
 دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشریه اسالم و سالمت

  6: ، صفحه93دوره اول، شماره اول، بهار 

۶ 
 

 

  
  سخن سردبیر

  
  
  لِّلْمؤْمنینَ ورحمۀٌ وهدى الصدورِ فی لِّما وشفَاء ربکُم من موعظَۀٌ جاءتْکُم قَد النَّاس أَیها یا

 به دگانگرون براى رحمتى و رهنمود و هاست سینه در آنچه براى درمانى و اندرزى پروردگارتان جانب از شما براى یقین به مردم اى
  )57یونس( است آمده خدا

دانشگاه علوم  سالمت و اسالم فصلنامهاولین شماره ) ع(با استعانت از بارگاه حضرت احدیت و توسل به ائمه معصومین
تقدیم دوستداران و پژوهشگران  ،اسالمبویژه دین مبین  ،نید با مرتبط یپزشکحوزه  مقاالت درج و يگردآور هدف با پزشکی بابل

  .عرفت می گرددعلم و م
رسمی مجامع علمی  رشیپذ مورد هم يمعنو بعد در بلکه یاجتماع و یروان ،یجسم ابعاد در تنها نه سالمت یکنون يایدن در
  .است گرفته قرار یاجتماع رفاه و سالمت حوزه شمندانیانددنیا و 

 گواراترین ،ها نعمت برترین مانند لطیفی بیراتتعب با و شده مطرح ارزش یک عنوان به اسالم متعالی فرهنگ در سالمت
 عاجز آن شکر از آدمی که نعمتی ،نیست زندگی در خیري آن بدون که نعمتی ،مانده دور نظر از و ناشناخته قدر نعمت ،ها نصیب
 عیهاد قالب در باالخره و است شده گوشزد آن اهمیت و توصیف دیگر عنوان دهها و زندگی سرمایه ،مخفی دارایی ،دنیا حسنه ،است

  .است شده داده آموزش ایمان اهل به و شده مطرح پروردگار، از مهم درخواست یک عنوان به مختلف،
 آدمی نسل بقاي ضامن و اساسی نیاز را سالمتی چون ،میکر قرآن ،آن یاله کتاب و تیامن و یسالمت منادي اسالم نید

 شکل آغاز از را اش یزندگ برنامه و دهد یم ارائه او يرستگار و انسان یسالمت حفظ يبرا يقواعد و اصول و مدون ینظام ،داند می
کار  ،سالم هیتغذخواب و  ،بهداشت تیرعا مثل یفیوظا قالب در ،یاجتماع ي،فرد مختلف ابعاد در ز،یرستاخ روز به دنیرس تا يریگ

 به اسالم ينگر جامع يگویا هدهد ک یم قرار يبشر جامعه اریاخت در و کند یم میتنظ ،یجنس و یروح ،یجسم سالمت و محیط،
  .باشد یم سالمت موضوع

 يها ارزش رشد و سالمت بر مؤثر عوامل تبیین ات عمیق و بروز درتحقیقجامعه علمی و دانشگاهی ما بیش از پیش به 
 تحلیل اب هاي علمی پژوهشی و روش از استفاده باو ) ع(ینمعصوم یعمل و ينظر سیرة و کریم قرآن آیات از استفاده با یاخالق
 .نیاز دارد یاسالم منابع يمحتو

هاي مرتبط با علوم پزشکی و حوزه  رشته در ینید موضوعات به توجه جهت محققان قیتشو با تاافتخار دارد  هینشر نیا
را دانش پژوهان و استادان حوزه و دانشگاه  سالمت قدمی موثر در اعتالي سالمت جامعه بردارد و در این راستا دست اندیشمندان،

  .براي همکاري و ارائه مقاالت علمی به گرمی می فشارد
  

   سردبیر            
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