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پروفسور محسن ضیایی





دکترعبدالعلی خوارزمی



اخالق پزشکی
در آغاز سخن حضورتان عرض می نمایم •

سال طبابت ۵۶من آنچه برای خودم  می پسندم ودر •
سالگی انجام داده برایتان ذکر می نمایم ۸۵وتا سن 

اگر دوست داشتید شما هم انجام دهید•



شنیدن وانتخاب

ه هداهم فبشرعبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسن•
۱۷زمرهللا واوالیکه هم اولوالباب   

بندگانی را مژده بده که سخنان را می شنوند واز نیکوترین •
آنهاپیروی می کنند

آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده  ،   وآنها خردمندانند•



کنتم خیر امته اخرجت لی الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر 

۱۱۰ال عمرانوتومنون هلل، 

شما بهترین امتی هستید که برای •
اصالح جان مردم بر انگیخته شده اید

د تا مردم را به کارهای نیک تشویق کنی•
واز انجام کار های زشت باز دارید 

وبه خدا ایمان بیاورید•



مثم لتسالن یومیذ عن النعی:            سوره تکاثرفرموده۷آیه 

از نعمت هایی که (  روز قیامت ) سپس در آن روز •
داشته اید   سوال خواهید شد

یعنی باز خورد آن را خواهیم دید•

مثال انسان از علم خود چگونه استفاده می کند •

باز خوردش برای جامعه وخودش چیست •



سعدی -علم ومعرفت  

(مرتاض) صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه   •

بشکست عهد صحبت اهل طریق را•

چه فرق بود ؟عالم وعابد گفتم میان •

تا اختیار کردی از آن این طریق را •

گفت آن گلیم خویش ز موج آورد برون •

این سعی می کند  که  بگیرد غریق را•



اخالق پزشکی
برای پزشکان واژه مانوس وآشنا است 

در کتاب ریگ ودا قدیمی ترین کتب طبی هندیان•

دستورات اخالقی در باره پزشکان هند قدیم بسیار عالی •

پزشک باید با تمام وجود حتی اگر حیاتش در معرض خطر واقع شود•

به  درمان بیمارش همت گمارد•



اخالق پزشکی

سال قبل از میالد مسیح ۲۲۰۰: قوانین حمورایی •
اخالق پزشکی

۲/۵با خط میخی بر روی قطعه سنگ سیاه به طول •
حک شده متر 

کشف شده ۱۹ناحیه شوش در اوایل قرن که در •

نگهداری می شودموزه لوور پاریس ودر •



سوگند نامه بقراط
وبه تمام زبان ها ترجمه شده استسال قبل از میالد مسیح ۵۰۰که •

جه  از اصول برجسته آن اعتقاد وایمان  به اصول اخالقی بوده و رعایت آن به بهترین و•

کسی که حرفه پزشکی به من آموخته مانند والدین خود فرض کنم •

توجه به رعایت حقوق استادان •

وحق شناسی نسبت  به آنان •

حفظ قداست پزشکی •

حفظ اسرار پزشکی بیماران •



در مصر قدیم 

قوانینی راجع به پزشکان وجود داشته •

می گردیدند محکوم به اعدام طبیبانی که از قوانین مزبور سرپیچی می کردند •

:در ایران هم •
قوانینی وجود داشتهدر زند اوستا •

محمد زکریای رازی •

ابوعلی سینا •

توصیه نموده اند رعایت اصول اخالقی مخصوص پزشکان همگی به •



سوگند نامه های پزشکی 

:هدانشجویان  رشته پزشکی در پایان  تحصیالت خود متعهد می شوند ک•

ستایش  حقوق استادان  وحق شناسی به آنان•

اصول وارزش های انسانی والهی را رعایت کنم •

در انجام  این وظیفه حساس لحظه ای کوتاهی ننمایم •

حفظ قداست پزشکی •

حفظ اسرار پزشکی  بیماران •



اخالق پزشکی 
جاد متاسفانه شکاف عمیقی بین علم پزشکی وحاالت معنوی واعتقادی ای•

شده است 

مسایل جسمی بیمار بیشتر از مسایل روانی مورد توجه است •

سازمان جهانی بهداشت نماینده نروژاظهار نمود درکشورش ۱۹۸۳درسال •
ار ها در تعیین کننده رفت) الزم است تحقیقاتی در امر سالمت وابعاد دیگری 

سازمان جهانی بهداشت ۱۹۹۷در سال در نظر گرفته شود ، ( امر سالمت 

رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی است تا کودکان: سالمت عبارت است •
ند توانایی ساختن زندگی پر بار از نظر اقتصادی واجتماعی را پیدا  کن



:الزمه موفقیت 
درست فکر کنیم 

درست انتخاب کنیم 
درست مصرف کنیم 
تا درست زندگی کنیم

سپس پشتکار ،اراده وتالش
برای چیزی کمتر از بهترین بودن نباید تالش کرد



بازخورد اعمال
۱۵ه جاثیمن عمل صالحا فلنفسه ومن اساعه فعلیها ثم الی ربکم ترجعون   •

اربد هرکس کار  شایسته ای بجا آورد ، برای خودبجا آورده است وکسی که ک•
می کند ، به زیان خود اوست ، سپس همه به سو ی پروردگارتان باز 

گردانده می شوید 

قانون عمل وعکس العمل  است •

:به قول مولوی •

این جهان کوه  است و فعل ما ندا          سوی ما آید ندا ها را صدا•



پیامبر اسالممن کودکان را به چند دلیل دوست دارم          

،  چون گریه کلید در بهشت استزیاد گریه می کنند  •

،چون تکبر ندارند خاک را دوست دارند و بازی می کنند    •

د،       چون کینه ندارنقهر می کنند وزود آشتی می کنند  •

، چون چیز هایی که می سازند زود خراب می کنند   •
وابستگی ندارند

،    چون دلواپسی ندارندخوراکی هارا زود می خورند        •





یکی بود   یکی نبود

زیر گنبد کبود           یک عشقی بود•

بودپدید شده نه گم شده بود           نه نا •

این عشق دردرون ماست   ُ در رویای ماست•

دنیا عشق  ُ مادرمان عشق    ُ دکترمان عشق•

زمانی که عشق نیست  ُ دنیا نیست•

عشق در درون ماست     ُ  در رویای ماست    •

۹۲اردیبهشت ۱۰ساله ۹الف    -کودک ع•



موالناچه زیباعشق را معنی کرده

عشق یعنی مشکلی آسان کنی•

دردی از درمانده ای درمان کنی•

در میان اینهمه غوغا وشر •

عشق یعنی کاهش رنج بشر •

عشق یعنی گل بجای خار باش •

پل بحای این همه دیوار باش•



دور تسبیح ودعا مشکل گشای خلق نیست  •

التیام درد مردم اصل معیار است وبس•

کار زیبای طبیب و چهره خندان او         •

تا ابد بر لوح جان وذهن بیمار است و بس •

ای طبیب از نامرادی های عالم رو متاب  •

زانکه کاالی تورا  ایزد خریدار است وبس•

ای طبیبانی که حیرانید در درمان خلق     •

عشق درمانی دوای بیمار است و بس •



فریدون مشیری 
ای همه مردم در این جهان به چه  کارید ؟•

عمر گرانمایه راچگونه گذارید•

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید•

هیچ ندارید اگر که عشق ندارید•

وای شما دل به عشق اگر نسپارید•

گر به ثریا رسید هیچ نیرزید •

دوست بدارید------عشق بورزید•



Gabriel Merkes
:ه انسان پیر می شود  به علت اینک•
عاشق نمی شود•
وعاشق شدن هورمون عشق تاثیرات عجیب •

اثرات عشق بر مغز وبدن•

استپیر هرجوانی که به دل عشق ندارد •

ید باز هم دیوانه او هستبه معنای این است که با همه ویژگی ها عاشق بودن •



گاندی

تولد هر کودک  بشارت امیدی•
است که شاید او

نجات دهنده بشریت باشد•



د کار لذت است ، کار تجلی عشق است ومن عاشق کارم هستم  ، وقتی عاشق هستی•
نگرانی ها ودشواری ها  محو می شوند ، زمان دیگر معنی ندارد ، 

(گابریل مرکز) وقتی عاشق هستید همیشه جوان هستید •

در تمام دوران زندگیم همواره یکی از آرزوهایم ارائه نسخه ای برای بهتر زیستن  •
وسالمت کودکان بوده است 

ی سالمت عبارت است از رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی است تا کودکان توانائ•
ساختن زندگی پر بار از نظر اقتصادی واجتماعی را پیداکنند 



و ابزار عالیم ,حركت ,هر لمس ,و سالهاي زندگي ,ماه ها  ,در نخستین لحظات •
در مغز او به شكل انفجاري از فعالیت هاي الكتریكي و ,عاطفي در زندگي یك كودك 

زیرا در آن سنین میلیاردها سلول مغزش دارند خود را به صورت ,شیمیایي در مي آید 
ابط رو) ((سیناپس )) شبكه هایي سازمان مي دهند كه مستلزم وقوع میلیاردها میلیارد 

در میان شان است این سال هاي اولیه كودك مصادف ( میان سلول هاي مغز و اعصاب 
كه تجارب و كنش و واكنشها با پدر و مادر و سایر اعضاي خانواده و اند با زماني 

نحوه و مسیر رشد مغز كودك را ترسیم مي كند و در شكل دادن به این,دیگر بزرگتران 
آب آشامیدنی سالم ,تندرستي و بهداشت ,مسیر عوامل بي شماري چون تغذیه كافي 

چگونگي رشد و تكامل مغز در این دوره است كه ,عالوه به وغیره اثر می گذارند 
موفقیت بعدي كودك در مدرسه و خصایل دوره هاي نوجواني و بزرگسالي او را پایه

گذاري مي كند 



:برای خانواده ها به همین جهت بزرگ ترین سایت علمی •

•www.ProfessorSoltanzadeh.com
در مورد تغذیه قبل از بارداری وزمان بارداری وزمان شیردهیدانستنی های پزشکی •

هم برای شیرخوار وهم برای مادر شیرده ،

نوع غذا برای کودکان ،۳۰شروع تغذیه تکمیلی از شش ماهگی وطرز تهیه حد اقل •

سالگی۱۸-۱۲سال ، ۱۲-۶سال ، و۵-۲تغذیه سال دوم ، تغذیه پیش دبستانی •

سال طبابت  ودوران پزشکی ۵۶علمی در خاطرات۳۱۰گزارش بیش از •

در سایتکشور  ۶۰خاطره کامل  سفر به کشور وگزارش  ۶۹خاطرات سفر به •



بیماری مورد ۱۱۰بیش از موارد جالب بیماری  ها ومعرفی وبرای پزشکان •
که حاصل زحمات اعضاء هیئت علمی هشت بیمارستان جالب وآموزنده

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است

در بیمارستان رسالت و فرمانیه و امام حسیننوزاد ۵۰۰۰۰معاینه بیش از •

مورد۴۰۰تعوض خون نوزادان بیش از •

کارگاه احیای نوزادان در دانشگاه ۱۰۰برگزاری بیش از •

پایان نامه  تحصیلی پزشکان عمومی ومتخصصین کودکان ۱۲۶•

در مورد بیماریهای کودکان ونوزادان جلد کتاب ۱۲تالیف •
•



ن نقطه موسس وبنیانگذار اولین پولی کلینیک پزشکی در دورتری•
بیش از نیم قرن قبل ۱۳۴۷میهن عزیزم بندر دیلم در سال 

کوشش در بازسازی آن توسط خیر محترم جناب آقای حسن •
رسولیان 

توسط جناب دکتر قاضی هاشمی وزیر ۱۳۹۵بهمن ۲۹افتتاح در •
بهداشت

در نهایت پیام برای مردم عزیزم•

•www.ProfessorSoltanzadeh .com

http://www.professorsoltanzadeh/


(ص) پیامبر اسالم حضرت محمد 

ه بهترین مردم کسی است ک•
بیشتر به مردم خدمت کند





ککردار نی* گفتار نیک   * پندار نیک   * :   زرتشت 

:در تخت جمشید گواهی میدهد
(اهورا مزدا ) با صلح ، قانون  ، محبت وپرستش خدای بزرگ نام ایران •

دعوت شده اند

:ازسنگ بناهای تخت جمشید همگان را در تاریخ وتمدن کهن پارسی •

یاد آور عظمت وغرور ملی ایرانیان  می دانند •

است   نژاد ، رنگ ،<  بشریت  >  مهمترین گزینه   •
سلیقه ها آنجا  جایی ندارند 



(آخرین سخنرانی) کورش کبیر 
پس از مرگم پیکرم را در خاک این سرزمین بخاک بسپارید•

تا اجزای بدنم خاک ایران را تشکیل دهد •

که از خاک این سرزمین جز نیکویی نمی روید•

خاک ومردمانش تا هست گرامی بدارید •

بدانید فرمان روایی بر دل ها بسی خوش تر است از•

فرمان روایی بر زمین ها•
روز کورش کبیر گرامی باد (  آبان ۷) اکتبر ۲۹روز •



حکیم ابوالقاسم فردوسی

گیتی دوچیز است جاوید وبس ز•

دگر هرچه باشد نماند به کس•

گزین  < سودمندی >و <  بی آزاری> •

که این است فرهنگ وآیین دین•



ا کرد باستان شناسی درایالم تکه سفالی پید

داشت تصویر ساز در یک طرف سفال •

بر روی سفال نقش بسته بود پشت سفال خطوطی در •

سال ها در موزه ای قرار داشت که مدت ها کسی به آن توجه نکرده بود•

کرد را کشفوعالیم نوت موسیقی یک موسیقی دان به این خطوط توجه کرد •

سال قبل نواخته شده بود باز سازی ۶۰۰۰این خطوط آهنگ نغمه ای بود ک•
کرد 

ساله رها کنیم وبه کشور های ۶۰۰۰چگونه این تاریخ •
سال کشف شده برویم؟۲۰۰



این خانه قشنگ است        ولی  خانه من نیست •
این خاک چه زیبا است      ولی خاک وطن نیست•
آن کشور نو   آن وطن دانش وصنعت•

هرگز به دل انگیزی ایران کهن نیست •
در مشهد ویزد وقم وسمنان  و لرستان •
لطفی است که در کلگری  و نیس و پکن نیست•

این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست •
تا خورشید هر صبح طلوع می کند •
این سرزمین زنده وجاودانه وپاینده خواهد ماند•
•



اینجا سرزمین ما است
نوت پهنه استقامت وسرسختی مردمانی است که قنات وقکویرش•

وقناعت را در برابر  جهان گذرانده اند

هن زیستگاه رادمردان وشیرزنانی است که دینداری و میجنوبش•
پرستی را بهم آمیخته اند 

زادگاه مردمان نجیب ومهربان وقلندری است که چون شمالش•
ر دریای مازندران آرام وعمیق ومهربانند وچون شیر البرز در براب

بیگانه 

مادر شما است  هرگز مادر را رها نکنید وطن•



ارزش انسان ها به چیز هایی نیست که به دست می آورند

ندبلکه به دل هایی است که تسخیر می کن•

کسانی که به زندگی دیگران نور هدیه می•
دهند 

روزی صاحب خورشید خواهند شد•



۱358اولین کنگره استاد دکتر محمد قریب بهمن 

در ب نفر برگزار کننده بزرگداشت استاد دکتر محمد قری۱۱اسامی •
:  ۱۳۵۸اولین بزرگداشت سال 

یان ، آقادکتر نصرت اورانوس ، دکتر پروانه خالقی ، دکتر روشن ضیا ئیخانم ها•
بر بداغی ، دکتر منصور بهرامی ، دکتر علی اکدکتر علی ابطحی ، دکتر اسفندیار

، دکتر احمد مشعوف ، دکتر عباس مومن دکتر محمد حسین سلطان زاده ، رحمتیان
زاده ، دکتر محمد علی نیلفروشان





احترام به اساتیدومعلمین 

است فروزان که می سوزد ومواضع تاریک جامعه را معلم شمعی •
نورانی می کند 

است که از قله وجودش چشمه ها سرازیر شده و معلم کوهی •
مرغزارهای دل وجان دانش پژوهان را هماره سرسبز ، خرم وبا صفا 

نگه میدارد

است که پیوسته می بارد وحیات می بخشدمعلم ابری •



احترام به اساتید ومعلمین

رد است مهربان که مشفقانه برای شفای دمعلم طبیبی •
انسان ها داروی دانش بکار می برد

است که هنرش صرف آرایش شخصیت معلم هنرمندی •
د کسانی می شود که در آینده دانش پژوهان جامعه خواهن

شد



:در خاتمه 
:تک تک شما باید نخست از خود بپرسید •

چه کرده ام ؟یادگیری وخود آموزی برای •

برای کشورم چه کرده ام ؟سپس از خود بپرسید ، •
هم به این احساس شادیبخش برسید که شاید ساین پرسش را اینقدر ادامه دهید تا•

کوچکی در پیشرفت واعتالی بشریت داشته اید

:یمهنگامی که به پایان تالشهایمان نزدیک می شویم با صدای بلند بگوئ•

من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام•



ان الذین آمنوو عملوالصالحات سیجعل لهم الرحمن•
ودا 

، همانا آنانکه به خدا ایمان آوردند ونیکوکار شدند•
خدای رحمان آنها را در نظر خلق وحق محبوب می 

(سوره مریم۹۵آیه)گرداند   



هللا
هست به مخلوق دمی تکیه مکن تاخدا •

که خدا کوه ثبات است و بشر عین نیاز •



مهمان پروردگار

۳وتوکل علی هللا وکفی باهلل وکیال          احزاب  •

بر خدا توکل کن وهمین بس که خداوند•
حافظ ومدافع انسان باشد



نگاهی به درون
ذاریات۲۱وفی انفسکم افال تبصرون       ایه •
در وجود خود شما آیاتی است آیا نمی بینید ؟•

در خود دقیق  شوید وآیات خدا را ببینید •

انجام اعمال پیچیده در سیستم های مختلف روز به روز بیشتر کشف می شود •

که انسان دانشمند را در تعجب وتحسین فرو می برد•

مثال دستگاه قلب وعروق به تنهایی دنیایی از شگفتی است •

وپیوسته ارتباط با سایر دستگاه ها است تا قادر به ادامه زندگی باشیم•

کل بدن کارخانه عظیمی است ، در درون خود بنگرید•



سعدی 
تن آدمی شریف است به جان  آدمیت    •
نه همین لباس زیبا است نشان آدمیت •
اگر آدمی به چشم است ودهان وگوش وحلق وبینی•
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت•
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند     •
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت  •



توصیه ام به پزشکان واستادان
ر این است که با عشق برای نجات جان انسان ها با تمام وجود بکا•

ببرند

ی را بیماران بکوشند وسعی کنند تا شمعتشخیص  افتراغی ودر •
.روشن کنند واز مجموع آن ها  مملکت روشن گردد

ر چه هرکجا عشق آیدوساکن شود ، ه:پزشکان واساتید باید بدانند •
.ناممکن بود ممکن شود

کار بزرگ عبارت است از انجام  کارکوچک با عشق زیاد، روح •
.عشق مسئول طرز اندیشه ماست ، فرمانروای اندیشه ما است 



که درشما پزشکاندر پایان درود بر خداوند•
ه باستعداد آموختن وعشق ورزیدن واساتید 

بیماران واطفال معصوم وغم خوردن برای 
است  به ودیعه نهاده آنان در همه شما ها 

وانسان دوستی ووطن پرستی وکمک به 
در شما ها  پرورش داده است بیماران  



کنتم خیر امته اخرجت لی الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر 

۱۱۰ال عمرانوتومنون هلل، 

شما بهترین امتی هستید که برای •
.اصالح جان مردم بر انگیخته شده اید

.د تا مردم را به کارهای نیک تشویق کنی•

.واز انجام کار های زشت باز دارید •

.وبه خدا ایمان بیاورید•



می نمایم به همه دانشجویان و پزشکان واساتید تقدیم این گل 
پروفسور سلطان زاده


