپیراپزشکانوپرستارانپزشکان،ازاعمبهداشتیوپزشکیعلومدرشاغلافرادبرایمی تواند

.مقاالتنهج البالغه،پزشکی،علوم:کلیدیواژگان
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A-10-40-1: کد مقاله
تحلیلی بر پژوهش های علوم پزشکی مرتبط با نهج البالغه در ایران 

، سمیه جعفریان*زهراآقالری
مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران* 

EMAIL: Z.AGHALARI@GMAIL.COM



یافته ها

یتعالوزندگیسبکارتقاءدرواالییجایگاهکهمهمِّیهایمؤلفهازیکی
بهوانتمیاسالمیباورهایبهاعتمادبا.استزیستنشادچگونهدارد؛خانواده
هکاست؛متعددنشاط،وشادیایجادراهکارهای.رسیدپایدارنشاطوشادی

رزطاصالحمعرفتی،راهکارهایازمنظور.استمعرفتیراهکارهایآنهاازیکی
.استدینیهایآموزهاساسبرباوروفکر

A-10-53-1: کد مقاله
نقش باورهای دینی در نشاط خانواده: عنوان مقاله
، احمد صادقیانمحمدشریفی: نویسندگان/ نام نویسنده

دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران: وابستگی سازمانی
m.sharifi@umz.ac.irمحمد شریفی :  نام و آدرس ایمیل نویسنده مسئول مقاله

مقدمه و هدف

نظرهب.داردخودزیستنچگونهبرایروشیوسبکیکایجامعههرومکتبیوآیینهر
خالقوندهآفرینکهاستاینقشهخانواده،یکبرایزندگیسبکونقشهبهترینرسدمی

وشاطنتوانمیاسالمیهایآموزهوباورهابهاعتمادوتکیهبا.استنمودهترسیمهستی
.آوردارمغانبهخانوادهیکبرایراپایدارشادی

روش کار
وریمکقرآنهایآموزهبهاستنادباوتحلیلی–توصیفیروشباپژوهشایندر

نشاطوشادیافزایشوایجادبرکهباورهاییالسالم،علیهممعصومانروایات
.استگرفتهقراربررسیوتحلیلمورداستمؤثرخانواده،

نتیجه گیری

:ازعبارتندشادی،برمؤثرمعرفتیراهکارهای
زهد،کر،شنگری،مثبتتسلیم،رضا،توکّل،آرامش،امنیّت،احساسها،سختیشدنمعنادارنیازها،تأمین

حالزماندرکردنزندگیواهدافبودندسترسدرنادرست،هایمقایسهازپرهیزنفس،عزتقناعت،

منابع

.جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان: روانشناسی شادی، ترجمه فاطمه بهرامی و دیگران، اصفهان(. ش1382)آرگایل، مایکل، 
.ضریح آفتاب، مؤسسه الجواد: غرر الحکم و درر الکلم، مشهد(. ش1380)محمد، بنآمدی، عبدالواحد

.مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی: ابراهیم، قممحمد ابوالفضل: شرح نهج البالغه، تحقیق(. ق1404)، ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبة اهلل
.جامعه مدرسین: على اکبر غفارى، قم: تحف العقول عن آل الرسول صلى اهلل علیه و آله، تحقیق و تصحیح(. ق1404)، ابن شعبه حرانى، حسن بن على

.دار الفکر: صحیح البخاری، بیروت(. ق1401)بخاری، محمد بن اسماعیل، 
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بررسی مناسبات میان تعالیم اسالم و علوم زیستی : عنوان مقاله. A-10-37-1: کد مقاله

دانشیار گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران. امراهلل مصطفی زاده : نویسندگان

دانشجوی کارشناسی گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.  فاطمه نورائی 

(nouraei@umz.ac.ir: )رایانامه. فاطمه نورائی: نویسنده مسئول

سومین همایش ملی شفای پایدار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بابل . 1399/ 05/ 1روز چهارشنبه مورخ : زمان

یافته ها
.استیزیستعلومواسالمتعالیممیانسویهدوارتباطوجودنمایانگرمقالههاییافته
هدفمندی،مانندشناسانههستیمعارفتفصیلوجزئیاتبیانگرزیستیعلومهایگزاره

راآفرینشهدفداریوهوشمندینظم،جزئیاتنیزو.استموجوداتنظموهوشمندی
.نمایدمینمایانناپذیرانکاروآشکارصورتبه
هایتهیافزیرا.دهدمیجهتزیستیعلومهاییافتهبهنیزاسالمیمعارفدیگرسویاز

گیریجهتوگیریسوگونههرفاقدخودخودیبهوواقعیتهاستبیانگرتجربیعلوم
.نمایدمیبازگووآشکارراهاپدیدهدلدرنهفتهمعنایهمچنین.استارزشی

نتیجه گیری
ازوردبهآنمواردبیشتردرشناسیزیستدانشهاییافتهبااسالمیاصیلتعالیم

.استتعارض
یاتجزئازآگاهی.دارددنبالبهمتعددیتئوریکونظری،پیامدهایهمراهیاینبهتوجه

یستزهایگزارهیابیمعناواسالمیهایآموزهباعقالییمواجهساززمینهاسالم،تعالیم
.استذکرقابلمواردترینمهمازشناسی

مقدمه و هدف
هایدگاهدیمیاناز.گرددمیمحسوببشریجوامعدرکهنوبنیادینموضوعاتازدینوعلمنسبتدربارهگفتگو

زیادجدیتباوابرازمسلماناندیشمندانازشماریسویاز«علمبادینتایید»دیدگاه،زمینهایندرشدهابراز
.گرددمیترویج

خداوندتحکمودانش،قدرتنمایانگروآفرینشپیچیدگیهایکنندهروشنعلمیجدیدهاییافتهاساس،اینبر
.است

زیستیلومعدرمطالعاتیزمینهبرتمرکزبارادیدگاهاینازتریگستردهوجدیدابعادتاکوشدمیروپیشپژوهش
نمایدتحلیلوبررسی

روش کار 
دینییاتادبزمینهدرمناسبکلیدیکلماتانتخابباتاشدکوششروپیشجستاردر
.گرددبندیدستهسپسوگردآوریزیستیعلومادبیاتو

ویبررسزیستیعلومواسالمتعالیممیانتعاملمختلفهایگونهپایانیمرحلهدر
.گرددتبیین
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با سواس فراوان از همراهی شما عزیزان


