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 در بیمارستان ها و مراکز درمانی آموزش احکام نماز بیمارانشیوه نامه  

 

بیماری  نماز تنها عبادتی است که در هیچ شرایطی حتی. پرستش و عبادت ندای فطرت انسان، راز آفرینش و اصلی ترین نیاز بشر است

فرماید  شود آنجائیكه خداوند کریم می شود و نقش خالق بیشتر دیده می هر جا که نقش مخلوق کمتر می .از انسان ساقط نمی شود

شود و به درستی نماز، آرامش دهندة دل و روح  و این تجلی نیاز در بستر بیماری بیشتر احساس می "بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را"

در دعای شریف کمیل ( ع)همچنان که امیر مؤمنان علی . المتی داشته باشدتواند نقش به سزایی در س و جان آدمی است و می

 . ای نامت داروی درمان و ذکرت شفای بیماران« یا من اسمه دواء و ذکره شفاء»: فرماید می

یط خاص به منظور آشنایی بیماران بستری در بیمارستان ها با احكام و آداب نماز در شرادرمان و آموزش پزشكی  وزارت بهداشت،

برگزاری دوره آموزشی سالمت معنوی  اقدام بهستاد اقامه نماز کشور بیماری و کمک به اقامه نماز اول وقت در بین آنان با مشارکت 

 .می نماید

 

 :اهداف

 توجه بخشی به سالمت معنوی و نقش معنویت و نماز در بهبود وضعیت بیماران -1

 آموزش عملی آداب و احكام نماز در بین بیماران در شرایط مختلف جسمی  -2

 ترویج اقامه نماز و رونق بخشی به نمازهای جماعت بیمارستان ها و مراکز درمانی -3

 آموزش و توانمندسازی پرستاران و بهیاران در زمینه احكام نماز بیماران -4

 بین مراکز درمانی کشور الگوسازی بیمارستان نمازی و تعمیم آن در -5

 

 :مخاطبان

 ، پرستاران و بهیاران بیمارستان ها و مراکز درمانی منتخب(ایزرسوپرو)پرستاری ارانسرپرست مدیران پرستاری،

 

 : حجم برنامه

 (بر اساس سهمیه ابالغی به استان)بیمارستان 111

 

 :مدت زمان آموزش

 (مطالعه کتاب و بروشورهای آموزشی ساعت غیرحضوری شامل 4ساعت کالس حضوری و  4)ساعت 8

 

 :گستره اجرا

 مراکز استان و شهرستان های تابعه

 



 :زمان اجرا

 13۴5سال  و سوم سه ماهه دومو  ۴4سه ماهه سوم و چهارم سال 

 

  :یند اجرای برنامهآفر

تشكیل جلسه با دانشگاه علوم پزشكی استان و نهاد نمایندگی ولی فقیه با هدف برنامه ریزی مناسب جهت اجرای طرح مطابق  -1

 با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقامه نماز کشورتفاهم انجام گرفته از سوی ستاد 

توسط دانشگاه علوم  ها های بزرگ مرکز استان و شهرستان شناسایی و انتخاب بیمارستان های واجد شرایط با اولویت بیمارستان -2

 پزشكی

اطالع رسانی مناسب و شایسته به کادر پرستاری بیمارستان های تحت پوشش طرح از طرق مختلف نظیر بخشنامه، برگزاری جلسات  -3

 توسط دانشگاه علوم پزشكی توجیهی و تبلیغات محیطی در فضای بیمارستانی

استان و دانشگاه علوم پزشكی و اقامه نماز برگزاری دوره به همراه تعداد کالس مورد نیاز در هر بیمارستان از سوی ستاد  زمانتعیین  -4

 جهت انجام تمهیدات الزم اقامه نماز کشوراعالم به ستاد 

با درخواست مكتوب استان  کشوراقامه نماز ستاد طریق به تعداد فراگیران از  تهیه شده توسط وزارت بهداشت تأمین منابع آموزشی -5

 حداقل دو هفته قبل از اجرای دوره

 اقامه نماز کشوراعزام مدرسین دوره متناسب با نیاز استان ها از مرکز تخصصی نماز قم پس از اعالم کتبی استان توسط ستاد  -6

 پزشكی از سوی دانشگاه علوم برنامه ریزی جهت ثبت نام و شرکت پرستاران و بهیاران در دوره -7

کاربست آموزش های ارائه شده توسط پرستاران و بهیاران در بین بیماران نظیر راهنمایی و ارائه خدمات مشاوره ای به آنان درباره  -8

 توسط  ...احكام و آداب نماز بیمار، کمک به ادای فریضه نماز بیماران در اتاق های بستری و

 به امكانات مورد نیاز اقامه نماز برای بیماران از سوی دانشگاه علوم پزشكیفضاسازی و تجهیز نمازخانه های بیمارستان  -۴

از  برنامه ریزی جهت حضور حداکثری کادر درمانی، کارکنان، بیماران واجد شرایط و همراهان بیمار در نمازهای جماعت بیمارستان -11

 سوی دانشگاه علوم پزشكی

 از سوی دانشگاه علوم پزشكی اقامه نماز کشورن و اعالم نتایج به ستاد انجام نظرسنجی دوره از مدرسین و فراگیرا -11

 از سوی دانشگاه علوم پزشكی تجلیل از شرکت کنندگان فعال در دوره به صورت حضوری در ساعت پایانی دوره -12

و ستاد اقامه نماز  امه نماز کشوراقسازی و تهیه گزارش تصویری و مكتوب اجرای دوره در هر بیمارستان و ارائه آن به ستاد  مستند -13

 دانشگاه علوم پزشكی توسط وزارت بهداشت

 

 

 دبیرخانه ستاد اقامه نماز

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


