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مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
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بسمه تعالی

آميختگــي طبابــت بــا اخــاق، بــه انــدازه مفاهيــم و معانــي بلنــدي همچــون اعتمــاد، احتــرام، رازداري و ديگرمــداري، قدمــت دارد. 
اگــر در جامعــه مــا حرفه هــاي علــوم پزشــكي قــدر مــي بيننــد و بــر صــدر مــي نشــينند، نــه بــه خاطــر شــرايط اقتصــادي و اجتماعــي، 
كــه بــه دليــل پشــتوانه ي اخاقــي و معنــوي آن هاســت. ايــن پشــتوانه ي غنــي و گرانبــار، ميــراث و ثمــره ي حرفــه مندانــي اســت كــه 
اخــاق را بنيــان و بنــاي كار خويــش دانســته اند و از ايــن رو، اعتبــار و اعتمــادي ســترگ را بــراي ايــن قشــر، ارمغــان گذاشــته اند. 
شــايد يكــي از غايــات اخــاق پزشــكي هميــن باشــد كــه پيوســته آب بــر آســياب اعتمــاد بريزيــم تــا از حرمــت حرفــه اي صيانــت 

كنيــم. 
اخــاق پزشــكي، حاشــيه اي بــر متــن علــوم پزشــكي يــا تنهــا موعظــه اي در ذيــل فعاليــت هــاي حرفــه اي نيســت بلكــه چتــري 
افكنــده بــر ســِر  صاحبــان حــرف ســامت اســت تــا هــم حقــوق بيمــار ادا شــود و هــم انســجام حرفــه اي تحقــق يابــد. رويكردهــاي 
نويــن ، اخــاق پزشــكي را تنهــا اخــاق پزشــكان نمــي دانــد و ماحظاتــي همچــون مميــزي اخاقــي قوانيــن، فرآيندهــا، ســاختار و 
فــن آوري را بــه ميــان مــي آورد. ماحظاتــي كــه نتيجــه ي پيچيــده شــدن اصنــاف و ابعــاد ســامت و بيمــاري در دنيــاي امــروز اســت 
كــه بايــد همــه ي ايــن جوانــب را لحــاظ كــرد. بــي ترديــد گســتره ي وســيع حــوزه ي ســامت، محتــاج مميــزي و بازبينــي مــداِم 
اخاقــي اســت. آنچــه در ايــن ميــان همچنــان بــه عنــوان حلقــه ي واســط اخــاق در حيطــه ســامت اهميــت دارد، آمــوزش اخــاق 
ــا حيطــه ي اجرايــي و علمــي اســت. افزايــش معرفــت اخاقــي و ارتقــاي مهــارت  پزشــكي از ســطح پايــه ي پيــش از دانشــگاه ت
ــو  ــي ن ــدن طــرح هاي ــكان درافكن ــره از فروبســتگي هــاي بســيار در حــوزه ي ســامت مي گشــايد و ام ــا آن، گ ــي متناســب ب عمل
را فراهــم مــي آورد. ماهيــت ميــان رشــته اي اخــاق پزشــكي، بســتر مناســبي اســت تــا نظــرورزي و نظريــه پــردازي را در همــه ي 
شــئون حــوزه ي ســامت تقويــت كنــد و پيوســت اخاقــي را ضميمــه ي بهداشــت، درمــان و آمــوزش علــوم پزشــكي كنــد. اينجانــب 
بــر ايــن بــاورم كــه ســامت برپايــه اخــاق اســتوار اســت و رويكــرد تزيينــي يــا ابــزاري بــه اخــاق ، لطمــات جبــران ناپذيــري بــه 
حرفــه هــاي علــوم پزشــكي وارد خواهــد كــرد. اخــاق پزشــكي نــه تنهــا دســت انــدازي بــر جريــان فعاليــت طبيبانــه ي مــا نيســت 

بلكــه مزيتــي بــي بديــل و البتــه شــرط الزم شــرافت حرفــه اي و كرامــت انســاني ماســت. 
چهارميــن كنگــره ي ســاليانه اخــاق پزشــكي، نشــان از آن دارد كــه نهــال ايــن رشــته، تبديــل بــه درختــي پــر ثمــر شــده اســت و 
ــه محــك و  ان شــاء اهلل آينــده اي روشــن را نويــد مي دهــد. پيشــرفت علــوم پزشــكي كشــور زمانــي پايــدار و اصيــل اســت كــه ب
معيــار اخــاق رصــد شــده باشــد، بــه هميــن جهــت، همايش هايــي از ايــن دســت، اقدامــی موثــر بــرای بــرآورده شــدن ايــن هــدف 
اســت. ضمــن تشــكر از كليــه دســت انــدركاران برگــزاری ايــن همايــش اعتــای روزافــزون اخــاق پزشــكی را در كشــور از خداونــد 

متعــال خواســتارم.
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اخــاق حرفــه ای در طــب و علــوم زيســتی طــی قــرون جايــگاه واالئــی داشــته اســت كــه بــا گســترش علــوم پزشــكی، فناوريهــای 
مــدرن، تغييــر روابــط پزشــك و گيرنــدگان خدمــات ســامت و افزايــش آگاهيهــای عمومــی مــورد توجــه خاص تــری قــرار گرفتــه 
اســت. اخــاق پزشــكی معاصــر، بــه فراخــور زمــان، گســتردگی زيــادی از ســه منظــر فرااخــاق، اخــاق هنجــاری و اخــاق كاريــردی 
ــات، جامعــه  ــه فلســفه اخــاق، حقــوق، الهي ــوم از جمل ــه حوزه هــای مختلــف عل ــان رشــته ای كــه ب ــه دانشــی مي ــه اســت و ب يافت

شناســی و حتــی روانشناســی، عــاوه بــر علــوم و فنــون پزشــكی مرتبــط اســت، تبديــل گشــته اســت.
در كشــور مــا نيــز، حــوزه ي اخــاق پزشــكي حــوزه ای بنياديــن و هويت بخــش در علــم و فنــاوري علــوم پزشكياســت كــه توجــه بــه 
آن از يــك  ســو عاملــی بــرای ارائــه بهينــه خدمــات ســامت و رضايــت بيشــتر گيرنــدگان خدمــات به ويــژه بيمــاران اســت و از ديگــر 
ســو بــا توجــه به حــق شــهروندان بــرای دريافــت خدمــات مناســب و عادالنــه ســامت، اخــاق پزشــكی در رويكــرد مــدرن خــود از 

پرداختــن بــه مســائل ســنتی كــه غالبــًا محــدود بــه رابطــه پزشــك و بيمــار اســت فراتــر رفتــه اســت.
طــی دهه هــای اخيــر، بــه همــت اســاتيد، محققيــن و دســت انــدركاران نظــام ســامت، فعاليت هــای انتشــاراتی تخصصــی اخــاق 
ــت  ــا رعاي ــدد ب ــردی متع ــی كارب ــن راهكارهــا و دســتورالعمل های اخاق ــی، تدوي ــی و بين الملل پزشــكی، برگــزاری همايش هــای مل
اســتانداردهای جهانــی و ملـّـی در كشــور بــه انجــام رســيده اســت تــا بســتر الزم بــرای توســعه آموزشــی، پژوهشــی و بالينــی اخــاق 

پزشــكی در كشــور را فراهــم آورد.
ايــده تأســيس مركــزی بــرای مطالعــات اخــاق پزشــكي، بــه  ســال هاي ۱۳۷۳- ۱۳۷۴ برمی گــردد. بــا تصويــب شــورای گســترش 
ايــن بســتر فراهــم شــد تــا مركــز مطالعــات اخــاق پزشــكي شــروع بــه فعاليــت كنــد. در ايــن برهــه زمانــی بســياري از منابــع اخــاق 
پزشــكی روز تهيــه و در دســترس عاقه منــدان قــرار گرفــت.  انتشــار بيــش از ۳۰ عنــوان كتــاب درزمينــۀ اخــاق پزشــكي از ديگــر 
اقدامــات قابل توجــه ايــن مركــز بــوده اســت. همچنيــن در ايــن دوره مجلــه طــب و تزكيــه بــا رســالت طــرح مباحــث  اخــاق پزشــكی 

در جامعــه علمــی كشــور شــروع بــه كار كــرد.
ــرد و  ــز ك ــكی متمرك ــاق پزش ــوزه اخ ــا را در ح ــال ۱۳8۰ تاش ه ــكی در س ــاق پزش ــردی اخ ــه راهب ــن برنام ــه راه تدوي در ادام
ــران،   ــگاه های  ته ــه در دانش ــكی ازجمل ــوم پزش ــگاه های عل ــكی در دانش ــاق پزش ــات اخ ــز تحقيق ــاد مراك ــيد. ايج ــرعت بخش س
فراهــم آوری كتابخانــه تخصصــی اخــاق و تاريــخ پزشــكی در تهــران، تدويــن كتــب متعــدد در ايــن حــوزه از جملــه كتــاب پزشــك 
ــا تــاش اســاتيد، محققيــن و صاحب نظــران ايــن حــوزه صــورت پذيرفــت.  ــده ای اســت كــه ب و ماحظــات اخاقــی اقدامــات ارزن
ــروه اخــاق پزشــكی  ــورد رشــته اخــاق پزشــكی و تشــكيل گ ــدازی ب ــر راه ان ــز عــاوه ب ــوزش اخــاق پزشــكی ني در حيطــه آم
ــب  ــی در قال ــات تكميل ــای تحصي ــدف، دوره ه ــای ه ــرای گروه ه ــی ب ــی كارگاه ــای آموزش ــگاه ها، برنامه ه ــياری از دانش در بس
دوره هــای MPH و PhD اخــاق پزشــكی و نيــز فرصت هــای مطالعاتــی بــرای عاقه منــدان فراهــم گشــت. همچنيــن، بازنگــری 
و اصــاح برنامهآموزشــی درس اخــاق پزشــكی در دانشــكده های علــوم پزشــكی، طراحــي تــم طولــی اخــاق در دانشــكده پزشــكی 
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و طراحــي برنامــه آمــوزش اخــاق پزشــكي در مقاطــع دســتياري علــوم پزشــكي متناســب بــا نيازهــاي هــر رشــته، بــا هــدف ارتقــای 
ــا همــت و دلســوزی اســاتيد و محققيــن دنبــال گرديــده اســت. ــوم پزشــكی، ب اخــاق در بيــن دانش آموختــگان عل

ــی  ــاق در برخ ــای اخ ــی، راهنماه ــی بين الملل ــای اخاق ــودن راهنماه ــی نم ــی و بوم ــول اخاق ــودن اص ــردی نم ــتای كارب در راس
زمينه هــا آمــاده گرديــد كــه می تــوان بــه تدويــن كدهــاي عمومــي اخــاق در پژوهــش كشــور، تدويــن كدهــاي اختصاصــي اخــاق 
در پژوهــش كشــور )شــش عنــوان(، تدويــن و ابــاغ منشــور روزآمــد حقــوق بيمــار، تدويــن آييــن اخــاق پرســتاري ايــران، تهيــه 

راهنمــای كشــوری اخــاق در انتشــار آثــار پژوهشــی و تدويــن ســند جامــع اخــاق داروســازی اشــاره كــرد.
ــود. از  ــور ب ــی در كش ــدد بين الملل ــمينارهای متع ــا و س ــزاری كنگره ه ــته برگ ــال های گذش ــی س ــه ط ــورت گرفت ــای ص از فعاليت ه
ــه  ــه صــورت گرفت ــر اســاس تفاهم نام ــه ب ــرد ك ــزاری كنگره هــای ســاليانه اخــاق پزشــكی اشــاره ك ــه برگ ــوان ب ــان ميت ــن مي اي
ميــان دانشــگاه علــوم پزشــكی تهــران و معاونت هــای آموزشــی و تحقيقــات و فــن آوری وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكی 
شــكل گرفــت و  تاكنــون ســه كنگــره برگــزار شــده اســت. براســاس ايــن تفاهم نامــه دبيرخانــه دائمــی كنگــره در مركــز تحقيقــات 

ــود. ــان آن خواهــد ب ــوم پزشــكی كشــور ميزب ــخ پزشــكی تشكيل شــده و هرســاله يكــی از دانشــگاه های عل اخــاق و تاري
ــط  ــای مرتب ــر نهاده ــا مشــاركت كم نظي ــاليانه اخــاق پزشــكی كشــور ب ــن كنگــره س ــه چهارمي ــای بســی خوشــوقتی اســت ك ج
ــكی  ــازمان پزش ــكی و س ــوم پزش ــتان عل ــكی، فرهنگس ــام پزش ــازمان نظ ــكی، س ــوزش پزش ــان و آم ــه وزارت بهداشــت درم ازجمل
قانونــی برگــزار می شــود. در ايــن كنگــره بــا توجــه بــه دوران توقــف برگــزاری ايــن كنگــره و نيــز مشــاركت وســيع نهادهــای ذينفــع 
تــاش شــده مباحــث اخــاق پزشــكی بــه طــور جامعــی مطــرح گــردد و برگــزاری ايــن رويــداد فرخنــده زمينه ســاز شــكل گيری و 
تحكيــم ارتباطــات ميــان انديشــمندان حــوزه اخــاق پزشــكی و تشــكيل شــبكه های توانمنــد در حوزه هــای اخــاق پزشــكی شــود.

تقــارن برگــزاری ايــن كنگــره بــا تجديدنظــر برنامــه راهبــردی اخــاق پزشــكی كشــور فرصــت مناســبی بــرای معرفــی فعاليت هــای 
ــا  ــتيم ب ــاق پزشــكی اســت. اميدوارهس ــوزه اخ ــام ســامت در ح ــداف نظ ــی چشــم انداز و اه ــام ســامت و معرف ــر در نظ موردنظ
تــاش كميتــه علمــی و اجرايــی و تمامــی دســت انــدركاران و نيــز مشــاركت و همــكاری تمامــی انديشــمندان و عاقمنــدان حــوزه 
اخــاق پزشــكی و علــوم مرتبــط،  كنگــره حاضــر بتوانــد در اعتــای اخــاق حرفــه ای و حصــول اهــداف برنامــه اســتراتژيك اخــاق 

پزشــكی كشــور مثمرثمــر باشــد. بــه اميــد آنكــه  نظــام ســامت كشــور بيــش از پيــش كارآمــد و اخاقــی باشــد.

دكتر باقر الريجانی * نايب رئيس شورای عالی اخاق پزشكی كشور و رئيس كنگره
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بسمه تعالی

حرفــه پزشــكی در طــول تاريــخ كهــن ايــران زميــن همــواره مــورد تكريــم و عنايــت مردمــان بــوده اســت و طبيبــان از چنــان جايــگاه منيــع و بلنــدی برخــوردار 
بوده انــد كــه بــه گونــه ای اعجــاب انگيــز  پــس ازاينكــه دوران عالمــان جامــع االطــراف كــه بــر علــوم مختلــف از جملــه طبابــت ســرآمد بودنــد؛  بســر آمــد 
و دانــش، مســير تخصصــی شــدن در پيــش گرفــت. ايــن درمانگــران يــا اطبــا بودنــد كــه ميــراث دار مســند  » حكمــت » شــدند. بــه عبــارت ديگــر لقــب يــا 
عنــوان حكيــم نــه توســط شــاهان و فرمانروايــان بلكــه بــه وســيله مــردم و نخبــگان آنهــا بــه پزشــكان اعطــاء شــد.  و در ســده های پــس از آن ايــن طبيبــان 
بودنــد كــه مظهــر خــردورزی، عقانيــت،  ژرف انديشــی و در يــك كام »حكمــت« شــدند. از ســوی ديگــر علــوم پزشــكی در دهه هــای اخيــر، هــم خــود دچــار 
تحــوالت بنياديــن و اساســی شــده اســت و هــم جوامــع انســانی را تحــت تاثيــر عميــق خــود قــرار داده اســت. بــه عــاوه تحولــی ديگــر در حــوزه نحــوه ارائــه 
خدمــات ســامت نيــز طــب امــروز را بــا پزشــكی ديــروز متفــاوت كــرده اســت. پذيرفته شــدن ســامت بــه عنــوان يــك حــق، وظيفــه نهادهــای مســؤول و 
ــار وظايــف كاســيك دولت هــا ماننــد  ــه دنبــال دارد و در عصــر حاضــر ايــن وظيفــه در كن ــه ايــن خدمــات ب ــرای ارائ ــا مــدرن را ب حاكميت هــای امــروزی ي
تاميــن امنيــت، جايگاهــی تثبيــت شــده و  غيرقابــل مذاكــره يافتــه و بــه تشــكيل نظام هــای ســامت منجــر شــده اســت. همــه ايــن عوامــل گفتمــان پزشــكی 
امــروز را گفتمانــی پيچيــده و دارای جنبه هــا و ابعــاد متعــدد اجتماعــی،  سياســی،  فرهنگــی و اقتصــادی كــرده اســت. از ايــن رو امــروزه ســؤاالتی كــه در گفتمــان 
پزشــكی ماهيــت اجتماعــی،  فرهنگــی و ارزشــی دارنــد هــر روز بيشــتر می شــود. نگاهــی دقيــق بــه ســير تطــور حرفــه پزشــكی از دوره باســتان تــا امــروز نشــان 
می دهــد كــه ايــن حرفــه پــس از گــذر از داالن هــای تــو در تــوی روزگار، امــروز بيــش از هــر زمــان ديگــر درگيــر ســؤاالت و معضاتــی اســت كــه در يــك 
عبــارت كلــی پاســخ و راه حــل آنهــا را می تــوان در حــوزه ای بــا عنــوان » اخــاق پزشــكی« جســتجو كــرد. بــه عبــارت ديگــر در حالی كــه گذشــته شــاخص 
اصلــی ارزيابــی نظــام هــای ســامت در مــواردی ماننــد افزايــش اميــد بــه زندگــی،  ميــزان مــرگ و ميــر نــوزادان يــا مــادران و ماننــد اين هــا جســتجو می شــد، 

امــروزه در كنــار ايــن شــاخص مــواردی ماننــد رعايــت حقــوق بيمــاران و عدالــت در ارائــه خدمــات ســامت الويــت باالتــری يافته انــد.
از ايــن رو ســازمان نظــام پزشــكی جمهــوری اســامی ايــران در دوره جديــد خــود بــا انجــام فعاليت هايــی از جملــه ارتقــاء جايــگاه حــوزه اخــاق پزشــكی بــا 
مصوبــه شــورای عالــی نظــام پزشــكی، تشــكيل ســتاد ترويــج اخــاق پزشــكی از ميــان متخصصيــن ايــن رشــته ، تشــكيل شــورای پيگيــری از قصــور پزشــكی و 
ده هــا فعاليــت متنــوع ديگــر تــاش كــرده اســت، نقــش فعال تــری در راهبــری اخاقــی جامعــه پزشــكی ايفــا كنــد و كوشــش نمايــد تــا حتــی ا لمقــدور مســائل 
و معضــات موجــود را در درون حرفــه بررســی و بــر حــل آنهــا اقــدام نمايــد. البتــه مبرهــن اســت كــه ايجــاد تغييــرات اساســی نيازمنــد همــت همــه ذی نفعــان 
اصلــی و تــك تــك اعضــای حرفــه مقــدس پزشــكی اســت و لــزوم ايــن كوشــش دائمــی وقتــی روشــن تر می شــود كــه اخيــراً شــاهد هجمه هــای متعــددی 

بــه ايــن جامعــه حرفــه ای خــدوم و بــزرگ كشــور بوده ايــم .
در ايــن راســتا مقــرر گرديــده چهارميــن كنگــره سراســری اخــاق پزشــكی كشــور توســط ســازمان نظــام پزشــكی جمهــوری اســامی ايــران و وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــكی بــه عنــوان متوليــان و ذی نفعــان اصلــی حــوزه ســامت برگــزار گــردد. بــدون شــك ايــن كنگــره فرصتــی فراهــم خواهــد آورد كــه 
همــه ذی نفعــان و عاقه منــدان و اعضــاء محتــرم حرفــه بتواننــد بــا مشــاركت فعــال در آن بــه راهكارهــای بهتــری بــرای حــل معضــات موجــود بيانديشــند و 
فرصتــی مغتنــم بــرای همدلــی همــه دلســوزان و دغدغــه منــدان ســامت جامعــه فراهــم كنــد. اينجانــب از همــه اعضــای جامعــه پزشــكی، دانشــمندان، اســاتيد، 
ــزرگ مشــاركت نمــوده و  ــن همايــش ب ــه ای خــود در اي ــی و حرف ــا تمــام بضاعــت علمــی،  فن ــا ب ــم ت علمــا و دانشــجويان رشــته های مرتبــط دعــوت می كن

موجبــات غنــای هرچــه  بيشــتر آن را فراهــم آورنــد. 
              دكتر عليرضا زالی * رييس كل سازمان نظام پزشكی
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به نام آنكه نامش دوا و يادش شفاست.

كنگــره ســاالنه اخــاق پزشــكی فرصتــی اســت كــه تمامــی صاحب نظــران حــوزه اخــاق پزشــكی و حرفــه منــدان علــوم پزشــكی 
گــرد هــم آمــده تــا بــر اصــول و تعهــدات اخاقــی كــه ممكــن اســت در گيــرودار امــر ســنگين ارائــه خدمــات ســامت و نيــز در غبــار 
زندگــی پرفرازونشــيب عصــر حاضــر از نگاه هــا مخفــی مانــده تأكيــد كننــد و در برابــر ســؤاالتی كــه در اعمــال حرفــه در حوزه هــای 

مختلــف اخــاق پزشــكی بــا آن مواجــه شــده اند پاســخی يابنــد.

دكتر عليرضا پارساپور * دبير علمي كنگره

***

»گر طبيبانه بيايی برسربالينم            به دوعالم ندهم لذت بيماری را«

چهارميــن كنگــره ســاالنه اخــاق پزشــكی كشــور فرصتــی اســت بــرای همدلــی همــه كســانيكه بــرای اعتــای نظــام ســامت ايران 
اســامی دلســوزانه و اميدوارچشــم بــه آينــده ای روشــن و پرفــروغ دارنــد كــه در آن هيــچ بيمــاری بــه جــز درد بيمــاری رنــج ديگــری 

ــته باشد. نداش

دكتر احسان شمسي گوشكي * دبير اجرايي كنگره
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به نام او كه بخشنده است و مهربان 

... و چه زيباست زمانی كه لبخندی را بر لبی بنشانی

جهــان هميشــه پــر اســت از اتفاقاتــی كــه دوســتش نداريــم و انســانها - آنهــا كــه تســليم نمــی شــوند - هميشــه 
در پــی راههايــی بــرای فــرار از ايــن اتفاقهــا هســتند يــا دســت كــم تــاش مــی كننــد تــا از بــدی شــان بكاهنــد.

جنگ ميان نيروهای خير و شر ماجرای همان اتفاقهای بد است و آدمهايی كه تسليم نمی شوند.
ــه  ــواده اش دســت ب ــار و خان ــودک بيم ــه ك ــان ك ــار نشــان داده آن زم ــودكان بيم ــار ك ــودن در كن ــه ی ب تجرب
كارشكســت بيمــاری شــوند و بــا اميــد بــه روزهــای ســامتی بيانديشــند رونــد درمــان بهبــود مــی يابــد. شــبكه ی

ــرايطی  ــكان ش ــار پزش ــدان در كن ــدی هنرمن ــت و توانمن ــری از خاقي ــره گي ــا به ــر دارد ب ــامت در نظ ــر و س هن
ــواده  ــا اميــدی بيمــاری اولويــت و دغدغــه ی آنهــا و خان ــِج ن ــا درد و رن ــد ت ــرای كــودكان بيمــار فراهــم كن را ب
هايشــان نباشــد. چــرا كــه قــدرت انــكار ناپذيــر اميــد در كنــار هنــر مــی توانــد فرصــت زندگــی را بــرای كــودكان

بيمار و رنجور دست يافتنی تر كند.
برگــزاری ايــن جشــنواره فرصتــی بــود تــا هنرمنــدان را بيــش از پيــش بــه عرصــه ی ســامت و درمــان فراخوانيــم 
و دســت در دســت ايشــان، رخــدادی تــازه رقــم بزنيــم. رخــدادی كــه دلهامــان را نزديــك تــر كنــد و بدانيــم كــه 
ــر لــب هــر آن  ــا لبخنــد هــا بنشــيند ب ســامت و تعالــی اخــاق حرفــه ای پزشــكی دغدغــه ی تمــام ماســت ت

كــس كــه رنجــوری درد را تجربــه كــرده؛ كــه درد شــانه خالــی كنــد از خانــه ی قلبهامــان.
ــد و  ــا گشــوده بمان »دريچــه « همچــون ديگــر گامهــای گــروه ســامت و هنــر نوپاســت و نيازمنــد همراهــان ت

گســترده شــود؛ دريچــه رو بــه قلبهايــی بــاز مــی شــود كــه مهربانــی مــی داننــد و لبخنــد.
گــروه ســامت و هنــر سپاســگزار تمــام هنرمنــدان و حرفــه منــدان حــوزه ی ســامت اســت كــه دســت در دســت 

هــم ايــن دريچــه را گشــودند.

دكتر نيما رضايی * رئيس گروه سامت و هنر
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به نام او كه بخشنده است و مهربان 

سخت بود، بسيار سخت، شايد سخت تر از هميشه؛ اما، دريچه گشوده شد!
اگرچــه انــدک بودنــد يــاران، امــا يــك چيــز را خــوب مــی دانســتند: مهرخنــد را؛ مهربانــی لبخنــدی را كــه نقــش 
مــی بنــدد بــر قلبهــا، تــا بــی درد تپيــدن از ســر بگيرنــد. يــاران ديريــن و ديريافتــه، دريچــه ی قلــب تــان رو بــه 
بهــار بــاز شــود هــر چهارفصــل زميــن كــه اگــر باشــيد، بــی شــك، جهــان جــای خــوب تــری بــرای زندگــی ســت. 

مهربانی و لبخندتان مانا
 بهاره جهاندوست *  دبير اجرايی جشنواره هنری دريچه 
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ــدان و  ــی هنرمن ــن الملل ــبكه بي ــر )Health & Art (HEART ش ــامت و هن ــروه س گ
ــت  ــود يكفي ــدف بهب ــا ه ــه ب ــه صــورت داوطلبان ــه ب ــان اســت ك ــل بهداشــت و درم عوام
ــی از  ــی آرام، شــاد و اميدبخــش در مراكــز بهداشــتی درمان زندگــی بيمــاران و ايجــاد فضاي
طريــق فعاليــت هــای هنــری بــه بيمــاران خدمــت رســانی مــی كنيــد. ايــن شــبكه غيردولتی، 
غيرانتفاعــی و عــام المنفعــه اســت بــه عنــوان شــاخه ای از شــبكه جهانــی آمــوزش و پژوهش 
هــای علمــی )Universal Scientific Education and Research Network (USERN اســت.

اهداف كلی :
- فراهم نمودن بستر هنر برای ارائه بهتر خدمات درمانی

- فراهم نمودن بستر هنر برای ارائه بهتر خدمات سامت در جامعه
- آگاهی بخشی به عوامل بهداشت و درمان در مورد تأثير هنر در سامت

- فراهم نمودن فرصت بيان احساسات با ت يكه بر روش های غير الكمی برای بيماران
- فراهم نمودن فرصت تجربه ی ابعاد مثبت و شاد زندگی

- كنترل احساسات، كاهش اضطراب و كنترل درد بيماران و خانواده های آنان
- ايجاد حس خودكارآمدی و اعتماد به نفس در بيماران

- ايجاد فضايی آرام، شاد و اميدبخش در مراكز بهداشتی درمانی
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هنــر، آيينــه تمــام نمــای دردهــا و شــادی های بشــری اســت. همراهــی و هم انديشــی هنرمنــدان و حرفه منــدان 
ــه ســوی  ــوب ب ــی درســت و مطل ــا هدايت ــت و ب ــك گرف ــال ني ــه ف ــد آن را ب ــه باي ســامت، رخــدادی اســت ك

آينــده ای روشــن ســوق داد.
ــه  ــف، نتيجــه آراء خــود را ب ــای مختل ــار رســيده در بخش ه ــان آث ــری دريچــه از مي ــت داوران جشــنواره هن هيئ

ــد:  ــام می كن ــر اع ــرح زي ش
در بخــش عكــس از ميــان آثــار رســيده، تعــداد بيســت اثــر را بــرای نمايــش در جشــنواره و ســه اثــر را از ميــان 

آن هــا بــه عنــوان رتبــه اول، دوم و ســوم برگزيــد. 
در بخــش پوســتر نيــز تعــداد بيســت بــرای نمايشــگاه برگزيــده شــد كــه اثــری حائــز رتبــه اول شــناخته نشــد و دو 

اثــر بــه عنــوان رتبه هــای دوم و ســوم برگزيــده شــدند. 
در بخــش كاريكاتــور تعــداد بيســت اثــر بــه نمايشــگاه راه يافــت و ســه اثــر بــه عنــوان رتبه هــای اول، دوم و ســوم 

ــدند.  برگزيده ش
هيئت داوران موارد زير را معيار قضاوت قرار داد ه اند: 

ــا  ــار ب ــاق آث ــوان جشــنواره و انطب ــام شــده در فراخ ــی اع ــای موضوع ــات و محوره ــه موضوع ــاداری ب ۱ -  وف
موضوعــات و مفاهيــم مرتبــط بــا اخــاق پزشــكی، رابطــه پزشــك و بيمــار و نــگاه هنرورزانــه در توصيــف، تشــريح 

ــا هــدف تعالــی حرفــه ای حرفه منــدان ســامت.  و نقــد ايــن موضوعــات ب
ــه ای و  ــر كليش ــات و عناص ــز از موضوع ــز پرهي ــوع و ني ــه موض ــتن ب ــاق در نگريس ــه و خ ــگاه هنرمندان 2- ن

اغراق آميــز.
۳-  بهره گيری درست و هدفمند از نرم افزارهای ويرايشی و پردازش تصاوير.

۴- رعايت اصول تكنيكی در توليد اثر.

بيــانـيـــۀ داوران 
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هيئت داوران ذكر چند نكته در مورد آثار رسيده به جشنواره را ضروری می داند. 
-   ســطح آثــار ارســالی توســط كميتــه هــای داوری هررشــته بررســی و بــر اســاس پيــام، محتــوا، كيفيــت، تكنيــك 
و اصالــت طــرح قضــاوت گرديــد. در نخســتين همراهــی جامعــه ســامت و هنــر، بــی شــك آنچــه اهميــت دارد، 
فــارغ از ســطح كيفــی آثــار، كوشــش هنرمنــدان و پزشــكان بــر پويايــی ايــن رويــداد، ارزشــمند اســت. اميــد داريــم 

در رويدادهــای مشــابه، شــاهد حضــور طيــف بيشــتری از هنرمنــدان و آثــار بهتــری از ايشــان باشــيم.
ــار از دور رقابــت  ــار ديگــر هنرمنــدان بوديــم كــه ايــن آث ــار شــاهد نســخه برداری  مســتقيم از آث -   در برخــی آث
ــاری  ــال آث ــده مســئوليتی در قب ــزار كنن ــت داوران و برگ ــم كــه هيئ ــن حــال اعــام می كني ــا اي حــذف شــدند. ب
ــباهت ها و  ــه ش ــئوليت اينگون ــد و مس ــر باش ــدان ديگ ــار هنرمن ــخه برداری از آث ــامل نس ــت ش ــن اس ــه ممك ك

ــر اســت. ــده اث ــا عمــدی متوجــه شــخص ارســال كنن برداشــت های ســهوی ي
ــد مجــوز  ــدان ســامت نيازمن ــی و چهــره بيمــاران و حرفه من ــه اين كــه عكاســی از اماكــن درمان ــا توجــه ب -   ب
انتشــار اســت، هيئــت داوران اصــل را بــر اعتمــاد بــه عــكاس در انجــام وظيفــه اخاقــی خويــش گذاشــته اســت. 

لــذا هــر گونــه مســئوليتی در ايــن مــورد متوجــه عــكاس خواهــد بــود.
ــورد  ــر م ــه ای ديگ ــش، در مرحل ــر بخ ــت داوران ه ــط هيئ ــدن توس ــده ش ــن برگزي ــنواره، ضم ــن جش ــار اي - آث
بررســی و داوری كميتــه علمــی جشــنواره قــرار گرفتــه اســت تــا اطمينــان كامــل از انطبــاق مفهومــی و موضوعــی 
آثــار بــا مــوارد اعــام شــده از ســوی برگــزار كننــده حاصــل آمــده باشــد. البتــه ايــن همراهــی و ســهيم شــدن 
گــروه محتــرم پزشــكی در انتخــاب آثــار از ســويی نمــودار حضــور جــدی و جديــت ايــن عزيــزان در پيــش بــردن 
ايــن رخــداد نوپــا و اشــتياق بــی دريــغ ايشــان بــه شــركت فعــال در مراحــل مختلــف جشــنواره و انتخــاب آثــار و 
ســهيم شــدن در ايــن لــذت شــيرين اســت. امــا از ســوی ديگــر ضمــن احتــرام فــراوان بــه رای داوران محتــرم 
ــه بخــش، در  ــر س ــرم ه ــران محت ــنجی از داوران و دبي ــر س ــی و نظ ــا هماهنگ ــری و ب ــه گانه هن ــای س بخش ه

ــه اســت.  ــرات معــدودی در برخــی انتخاب هــا صــورت پذيرفت ــه تغيي ــن مرحل اي
ســامتی و بهــروزی همــه هنرمنــدان كشــور و حرفه منــدان ســامت را آرزو داريــم. اميدواريــم كــه ايــن همنشــينی 

موجــب شــود كــه جامعــه بــزرگ ســامت از لطافــت لبريــز و از قلــم هنرمنــدان، نقــش ريــز شــود. 

توفيق، رفيق راهتان باد. 
هيئت داوران جشنواره هنری دريچه
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موضوع ها و محورهای جشنواره:
۱. نوع دوستی در ارتباط با بيمار و پزشك

2. شرافت و درستكاری حرفه مندان سامت
۳. عدالت در ارايه ی خدمات سامت

۴. احترام متقابل پزشك و بيمار
5. وظيفه شناسی حرفه مندان سامت

6. تعالی حرفه ای
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به نام زيبايی
جشــنواره هنــری دريچــه، نويــد بخــش چشــم اندازی روشــن در همــكاری دوشــادوش هنرمنــدان و هنــرورزان بــا 
جامعــه بــزرگ ســامت اســت. ايــن رويــداد را بايــد بــه فــال نيــك گرفــت و تعالــی هــر چــه بيشــتر هنــر، علــم و 

ســامت را در ســايه خــوش يمــن آن جســت و جــو كــرد. 
ــد  ــان می توان ــامت و درم ــد س ــا و فرآين ــر در فض ــگرف هن ــا و ش ــوان بی انته ــری از ت ــد بهره گي ــدون تردي ب
تأثيراتــی شــيرين و دلنــواز را پديــد آورد كــه تنهــا بــه زيبايــی ظاهــری و نقــش بســتن آرايه هــای عميــق هنــری 
بــر پيكــر اماكــن مقــدس درمانــی محــدود نخواهــد شــد. هنــر، دريچــه ای گشــوده و پرنــور اســت كــه ايــن همــه 
تــاش و درد و زجــر و لبخنــد و اميــد را در چشــم انداز مخاطبــان تصويــر خواهــد كــرد. هنــر از يكســو قدرشناســی 
می كنــد و از ســوی ديگــر انگشــت بــر برخــی نقــاط تيــره خــواه گذاشــت. رســالت هنــر و هنرمنــدان آن جــا بــه 
ــه ســپيدپوش و ســپيدروی را  ــن جامع ــای اي ــر كامــل و جامعــی از زشــت و زيب تكامــل خواهــد رســد كــه تصوي
ــه راه را  ــور می گشــايد، ك ــا دريچــه ای از راســتی و ن ــه تنه ــد، ن ــر می كنن ــدان تصوي ــد. آنچــه هنرمن ــاب ده بازت
ــه  ــد، راه را از بيراه ــد كاری كنن ــر دستشــان ميرســد و می خواهن ــا اگ ــد ت ــوار می كن ــز هم ــان ني ــرای نيك خواه ب

بشناســند. 
ــن  ــر اي ــت و اگ ــارک اس ــاق، مب ــن اتف ــان. اي ــدان و سپيدپوش ــده هنرمن ــره ش ــتان گ ــدن دس ــت دي ــه زيباس چ
ــی و  ــه از همراه ــی ك ــيقی زيباي ــد، موس ــا گام بردارن ــا و اعت ــوی انته ــه س ــت، ب ــتی و دراي ــا درس ــان، ب همره
همصدايی شــان بــر خواهــد خواســت، چــه آرامــش شــگرفی بــه دلهــای نــاآرام هديــه می كنــد و چــه لبخندهــای 

ــد نشــاند.  ــو و نگــران خواه ــورده و دعاگ ــرک خ ــای ت ــر لبه شــيرينی ب
دســتان همــه هنرمنــدان و سپيدپوشــانی كــه ايــن طفــل نوپــا را يــاری ميكننــد تــا بپويــد و برويــد و بــه اعتــا 
برســد، بوســيدنی اســت. ايــن پويــش و رويــش و اعتــا، بــدون ترديــد نيازمنــد يــاری دل و دســتان همــه شماســت. 

دلتــان گــرم، دســتانتان گشــوده و توانــا بــاد.

سخن دبـيـــران 



17 ــدر عكاســی  ــتاد گرانق ــود را از اس ــق خ ــب ســپاس و احســاس عمي ــه ی عكاســی؛ مرات كميت
و هنــر، جنــاب آقــای » تــری بــرت « بــه خاطــر همراهــی، حمايــت و رهنمودهــای ارزنــده 
ــور و  ــی دارد. حض ــام م ــی اع ــار عكاس ــاب آث ــی و انتخ ــاهده، بررس ــان، در مش ــری ايش هن
ــدی  ــدركاران و لبخن ــت ان ــرای دس ــاری ب ــما، افتخ ــه ش ــخاوتمندانه و بزرگواران ــی س همراه

ــد. ــب كــودكان و بيمــاران خواهــد آفري ــر ل شــيرين ب

The committee of photography, proudly dedicates its greatest honor and appreciation 
towards Dear Professor of art and photography, Mr. Terry Barret because of his 
generous and warmest companionship, supports, and valuable guidance during 
the process of selection and election of the works for the festival. Health and Art 
Group will certainly be proud of this noble great-hearted cooperation that indeed 
will extend the moments of happiness for pediatric patient and give smile to their 
hearts. 
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محمدابراهيم صافی / ۱۳۴۹ /تهران 
داور 

رئيــس هيئــت مديــره انجمــن عكاســان ميــراث فرهنگــی . فــارغ االتحصيــل 
رشــته عكاســی از دانشــكده هنرهــای زيبــا . عضــو شــورای سياســت گــذاری 
جشــنواره دوســاالنه عكــس ايــران . داور جشــنواره هــای متعــدد عكاســی از 
جملــه دوســاالنه عكــس ايــران . عضــو رســمی انجمــن عكاســان صنعتــی و 
تبليغاتــی و موسســه توســعه هنرهــای تجســمی ايــران  . برگــزاری نمايشــگاه 

هــای متعــدد عكاســی و كســب جوايــز ملــی و بيــن المللــی

محمد حسن پور/   ۱۳6۰/ مشهد
داور

عضــو هيئــت علمــی دانشــكده هنرومعمــاری دانشــگاه سيســتان و 
بلوچســتان از۱۳۹۱ . دانشــجوی دكتــری پژوهــش هنر)بــا گرايــش 
عكاســی( . پرديــس هنرهــای زيبــا دانشــگاه تهــران از۱۳۹۴ . كارشناســی 

ــران از۱۳86 ــگاه ته ــا دانش ــای زيب ــس هنره ــی . پردي ــد عكاس ارش
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هادی آذری ازغندی / ۱۳6۳ / مشهد
داور

فــارغ التحصيــل مقطــع كارشناســی رشــته زبــان و ادبيــات انگليســی )دانشــگاه 
ــگاه  ــی )دانش ــد عكاس ــی ارش ــع كارشناس ــل مقط ــارغ التحصي ــی( . ف فردوس
تهــران( . دانشــجوی دكتــرای رشــته پژوهــش هنــر )دانشــگاه تربيــت مدرس( 
رتبــه يــك آزمــون كارشناســی ارشــد در ســال ۱۳8۷ .  رتبــه دو آزمــون دكتــرا 

در ســال ۱۳۹۱

احسان قنبری فرد 
دبير كميته عكس

عــكاس . منتقــد و مــدرس عكاســی . كارشــناس عكاســی، دانشــگاه تهــران،  
ــی و  ــنواره داخل ــن جش ــف در چندي ــای مختل ــب مقامه ــا . كس ــای زيب هنره
حضــور در چنديــن نمايشــگاه انفــرادی و گروهــی عكــس . مــدرس عكاســی، 
ــی شــريف  دانشــگاه آزاد اســامی شــيراز، جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه صنعت
تهــران . عضــو هيــات تحريريــه ماهنامــه بيــن المللــی هنــر . مديــر هنــری 
ــاهچراغ . داور و  ــس ش ــی عك ــنواره مل ــی، داور جش ــايت عكاس ــری س گال
سرپرســت تيــم داوری جشــنواره هنــری كشــوری دانشــجو، معلمــان كشــور. 
ــب  ــای تركي ــه كتابه ــان . ترجم ــی نردب ــه تلويزيون كارشــناس عكاســی برنام

ــردازی در عكاســی. ــدی در عكاســی، نوردهــی، نورپ بن
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بهرام عظيمی / ۱۳۴5 / تهران 
داور

كارگــردان انيميشــن، فيلمنامه نويــس، طــراح كاراكتــر و كاريكاتوريســت 
فارغ التحصيــل رشــته صنايــع دســتی از دانشــگاه هنــر تهــران، دارای نشــان 
درجــه 2 هنــری معــادل بــا فــوق ليســانس انيميشــن . برنــده۹5 جايــزه ملــی 
ــازی  ــر س ــور، انيميشــن، نقاشــی و تصوي ــته های كاريكات ــی در رش و بين الملل
ــن،  ــی انيميش ــی و بين الملل ــنواره مل ــش از 8۰ جش ــت داوران بي ــو هيئ عض

ــور ــم و كاريكات فيل

محمدرضا دوست محمدی /  ۱۳55
داور

ــران   ــگاه ته ــا دانش ــای زيب ــكده هنره ــاط تصويری،دانش ــناس ارتب كارش
ــران   ــگاه ته ــر دانش ــينما و تئات ــكده س ــد انيميشن،دانش ــناس ارش كارش

ــا ــای زيب ــر ه ــس هن ــگاه تهران-پردي ــی دانش ــات علم ــو هي عض
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جمال رحمتی / ۱۳5۱ / زنجان
داور

ــا دانشــگاه تهــران .  كارشــناس   كارشــناس گرافيك،دانشــكده هنرهــای زيب
ــان  ــور جه ــش از ۳۰ كش ــار در بي ــاپ آث ــر . چ ــگاه هن ــد انيميشن،دانش ارش
برنــده بيــش از ۳۰ جايــزه ملــی و بين المللــی در رشــته های كاريكاتــور، 

ــازی  ــر س ــی و تصوي ــن، نقاش انيميش

شهرام عظيمی / ۱۳5۳ / همدان
دبير كميته كاريكاتور

ــل كارشناســی و كارشناســی ارشــد رشــته گرافيــك دانشــكده  ــارغ التحصي ف
ــته  ــی رش ــر علم ــگاه . دبي ــدرس دانش ــران م ــگاه ته ــای دانش ــای زيب هنره
ــه كيهــان بچــه هــا ــری مجل ــر هن ــا . مدي گرافيــك دانشــكده هنرهــای زيب

مديــر هنــری انتشــارات  حــوزه هنــری . مديــر هنــری موسســه اكــو . مديــر 
هنــری موسســه فرهنگــی منــادی تربيــت . طــراح تصاويــر مجموعه انيميشــن 
قصــه مــا مثــل شــد . طــراح اســتوری بــورد و كانســپت فيلــم حضــرت محمــد 
ــم . داور  ــل شــركت طراحــان آرت ــر عام ــدی . مدي ــد مجي )ص( ســاخته مجي
رشــته هــای گرافيــك و كاريكاتــور جشــنواره هــای هنــری . برنــده چنديــن 

جايــزه در رشــته هــای گرافيــك، نقاشــی و تصويــر ســازی
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مصطفی اسداللهی / ۱۳2۹ / تهران 
داور

ــت  ــو هيئ ــكاران  . عض ــداللهی و هم ــك اس ــتوديو گرافي ــری اس ــر هن مدي
علمــی دانشــكده هنرهــای زيبــا، دانشــگاه تهــران . مديــر دپارتمــان گرافيــك 
و عكاســی دانشــكده هنرهــای زيبــا، دانشــگاه تهــران ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴  .عضــو 
ــای انتخــاب و  ــت ه ــران . عضــو هيئ ــك اي ــان گرافي ــی طراح انجمــن صنف
داوری نمايشــگاهها و دوســاالنه هــای متعــدد داخلــی و بيــن المللــی  . شــركت 
در بيــش از يكصــد نمايشــگاه داخلــی و بيــن المللــی  . عضــو هيئــت مديــره 

انجمــن صنفــی طراحــان گرافيــك ايــران ۱۳۹۴

مجيدكاشانی/ ۱۳5۷ 
داور

طــراح گرافيــك، مدرس دانشــگاه .  كارشــناس ارشــد گرافيك از دانشــگاه 
تربيــت مــدرس تهــران  . كارشناســی گرافيــك از دانشــكده هنــر هــای 
زيبــای دانشــگاه تهــران . مديــر هنــری اســتوديو دفتر . شــركت بــه عنوان 
ــی، برگــزاری  ــده در رويدادهــای داخلــی و بين الملل مدعــو و شــركت كنن
چنديــن نمايشــگاه، شــركت در نشســت هــا و ســخنرانی هــا در داخــل و 
خــارج از ايــران  . برنــده جوايــزی داخلــی و خارجــی . نويســنده بيــش از 
پنجــاه مقالــه و نقــد در نشــريات تخصصــی )مجلــه نشــان، تنديــس و...( 
. همــكاری بــه عنــوان طــراح گرافيــك بــا نشــريات ، گالــری هــا، تئاتــر،  

ســينما، مراكــز فرهنگــی، ناشــران و...
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دكتر مرتضی يمانی  
داور

ــات  ــك ، انگلســتان . عضــو هي ــوژی چــاپ گرافي ــرای تخصصــی تكنول دكت
ــس  ــمی پردي ــای تجس ــكده هنره ــتاديار دانش ــران ، اس ــگاه ته ــی دانش علم
ــاپ  ــن چ ــای نوي ــعه فراينده ــه توس ــاری جامع ــو افتخ ــا . عض ــای زيب هنره

ــتان. انگلس

شكوفه بياتی
دبير كميته گرافيك

طــراح گرافيــك و عــكاس . كارشــناس ارشــد گرافيــك از دانشــكده هنرهــای 
ــا دانشــگاه تهــران  . كارشناســی گرافيــك از دانشــگاه فردوســی مشــهد  زيب
حضــور در جشــنواره هــا و رويدادهــای هنــری مرتبــط بــا گرافيــك و عكاســی 
از ســال ۱۳8۴ . مــدرس گرافيــك و عكاســی در دانشــگاه، انجمــن ســينمای 
جــوان و آموزشــگاه هــای آزاد هنــری از ســال ۱۳88 . كســب مقــام و ديپلــم 
افتخــار در جشــنواره هــای داخلــی، تصويرســازی بيســت و پنــج جلــد كتــاب 
كــودک . عضــو انجمــن عكاســان ايــران و شــركت در دههــا نمايشــگاه داخلی



۲۴

دبير هنری : 
دكتر نيما رضايی

دبير اجرايی : 
بهاره جهاندوست

گرافيك و صفحه آرايی :
ميـديـا كيـاسـت

مشاور هنری :
احمـد قـلـی زاده

اعضای تيم اجرايی : 
زهـرا احمـدلــــو

پانيــذ افــشـــار 
حسيـن بارگاهــی
احســان ثقـفــی
دالرام جبـــــاری 
نفيسـه حسـينــی

منيـژه دهـقـــان 
رامبد رستگار پنـاه 
فرنـاز رستــم زاده 
پرسـتـو صابــری
مرتضـی صابـری
الهــه فـاحـــی 
نگيــن گوهــری
سولمــاز مالميــر
آريا معززی ملكی
محمدرضا نادعلی
ليا يوسفی احـراز

با سپاس از همراهی :  
نــدا تـــواليـــی
ميـنو  حيات بخـش
مـهدی  خســروی
نـيايش ســـرامی
جعــفر صـــفری
ســامان طـوفانی
بـــهراد عبــقری
هاله قربانی تهرانی
زهـــرا قــلی زاده
شــادی كتــيرائی
نيلوفر معززی ملكی
حســـين مــيران
پــــگاه نــــيری



۲۵



۲۶

 heart.usern@gmail.com : ايـمـيـــل

heart.usern : اينستـاگرام

telegram.me/healthandart : كانال تلگرام

با گروه سامت و هنر در ارتباط باشيد.



۲۷



۲۸



۲۹

پزشك دهكده، عبدالجليل غيادی
نام هنرمند: اميرعلی رزاقی





۳۱

 دكتر كجاست؟ رفته نماز بخونه...
سردشت | روستای سوستان | گروه جهادی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكی ايران

نام هنرمند: زهرا عباسی



۳۲

بدون عنوان 
نام هنرمند: پويا بيات



۳۳

بدون عنوان
نام هنرمند: اوژن معدنچی



۳۴

تنهايی
نام هنرمند: رامبد رستگارپناه



۳۵

خنده مهربانی
نام هنرمند: رامبد رستگار پناه



۳۶

بدون عنوان
نام هنرمند: سيدمحسن سجادی



۳۷

 پزشك گروه جهادی مشغول معالجه خانواده های روستايی در طرح خانه به خانه
سردشت | روستای سوستان | گروه جهادی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكی ايران

نام هنرمند: زهرا عباسی



۳۸

 می آيم...
نام هنرمند: رضا فهيمی



۳۹

 بدون عنوان
نام هنرمند: رضا فهيمی



۴۰

عبدالجليل، پزشك همراه اهالی روستا
نام هنرمند: اميرعلی رزاقی



۴۱

بدون عنوان
نام هنرمند: سيد صادق حسينی 



۴۲

 بدون عنوان
نام هنرمند: امين برنجكار



۴۳

 بدون عنوان
نام هنرمند: امين برنجكار



۴۴

 بدون عنوان
نام هنرمند: سحر برنا



۴۵

 طرح واكسيناسيون فلج اطفال در اطراف پايتخت در شهرستان ری
نام هنرمند:اكبر توكلی



۴۶

 بدون عنوان
نام هنرمند: فرج صمدی



۴۷

 بدون عنوان
نام هنرمند: سيدصادق حسينی



۴۸

 بدون عنوان
نام هنرمند: سيد صادق حسينی



۴۹



۵۰

 بدون عنوان
نام هنرمند: مهدی عزيزی



۵۱

 بدون عنوان
نام هنرمند: مهدی عزيزی



۵۲

 بدون عنوان
نام هنرمند: مهدی عزيزی



۵۳

 بدون عنوان
نام هنرمند: حميد صوفی



۵۴

 بدون عنوان
نام هنرمند: احسان گنجی



۵۵

 بدون عنوان
نام هنرمند: پويا عبدلی



۵۶

 بدون عنوان
نام هنرمند: سعيد صادقی



۵۷

 بدون عنوان
نام هنرمند: سامان جعفری



۵۸

 بدون عنوان
نام هنرمند: ناصر مقدم



۵۹

 بدون عنوان
نام هنرمند: مهرداد عباسی



۶۰

 بدون عنوان
نام هنرمند: محمود نظری



۶۱

 بدون عنوان
نام هنرمند: عباس ناصری



۶۲

 بدون عنوان
نام هنرمند: محمود برخورداری



۶۳

 بدون عنوان
نام هنرمند: جواد طريقی اكبر پور



۶۴

 بدون عنوان
نام هنرمند: محمود نظری



۶۵

 بدون عنوان
نام هنرمند: مهرداد عباسی



۶۶

 بدون عنوان
نام هنرمند: سليمان مام رحيمی



۶۷

 بدون عنوان
نام هنرمند: ابوالفضل محترمی

هنرمند مدعو 



۶۸

 بدون عنوان
نام هنرمند: ابوالفضل محترمی

هنرمند مدعو 



۶۹

 بدون عنوان
نام هنرمند: ابوالفضل محترمی

هنرمند مدعو 



۷۰



۷۱

 انتقال
نام هنرمند: مسعود نظری



۷۲

 بدون عنوان
نام هنرمند: بهار جهانمرد 



۷۳

 بدون عنوان
نام هنرمند: ساسان فهيمی



۷۴

 بدون عنوان
نام هنرمند: مائده اصغرپور



۷۵

 تعالی حرفه ای
نام هنرمند: زهرا توفيقی نسب



۷۶

 بدون عنوان
نام هنرمند: مريم حقدل



۷۷

 بدون عنوان
نام هنرمند: رضا نبی زاده



۷۸

 بدون عنوان
نام هنرمند: داريوش اللهياری



۷۹

 بدون عنوان
نام هنرمند: ساسان فهيمی 



۸۰

 بدون عنوان
نام هنرمند: جال صابری



۸۱

 بدون عنوان
نام هنرمند: سيد مهدی موسوی



۸۲

 بدون عنوان
نام هنرمند: مريم حقدل



۸۳

 بدون عنوان
نام هنرمند: مهدی كفاش



۸۴

 بدون عنوان
نام هنرمند: فرانك جمالی



۸۵

 بدون عنوان
نام هنرمند: مينو حيات بخش



۸۶

 احترام متقابل پزشك و بيمار
نام هنرمند: سبحان شفيعی



۸۷

 عدالت در ارايه ی خدمات سامت
نام هنرمند: محسن فتاحی



۸۸

 محرم راز
نام هنرمند: مريم سيف الهی باذرجانی



۸۹

 نوع دوستی در ارتباط بيمار و پزشك
نام هنرمند: محمد ناطقی



۹۰

 بدون عنوان
نام هنرمند: ساناز عابدينی




