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 بسمه تعالی

 RFP تنظیم فرم

 اه علوم پزشکی ایرانمرکز تحقیقات سالمت معنوی دانشگ پژوهشی های طرح

 نام سازمان/واحد سفارش دهنده

 علوم پزشکی ایران دانشگاهمرکز تحقیقات سالمت معنوی 

 عنوان اولویت

 و مبانی آن و مفاهیم نظری در سالمت معنوی مطالعات بنیادی

 آن تیو اهم اولویت یمعرف

 بر سالمت گوناگون ابعاد پیچیده و متقابل ارتباط در .دارد فرد کلی سالمت در ایکننده تعیین نقش معنوی سالمت ارتقاء و حفظ

 عملکرد توانندنمی اجتماعی و شناختی روان زیستی، ابعاد دیگر آن، بدون که است ایگونه به معنوی سالمت اهمیت یکدیگر،

  برسند. خود ظرفیت حداکثر به یا باشند داشته درستی

 دینداری، باورهای معنوی، تجربه معنوی، آگاهی معنوی و عالی معنویت نی نسبتا زیادی با مفاهیمی همچونسالمت معنوی همپوشا

 همپوشانی زیادی دارد. افراد روانی بعد با نیز عد معنویب دارد؛

اما  ،انجام شده است مرتبط با آن هایو مولفه سالمت معنوی و مفاهیممفهوم  در خصوص تبیین یهای بسیارپژوهشاگرچه 

با هدف تبیین هایی رسد انجام پژوهشبه نظر میاز این رو  .همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد تحقیقات اینعلیرغم 

توان می موضوعات بنیادی بهضمن اینکه با پرداختن  .بر مبنای رویکرد اسالمی همچنان ضروری ستمفهوم سالمت معنوی 

و به این ترتیب استفاده مقایسه کرد شود را نیز میمنتج به مفهوم سازی در رویکردهای اسالمی و غیر اسالمی  که مفاهیم و مبانی

 های علمی تولید شده در دنیا و نیاز و یا عدم نیاز به بومی سازی آنها نیز شفاف خواهد شد.از خروجی

 اولویت نظر مورد اهداف

 مبانی نظری و بنیادی معنویت با رویکرد اسالمیتبیین 

 با رویکرد اسالمی سالمت معنوی هایو شاخص هامولفه

 ارائه تعریفی دقیق و جامع از سالمت معنوی بر اساس رویکرد اسالمی و فرهنگ جامعه ایرانی

  مجری از انتظارات

 زال قابل قبول وارائه پروپ

  زالوبر اساس پروپ انیارائه گزارش می

 ارائه مقاله بعد از تحویل دادن گزارش نهایی

 در ترجمان دانش استفادهای جهت ارائه خالصه
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  در فرصت تعیین شده اتارائه گزارش

 طرح دهندگان انتخاب های ویژگی

 پژوهشی، داشتن تیم همکار ترجیحا چند رشته ایهای فعالیتسابقه ،  دارا بودن تخصص الزم و مرتبط

 طرح انتظار مورد های خروجی

 گزارشهای میانی و پایانی بر اساس پروپوزال

 مقاالت و خالصه مقاالت حاصل از طرح

 توضیحات

انتخاب عنوان در اولویت اعالم شده به اختیار مجری/ مجریان خواهد بود و امکان ثبت چندین عنوان ذیل اولویت  -

 وجود دارد.

مقاطع مختلف در دانشگاه علوم پزشکی ایران با ثبت از طریق استاد راهنمای مربوطه های دانشجویان در پایان نامه -

 امکان تبدیل به طرح شدن در مرکز را دارد.
 


