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سالپايان 4931:

چكيده 
مقدمه 
آموزه هاي الهی با ارائه اصول سبک زندگی ،راهنمایی جامع جهت رسیدن انسان به کمال مطلوب است.

این تحقیق با هدف بهرمندي از آموزه هاي قرآن و عترت پیرامون ثبات خانواده ،فرزندآوري و تعادل جمعیت و
ارائه راهکارهایی کاربردي جهت بهرمندي از این آموزه ها در اجراي سیاستهاي کلیی جمعییت ابالغیی مقیا
معظم رهبري سال  4939در برنامه هاي مراقبت سالمت و آموزش پزشکی کشور ارائه می شود.
روششناسي 

در بخش اول این تحقیق کاربردي میان رشته اي با رویکردتوصیفی -تحلیلی به تببین آییات و رواییات بیراي
پاسخگویی به سئواالت پژوهشی پرداخته شد .گرد آوري و مرور متون و آیات و روایات مرتبط بیا موضیو بیه
شیوه اي نظا مند صورت گرفته و به تحلیل محتوایی پرداخته می شود.در این مطالعیه بیا تحلییل محتیوایی
مفهومی-موضوعی به تبیین آموزه ها و راهبردهاي قران و عترت در باره سالمت خانواده و جمعییت پرداختیه
شده و کلیه مالحظات اخالقی رعایت شده است .در بخش دو این تحقیق ،مطالعه اي به شییوه کیفیی و بیه
شیوه بحث متمرکز در پانل خبرگان به منظور پیشنهاد راهکارهاي به کارگیري آموزه ها ي قران و عتیرت در
اجراي سیاستهاي کلی جمعیت در برنامه هاي مراقبت سالمت و آموزش پزشیکی صیورت میی پیییرد.نمونیه
گیري خبرگان به روش هدفمند است.
يافتهها 

نتایج این تحقیق ارائه یک مجموعه یکپارچه ارزشمند از مفاهیم و ارزشها و آموزه هاي قرآن و عترت پیرامون
مسئله تشکیل خانواده و فرزند آوري ،اهمیت جمعیت و ارتقاي سالمت فردي ؛ خانوادگی و اجتماعی  ,هچنین
راهبردهاي قرآن و عترت براي ارتقاي سالمت و صالبت خانواده و جمعیت مطلوب و ارائه راهبردهاي خبرگان
جهت پیاده سازي این آموزه هاي الهی در برنامه هاي مراقبت سالمت و آموزش پزشکی کشور در جهت اصالح
سبک زندگی ایرانی اسالمی است.
بحثونتيجهگيري 

پویا نمودن جامعه ایرانی با احیائ ارزشهاي اخالقی و بنیانهاي جهان بینی قرآنی سبب برقراري تمدن ایرانیی
اسالمی است .براي بازسازي این تمدن یکی از مهمترین زمینه ها مسئله تحکیم بنیان خانواده و تکریم مادران
است .امروزه زنان ایرانی داراي باالترین سطح تحصیالت هستند و در مسئولیتها ي اجتماعی بیش از گیشیته
حضور دارند حمایت وتکریم زنان ،رعایت حقوق زن و تکالیف خانوادگی بر اساس آموزه هاي قیرآن و عتیرت،





زمینه ساز استحکا بنیان خانواده و افزایش کمی و کیفی جمعیت ایران بیا زنیان تحصییل کیرده و فعیال در
جامعه است.
بهره مندي هم جانبه از راهبردهاي قرآن و عترت در برنامه هاي آموزش علو پزشکی بیا هیدف ارتقیاي نیر
باروري ،حفظ و ارتقاي سالمت خانواده در تمامی ابعاد ،در ارتقاي جمعیت کشور از اهمیت ویژه اي برخیوردار
است .اصالح و تکمیل آموزشهاي عمومی و فرهنگسازي براي فرزند پروري ،آموزش مهارتهاي زندگی بر مبناي
فرهنگ و ارزشهاي دینی و همچنین توسعه و تقویت نظا ارائه خدمات بهداشتی در جهت سالمت بیاروري و
فرزند آوري سبب تحکیم بنیان و پایداري خانواده است .راهبردهاي جامع ارائه شیده ،ضیامن نهادینیه سیازي
الگوي ایرانی اسالمی سالمت خانواده و براي رسیدن به جمعیت مطلوب کشور هستند.
كليدواژه :قرآن و عترت ،ارزشهاي اخالقی ،سبک زندگی ،سالمت خانواده ،جمعییت ،فرزنید آوري ،مراقبیت
سالمت ،آموزش علو پزشکی.

