/022د
0862
.......
..../................
7911
28/71
.......
..../................
ندارد
...........................

معاون محترم آموزشی دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،
درمانی ...
سالم و ادب و تسلیت به مناسب ایام ماه محرم،
یکی از مفاهیم بسیار مهمی که در دانشگاهها خصوصاً در رشتههای علوم پزشکی باید به صورت
اقناعی به دانشجویان منتقل شود ،مفهوم معنویت و سالمت معنوی است .در مورد تقویت این مفاهیم و تحلیل
عمیق علمی آن بحثهای بسیار گستردهای وجود دارد اما در مقام عمل الزم است به بهترین شکل ممکن
تالش گردد که دانشجو با این اعتقاد و باور سیر تعالی علمی را طی نماید که این جهان هدفمند و مخلوق
خداوند حکیم است و با افزایش دانش ،افتادگی و تواضع واقعی که حاصل درک عظمت خلقت است بر رفتار و
گفتار و پندارشان مستولی گردد .قطعاً دانشآموختهای که چنین نگاه فرامادی را درک نمودهباشد ،در عرصه
ارایه خدمت نیز به سالمت و عوامل موثر بر آن به شکلی جامعتر نگاه و حفظ و ارتقاء سالمت جسم تنها
هدفش نخواهد بود.
با این مقدمه کوتاه ،الزم است تدابیری اندیشیده شود تا در درون دانشگاه در تمامی مقاطع ،دروس و کلیه
واحدهای درسی ،اعضای محترم هیات علمی به این مهم توجه خاص فرموده و با زبان علمی و در حین
فرآیندهای جاری ،درس خداشناسی را به زیباترین شکل ممکن ارایه فرمایند.
البته این اقدام با دستورالعمل و قوانین و مقررات ،جاری نمیشود و باید با عالقه و عشق و تدبیر پیادهسازی
شود .همچنین ایجاد فضای معنوی در دانشگاه ،پیشنیاز فراهم آوردن زمینه شکلگیری چنین گفتمانی است و
تا زمانی که صداقت ،صفا و صمیمت و احترام متقابل به صورت مشهود در دانشکدهها و بیمارستانها تبلور
نیابد ،رسیدن به هدف بیان شده نیز به خوبی میسر نخواهد بود.
با توجه به این توضیحات ،لطفاً مدیریت فرمائید جلسات بارش افکار در سطوح گروههای آموزشی و
دانشکده ها شکل بگیرد و با جلب مشارکت حداکثری اعضای محترم هیات علمی ،تالش گردد تا ضمن بررسی
عمیق موضوع ،راهکارهای خود را برای پرداختن بیشتر به مقوله سالمت معنوی تنظیم و با حمایت
حضرتعالی زمینه اجرائی شدن آنها فراهم گردد.

در این مسیر به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق دانشگاهها با یکدیگر مزید امتنان خواهد بود.
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