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حِي  ْْحِن الره ِ الره  ِبْسِم اَّلله

َّنه َيُکوُن َلُه 
َ

َ َقْد َبَعَث َلُکْم طاُلوَت َمِلکًا قاُلوا أ ْ ِإنه اَّلله ْم َنِبهُُّيُ َو قاَل ََلُ
َ اْْلُْلُک َعَلْينا َو َنْحُن  َحُق ِباْْلُْلِک ِمْنُه َو ََلْ ُيْؤَت َسَعًة ِمَن اْْلاِل قاَل ِإنه اَّلله

َ
أ

ُ ُيْؤيت ْسِم َو اَّلله ُمْلَکُه َمْن َيشاُء  اْصَطفاُه َعَلْيُکْم َو زاَدُه بَْسَطًة ِِف اْلِعْْلِ َو اْلجِ
ُ واِسٌع َعلٌي ﴿البقرة،   ﴾247َو اَّلله

 یزمامدارحکمرانی و شما به  یخدا طالوت را برا یدردت یبه آنان گفت: ب یامبرشانو پ

از  ییکه ما به فرمانروا و حال آن کند. گفتند: ]شگفتا![ چگونه او بر ما حکومت یختبرانگ

 حکمرانی]پس ما کجا و است. داده نشده  یمال یو به او وسعت و فراخ یم،او سزاوارتر

 [کجا!؟ یدستته یانسان

داده؛  یفزون یجسم یرویو ن علمرا در  یو و یدهبر شما برگز [ گفت: خدا او رایامبرشانپ]

عطا  یارکند؛ و خدا بسیرا به هر کس که بخواهد عطا م یشزمامدارحکمرانی و و خدا 

 .کننده و داناست
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ْْحِن  اَّلِل  ِبْسِم  حِي  الره  الره
 

 ارجمندسرور 

 سالم و رحمت الهی بر شما

 

ی نتیجه شیمیاییمصرف داروهای  %70مراجعات پزشکی و  %60کاهش بیش از 

باشد که در ارزیابی میدانی کارگروه سالمت قرارگاه پیشرفت و نصرت الهی می

 آبادنی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ترسیم یافته است.

ساکن در مناطق  یهزار خانواده این ارزیابی میدانی از یک نمونه آماری شامل دو

از حوزه فعالیت  تنها بازتابِ بخشیو ی بدست آمده ز سراسر ایران اسالممحروم ا

 .استکارگروه سالمت 

ای دینی و جهادی از طالب علوم اسالمی با شبکه این توفیق الهی دستاورد تالشِ

آفرینی، سازی، ارزشفرهنگ برایدینی تربیتِ که با الگوی  است «امام روستا» نامِ

 د.نکنزایی در حوزه سالمت فعالیت میاشتغال و دهیآموزش

محتوایی سند »نامِ  ای باالگوی این فرآیند تجربه شده و نتیجه بخش در مکتوبه

امیدواریم با اجرای این است که تنظیم شده  «راهبردی سالمت در دولت اسالمی

میسر های انسانی و اسالمی و مبتنی بر ارزش بومیسند، سالمتِ پایدار، ارزان، 

 گردد.

 

 

 

 

 

ی اسالمی سبک زندگ ای برای احیاء و تحققاجرای این سند بدون شک مقدمه

 قابل دریافتما  های ارتباطیو کانال رسانیاطالع از پایگاه)این سند ایرانی است. 

 است.(

البته، اجرای کامل این سند نیازمندِ تغییراتی اساسی در قوانین و ساختارهای مرتبط 

نیاز به تربیتِ  اجرای حدِ قابل قبولی از آن، ولی است،در کشور مت با حوزه سال

 دارد. و کارآزمودهافراد تراز 

تعدادی از این افرادِ مستعد و تالشگر را در سراسر کشور آماده به  ما به سهم خود

ی سالمت را محقق تا بخشی از وظایف دولت اسالمی در حوزه ایمخدمت نموده

 سازند.

های پاسداران انقالب اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و مرکز مدیریت حوزهسپاه 

 اند.های اولیه از این حرکت فراهم نمودهعلمیه نیز مقدماتی را برای حمایت

به طراحی کرده تا  فراگیری سالمت تسهیلِ یبرارا  «یلهَــسُ»لذا خدمتی به نام 

ی انسانی و از این سرمایه و جهادی ی دینیشد این شبکهرُبتوانیم با  توفیق الهی

ی سالمت و سبک زندگی نهادهای حاکمیتی در راستای رفع محرومیت در حوزه

 شاءاهللان .استفاده نمائیم

 .است یدهگرد یانب یلطرح در ادامه به تفض ینا

 یقمن اهلل توف و
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ْْحِن  اَّلّلِ  ِبْسِم  حِي  الره  الره

 سهل و آسانِ سالمتتِ فراگیری ؛ لذّسُــهَیل
ندگی فعاالن موثر خدمتی ماندگار در آموزش و ارتقای سالمت و سبک ز ،هَیلــسُ

 با رویکردِ است که های جهادی(روستا و محله، مسئولین اجرایی و هسته امامانِ)

و سبک  سالمت یبرای رفع محرومیت در حوزهسازی نگ فرهآفرینی و ارزش

 .کندجامعه فعالیت میزندگی 

 

 

 

 

 ها؛وعده

  کاهش مراجعات پزشکی و مصرف داروهای شیمیایی 

  نشاط زندگی با آسایش بدن و آرامش روح 

  آوریحرکت در مسیر خودکفایی علمی و فن 

   سالمت و سبک زندگیی حوزهاحیای هویت دینی و ملی در 

 ها؛ویژگی

  اقتدار علمی 

  آموزش آسان 

  گسترش سریع 

  بخشی چشمگیرنتیجه 

  کاهش هزینه 

  همراهی پایدار 

  پشتیبانی مستمر 
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 فرآیند؛

 دعوت .1

روستا و محله، مسئولین اجرایی  )امامانِ فعاالن موثراز  دعوتشناسایی و 

سهل  یریفراگ برای ان محوریراهبرو  انامام توسط های جهادی(و هسته

خدمت  ذیل جهادِسازی آفرینی و فرهنگ ارزش در جهتو آسانِ سالمت 

و سبک سالمت  یحوزهرفع محرومیت در  برای (به پیوست آمده است)رسانی 

 !سازجریان گروهیک تشکیل با هدف ساده و  یبا بیان ،یزندگ

 ؛تبیین 

های روز مردم و تبیین نسبت آن پس از شنیدن مساله بیان مسائل

با و اشتغال  معیشتنسبت مانند:  با سالمت و سبک زندگی،

و در نهایت،  تربیت با سالمت، محیط زیست با سالمت ،سالمت

 یا فوری!  و راهکارهای کلی (به پیوست آمده است)ها سرفصل یارائه

 ؛تشکّل سازی 

را  نماکه دعوتِی موثر افراداز میان  ی اولیه فعاالنهستهتشکیل 

 هایبرای آغاز معاشرت ،اندپذیرفته و مخاطب ما گردیده

سهل و آسانِ  عملی، توصیه و ترویجِ خیرخواهانه، اقداماتِ

 و سبک زندگی. سالمت

 یرخواهانهمعاشرت خ .2

و  یماد هاییزهو انگ یفاتساده و بدون تشر یگفتگو اتجلس تشکیل

  یتحقق اثرگذاربرای اعضای گروه با محوری  راهبرو  امام توسط ،یمال

 

 

 

 معاشرتو بسط اخوت ایمانی به روشِ  یقرفنقشِ احیای  یتبا محور

آموزش ، بیان مسائلشنیدن و  رصد، در جهت (به پیوست آمده است)یرخواهانه خ

 .یب به مطالعه و پژوهشترغ و

 رصد؛ 

در اعضای گروه توسط  (به پیوست آمده است) «رصد کاربرگ» تکمیل

و سبک زندگی قبلی ای تعیین سطح معلومات بر همان جلسه اول

 .در سالمتایشان 

 ؛آموزش 

 :در جهت یمقلب سل یهنظر یلذ گروهاعضای دانش  ارتقای

 .به ویژه تغذیه یآداب زندگ اصالحِ ب. یقلب یباورها ییرِتغالف. 

  ؛کتابچهارائه 

سالمت و سبک  یای در حوزهنظریه قلب سلیم؛»معرفی و ارائه 

 برداری.برای مطالعه و بهره کنید(یافتدرهَیلــسُارتباطیهایکانال)از« زندگی

 ؛مطالعاتی و پژوهشی بعامن 

 یو راهکارها یاسالم طب» ،«مفضل توحید» های:کتاب معرفی

فی آداب  هالشیعسِراج »، «المُت َّقینهحِلْیَ» ،«هایماریاز ب یشگیریپ

در دولت  سالمت» یاطالع رسان یگاهپا معرفی و «هالشریع

   //:ir114tebhttps.  :سآدر به« یاسالم
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 عملی اتِاقدام .3

سواالت  یلذمحوری  راهبرو  امام توسط یرخواهانهخ یهامعاشرت تکرار

سالمت و سبک  یحوزهدر  با ایجاد زمینه تحقیق و پژوهش اعضای گروه

در تقویت اراده و انگیزه ایشان  به منظور و برای تقویت بنیه علمی زندگی

 .عملیو نکوهش بی هااقدام و عمل به آموزه یراستا

 ؛مطالعاتی و پژوهشی بعامن 

 فی طب الرسول هدراس» مانند: یتخصص یهاکتاب معرفی

 «الکمال همرآ»و « المصطفى

 رصد؛ 

اعضای گروه پس بار توسط  یندوم یبرا «رصد کاربرگ» تکمیل

 ی سالمتهابه آموزه هاآن تعیین میزان عملِبه منظور آموزش از 

  .در سالمت ها و سبک زندگیروشتغییرِ  ینتیجهارزیابی و 

 و ترویجتوصیه  .4

 و اهل اقدام و عمل صالح یدهآموزش د اعضای گروهِ تشویقو  یبترغ

گذاری شیرینی تغییر در آفرینی و به اشتراکارزش به راهبرو  امام توسط

 سفیر سالمت»به عنوان  . اعضای گروه در این مرحلهزندگیشان با دیگران

سالمت  یحوزهتبلیغ و تدریس در  :هایی چوندر زمینه «و سبک زندگی

به  و سبک زندگی، فروش محصوالت سالم، انجام اعمال یداوی و ...

 پردازند.فعالیت می

 

 

 

 

 یی؛پاسخگو 

به  ییو پاسخگو یراناز سف علمی و راهبردی یبانیپشت حمایت و

 یحوزهدر  یرانسفبیشترِ تسلط  یدر راستا یشاناسواالت 

 .یسالمت و سبک زندگ

  ؛کتابچهارائه 

، راهبردی سالمت در دولت سند محتوایی»معرفی و ارائه 

 برداری.برای مطالعه و بهره کنید(یافتدرهَیلــسُارتباطیهایکانال)از« اسالمی

 ؛دعوت 

و سبک  سالمت یرانسف توسطفعاالن موثر از  و دعوت ییشناسا

 در جهتسهل و آسانِ سالمت  یریفراگ برای یزندگ

رفع  برای ذیل جهادِ خدمت رسانی یو فرهنگ ساز ینیآفرارزش

با و ساده  یبا بیان ،و سبک زندگی سالمت یحوزهدر  یتمحروم

 ساز!تشکیل یک گروه جریانهدف 

 ارزیابی؛ 

 تاثیربرای تعیین میزان  (به پیوست آمده است) «ارزیابی کاربرگ» تکمیل

 .و سبک زندگی بر خانوادها و جامعه سالمت یرانسف
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 ؛هاپیوست

 یشرَفت دَرتَحَقُقِ عِدالَت وَ پ یبَرا یجَهادِ خِدمَت رِسان»در  چگونه

 یم؟شرکت کن« یسَالمَت و سَبکِ زِندِگ یحوزه

از طاغوت  یرویو عدم پ یدُرُست با نف یتحقق سالمت و سبک زندگ .1

 .است یسانمحصول جهاد خدمَت ر یشود و عدم وابستگیآغاز م

گوناگون  یهااِستضعاف و ظُلم یت،حرومرفع م یبراهاد و کوشش ما  ج .2

و  یاسالم یسالمت است که با تحقق سبک زندگ یدر حوزه یو عَمل یعِلم

 .یردگیسالمت صورت م یاسالم در حوزه یاثرگذار

و تسلط قدرت حق،  یامر الله داشتن به باور ،جهاد یندر ا یترمز موفق .3

برابر   در یم، عدم تسلمومنانه یاراده یتآن تقو یجهو تعقل است که نت یاردرک اخت

 .شودیاهلل م یتو عبود یطشرا

 .یستحرکت ما ن ییزهانگ یاهلل است و منافع شخص یتما وال یلمبداء م .5

 

 

 

 

 

 

 

نه توقف تا  ،موجود است ینید یما اصالت با انتقال محتوا در حرکت .6

 !یحداکثر یحصول محتوا

صورت  یغاتیتبل یبه سبک پروپاگاندا یامانتقال محتوا با تکرار پ ینا .7

 .است یرخواهانهخ یهاغ چهره به چهره با  تکرار معاشرتنگرفته و روش ما ابال

 .عالم و عامل بودن است یرخواهانهدر معاشرت خ یرشرطِ تاث .8

 یساز اصل ینهزم یمانیو برادر ا یقنقش رف یفایا ینی،د یدر کنار محتوا .9

 .حرکت است ینا

دَر  یشر فتت حَقُقِ عِدال ت وَ پ یبَرا یجَهادِ خِدمَت رِسانکالم؛  یکدر  .10

 یقنقش رف یایاز منکر با اح یامر به معروف و نه ی،سَالمَت و سَبکِ زِندِگ یحوزه

 .است یرخواهانهدر قالب معاشرت خ یمانیو بسط اخوت ا
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جَهادِ خِدمَت رِسانی بَرای

ت تَحَقُقِ عِدالَت وَ پیشرَف

دَر حوزه ی ساَلمَت و 

سَبکِ زِندِگی

 زامبارزه با عوامل بیماری

؟عوامل بیماری زا چیست

ابتالء و آزمایش الهی

خودباختگی و تسلیمِ
انسان در برابر؛

وسوسه های شیطان

ظلم و تعدی به دیگرانترس از فقر

ارتکاب فحشاءامر به فحشاء

خواسته های نفسانی

زیاد نوشیدنزیاد خوردنتنوع طلبیخوردن خبیثات

عدم رعایت آداب زندگیجهل مردم

به هم ریختگی زمان  
خواب

به هم ریختگی مسائل
جنسی

یدنیا و شرایط پیرامون

حسدحرص و طمع

طاغوت

طایجاد باورهای قلبی غلصرفا ً تجربیعلوم انسانی غربی

اهرم تبلیغات و ترسفرهنگ غربی

ترویج دنیاطلبیانیبسط خواسته های نفس

اد مداخله گری توسط اسنقوانین غربی
بین المللی

اعمال آداب زندگی غلط

بسط حرص و طمعاقتصاد غربی

ضعف در  )ضعفِ قلب 
به ( رهبری و مدیریت بدن

علت عدم باورِ امر اللهی و 
تسلط قدرت حق، عدم  
درکِ اختیار و عدمِ تعقل 

سط  آسیب تحمیل شده تو
دیگران

برخوردها و تصادفات

نزاع ها و جنگ ها

چشم زخم

آسیب رسانی دیگر 
!موجودات

عامل مبارزه با عوامل  
بیماری زا کیست؟

تمام افراد امتدر بعد فردی

مادردر بعد خانوادگی

رفیق، دلسوز، خیرخواه و طبیب؛در بعد اجتماعی
امید بخش

اهل معاشرت خیرخواهانه 
و الفت ایمانی

دشمن با دشمنجان بر کف برای دوست

روش مبارزه با عوامل  
بیماری زا چیست؟

تکرار معاشرت  
خیرخواهانه

یاصالح باورهای قلببرای

با اتکاء به عقل؛ مرکز  
تحلیل دادها

با تشخیص دشمن و 
روش های دشمنی

با درک درست از حقیقت 
انسان

اصالح آداب زندگیبرای

رفتارهای اصالحیارتباط با دیگرانمسائل جنسیخوابتغذیهتنفس

تقویت قلببرای

توصیه به توسل، مناجاتتوصیه به تالوت قرآنترویج علمایجاد فضای تفکر و تعقل
و دعا

توصیه به صبر و مقاومتتوصیه به صدقه و انفاق
در برابر دشمن

رفق و محبت

نتایج معاشرت  
خیرخواهانه 

(تصمیم)انتخاب (نیت)عزم و اراده درک اختیار

اقدام و عمل

اجتماعیخانوادگیفردی

تشکیل یک گروه جهادی با رفقا در راستای انجام جَهادِ خِدمَت رِسانی بَرای تَحَقُقِ عِدالَت وَ پیشرَفت دَر حوزه ی  !معاشرت خیرخواهانه هر مخاطب با حداقل پنج رفیق جدید و برادر ایمانی دیگرتوصیه و نشر محتوا
ساَلمَت و سَبکِ زِندِگی اِسالمی

نتیجه؛

ارتقای سالمت،

،کاهش مراجعات پزشکی

کاهش مصرف دارو
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 یهایاتتمام عمل یو سازمان دهنده یکل یمفهوم یجَهادِ خِدمَت رِسان .1

 .اهلل استحزب یانجر

 .است یتوانمندساز یبرا یروش یرخواهانهمُعاشِرَتِ خ .2

 .باشدیو نگهداشت شبکه م یجادا یچگونگ یمانیبَسطِ اُخوتِ ا .3

 قابل انفکاک است. یرو غ یوستهسه مفهوم به هم پ ینا .4

چگونه این مبارزه را فراگیر کنیم؟
رای تشکیل هسته ی مقاومت ب

مبارزه با عوامل بیماری زا  
روش

برگزاری دوره های آشنایی و معارفه  

(هشت ساعت مباحثه)یک روزه 
بحث و گفتگو ذیل نظریه ی قلب سلیم؛

حوریتمتحلیل شناخت  انسان، هستی و سالمت با 

عقل

تحلیل حیات با محوریت

آب و حرارت

تحلیل آداب زندگی با محوریت

تنفس و تغذیه

تحلیل سالمت با محوریت

قلب

تحلیل عوامل بیماری زا با محوریت

هوای نفس

تحلیل عوامل موثر در درمان با محوریت

دم، بلغم و مره

تحلیل نقش طبیب با محوریت  

معاشرت خیرخواهانه

به ارائه نقشه راه و سرفصل مباحثات

صورت مکتوب

تکرار معاشرت و گفتگو در مورد  

سرفصل ها براساس سوال مخاطبان

تشکیل هسته ی مقاومت برای؛

انتقال محتوا با روش تکرار معاشرت های  

خیرخواهانه

تقویت محتوای علمی

پاسخگویی به سواالت  

با استفاده از معاشرت خیرخواهانه
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 مُعاشِرَتِ خیرخواهانه چگونه است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش تحقق اثرگذاری  
قرفیبا محوریت نقشِ 

بسط اخوت ایمانی

ا بمعاشرت خیرخواهانه
رفقا و برادران ایمانی

آداب معاشرت

فضای حاکم بر )
معاشرت خیرخواهانه و 

(الفت ایمانی

با محوریتِ والیت اهلل

صادقانه

امانت دارانه

ی و صمیمانه و با مهربان
دلسوزی

مسئوالنه و متعهدانه

ساده و بدون تکلف

(راُذن خی)با گوش شنوا 

با مروت و مدارا

با بصیرت و آگاهی

با امید و اعتماد

با پیش قدم و پیشرو شدن

با حداقل نفرات از بین رفقا و 
برادران ایمانی

(نه برای کنترل و فریب افکار عمومی)برای تفاهم 

(بدون درنظر گرفتن منافع شخصی)با خدمتگزاری بی مزد و منت

روش گفتگو و مذاکره
علمی در معاشرت  

خیرخواهانه

بر اساس نیازهاطرح سوال

انحراف ریشه ایی مبداء میل شدن غرایز حیوانهرم نیازهای مازلو

صراط مستقیممبداء میل شدن والیت اهللکره نیازهای الهی

ارائه سر فصل های  
پیشنهادی

بخشی از آن در اصالح باورهای قلبی
صفحات بعد آمده است

بخشی از آن در اصالح آداب زندگی
صفحات بعد آمده است

تقویت قلب

بر صبر و مقاومت  در براصدقه و انفاقتوسل، مناجات و دعاتالوت قرآنعلمتفکر و تعقل
رفق و محبتدشمن ارائه کتب مرجع و منابع 

تحقیق

عدم ارائه  جزوه و کتب 
آموزشی

جمع آوری داده هاتحقیق و تامل

وحیانی

کتب رواییقرآن کریم

تجربی

تجربیات بزرگانمشاهدات شخصی

تحلیل داده هاتعقل و تدبر

(ایمان)تولد پاسخ 

ثبت، جزوه نویسی و 
ارائه تحقیق

نتایج معاشرت  
خیرخواهانه 

(تصمیم)انتخاب (نیت)عزم و اراده درک اختیار

اقدام و عمل

اجتماعیخانوادگیفردی

!معاشرت خیرخواهانه هر مخاطب با حداقل پنج رفیق جدید و برادر ایمانی دیگرتوصیه و نشر محتوا
تشکیل یک گروه جهادی با رفقا در راستای انجام جَهادِ خِدمَت رِسانی بَرای تَحَقُقِ عِدالَت وَ پیشرَفت دَر حوزه ی  

ساَلمَت و سَبکِ زِندِگی اِسالمی

تشکیل هسته های 
ا مقاومت برای مبارزه ب

عوامل بیماری زا

ت  با استفاده از  معاشر
خیرخواهانه
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 هافصلسر

 ؟یستچ

بخشی از سرفصل های  
پیشنهادی؛

اصالح باورهای قلبی

مبتنی بر داده های  با اتکاء به عقل؛ مرکزتحلیل دادها
ت مرجعیت علمی اهلبیوحیانی

علیهم السالم
شهودیتجربی

های دشمنیبا تشخیص دشمن و روش

وسوسه های شیطان
ترس از فقر

امر به فحشاء
خواسته های نفسانی

جهل مردم

دنیا طلبی

وابستگی به طاغوت

صرفا ً تجربیعلوم انسانی غربی

علل بیماری ها!سلول مبدا حیات

ریزمغذی هاژن و سلولانگل و باکتریمیکروب و ویروس
فرضیه تکامل داروین

کدستکاری ژنتیدگرگون طلبی
اهرم تبلیغات و ترسفرهنگ غربی

یترویج دنیاطلبانیبسط خواسته های نفس

اسناد بین المللیمداخله گریقوانین غربی

اقتصاد غربی
انهسفته های بدون پشتو...دالر ، یورو و 

امکانات و تجهیزات  
گرانمخربکاذب

با درک درست از حقیقت انسان

ارکان
ماءریحنارنور

طینسرشت
(یابس)خشک خاک

(رطب)تر آب

قلباشیاء

عقل

(خون)جسم 

اعضاء

حواس
چشاییالمسهبویاییبیناییشنوایی

اسباب رضا و غضب

افعال
مجامعتخواب و بیداریخوردن و آشامیدن

اسباب رفع نیازها

قوا
مربیهدافعههاضمهماسکهجاذبه

اناسباب رشد و نقص نفس

روح

ویژگی های بارز 
انسان

(متصمی)انتخاب (نیت)عزم و اراده اختیارمبداء میلتعقل

طبایع

معتدلریح

(با حرارت)تر و گرم دم

مره
خشک( با حرارت)گرم مره صفرا

سرد خشکمره سودا

سرد و تربلغم

علل بیماری ها

...مانند؛ ناامیدی، حرص، حسد و شیطان، نفس،جهل، دنیا و طاغوتباورهای غلط ناشی از 

مانند؛ گناه و ظلمرفتارهای غلط

عادت های غلط

اعتیادهای حقیقی
مواد مخدر

داروهای شیمیاییصنعتیسنتی
خوراکی ها و نوشیدنی ها

بستنینوشابهچای سیاه وارداتی
اعتیادهای مجازی

بازی های آنالینموسیقی
عدم رعایت آداب اسالمی

رفتارهای اصالحیارتباط با دیگرانمسائل جنسیخوابتغذیه
رانآسیب  تحمیل شده توسط دیگ

الهیابتالء و آزمایش 
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بخشی از سرفصل های  
پیشنهادی؛

اصالح آداب زندگی

تنفس

تغذیه

نوع تغذیه

از مال حالل

مصرف طیبات

آب سالم
آب جوشیده ولرمآب باران

نان سبوس دار و سویق
نخودعدسعنابسنجدبرنججوگندم

شیر سالم

عسل چند گیاه

نمک طبیعی

سرکه خمری

روغن ها
بادامکنجدحیوانیکرهدنبهشحمزیتون

گوشت ها
شترماهیطیورگوسالهبزگوسفندکبوتر

گیاهان

میوه جات
مرکباتآلوسنجدعنابگالبیبه سیبانجیرانارخرماانگور

سبزی جات
سیرپیازشلغمتربکاهوشنبلیلهبرگ  چغندرخرفهریحانکاسنیتره

صیفی جات
زردکخربزهخیاربادمجانکدو

حبوبات
باقاالعدسماشلوبیانخود

ادویه جات

مفرد
تخم شربتیزنیانسماقزعفرانافتیموناسفندزنجفیلآویشنسناسیاه دانه

مرکب
دیگر مرکبات رواییشافیهجامع امام رضاحضرت محمد

عدم مصرف خبیثات

حرام گوشت ها
ذبح غیر شرعیحشرات غیر از ملخصدفخرچنگماهی مرکب(ژله و پاستیل)خوک سگ

مشروبات الکلی

غذاهای صنعتی
انواع شیرنی و شکالتانواع سس  و چاشنیقند و شکر سفیدچای سیاه وارداتینوشابهنمک ید دارروغن های تراریخته

زمان مصرف
نگیهنگام گرسنگی و تش

اول روز و اول شب

روش مصرف

شروع با بسم اهلل

جرعه جرعه آشامیدن
شب نشستهروز ایستاده

جویدن کامل
خوردن دسته جمعینشسته خوردن

پرهیز از اسراف

پایان با حمد خدا
مقدار مصرف

انصراف قبل از سیری  آشامیدن کمخوردن کم  

خواب

زمان خواب
راول شب، بعد از عشاء تا سحخواب کامل

قبل از ظهر شرعیخواب مختصر

منع خواب
در زمان نمازهابین الغروبینبین الطلوعین

خواب کم و کوتاه
مسائل جنسی

نارتباط با دیگرا
دیگر آدمیانحیواناتاجنهمالئکه

خدمت بی منتمعاشرت
سالمتتربیتمعیشترفع نیازهای ضروری با محوریتِ والیت اهلل

سخن کم و کوتاه

رفتارهای اصالحی
سعوطسوزاندنتنقیهقیحجامت و فصد(ماساژ)دلک و غمزدرمان به ضدپرهیزرفع یبوستعطرپیرایش و آرایشحمام و نورهنظافت
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 ؛مؤثر بوده است افراد زیردر تغییر باورهای قلبی و اصالح آداب زندگی  ،و سبک زندگی سفیر سالمت 

 شبکه اجتماعیو شماره شماره تماس  نام و نام خانوادگی ردیف
 ی سالمتنوع فعالیت در حوزه

 فروشنده غمبلّ
 محصوالت سالم

 قابله، حجّام،
 سفیر سالمت طبیب ... و ماساژور
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 شهرستان:          استان:                  موقعیت جغرافیایی  

 شهر / روستا:                                                دهستان:

 سفیر مشخصات فردی

 متأهل   وضعیت تأهل: مجرد         سیت: آقا         خانم     جن                             سال تولد:         نام و نام خانوادگی:                        

 شماره تماس:               تعداد اعضای خانواده:            شغل سرپرست خانواده:               

 سفیرر ب مؤثر سالمتِ راهبر یا اماممشخصات 

 شماره تماس:           نام و نام خانوادگی:                     

 (رصد آمده است. کاربرگها در دانسته نیا اهمّ) ؟ نخورد ایداند که چه و چگونه بخورد یمسفیر تا چه اندازه . 1

 درصد 100 حدوداً  درصد 80تا  درصد 50تا  درصد 30تا   تقریباً هیچ

 ؟کندیخود عمل م یهابه دانستهتا چه اندازه سفیر . 2

 درصد 100 حدوداً  درصد 80تا  درصد 50تا  درصد 30تا   تقریباً هیچ

 کاهش داشته است؟ سفیرچه میزان مراجعات پزشکی  اسالمی زندگی سبک و طباز ابتدای آشنایی با . 3

 تقریباً مراجعه نداشته است  درصد کاهش 80تا   درصد کاهش 50تا   درصد کاهش 30تا   کاهش نداشته است

 کاهش داشته است؟ سفیر شیمیاییمصرف داروهای چه میزان  اسالمی زندگی سبک و طباز ابتدای آشنایی با  .4

 نداشته است تقریباً مصرف  درصد کاهش 80تا   درصد کاهش 50تا   رصد کاهشد 30تا   کاهش نداشته است

 ؟ی خویش مؤثر استدر تغییر باورهای قلبی و اصالح آداب زندگی خانوادهسفیر چه میزان  .5

 درصد100حدوداً   درصد80تا   درصد50تا   درصد30تا   تقریباً هیچ

 آیا سفیر نقش آفرینی خود را در اصالح سبک زندگی و سالمت به یکی از وجوه ذیل انجام می دهد؟ .6

 طبیب بند و ...حجّام، قابله، ماساژور، شکسته  فروشنده محصوالت سالم و سبک زندگی اسالمی سالمتمبلّغ 

 نام و امضاء ارزیاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ید!ـباط باشـبا سُــهَیل در ارت  

 پایـگاه اطالعرسانی و کانالهای ارتباطی؛

 
 www.sohayl.ir 

 https://eitaa.com/sohayl_ir 

 https://Sapp.ir/sohayl_ir 

 https://ble.im/sohayl_ir 

 https://balo.me/sohayl_ir 

 

 تمامی متون، کتابچهها، اسـناد، کاربرگها و پیوستها از طریق

 این پایگاه اطالعرسانی و کانالهای ارتباطی قابل دریافت است.



        䜆䀆䀆∆      䜆✆䀆䀆䀆䀆 
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