
 

 

A
k

h
la

g
h

 /
 4

5
 –

 T
w

el
ft

h
 /

 S
p

r
in

g
 2

0
2

2
   

184 

 

The Statement of The Second Step of the Islamic Revolution, and 

Health Ethics 

Mohsen Rezaei Adaryani
 

 

Abstract 

The Iranian Supreme Leader issued a statement in February 2019 

which has become well-known as ‘the second phase of the revolution 

statement’. His second advice in this statement concerns “spiritualities 

and ethics”. This study had addressed and discussed the components 

of this advice in relation to ethics and medical ethics in Iran. This 

study followed the content analysis to analyze the issued statement. 

The points that are related to ethics and medical ethics divided and 

analyzed into two categories: a) ethics and civilization creation, and b) 

the ethical components. The second category itself was divided into 

three subcategories: 1) ethical principles, 2) ethics, guiding the 

movements and society needs, and 3) the role of organization in 

promoting ethics. Today, healthcare system needs to observe personal, 

professional ethics. Despite praiseworthy efforts and advancements 

made in medical ethics in Iran, the constant improvement of medical 

ethics requires strenuous efforts to reach the full potential of the 

modern Islamic civilization. On par with personal ethics, 

organizational ethics and being ethical of the management of the 

Iranian healthcare system is also important. Macro-policies and micro-

policies need to be formulated based on the observation of the 

principles and rules of medical ethics.  
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 بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی و اخالق سالمت

 محنو رضائی آدریانی

 

 چکیده

               ، ره اار ماظاام انقااتِّ، میااال ی منتشاار کردنااد کااه بااا عنااوان4630در بهمااو سااال 

                     ،شااهرت یافاات. دوماایو توصاایۀ ایشااان در ایااو بیانیااه« بیانیااۀ گااا  دو  انقااتِّ»

شاده در ایاو بصاخ و ربا  و هاای بیااناست. ایو مقاله به مؤلفه« مانویت و اختق»

                   شاایو ایااو میالاااه بااه کشااور ورداختااه اساات.نناا ت آن بااا اخااتق وزشااکی در 

نکاات مرباوط باه اخاتق و اخاتق  تحلیل محتوای بیانیۀ منتشرشاده انجاا  گردیاد.

هاای اختمای بیانیاه، ساا ی و ِّ( مؤلفاهوزشکی در دو محور: الف( اختق و تمدن

( اختق؛ 0می، ( م انی اخت4بندی و تحلیل شدند. محور دو ، خود به سه بصخ دسته

 ( نقخ سا مان در گنترز اختق تقنیم شاد.6ها، نیا  جاماه و دهند  حرکتجهت

                      ای فااردی اساات. اماارو ه نیااا  اصاالی سااامانۀ سااتمت، رعایاات اخااتق حرفااه

های اختق وزشکی کشور، ارتقای رو افزون های ار شمند و ویشرفتبا وجود تتز

ی رسیدن به افق تمدن نویو استمی منتلز  کار جهاادی و تاتز اختق ستمت برا

 الااده است.فوق
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بودن مجموعاۀ مادیریتی در کنار اهمیت اختق فردی، اختق سا مانی و اختمی

رد بایاد بار گذارینظا  ستمت کشور نیز اهمیت دارد. سیاست های کتن، میانی و خ 

 باشد.م نای مراعات اصول و مواعد اختق وزشکی 

 

 ها کلیدواژه

 انقتِّ استمی، بیانیۀ گا  دو ، تمدن نویو استمی، اختق، اختق ستمت. 

 

 مقدمه

مانون اساسی جمهوری اساتمی ایاران، میثااق ملای هماۀ مارد  کشاور اسات. اصال 

یکصدودهم آن، وظایف و اختیارات ره ر را برشمرده است. بر اسااس بناد اول ایاو 

های کلی نظاا  جمهاوری اساتمی ایاران، واس ا  مشاورت باا تاییو سیاست» اصل،

)مانون اساسی جمهوری استمی « مجم  تشصیص مصلحت نظا ، بر عهد  ره ر است

 (. 4603ایران، 

مناس ت چهلمیو سالرو  ویرو ی انقتِّ استمی و ورود جمهوری استمی باه به»

ی مهام و راه اردی، باا ا ای در بیانیه الهِ خامنهفصل جدیدی ا   ندگی، حضرت آیت

بهماو، باه ت یایو 00شاکو مارد  در راهپیماایی  تشکر ا  حضاور سارافرا انه و دشمو

کنناد   شده در چهال ساال گذشاته و برکاات خیرههای منیر ورافتصار ویموده ویژگی

انقتِّ استمی در رساندن ایران عزیز به جایگاه شاینتۀ ملت ورداختند و با تأکید بار 

سامت بدیل جوانان در برداشتو گا  بزرگ دو  باه به آینده و نقخ بی بینانه امید وام 

سا ان ایران مقتدر، الزامات ایاو جهااد بازرگ را  ها، خیاِّ به جوانان و آیندهآرمان

(. ایو متو در جاماه با عناوان 4630ای، )خامنه« در هفت سرفصل اساسی بیان کردند

 شهرت یافته است.« بیانیۀ گا  دو  انقتِّ»

ساالۀ انقاتِّ  های عماده در سرگذشات چهل سرفصال»بصخ اول ایو بیانیاه،  در

محصاول »ارائه شده است. مقا  ماظم ره اری در بصاخ دو ، باا اشااره باه « استمی
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های موجود کشاور را برشامردند. در بصاخ ساو ، ، فرصت«سالۀ انقتِّتتز چهل

« ن، جواناان کشاورهایی به فر ندان عزیزشااتوصیه»ایشان طی چند سرفصل اساسی، 

؛ 4630اسات )مقیمای، « مانویات و اخاتق»دارند. دومیو توصیۀ ایشان در ایو بیانیه، 

 (.4177نظری، 

هاای ایاو بیانیاه اسات رسد وظیفۀ وژوهشگران، تحلیال و ت یایو بصاخبه نظر می

(. مادیران 4633؛ گودر ی و دیگران، 4177وور، ؛ علی4633)وورع اسی و دیگران، 

شادن آن باه کاار ب ندناد ز باید همۀ همهت و تتز خود را برای اجراییو منئوالن نی

؛ رشااایدی و 4633اللهی،  ؛ آیااات4633؛ وورع اسااای و دیگاااران، 4633)رهنماااایی، 

  (.4633دیگران، 

طور  در دو دهااۀ اخیاار در کشااور مااا تااتز شااده اساات بااه موضااوع اخااتق بااه

انادا ی شاده اسات. راهاختصاصی ورداخته شود و رشتۀ دانشگاهی باا همایو عناوان 

همچنیو، تتز شده اصول و مواعد اختق وزشکی در مراکز ارائۀ خدمات ساتمت 

)بهداشت و درمان( جاری شاود. هرچناد ایاو راه طاوالنی اسات، اماا ن ایاد ا  هایچ 

 کوششی در ایو راه فروگذار کرد.

های دادهای فرهن  عمومی جاماه بر اصول و مواعد و برونا  آنجایی که مؤلفه

اختق وزشکی، اثر منتقیم دارد، باید تتز کرد ایو موضوعات در نن ت تنگاتنگی 

های فرهنگی جاماۀ ماا مارار گیرناد. بناا باه اهمیات بیایناۀ گاا  دو  انقاتِّ با مؤلفه

سااالۀ دو  انقااتِّ و نیااز ا  آن رو کااه عنااوان نقشااۀ راه کشااور در چهاالاسااتمی بااه

مقااالت موجاود، ا  ایاو منظار )اخاتق ساتمت( و یاک ا  ها نشان داد هیچ بررسی

شده در ایاو بااره و های بیاناند، ایو مقاله به مؤلفه طور اختصاصی به بیاینه نپرداخته به

 در کشور خواهد ورداخت. 1«اختق ستمت»رب  و نن ت آن با 
                                                 

ارائاه ۀهما تاامال باه ع اارت ویاا. اسات «یوزشک اختق» ریتا  ا  ترجام  ،«ستمت اختق» ع ارت رسد یم نظر به. 1

 خادمات رنادگانیگ باا ساتمت منادانحرفاه ۀهما تاامل و کشور ستمت نظا  در خدمات رندگانیگ تما  با کنندگان

 .کند نمی منحصر «ماریب و وزشک» ۀرابی به را تاامل ویا و دارد اشاره
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 مانویات و»شیو  تحلیل محتوا انجا  شد. عنوان دومیو توصیۀ بیانیاه ایو میالاه به

طور منتقیم به اختق مرباوط است. متو توصیه با تمرکز بر محتواهایی که به« اختق

 شود، ا  منظر اختق وزشکی تحلیل گردید.می

است. بار « سا یتمدن»دهد یکی ا  رویکردهای اصلی آن، مقدمۀ بیانیه نشان می

صراج و سا ی ا  متو، استسا ی و اختق، میالب مربوط به تمدناساس ارت اط تمدن

بیاان « مانویات و اخاتق»ها تحلیل شد. دومیو توصیه با عناوان یافته« الف»در محور 

شده است. در ابتدای ایو توصیه، تاریف و مقصود ره ر ماظم انقتِّ ا  مانویات و 

سپس، اختق، بیان شده است. وس ا  آن، در چند جمله با اشاره به هردو مفهاو ، باه 

های ضد مانویت و کانون»اند. در آخریو بند، عملکرد ها ورداخته نکات مشتر  آن

 ها بیان شده است. و لزو  مقابله با آن« ضد اختق

               طااور میالااب حاصاال ا  تحلیاال مااتو بیانیااه بااا تمرکااز باار محتواهااایی کااه بااه

                  شااود و ا  منظاار اخااتق وزشااکی در دو محااورمنااتقیم بااه اخااتق مربااوط ماای

« 6تاا ِّ.  4ِّ. »بندی و تحلیل شد. محور دو  خود به سه بصاخ دسته« ِّ»و « فال»

 تقنیم گردید.

 

 سازیالف( اخالق و تمدن

اسات )ابراهیمای کیااوی، « ساا یتمادن»رسد یک رویکرد مهم ایو بیانیه، به نظر می

انقاتِّ »(. در بصخ مقدمۀ ایو بیانیه آمده اسات: 4177وور،  ؛ علی4177نژاد،  بوذری

ورشکوه ملت ایران... تنها انقتبی است که ایناک وارد دومایو مرحلاۀ خودساا ی و 

در ادامه و در همیو بصخ، ایشان خیاِّ باه «. است سا ی شده  وردا ی و تمدن جاماه

های شماست و شامایید کاه بایاد  های آینده، دهه عزیزان... دهه»اند: فرموده« جوانان»

ود حراست کنید و آن را هرچه بیشاتر باه آرماان کارآ موده و ورانگیزه ا  انقتِّ خ

بزرگخ که ایجاد تمدن نویو استمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت ع ظمی 

 «.)ارواحنا فداه( است، نزدیک کنید
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 اخالق؛ یکی از شعارهای زندۀ انقالب اسالمی

مایچیز  بارای هماه»دهند که ایشان در همیو بصخ مقدمه به ایو نکتۀ مهم توجه می

توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شااارهای جهاانی ایاو انقاتِّ 

فایاده نصواهناد شاد؛  یارا  مصرف و بی ها هرگز بیدینی ا  ایو ماعده منتثناست. آن

ها سرشته است. آ ادی، اخاتق، مانویات، عادالت،  فیرت بشر در همۀ عصرها با آن

ت، عقتنیت و برادری هیچ به یک ننل و یک جاماه مربوط نینت  یکاستقتل، عزه

تاوان مردمای را ای دیگار افاول کناد. هرگاز نمای ای بدرخشد و در دوره تا در دوره

 دگای وایخ   ده شاوند. هرگااه دل اندا های م اار  دل تصور کرد که ا  ایو چشم

های دینی بوده است و نه ا  وای نادی باه گردانی منئوالن ا  ایو ار ز آمده، ا  روی

 «.هاو کوشخ برای تحقهق آن هاآن

 

 افزایش چشمگیر اخالق در فضای عمومی جامعه؛ یکی از برکات انقالب اسالمی

          در ادامااۀ میلااب، ایشااان بااه رونااد اخااتق و مانویاات در فضااای انقااتِّ اسااتمی

انقتِّ... عیار مانویت و اختق را در فضای عماومی »اند که اند و بیان کردهورداخته

ای چشمگیر افزایخ داد. ایو ودید  م ار  را رفتاار و مانخ حضارت  گونهبهجاماه 

ا  هرچیز رواج داد.  ا  ویرو ی انقتِّ، بیخ  خمینی در طول دوران م ار ه و وس اما 

های مادی، در رأس کشوری مرار گرفت  آن اننان مانوی و عارف و وارسته ا  ویرایه

 دار و عمیق بود.  های ایمان مردمخ بنی ریشه که مایه

ج فناد و بی هاا  ران وهلویبندوباری در طول دو هرچند دست تیاول ت لی ات مروه

 اری ا  آلااودگی اختماای غرباای را بااه درون های سااصت  ده و لجااو بااه آن ضااربه

خصوا جوانان کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اختمی   ندگی مرد  متوس  و به

ویژه جوانان را مجذوِّ کرد و فضا  های منتاد و نورانی بهدر جمهوری استمی، دل

ها همه در دورانی اتفاق افتاده که ساقوط و ایو به سود دیو و اختق دگرگون شد...

اختمی رو افزون غرِّ و ویروانخ و ت لی ات ورحجم آنان برای کشااندن مارد و  ن 
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هاای عماد  عاالم منازوی کارده  ارهای فناد، اختق و مانویت را در بصخبه لجو

 «.رو استای دیگر ا  انقتِّ و نظا  استمی فاهال و ویخ است. و ایو ماجزه

 

 جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفتۀ اسالمی

هاایی نیاا  اسات کاه ایشاان در ویژه در نظا  ستمت، ویشرانبرای گنترز اختق به

ای ا  منایر افتصاارآمیز  شده فق  میاه اما راه طی»ها اشاره دارند: ادامه به یکی ا  آن

کاه باه گماان  های بلند نظا  جمهوری استمی است. دن الۀ ایاو منایرسوی آرمانبه

ها نینت، باید با همهت و هشایاری و سارعت عمال و ابتکاار   یاد، به دشواری گذشته

شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جاوان، اندیشامندان جاوان، فاااالن 

المللاای و نیااز در  هااای سیاساای و امتصااادی و فرهنگاای و بیوجااوان در همااۀ میاادان

های خاود را باه  یار باار  و عادالت بایاد شاانههای دیاو و اخاتق و مانویات  عرصه

های گذشته بهره گیرند، نگااه انقتبای و روحیاۀ ها و ع رت منئولیت دهند، ا  تجربه

انقتبی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیاز را الگاوی کامال نظاا  ویشارفتۀ 

 «.استمی بنا ند

 

 های اخالقی بیانیهب( مؤلفه

هایی ا  اختق در آن دیده شاده اسات. دومایو دهد مؤلفهنشان میبررسی متو بیانیه 

مانویت »بیان گردیده است؛ « مانویت و اختق»توصیه ا  هفت توصیۀ بیانیه با عنوان 

های ماناوی ا  م یال: اخاتا، ایثاار، کردن ار زمانی برجنتهو اختق: مانویت به

هایی چاون  انی رعایت فضایلتمتوکل، ایمان، در خود و در جاماه است و اختق به

گااویی، شااجاعت، تواضاا ، خیرخااواهی، گذشاات، کمااک بااه نیا منااد، راساات

هات نیکوست.  اعتمادبه  نفس و دیگر خلقی

های فاردی و اجتمااعی و ها و فاالیتدهند  همۀحرکت مانویت و اختق، جهت

هاا، محای   نادگی را حتای باا کم ودهاای ماادی، نیا  اصلی جاماه است. بودن آن
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آفریناد. شااور  ها حتی باا برخاورداری ماادی، جهانم می سا د و ن ودن آنهشت میب

مانوی و وجدان اختمی در جاماه هرچه بیشاتر رشاد کناد، برکاات بیشاتری باه باار 

گمان محتااج جهااد و تاتز اسات و ایاو تاتز و جهااد، بادون  آورد. ایو، بی می

و مانویت، ال ته با دساتور و ها توفیق چندانی نصواهد یافت. اختق همراهی حکومت

توانند آن را با مدرت ماهره ایجاد کنند، ها نمیآید؛ وس حکومت فرمان به دست نمی

را بارای   اما اوالً خود باید منخ و رفتار اختمی و ماناوی داشاته باشاند و ثانیااً  میناه

ناد و بااره میادان ده  رواج آن در جاماه فراهم کنند و به نهادهاای اجتمااعی در ایاو

شیو  ماقول بنتیزند و ختصه، های ضد مانویت و اختق بهکمک برسانند. با کانون

 ها مرد  را با  ور و فریب، جهنمی کنند.  اجا ه ندهند که جهنمی

               ای ویشاارفته و فراگیاار، امکااان بناایار خیرناااکی در اختیااار  ابزارهااای رسااانه

اکناون تهااجم رو افازون  نهااده اسات و همهای ضد مانویات و ضاد اخاتق کانون

                   گیااری هااای وااا  جوانااان و نوجوانااان و حتاای نونهاااالن را بااا بهرهدشاامنان بااه دل

بااره  های منائول حکاومتی در ایاو  بینیم. دساتگاه ا  ایو ابزارها باه چشام خاود مای

نه صورت گیارد. و وظایفی سنگیو بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کامًت منئوال

مانی رف  منئولیت ا  اشاصاا و نهادهاای غیرحکاومتی نینات. در دور  ایو ال ته به

مادت جاامای تنظایم و اجارا  مدت و میان های کوتاه ها برنامه باره رو باید در ایو  لویخ

 «.الهِ  شاء شود؛ ان

 

 بحث

بیان گردیاده اسات. « مانویت و اختق»دومیو توصیه ا  هفت توصیۀ بیانیه با عنوان  

میال ی که در ایو توصیه بیان شده، ایو دو موضوع را تا حدودی شارح و بنا  داده 

ویاژه های اختمای کال بیانیاه، باهاست. با عنایت به رویکرد ایو نوشته، تحلیل مؤلفه

دساتبندی میالب بهدهد. دستهنکاتی را نشان می شده در دومیو توصیه،میالب بیان

 آمده به صورت  یر است.
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 ( مبانی اخالقی1ب. 

« خلقیاات نیکاو»ی اختمای و «هااماناای رعایات فضایلتاختق باه»در ایو توصیه، 

آیاد ایاو اسات کاه تاریف شده است. آنچه در نگاه اول به ایو تاریف به ذهاو مای

ارسیویی است. شااید ایاو رویکارد باه ایاو دلیال گرایی م نای ایو تاریف، فضیلت

دست اندیشمندان منلمان ا  ورود آثار ارسیو  شده بهاست که اختق استمی تدویو

 (.4630به حو   ایو اندیشمندان متأثر شده است )استمی، 

؛ 4636ایااو تااأثیر، در میااان علمااای اخااتق اسااتمی، عمومیاات دارد )اتاار ،  

رساد یکای ا  علال ایاو تأثیرواذیری، مرابات مای باه نظار(. 4636رضا اده و میری، 

های است ، تأکیاد بار رشاد های است  است. بصشی ا  آمو هگرایی با آمو هفضیلت

هاای هاای اختمای ا  خاود اسات. در آماو ههای اختمی و  دودن رذیلاتفضیلت

هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیا مناد، راسات فضیلت»است ، بر کنب 

توصیه شده است. عتوه بر توصیه به کنب « نفس ویی، شجاعت، تواض  و اعتمادبهگ

هاایی چاون خودخاواهی، ها، تأکید شاده اسات کاه انناان بایاد رذیلاتایو فضیلت

گاویی، ترساویی، غارور و تک ار و ضاافنکردن، خوردن مال ضافا، دروغگذشت

 نفس را ا  خود دور کند.

نکته توجاه داشات کاه باا وجاود توصایه و تأکیاد  دمت به ایوبا ایو حال، باید به

رساد اسات  های اختمی و  دودن رذایل اختمی، باه نظار مایاست  بر رشد فضیلت

هاای اختمای اسات  نقااط مث ات هار ساه گرایی است. آمو هچیزی فراتر ا  فضیلت

ساد رگرایی را دارد، اما به نظر مایگرایی و فضیلتگرایی، وظیفهمکتب عمد  نتیجه

 بدانیم.« گراحق»های است  را هاست و بهتر است آمو هچیزی فراتر ا  همۀ ایو

 

 ها، نیاز جامعهدهندۀ حرکت( اخالق؛ جهت2ب. 

« های فردی و اجتماعیها و فاالیتحرکت»بنا به فرمود  ره ر ماظم انقتِّ استمی، 

نیاا  دارد و اخاتق )و مانویات( ایاو نقاخ را « دهنادهجهات»ها، باه راهنماا و اننان
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                            مناادان تااک حرفااهبرعهااده دارنااد. بااه لیااف خداونااد متاااال بااا تااتز تااک

                               سااااالۀ اول انقااااتِّ توفیااااق یااااافتیم بنااااا باااار در حااااو   سااااتمت، در چهاااال

                         هاااای ساااتمت، رشاااد بنااایاری ا  شااااخصالمللااای، در اذعاااان کارشناساااان بااایو

 ;Asadi Lari, Sayyari, Akbari, & Gray, 2004)داشاته باشایم  انگیازحیارت

Lankarani, Alavian, & Peymani, 2013) باار وایااۀ گاازارز عمااومی مرکااز .

رت بهداشت، درمان و آمو ز وزشکی، کشور ماا در ساال های و امدیریت بیماری

موفاق باه دریافات تأییدیاۀ ساند  4637موفق به حذف کزا  نو ادی، در ساال  4600

موفق به  4633شدن ا  فلج اطفال ا  سا مان جهانی بهداشت و در سال کشوری وا 

دریافت تأییدیۀ حذف دو بیماری سرخک و سرخجه ا  سا مان جهانی شاده اسات. 

 اکنون نظا  ستمت کشور ما الگویی برای کشورهای منیقه است.مه

توجه ایاو اسات کاه در کناار ایاو ویشارفت کمهای، ا  رشاد کیفای اما نکتۀ مابل

ایم. حو   ستمت در کشور ما در ختل چهاار دهاۀ اخیار و متناسب برخوردار ن وده

اختق ستمت،  دهند طور متناسب ا  رشد عنصر جهتهمگا  با رشد کمهی خود، به

 مند ن وده است. بهره

استمی، مانویت و باورهای ماناوی یکای باید توجه داشت که در فرهن  ایرانی

                    یابااد؛  جلااو  بیشااتری می هااا،هااای ثاباات فکااری جاماااه اساات کااه در بزنگاااها  وایااه

عماومی مارد  شااهی و خیازز های وایانی م ار ات با ر یم ستممثًت در جریان سال

                     هاااای ابتااادایی واااس ا  ویااارو ی انقاااتِّ اساااتمی و در دوران کشاااور، در ساااال

دفاع مقدس، بنتر مانوی فرهنا  عماومی جامااه تواننات ضااف در حاو   رشاد 

طور نن ی ج ران کند؛ اما با وایان جن  تحمیلی و عادی متناسب اختق ستمت را به

                یاا  باه مانویات و اخاتق در فضاای عماومی کشاور، شدن ننا ی اوضااع کشاور، ن

بیاداری »نمایاان شاده اسات. فضاای ماناوی جامااه طای  ویژه در حو   ساتمت،به

محای   نادگی را حتای باا کم ودهاای ماادی، »در دوران انقتِّ استمی، « استمی

 ساخته بود.« بهشت
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انقتِّ اساتمی، وضاایت های سا مان جهانی ستمت، ویخ ا  بر اساس شاخص

هاای مصتلاف نظاا  سالیه بارای ستمت مرد  کشور در وضایت مناس ی ن ود. توطئه

عیار( در دهاۀ اول بااد ا  انقاتِّ ویژه جن  تحمیلی تما انقتِّ نووای استمی )به

استمی، فرصت رشد کشاور را در برخای اباااد سالب نماود. امکاناات و تجهیازات 

در آن مقی ، بنیار اند  بود. با ایو حاال، آن مانویات درمانی )حتی سرن  ساده( 

    اندرکاران ساتمت باا گیرنادگان خادمات ساتمت،  موجب شاده باود رابیاۀ دسات

در جامااه و امکاناات و « برخاورداری ماادی»ای بهشتی و سالم باشد. امارو ه، رابیه

ۀ اول بااد مراتب بیشتر و بهتر ا  چهل سال ویخ و دهاتجهیزات در حو   ستمت، به

کنندگان باا گیرنادگان خادمات ا  انقتِّ استمی است؛ اما فضای کلی رواب  ارائه

 گونه مرار ندارد.ستمت، در وضایت میلوِّ، سالم و بهشتی

هاایی بارای رشاد اختمای نظاا  ، هماواره تاتز«نیا  اصلی جاماه»بر وایۀ همیو 

شات کاه حرکات ناویو، ستمت صورت گرفته است، اما باید به ایو نکتاه توجاه دا

مند و مننجم اختق وزشکی کشور، سابقۀ طوالنی ندارد. حقیقت ایو است کاه نظا 

وس ا  گذشت حدود شانزده ساال بااد ا  ویارو ی انقاتِّ اساتمی ایاران )ا  ساال 

(، حرکت اختق وزشکی کشور شروع شد. هرچند تا مادتی طاوالنی بایاد باه4606

تمان اختمی، گفتمان غالب نظا  ستمت شاود، کم گف طور مداو  آمو ز داد تا کم

جای نظا  ستمت، نیاا ی ویژه در جاینیا  کنونی جاماه به گنترز مؤلفۀ اختق به

 ضروری و فوری است.

عتوه بر ایو، باید توجه داشت که به ود الگوی اختمی، یک ت ییر فرهن  است 

مادت یاک ار اصتح کوتاهو ت ییرات فرهنگی، ت ییراتی کند و تدریجی هنتند. انتظ

تاوان بیاان کارد، جاسات. مثاال واضاحی کاه مای نقص فرهنگی، انتظاری کاامًت نابه

های بهداشت محی  در اماکو تهیه و تو ی  مواد غذایی اسات. ساال رعایت شاخص

در  4603در کااارآمو ی بهداشاات دور  وزشااکی عمااومی اینجانااب و سااال  4601

اکو تو ی  مواد غذایی برای بهنا ی م ا ه و کارور ی آن، متقاعدکردن صاح ان ام
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رعایت موا یو بهداشتی فضای فیزیکی م ا ه، کار بنایار ساصتی باود. باا ویگیاری و 

هاای مناتمری کاه کارشناساان بهداشات محای  در کشاورمان ممارست و آماو ز

هاا مثال تولیاد فاراوان کاشای و سارامیک در شدن  یرساخت اند )و ال ته فراهمداشته

ایم که بدون اج ار ا  طارف بهداشات محای ، بیشاتر امرو ه به جایی رسیدهکشور(، 

هاا ا   شوند و موا یو بهداشاتی در م ا هها ساخته میها بر اساس همیو شاخصم ا ه

 گردد.ابتدا مراعات می

بَار باودن ال ته توجه به ایو مهم هم خالی ا  لیف نینت که با وجود ک ناد و  ماان

رسد سرعت حرکت مجموعۀ اختق وزشاکی در مقابال نظر میت ییرات فرهنگی، به 

نیا  موجود ناکافی است. اختق وزشکی کشور باید برای رسیدن به افق تمادن ناویو 

تر حرکت کند. حرکت در منیر رسیدن باه ایاو افاق، کاار جهاادی و  استمی سری 

وجدان »ست: طل د؛ ا  همیو روست که در ایو بیانیه تأکید شده االااده میتتز فوق

گمان  آورد. ایو بی اختمی در جاماه هرچه بیشتر رشد کند، برکات بیشتری به بار می

 «.محتاج جهاد و تتز است

 

 ( نقش سازمان در گسترش اخالق3ب. 

رو، اختیار فارد در بر اساس برخی تااریف، اختق، حو   بایدها و ن ایدهاست؛ ا ایو

دیگر، اگر مدرت انتصاِّ فرد نادیده گرفته شود و ای دارد. به تا یر  آن نقخ برجنته

شود و بیشتر باه ماانون شا اهت ویادا  اج ار به میان آید، ص  ۀ اختمی آن تضایف می

کند. درست است که موانیو نیز اختمی هنتند و اختق و حقوق، وجوه مشتر  می

 یری  ی اا در دارند، اما اختق چیزی دیگر و با مانون متفاوت است. ایو حقیقت با تا

آیاد؛ واس  اخاتق... ال تاه باا دساتور و فرماان باه دسات نمی»بیانیه گفته شده اسات: 

 «.توانند آن را با مدرت ماهره ایجاد کنندها نمیحکومت

بادون »هاا بارای رشاد اختمای جامااه در عیو حال، باید توجه داشت که تاتز

کارکنان نظاا  ساتمت هریک ا  «. ها توفیق چندانی نصواهد یافتهمراهی حکومت
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در بصخ دولتی یا خصوصی، خود باید باا اختیاار خاود رفتاار اختمای را انتصااِّ و 

جاو »ای هام در ایاو میاان نقاخ مهمای دارد. عملی کنند، اما نهااد و ساا مان حرفاه

که فرد در آن مش ول اسات، نقاخ مهمای در بارو  رفتاار صاحید او دارد. « اختمی

ستمت تا باالتریو سایوح نظاا  ساتمت، جاو اختمای  ومتی بر مرکز ارائۀ خدمات

تار و بهتار صحیحی حاکم و غالب باشد، افراد دارای انگیز  اختمی صاحید، راحات

هاای توانند رفتار صحید ا  خود نشان دهند. اما در آن نظا  ساتمت کاه سیاسات می

رد بر م نایی درست بنا نهاده نشاده باشاد یاا بادتر ا  آ ن، در تازاحم کتن، میانی و خ 

مناف  گیرند  خدمت ستمت با مناف  سا مان، آگاهانه و عمداً مناف  سا مان بر منااف  

گیرند  خدمت اولویات داده شاود، انتظاار رفتاار میاابق باا اصاول و مواعاد اخاتق 

 مند ستمت، انتظاری غیروامای است.وزشکی ا  یک حرفه

ور منتقیم و غیرمناتقیم باه ط های کتن نظا  ستمت، بهچندیو محور ا  سیاست

گاذاری هاسات. سیاساتاختق ورداخته است. آنچه مهم است اجرای ایاو سیاسات

های آن باید بار م ناای اصاول اخاتق وزشاکی اساتمی نامهو ارت بهداشت و آییو

هاای اختمای در باینته« رواج»ها باید اختمی باشد و به جای ایو سیاستباشد. جای

ند. باید به شورای عالی اختق ستمت و ارت، به میزان کافی نظا  ستمت منجر شو

تاریو شود. ایو شورا باید برای اعضاای آن، مهام« کمک»داده شود و به آن « میدان»

رد نظاا  ساتمت هام شورایی باشد که در آن شرکت می کنند. در سیوح میانی و خ 

رو هنتند؛ اما دغدغۀ  هباید چنیو باشد. مدیران اجرایی با مشکتت متادد رو مره روب

یاباد و باه « رواج»تاامتت صحید اختمی باشاد تاا اخاتق « رواج»ها باید اصلی آن

 جایگاه شاینتۀ خود برسد.

مثال واضد ا  نقخ حاکمیت در رواج اصاول و مواعاد اخاتق وزشاکی، کمیتاۀ 

هاای هاا طای ساالوزشکی اسات. اساتقرار ایاو کمیتاههای  ینتاختق در وژوهخ

هاا های اخیر و اساتفاده ا  ابزارهاای ناویو و ساامانهرو شدن آن در سالی و بهمتماد

همراه با حمایت حاکمیتی در کنار مقابلۀ مااط  باا وماای  غیراختمای، موجاب شاده 
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          اساات گفتمااان اخااتق در وااژوهخ در حااال حاضاار بااه گفتمااانی رایااج در حااو   

اختق در حاو   واژوهخ « رواج»د. وزشکی ت دیل شوهای علو وژوهخ در دانشگاه

               شااود؛ هرچنااد تااا رساایدن بااه ساایوح میلااوِّ، راه  یااادی در وضااوح دیااده ماایبااه

            هاا هام اتفااق بیفتاد. . ایاو امار بایاد در دیگار مااونات(enjoo, 2011)وایخ اسات 

               توجااه کمیتااۀ اخااتق در آمااو ز و کمیتااۀ اخااتق بااالینی در ابتاادای راه هنااتند. بااا

اختق ساتمت در باالیو، ال   اسات عملکارد کمیتاۀ باالینی « رواج»به نیا  فوری به 

 سرعت بیشتری بگیرد.

آمادگی بارای »و « سا یایجاد تمدن»رسد یک رویکرد مهم ایو بیانیه، به نظر می

هاای حتمای یکای ا  وعاده»اسات. « طلوع خورشید والیت ع ظمای )ارواحناا فاداه(

وند به بشریت، ایجاد تمدنی جهانی، فراگیر و کامل برای ساادت حقیقی بشر در خدا

              مفهااو  آیااات .(4633)خوشاادونی و شااب دیناای واشاااکی، « آخرالزمااان اساات

( و 470متاددی ا  مرآن کاریم، داللات بار ایاو دارد کاه شایناتگان، حاکم)ان یااء، 

همچنایو، تفکار مهادویت و انتظاار  ( در  مایو خواهناد شاد.00خلیفۀ خداوند)نور، 

(. بار وایاۀ 4634ظهور حضرت حجت)عج( ا  تفکرات بنیادیو شایاه اسات )غناوی، 

نظریۀ مهدویت، ایشان بااد ا  ظهاور و غل اه بار دشامنان، حکومات جهاانی تشاکیل 

 خواهند داد.

ویخ ا  حکومت ایشان، جهان ور ا  ظلم و جور خواهد شاد و حکومات ایشاان، 

(. بار اسااس ایاو اعتقااد، هماۀ 4631عدل و داد خواهد کرد )ط نای، جهان را ور ا  

شیایان وظیفه دارند تما  تتز خود را برای تحقق ظهور آن حضرت به کاار ب ندناد 

داللت بر ایو دارد که یکای ا  مهامبیت(. روایات رسیده ا  اهل4630)نصیری، 

برای ظهور آن حضارت  سا ی( و  مینه4633تریو و برتریو کارها، انتظار )موسوی، 

 (.4633است )بهرو  لک، 

ساا ی، سا ی ظهور و نیز در فرآیناد تمادنبرای ایجاد آمادگی در جاماه و  مینه

(. یکای ا  4633دهاد )اخاوان کااظمی، اختق جایگاه مهمی به خود اختصاا مای
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مانخ، گرایای اسات )وحیادیسا ی در فرهنا  اساتمی، اخاتقعناصر مهم تمدن

               منظاار ره اار ماظاام انقااتِّ اسااتمی، یکاای ا  چهااار رکااو تماادن( و ا  4633

( 4630بزرگی و ح ی یان، ؛ منزوی4636وور، بیو و ماینیاستمی، اختق است )جهان

وردا ان دینی دیگر، ا  جمله عتمه جوادی آملی هم بر ایو نکته تأکیاد دارناد نظریه

هاای اختمای ای جامااه ا  جملاه سانتهکه تمدن متاالی، نتیجۀ ویشرفت در ساحت

تواند اخاتق واال را باه امات ( ا  سوی دیگر، تمدن استمی می4136است )امیدی، 

 (. 4630بزرگی، ح ی یان، استمی هدیه دهد )منزوی

توان ایو دو را ال   و ملزو  یکدیگر داننت. به بیان دیگار، یکای ا  بنابرایو، می

ای هر تمادنی، ویشارفت در  میناۀ اخاتق اسات. بارای های رشد و ا  الزامات بقوایه

هاای اخاتق، ضاروری اسات و ایجاد تمدن نویو اساتمی، رشاد جامااه در حادامل

استقرار تمدن استمی، رشد فزایند  اختق و رسیدن جاماه به اوج اختق را موجاب 

خواهد شد. ویشرفت مادی همچون رشد جنمی است و اختق برای جاماه همچاون 

ن اودن آن حتای باا »ان اسات. اخاتق، بااالتریو سارمایۀ هار جامااه اسات و رشد ج

 «.آفریند برخورداری مادی، جهنم می

سوی تمدن نویو اساتمی وایخ بارود، رشاد اختمای ومتی مرار است جاماۀ ما به

های مهم جاماه و هار تمادنی، ناوذیر است. یکی ا  بصخ برای آن، ضرورتی اجتناِّ

            رو، رشااد کمهاای حااو   سااتمت،درمااان( اساات؛ ا ایاو حاو   سااتمت )بهداشاات و

           باادون رشااد اخااتق سااتمت و باادون رعایاات اصااول و مواعااد اخااتق وزشااکی در 

جای نظا  ستمت، نتیجۀ میلوبی نصواهد داشت. در جاماۀ اساتمی ماا، هادف جای

وزشاکی در حاو    م ولی ا  رعایت اصول و مواعد اخاتقباید دستیابی به سید مابل

ستمت باشد. نقیۀ اوج رعایت اختق وزشکی، با استقرار و حاکمیت تمدن اساتمی 

 محقق خواهد شد.

مقایناه وضایت کنونی نظا  ستمت در مقاینه باا چهال ساال وایخ، اصاًت مابال

                نیناات. نظااا  سااتمت کشااور مااا اکنااون در وضااایتی اساات کااه بااه بناایاری ا 
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( و در بنیاری 4633یافته است )اذانگوخیاوی و کتهی، ستمت، دستهای شاخص

های ستمت، باالتر ا  میاانگیو جهاانی و منیقاۀ غارِّ آسایا مارار داریام ا  شاخص

(Delavari et al., 2016؛ رفیااای، 4630نااژادی، سااوری و محماادی، ؛ یوساافی

(. امرو ه همگا  با بهتریو مراکز درماانی دنیاا، 4633کریمی، راد و صوفیریجهانگی

( Coronary Care Unit (CCU)مل ای ) در مراکز درمانی کشور ماا بصاخ مرام ات

            رساانی دارد. جراحای ویوناد کلیاه و ویوناد ک اد و حتای ویوناددایر است و خدمات

                      خااوبی انجااا  شاادهی و مهاام بااههااای جاادشااود. مرام ااتملااب و ریااه انجااا  ماای

است، اما حقوق بیمار و خانواده در همان سید و به هماان میازان خادمات، رعایات 

                  شاااده و (. بااایو میااازان خااادمات ارائاااه4636نشاااده اسااات )کشااااور  و دیگاااران، 

فردآذر و  دیسید رضایت بیمار/ خانواده اختتف جدی وجود دارد )انصااری، ع اا

 (.4636متصادمی، 

ای، های حرفاهدهندگان و مهارتمیزان نارضایتی بیماران ا  نحو  ارت اط خدمات

تقری اً دو برابر نارضایتی ا  دسترسی به دارو و خدمات گزارز شده اسات )شاارمی، 

های متاددی رضایت بیماران را ا  مراکز (. وژوهخ4630دل، ظهیری سروری و  نده

ساو  کام یاکاناد؛ اماا در برخای ماوارد، دساتنن تاً خوِّ گازارز کاردهدرمانی 

چهاار  بیماااران )نجفاای ( و در برخاای ماوارد، یااک4636وااور و گاودر ی، )فر یاان

اند. اینجاست کاه باا وجاود ( ا  آن مراکز راضی ن وده4633آبادی و دیگران، دولت

ا  همکااران مراکاز، باهامکانات رفاهی بیمارستان و رفتار بنیار خوِّ تاداد  یاادی 

ن ودن تاامل درست کارکنان باا بیمااران، تااداد بنایاری ا  بیمااران باا دلیل همگانی

 شوند.خاطری رنجیده ا  بیمارستان خارج می
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 گیرینتیجه

سا ی برای ظهور، اختق صحید بایاد در برای رسیدن به تمدن نویو استمی و  مینه

          ویاژه در مراکاز ارائاۀ خادمات ساتمت، حااکم باشاد. هاای جامااه، باه عمو  بصخ

های اختمی یکی ا  شاارهای انقاتِّ اساتمی اسات کاه هماواره طاراوت و باینته

 تا گی آن وابرجاست. 

ویاژه در دوران دفااع مقادس، های ابتدایی ویارو ی انقاتِّ اساتمی، باهدر سال

ماه و نیز در مراکز درمانی و در اختق شاینته و فضایل اختمی در فضای عمومی جا

میان کارکنان گنترز خوبی داشت. نوینند  ایاو مقالاه بار اسااس داناخ اناد  و 

های مصتلف نظا  ستمت، برخای نقااط ماوت اختمای تجربۀ مصتصر خود در بصخ

نظا  ستمت را برشمرده است. یقیناً نقد خوانندگان محتر  به ایو متو و رفا  نقاایص 

هاا را خواهاد نماود و ادبیاات  یو وژوهشگران محتر ، ج ران کاستیآن با مقاالت و

 ایو موضوع را رشد خواهد داد و غنا خواهد بصشید.

های سو  و چهار  انقتِّ استمی، با وجود گنترز و ویشرفت امکانات طی دهه

 ماان نیافتول همدلیل گنترز ها، بهمادی در مراکز درمانی و به ود امکانات بیمارستان

ختق صحید و ارتقانیافتو سید تاامل درست با بیمار، برخی ا  بیماران با نارضایتی ا

شوند. یقیناً ماضتت حو   اختق ساتمت و خاطری رنجیده ا  بیمارستان خارج می

به آنچه در ایو مقاله میرح شد، منحصر نینت. نظاا  ساتمت ماا باا مناائل اختمای 

روسات کاه  ی، علمی، فرهنگی و سیاسی روبه یادی ا  جمله منائل اختمی، امتصاد

خوبی  ها را ندارد. تتز وژوهشاگران محتار  یقینااً باه ایو مقاله مجال ورداختو به آن

 ها بر اساس ایو بیاینه را ت ییو کند.حل آنخواهد تواننت ایو منائل و راه

یژه ووظیفۀ جوانان ایو است که با تتز جهادی، اختق شاینته را در جاماه و به

« رواج»در مراکز خدمات ستمت رشد و گنترز دهند. با توجاه باه نیاا  فاوری باه 

 اختق ستمت در بالیو، ال   است عملکرد کمیتۀ بالینی سرعت بیشتری بگیرد.
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 نامهکتاب

های اجرایی بیانیۀ مقا   گفتار: بررسی داللت ویخ»(، 4633اللهی، حمیدرضا ) آیت .4

ماظم ره ری دربار  راه ردهای گا  دو  انقتِّ در خصوا رشد اختمی در حو   

 .636-630، ا1ز، 1، سالمجلۀ فرهن  و ارتقای ستمت، «ستمت

ای در  الهِ خامناه نقخ آیات»(، 4177) نژاد ابراهیمی کیاوی، هادی و یحیی بوذری  .0

، بصایرت و تربیات اساتمی، «احیای تمدن استمی با تکیه بر بیانیۀ گاا  دو  انقاتِّ

 .440-34، ا03ز، 43سال

، ناماۀ اخاتق وژوهخ، «ساینا گرایی اختمای ابو فضایلت»(، 4636اتر ، حنیو ) .6

 .11-00، ا01، ز0سال

ساا ی  راه اردی فرهنا  در  مینهت یایو نقاخ »(، 4633اخوان کااظمی، بهارا  ) .1

 .63-0، ا46ز ،1، سالفصلنامۀ مشرق موعود، «ظهور

                های  شااااخص»(، 4633اک ااار کتهااای )اذانگوخیااااوی، محمدرضاااا و علااای .0

، 1ز، 0، ساالساتمت اجتمااعی، «هاای جدیاد جهانی ساتمت: ت ییارات و وامایت

 .603-610ا

، «مدار و نن ت آن با اختق اساتمی اختق فضیلت»(، 4630استمی، سیدحنو ) .3

 .00-4، ا4ز،4، سالنامۀ اختق وژوهخ

های تمدن ا  منظر حکایم متألاه  تاقل و تدیو در ساحت»(، 4631امیدی، مهدی ) .0

 .440-416، ا0ز، 43، سالفصلنامۀ نقد و نظر، «جوادی آملی

میاازان »(، 4636و غتمالاای متصااادمی ) فردآذر انصاااری، حناایو، فریااد ع ااادی .3

مجلاۀ ، «وزشکی ایاران های تحت ووشخ دانشگاه علو  رضایت بیماران در بیمارستان

 .10-63، ا6ز، 44، سالوزشکی بیرجند علمی دانشگاه علو 

، انتظار موعود، «تریو فرج است انتظار فرج بزرگ»(، 4633، غتمرضا ) بهرو  لک .3

 .3-0، ا03، ز3سال
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،  هارا خیاری، سیدحناو اماامی رضاوی، شاهرا  یزدانای،  .47 وورع اسی، عیاءالهِ
وجهی تاااالی  الگااوی شااخ»(، 4633دوساات ) اک اار حقحناایو من ااری آالنااق، علاای

، «ها؛ ضامو اعتتی نظا  ستمت در راستای تحقق گا  دو  انقاتِّ اساتمی دانشگاه
 .430-404، ا6ز، 03، سالطب و تزکیه

، س .44 یدحنااو امااامی رضااوی،  هاارا خیااری، سلما سااادات وورع اساای، عیاااءالهِ
ت ییو جایگاه بیانیۀ گا  دو  انقتِّ در اسناد »(، 4633الحنینی و بامر الریجانی ) نقوی

ساا ی مفااهیم آن در نظاا  آماو ز  سیاستی جمهوری استمی ایران و الگاوی ویاده
 .47-4، ا6ز، 03، سالطب و تزکیه، «عالی ستمت

فرآیناد تحقاق تمادن اساتمی ا  »(، 4636وور )ود ماینیبیو، فر اد و مناجهان .40
، 63ز، 44، ساالفصلنامۀ میالاات انقتِّ اساتمی، «ای الهِ خامنه منظر حضرت آیت

 .13-03ا
بیانیۀ مهم و راه ردی در چهلمیو سالرو  ویارو ی »(، 4630ای، سیدعلی ) خامنه .46

رسانی دفتار مقاا   اطتع وایگاه، 76/70/4174شده در تاریخ  ، با یابی«انقتِّ استمی
 ماظم ره ری:

 https://www.leader.ir/fa/content/22734/ 

                 بررسااای »(، 4633خوشااادونی، مهااادی و محماااد شاااب دینااای واشااااکی ) .41

         های تماادن آخرالزمااان ا  منظاار ماارآن کااریم بااا تحلیاال  هااا و شاااخص ویژگی

، 44، ساالفصالنامۀ مشارق موعاود، «هاای اولیاای الهای های آن با حکومت همانندی

 .043-433، ا16ز

(، 4633وناه و محمدحنایو مارادی ) رشیدی، امیرحنایو، محمدصاادق نصارت .40

گیاری ا  روز ناورمو  قتِّ استمی باا بهرهگا  دو  ان  تحلیل گفتمان انتقادی بیانیۀ»

 .30-63، ا36ز، 00، سالمیالاات راه ردی بنیج، «فرکتف

با خوانی نظریۀ اختمای متصادرا باا »(، 4636رضا اده، رضا و وریچهر میری ) .43

 .473-30، ا4ز، 6،سالنشریۀ حکمت صدرایی، «گرایی مااصر تکیه بر فضیلت

https://www.leader.ir/fa/content/22734/
https://www.leader.ir/fa/content/22734/
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(، 4633کریمااای )فاطماااه صاااوفیراد و رفیاااای، محماااد، مهناااا جهاااانگیری .40

، «هاای جمایات و بهداشات های توساۀ وایدار ایران در بصخ وتحلیل شاخص تجزیه»

 .037-030، ا6ز،3، سالنشریۀ مهندسی بهداشت محی 

ماندگاری بیانیۀ گا  دو  انقتِّ استمی م تنی بر »(، 4633رهنمایی، سیداحمد ) .43

 .071-430، ا34ز، 43، سالاندیشۀ نویو دینی، «م انی فیری و کتمی

بررسای »(، 4630دل )شارمی، سیده هاجر،  ی ا ظهیری سروری و ماانوز  ناده .43

هاااای وااایخ ا   ایماااان در  کننااادگان واحاااد مرام ت دی مراجاهمیااازان رضاااایتمن

 ،40، ساالوزشاکی گایتن مجلاۀ دانشاگاه علو ، «های دولتای شاهر رشات بیمارستان

 .03-60، ا33ز

، انتظاار موعاود، «بررسی احادیث عادالت مهادوی»(، 4631الدیو )ط نی، نجم .07

 .003-044، ا40ز، 0سال

ساا  تمادن  های تربیات انقتبای  مینه واکاوی مؤلفاه»(، 4177وور، فاطمه ) علی .04

واژوهخ ، «استمی: وژوهشی م تنی بر تحلیل مضمون بیانیۀ گا  دو  انقاتِّ اساتمی

 .477-33، ا4ز، 0، سالدر آمو ز ماارف و تربیت استمی

، موعاودفصلنامۀ مشارق ، «طرح اندیشۀ مهدویت در مرآن»(، 4634غنوی، امیر ) .00

 .10-00، ا06، ز3سال

میازان رضاایت بیمااران ا  نحاو  »(، 4636وور، فرشته و لایت گاودر ی ) فر یان .06

، طاب و تزکیاه، «ها؛ میالاه موردی بیمارساتان ساینا ارت اط کارکنان بیمارستان با آن

 .33-00، ا4ز، 06سال

 (.4603مانون اساسی جمهوری استمی ایران ) .01

فروشاانی و محماد عارِّ اری، ع ااس رحیمایکشاور ، میناا، علای اک اری سا .00

های آمو شای  بررسی اساتانداردهای ایمنای و کیفیات مرام ات بیمارساتان»(، 4636)

 .01-40، ا4ز ،46، سالمجلۀ بیمارستان، («JCIالملل) منتصب بیو
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گودر ی، غتمرضا، صادق حننی مقاد ، رساول ناورو ی و مرتضای سالیانی  .03

سا ، م تنی بر تحلیل محتاوای بیانیاۀ گاا   تمدن طراحی و ت ییو الگوی نهاد»(، 4633)

 .34-03، ا6ز،03، سالمدیریت استمی، «دو  انقتِّ

سااصو سااردبیر: بیانیااۀ گااا  دو  انقااتِّ، رهنامااۀ »(، 4630مقیماای، ساایدمحمد ) .00

 .41-0، ا6ز، 03، سالفصلنامۀ مدیریت استمی، «ویشرفت ایرانی استمی

های تماادن  ابااااد و مؤلفااه»(، 4630بزرگاای، جااواد و سااجاد ح ی یااان ) منزوی .03

های مقاا  ماظام ره اری )ماد ظلاه  سا  ظهور با تکیه بار م اانی دینای و اندیشاه  مینه

 .33-00، ا0ز، 43، سالهای مهدوی وژوهخ، «الاالی(

                              فلناااافۀ انتظااااار فاااارج بااااا تأکیااااد باااار »(، 4633موسااااوی، ساااایدعلی ) .03

، 64ز، 3، سااالوژوهشاای آیاایو حکماات نامۀ علمیفصاال، «بااودن آن  افضاال اعمااال

 .013-003ا

 doi:10.22081/pwq.2017.63971 

 اده و محماد ملاکآبااد، جاانآبادی، شهت، فرامر  احمدی جهاننجفی دولت .67

مقاینۀ رضایتمندی بیماران بناتری در بیمارساتان »(، 4633 ینت مح ی نوبندگانی، )

، «شهید بهشتی شهر یاسوج م ال و بااد ا  ت ییار در شایو  ورداخات کاراناۀ کارکناان

 .13-63، ا33ز، 06، سالنشریۀ ورستاری ایران

انتظاار  ،«بصخ آن نگاهی به ودید  انتظار و آثاار حیاات»(، 4630نصیری، علی ) .64

 .400-36، ا01ز، 3، سالموعود

ای در مراکاز تالایم و تربیات باا تأکیاد بار  اختق حرفه»(، 4177نظری، فرهاد ) .60

-400، ا4ز، 4، ساالای در آماو ز اختق حرفاهبیانیۀ گا  دو  انقتِّ استمی، 

406. 

ماهنامااۀ ، «سااا  دیااو اساات  عناصاار تمدن»(، 4633علاای )ماانخ، حماازهوحیاادی .66

 .61-40، ا40ز ،43، سالمارفت
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ار یاابی میازان »(، 4630نژادی، ترانه، حمیاد ساوری، عفات محمادی )یوسفی .61

دستیابی به اهداف توساۀ وایدار مرت   با ستمت در ایران، منیقاۀ مدیتراناۀ شارمی و 

 .040-073، ا6ز، 41، سالمجلۀ اویدمیولو ی ایران، «0740جهان در سال 

35. Asadi Lari, M., Sayyari, A. A., Akbari, M. E., & Gray, D. (2004), 

"Public health improvement in Iran-lessons from the last 20 years", 

Public Health, 118(6), p. 395-402. doi:10.1016/j.puhe.2004.05.011. 

36. Delavari, S., Zandian, H., Rezaei, S., Moradinazar, M., Delavari, 

S., Saber, A., & Fallah, R. (2016), "Life Expectancy and its 

Socioeconomic Determinants in Iran", Electronic physician, 8(10), p. 

3062-3068. doi:10.19082/3062. 

37. Enjoo, A. (2011), "Assessing Intellectual Property, Publication 

Ethics, and Related Legal provisionsin the Islamic Republic of Iran", 

Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 

2(2), p. 36-44. 

38. Lankarani, K. B., Alavian, S. M., & Peymani, P. (2013), "Health 

in the Islamic Republic of Iran, challenges and progresses", Medical 

journal of the Islamic Republic of Iran, 27(1), p. 42-49. 
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