یَهْدی بِهِ اللََّهُ مَنِ اتََّبَعَ رِضْوانَهُ
سُبُلَ السََّالمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ
الظَُّلُماتِ إِلَى النَُّورِ بِإِذْنِهِ وَ یَهْدیهِمْ
إِلى صِراطٍ مُسْتَقیمٍ (مائده)16 :

مرداد و شهریور 1396
مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی
مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سالمت
مدرسه تابستانی اخالق پزشکی

الف) مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی
مقدمه:
در «فلسفه پزشکی» به مباحث عمده ای ماننده معرفد شناسدی هسدییشناسدی ارزششناسدی و منطد پرداتیده
میشود .ایجاد دور های آموزشی گوناگون در زمینه فلسدفهی پزشدکی در دانشداا هدای معیبدر اندان انیشدار
مجالت و کیابهای مرتبط توسط ناشرین معیبر و برگزاری نشس های همانهیشی بیانار اهمید
از دانش اس  .در کشور ما نیز چنه سالی اس

ایدن عر ده

که بحث «فلسفه پزشکی» در نشدریاتی کده بدا مو دوس فلسدفه و

انهیشه منیشر میشونه به طور اسیه و گریخیه مورد تواه قرار گرفیه اس  .در معاون

آموزشی وزارت میبوس

نیز در قالب حیطههای المپیاد حهاقل در زمینه اریانسازی اقهاماتی شدروس شده اسد  .بدا ایدن حدا بده نردر
میآیه با تواه به مطالب این حوز که غای

ههف آن ناا نقادانه به پزشکی اسد

امدری کده پزشدکان بندابر

برتی دالیل به آن نمیپردازنه یا در ناا توشبینانه کمیر میپردازنه؛ برگزاری کارگا هدا و مدهارم مدرتبط
در تمرین این نوس نارش نقش بسزایی تواهده داشد  .از ایدن رو مهرسده تابسدیانی «فلسدفه پزشدکی» طراحدی
گردیه تا دانشجویان من آشنایی با مباحث مقهماتی فلسفه و نیز تمرین منارت تفکر انیقدادی در حدوز هدای
مخیلف سالم

اعم از آموزش پژوهش و درمان ناا انسانمحور به آزمودنی پژوهششهنی و مهداو و نیدز

احیرام به کرام

انسانی را سرلوحه کار تود قرار دهنه.

اهداف دوره:
 آشنایی دانشجویان با مقهمات فلسفه آشنایی دانشجویان با مباحث فلسفه پزشکی و تفکر انیقادی -تالش برای تقوی

منارت تفکر انیقادی در دانشجویان

گروه هدف:
 دانشجویان پزشکی و پرسیاری (ترایحا مقطع بالینی)عناوین مباحث:
 تعریف فلسفه پزشکی تاریخچه و مباحث پیرامون آن درآمهی بر مفنوم سالم و بیماری پزشکی و مسئله ذهن و بهن -علی

در پزشکی

 مغالطات در فراینه تشخیص و درمان پزشکی منط تشخیص در پزشکی مفنوم پالسبو و تامالت فلسفی پیرامون تحقیقات پزشکی پزشکی مبینی بر شواهه نقه و بررسی مرگ و تعریف آن در پزشکیمدرسان دوره:
 آقای دکیر حمیهر ا نمازی آقایدکیر احمهر ا همییمقهم -آقای دکیر ادق یوسفی

ب) مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سالمت
مطالعه و کاوش مباحث مرتبط با سالمت در جنبه های مختلف آن در متون دینی ،امروزه طرفدااران و الالهدهمنداان
زیادی دارد .با این حال ،بهرهگیری از متون حایثی و روایی نقل شاه از پیدامبر اکدر ص) و امهده هدای صاللدیه
السال  ،باون کسب توانهنای های الز در الرصه اللو حایث که خود ،دانش گسترده و برخوردار از ابعاد مختلفی
است ،امکانپذیر نخواها بود ههچنان که پی بردن به معانی و مفاهی هرآن کری نیز ،مستلز ایجاد ظرفیتهدای الز
در پژوهشگران این حوزه در اللو مختلف هرآنی خواها بود .به ههین منظور ،اهاامات مختلفی در راستای آمدوزش
و توانهناسازی نیروی انسانی گروه پزشکی در مطالعات میانرشتهای اللو هرآن و حدایث در دانشدکاه سدالمت و
دین ،ما نظر هرار گرفته است که مه ترین آنها ،ارامه آموزشهای ماون در هالب دوره کارشناسی ارشا و دورههای
پودمانی به االضای هیأت اللهی دانشگاه های اللدو پزشدکی ،از اهد ایدن اهداامات اسدت .آدرورت آشناسدازی
دانشجویان دانشگاه های اللو پزشکی نیز به النوان اطبا ،اساتیا و پژوهشگران آیناه اللو پزشکی کشدور بدا یندین
مباحثی ،امروزه بیش از گذشته احساس میشود .از ههین رو ،این برنامه آموزشی در تالش است تا با حساسسازی
دانشجویان الالهه منا و ارامه مباحث مقاماتی در زمینه اللو هرآن و حایث ،افق نوینی فدراروی ایدن سدرمایههدای
انسانی ارزشهنا کشور ،نسبت به مطالعات میانرشتهای در این حوزه بگشایا .این دانشجویان با مطالعات تکهیلدی و
کسب توانهنای های الز در این الرصه پس از گذرانان سایر دوره های آموزشی و دنبال نهودن مطالب مرتبط ،هادر
خواهنا بود خامات خود در نظا سالمت در آیناه را ههسو و ههاهنگ با تعالی اسالمی ،به نحو شایسته بده انجدا
رساننا و زمینهساز تحقق آرمانهای اصیل جامعه اللهی کشور در مهزوج نهودن آموزههای دینی در شؤون مختلدف
زناگی و پرهیز از نگاه الرفی و دنیوی گسسته از دین به الل و سایر پایاارهای پیرامون ،باشنا .تحقق ینین هافی،
از یک طرف ،نیازمنا اصالح دانش ،بینش و نگرش افدراد در ارتبداب بدا نسدبت اللد و دیدن و ظرفیدت دیدن در
پاسخگویی به نیازهای متکامل و متنوع بشر در گذر زمان است و از طرف دیگر ،کسب مهارتها و توانهندایهدای
الز در جهت بهرهگیری از نصو) و متون دینی در حوزه اللو سالمت را اجتنابناپذیر مینهایا .از ههدین رو ،در
این دوره فشرده ،تالش می شود با توجه به زمان اناک دوره ،مه ترین مباحث مربوطه به نحو اجهال ،مدورد اشداره
هرار گیرد و آهن درگیر کردن دانشجو در مباحث گروهی و دوطرفه ،انگیزههای الز جهت ادامه مطالعات در ایدن
زمینه فراه شاه و مسیر صحیح و اصولی این مطالعات به منظور دستیابی به یافتههای مورد انتظار در این الرصه نیز
به این الزیزان ،تبیین گردد .امیا است در انجا این مه  ،مشهول تأییاات ذات ربوبی و ادالیه حضدرت ولدی الصدر
صالج هرار گیری .

اهداف دوره:
 آشنایی اجهالی با اللو هرآن و حایث با محوریت احادیث و روایات مرتبط با حوزه سالمت آشنایی با برخی از پیچیاگیها و یالشهای بهرهگیری از احادیث در مطالعات سالمت و دین ترویج مطالعات میانرشتهای سالمت و دین در بین دانشجویان دانشگاههای اللو پزشکی ایجاد ارتباب مابین دانشجویان الالهه منا به مطالعات سدالمت و دیدن در فضدای واهعدی و مجدازی بدرایههکاریهای مشترک اللهی و پژوهشی
 -انگیزهبخشی به دانشجویان اللو پزشکی جهت توسعه مطالعات در حوزه دین

مخاطبان:
شرکت کنناگان هر دوره 30 ،الی  40نفر از دانشجویان دانشگاههای اللو پزشدکی بدا اولویدت دانشدجویان رشدته
پزشکی مقاطع بالینی خواهنا بود.

عناوین مباحث:
 آشنایی با اللو حایث صتاریخ حایث ،درایه ،رجال ،فقه الحایث آرورت و شیوه آشنایی با اللو فوق جهت مواجهه صحیح با احادیث و روایات آشنایی با منابع معتبر حایثی صبا تأکیا بر منابع شیعه معرفی کتب روایی طبی از گذشته تاکنون و نقا آنها بر اساس معیارهای حایثشناسی بررسی موردی برخی از احادیث مرتبط با طب االجاز پزشکی در هرآن کری یالشهای بهرهگیری از روایات طبی رویکرد صحیح بهرهگیری از روایات طبی -آسیبشناسی وآعیت کنونی طب اسالمی

اساتید دوره:
 آهای دکتر الباالهادی مسعودی آهای دکتر هادی نصیری آهای دکتر سیامحهاکاظ سیاطباطبایی -آهای دکتر محهاکاظ رحهانستایش

ج) مدرسه تابستانی اخالق پزشکی
از آنجا که اصول اخالهیات زیستی و اخالهیات پزشکی بر بستر فلسفی شکل میگیرد ،در حدال حاآدر در جوامدع
غربی بر پایه مبانی فلسفی آن جامعه ،پیرامون حوزه های مختلف اخالهیات پزشکی ،بحثهای فراوان ارامده شداه و
جوانب مختلف موآوالات مطرح در این حوزه به بحث و تبادل نظر گذاشته شاه است .اللیرغ اینکه اصول ارامده
شاه برای اخالهیات زیستپزشکی ،در نگاه اول اصولی الا است و از سوی دیاگاههای مختلف هابل پذیرش است،
اما برخی زوایای این اصول و هواالا از منظر جوامع دیگر هابل هبول نیست .مثالً در برخدی مقداالت بدر اههیدت و
خودمختاری خانواده در برابر خودمختاری فردی در جامعه شرهی تأکیا شداه اسدت .از سدوی دیگدر در مدواردی
فرهنگ و نگرش انسان به جهان پیرامون و به تعبیر صحیحتر« ،جهان بینی» او بر ابعاد مختلف زناگیاش کامالً تدأییر
دارد .جهانبینی زیربنای ههه تصهی های انسانی است .شهیا مرتضی مطهری در کتاب «جهانبینی توحیدای» یندین
میگوینا« :یک مسلک و یک فلسفه زناگی خواه ناخواه بر نوالی االتقاد و بینش و ارزیابی درباره هستی و بدر یدک
نوع تفسیر و تحلیل از جهان مبتنی است .نوع برداشت و طرز تفکری که یک مکتب درباره جهدان و هسدتی الرآده
میدارد ،زیرساز و تکیهگاه فکری آن مکتب به شهار میرود .این زیرساز و تکیهگاه اصطالحاً «جهدانبیندی» نامیداه
میشود .ههه دینها و آیینها و ههه مکتبها و فلسفههای اجتهاالی متکی بر نوالی جهانبینی بوده است .هافهایی
که یک مکتب الرآه میدارد و به تعقیب آنها دالوت میکنا و راه و روشهایی که تعیین میکنا و بایا و نبایاهایی
که انشاء میکنا و مسؤولیتهایی که به وجود میآورد ،ههه به منزله نتایج الز و آروری جهدانبینیای اسدت کده
الرآه داشته است ».جهانبینی مقامه نگاه فلسفی خواها بود و انسان بر پایه جهانبینی و نگاه فلسفی خویش ،برنامه
زناگی خود را نظ و نسق میدها .این دوره آموزشی تالش دارد در هالبی متفاوت از دروس مرسو اخالق پزشکی
و با بهرهگیری از اساتیا مبرز این حوزه و با رویکرد گفتگومحور و تعاملی ،بر یالشهای اخالهی موجود در فضدای
اللو پزشکی ،متهرکز گردیاه و توانهناسازی دانشجویان در مواجهه با ینین یالش هایی را در الرصههای فعالیدت
خود در آیناه دنبال نهایا .امیا است طرح موارد یاد شاه با محوریت آموزههای دینی و جهانبینی اسالمی ،به النوان
تجربهای موفق ،افق نوینی را در مباحث اخالق پزشکی ،فراراه مارسان و فعاالن این حوزه هرار دها.

اهداف:
 آشنایی با تعاریف ،کلیات و مقامات اخالق پزشکی تحلیل اجهالی فلسفه اخالق غرب با استناد به آیات و روایات -تحلیل اصول فلسفه اخالق اسالمی با استناد به هرآن کری و روایات اهل بیت اللیه السال

 بررسی ینا مورد از موارد کاربردی اخالق پزشکی و تحلیل یالشهای آن بر اساس منابع نقلی دینی دستیابی به روش تصهی گیری اخالهی با بهره گیری از آیات و روایات انگیزهبخشی به دانشجویان اللو پزشکی جهت توسعه مطالعات در حوزه دین ارامه یاریوب صحیح مطالعات دانشجویان در جهت توانهنا شان ایشان در حوزه مطالعات میدانرشدتهایسالمت و دین

مخاطبان دوره:
مخاطبان دوره ،شامل کلیه دانشجویان الالههمنا دانشگاههای اللو پزشکی خواها بود.

عناوین مباحث:
جلسات مدرسه تابستانی اخالق پزشکی ،گفتگو محور بوده و دانشجویان با نظاارت اساات د باه بحات و ت ااد نظا در
گ وههای کوچک و سپس در جمع عموم ش کت کنندگان ،خواهند پ داخت:
 کلیات و تعاریف اخالق پزشکی فلسفه اخالق غرب فلسفه اخالق اسالمی یهار اصل اخالهی-

آغاز حیات

 -پایان حیات

اساتید دوره:
 خان دکتر لیال افشار آهای دکتر اللیرآا باهریییهه آهای دکتر محسن جوادی دکتر محسن رآاییآدریانی -خان دکتر منصوره مانی

