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مقدمه



بنیان و بنای خدمت رسانی در حوزه سالمت بر تعهدی دیرین استوار است؛ تعهدی که مراقبت از بیامر را مقدم می شامرد و اخالق 
و معنویت را در امر طبابت قدر می داند و بر صدر می نشاند. حرفه های سالمت و علوم پزشکی، اگر از پس قرن ها هنوز و همچنان 
متعالی و ارزشمند و ماندگارند، به خاطر آن در خاطرٔه اعتامد مردمان نشسته اند که مقام خود را ورای سود و زیان مادی و منفعت 
ش��خصی بازش��ناخته اند. طبابت عالوه بر دقایق علمی اش، نظامی از معرفت اخالقی، معنای زندگی، آداب حرفه ای، تعهد اجتامعی 
و رفتار اصیل، معنوی و فاخری اس��ت که حرمت طبیبان را پاس می دارد و دغدغٔه س��المت مردمان را مقدم می داند. اخالق پزشکی 
در این میان س��تون س��رگی است که این همه را تضمین می کند و  اساسی معنوی برای طبابت می سازد. آموزش اخالق به پزشکان و 
دانش��جویان، عالوه بر جوانب معرفتی و بنیادین، مس��تلزم بهره گرفنت از هرن و ادبیات است. به دیگر سخن، آنجا که اخالق پزشکی، 

جامٔه هرن می پوشد، اثری ممتاز و متامیز در ذهن و ضمیر مردمان می گذارد.
اولین جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی که همزمان با هفتمین کنگره سالیانه اخالق پزشکی برگزار می شود، گام بلند و ارزشمندی 
در راستای تعامل اخالق پزشکی و هرن است. ارسال ۴۸۷ فیلم و عکس به این جشنواره، نشان از دغدغٔه اجتامعی به این مهم دارد. 
از دس��ت اندرکاران این جش��نواره تش��کر می کنم و امیدوارم تالش ایش��ان در امتزاج س��المت و هرن در جهت القا و ارتقای شئونات 
اخالقی، فرهنگ معنوی و ارزش های دینی در حوزٔه س��المت، بیش از پیش به بار بنش��یند. این جش��نواره، فراتر از مس��ابقه انگاری 
جش��نواره های مرس��وم هرنی، پیامی به وسعت حوزٔه سالمت دارد؛ پیامی که از درهم تنیدگی طبابت و اخالق و هرن حکایت می کند. 

آرزو می کنم این جشنواره آثار و امثار ارزشمندی در حوزه سالمت به جا گذارد و به بار آرد. ان شاءالله.

بسم اهلل الرحمن الرحیم

دکر باقر الریجانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رئیس شورای عالی اخالق پزشکی کشور



اخالق ریش��ه در فطرت انس��انی دارد و نقش آن در رساندن انسان به کامل و س��عادت حقیقی انکارناپذیر است و از این رو پیامرب 
اکرم)ص( هدف از بعثت خود را پرورش و تکمیل اخالق حسنه در جامعه برشی دانسته است.

هرن نیز نقش بس��یار مهمی در روند تکامل اجتامعی دارد و اگر هرن و هرنمند وجود منی داش��تند، تکامل جوامع انسانی بدان صورت 
که امروز شاهد آن هستیم، ممکن نبود.

بدیهی است چنانچه در جهت نیل به فضائل اخالقی و نهادینه کردن آن از ابزار هرن استفاده شود، این مهم بسیار آسان تر و در عین 
حال بسیار موثرتر حاصل خواهد شد.

در این راستا کنگره سالیانه اخالق پزشکی کشور به این موضوع توجه داشته است و در سال های قبل جشنواره عکس اخالق پزشکی 
همزمان با این کنگره برگزار ش��ده اس��ت. امسال نیز همزمان با کنگره سالیانه هفتم، دس��ت اندرکاران این کنگره تصمیم گرفتند که 
بخش فیلم اعم از فیلم کوتاه و مستند را نیز  به این جشنواره اضافه کنند که خوشبختانه با استقبال کم نظیر هرنمندان این عرصه ها 
مواجه شد و آثار ارزشمندی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد. امیدوارم در سالهای آتی نیز با آشنایی بیشر هرنمندان با مفاهیم اخالق 

پزشکی، شاهد رشد کمی و کیفی در این زمینه باشیم.
از همه دس��ت اندرکاران دبیرخانه جش��نواره به خصوص دبیر جش��نواره و نیز از همه هرنمندانی که آثار هرنی خود را به جشنواره 

ارسال منودند، صمیامنه تشکر می کنم.

اخالق، هنر، طبابت

دکر مجتبی پارسا

مسؤول دبیرخانه دامئی کنگره سالیانه اخالق پزشکی



۲۰۱ فیلم مس��تند، ۱۱۸ فیلم کوتاه و ۱۶۸ عکس. مجموعا ۴۸۷ اثر. ثبت این آمار در س��امانٔه جشنوارٔه جمع وجوری که »موضوعی« 
هم هست و سوژه های خاص دارد، دل آدم را گرم می کند.

از میان این آثار، ۵۰ فیلم مستند و ۲۰ فیلم کوتاه و ۳۶ عکس برای رشکت در بخش مسابقه انتخاب شدند تا ۳ اثر برتر در هر یک 
از این ۳ رشته در هفتمین کنگرٔه اخالق پزشکی معرفی و تقدیر شوند.

تقدیر از هرنمندان فعال در این عرصه، گام نخس��تی اس��ت که می تواند آنها را به خلق آثار مهم و مغفول در عرصه اخالق پزش��کی 
ترغیب کند. اما گام های بعدی به همراهی بیش ازپیش پزشکان و فیلمسازان دغدغه مند نیاز دارد.

آمار و آثار این جش��نواره به وضوح نش��ان داد که پروای اخالق و سالمت جامعه در میان هرنمندان چقدر جدی و فراگیر است. این 
درد مش��رک می تواند زمینه س��از همگرایی و هم افزایی هرنمندان و متخصصان اخالق پزش��کی باشد. جشنواره فیلم و عکس اخالق 
پزش��کی می تواند این همگرایی را تس��هیل و ترسیع کند. فیلمسازان در مشورت با متخصصان اخالق پزشکی می توانند سوژه هایی را 
که اولویت بیش��ری در این حیطه دارند، شناس��ایی کنند و با رویکرد علمی تری به این س��وژه ها بپردازند تا طنین و تاثیر حرفشان/ 

حرفامن در سپهر عمومی رساتر و راسخ تر شود...
جش��نوارٔه »فیلم و عکس اخالق پزش��کی« در راهی قدم گذاشت که جشنوارٔه »دریچه« آن را هموار کرده بود. پس چه بهر که این 
یادداش��ت را با تقدیر و تش��کر از بانیان و مجریاِن »دریچه« و حامیان و همراهاِن »فیلم و عکس اخالق پزش��کی« به پایان برسانم. 

متشکرم!

صدا، دوربین، حرکت!

دکر محمد کیاساالر

دبیر جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی
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۱۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

گروهی از دندانپزش��کان و پزشکان این 
رسزمین رهسپار سفری غریب می شوند.

کارگردان: امیرمهدی نژادنیک

26 درجه شرقی



فیلم مستند    ۱۵

خان��م دک��ر در س��ال ۱9۴۸ همزم��ان 
باجن��گ جهان��ی دوم در حال��ی ک��ه 
فیلیپین توسط نیروهای اشغالگر اشغال 
ش��ده بود در آوارگی متولد میشود. او 
در س��ال ۱۳۵۵ شمس��ی بعنوان پزشک 
داوطل��ب به ایران و ای��الم میآید و با 
پزش��کی ایالم��ی ازدواج میکند. خانم 
دک��ر همزمان ب��ا جنگ ۸ س��اله ایران 
و ع��راق خدمات ش��ایانی را برای زنان 
و دخ��ران ایالم��ی انج��ام میدهد. او 
هماکنون بیامرس��تان بزرگ کوثر را در 

ایالم احداث کرده است.

کارگردان: روحالله اکربی

ایمیلیا



۱۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

رشح خدم��ات و دس��ت آوردهای دکر 
بازنشس��ته  اس��تاد  حق ش��ناس  ای��رج 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و میل و 
اشتیاق و عالقه مندی اش به بازگشت به 

وطن پس از امتام تحصیالت عالی.

کارگردان: محمد پرسان رزاق 

این خانه قشنگ است



فیلم مستند    ۱۷

و  جس��د  اه��دای  درب��اره  مس��تندی 
ظرافت ه��ای آم��وزش به دانش��جویان 

پزشکی در تاالر ترشیح .

نویسنده و کارگردان:
غالمرضا حیدری

این یک جسد نیست



۱۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: بیژن همدرسی

بیامران روانی مزمن، جدای از انگ زدایی 
نیاز به مراقبت و نگهداری ویژه دارند، 
روان پزشکان و مددکاران، در این رابطه 
نقش مهمی دارند، مس��تند »اینجا آخر 
دنیا نیس��ت« نگاهی روان شناس��انه به 

رابطه بین بیامر و درمانگر دارد.

اینجا آخر دنیا نیست



فیلم مستند    ۱9

نویسنده و کارگردان: منصور غالمی

این مس��تند ب��ه زندگی دکر اس��کندر 
فروزانفر متخصص اطفال می پردازد که 
در متام س��ال های رفته، حتی یک قرص 
هم مرصف نکرده و در واقع او با وجود 
پزش��ک بودن، چندان اعتقادی به قرص 
و دارو برای درمان بیامری ها ندارد و با 
پیروی از آموزه های دینی، سالمت تن و 

روان خود را حفظ کرده است.

آقای فروزانفر



۲۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: مجید عزیزی

مستندی درباره زندگی ایثارگرانه  پزشک 
بدون مرز ایرانی، دکر نارص عامدی، که 
متخصص پوست اس��ت و بیامران مبتال 
به ایدز را درمان می کند و همراهی وی 

در کشورهای آفریقایی.

بدون مرز



فیلم مستند    ۲۱

کارگردان: نگین قاسم زاده 

مس��تندی درباره یک پزش��ک عمومی 
که ۴۰ س��ال ب��ه مردم منطق��ه محروم 
زادگاهش خدمت می کند، بعد از مرگ 
همرس با افرسدگی و سکته مغزی دست 
و پنجه نرم می کند و طبابت تنها چیزی 
اس��ت که او را برای ادامه زندگی رسپا 
نگه داش��ته اس��ت. او اینک در آستانه 

بازنشستگی است...

بقراط زمانه



۲۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: مسعود کارگر

روایت��ی از زندگ��ی یک ج��وان مبتال به 
بیامری تاالس��می که یک اتفاق، زندگی 

پردرد او را شیرین می کند.

ترانه من



فیلم مستند    ۲۳

نویسنده و کارگردان:
مهدی انصاری

مس��تندی درب��اره خط��ای پزش��کی و 
پیامدهای آن در میان پزشکان و جامعه.

ترخیص



۲۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: مهوش شیخ االسالمی

عشق به زندگی، دو جوان را به بهشتی 
به نام تنگراه کش��انده است. آنها برای 
حفظ حیات خود به رعایت توصیه های 

طب سنتی روی می آورند و...

تنگراه



فیلم مستند    ۲۵

منایش توامنندی های پزشکان و جراحان 
کش��ور و معرف��ی چهره ه��ای ماندگار 
عرصه پزشکی و سالمتی کشور – مستند 

پرتره از زندگی دکر کالنر معتمد.

کارگردان: محمد میرکانی

تیک تاک



۲۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

تهیه کننده و کارگردان: مژگان صیادی

فیل��م مس��تند ثانیه ه��ا ب��ه رضورت نیاز به 
اورژان��س در دهه پنج��اه و در ادامه تا امروز 
در کالنشهر تهران می پردازد. در این فیلم بعد 
از تاسیس اورژانس در سال ۵۴ به نقش موثر 
نیروهای امدادی اش��اره ش��ده و در ادامه ما 
شاهد فعالیت ها و پیرشفت ها و چالش های 
پیش روی این س��ازمان تا ب��ه امروز خواهیم 
بود. و با همراه ش��دن ب��ا تیم های عملیاتی 
اورژانس نق��ش ثانیه های حیاتی بین مرگ و 
زندگی شهروندان را در موقعیت های مختلف 
به تصویر می کش��یم .ک��ه در این بین زندگی 
دو تکنس��ین اورژانس و تاثیر شغل پرخطر و 
پر اس��رس این دو بر زندگی خانوادگیشان به 
منایندگی از خانواده اورژانس نقش پررنگری 

در فیلم ایفا می کند.

ثانیه ها



فیلم مستند    ۲۷

نویسنده و کارگردان:
فیام امامی و رضا دریانوش

مصائب یک زوج نابارور

جای خالی آقا یا 
خانم ب



۲۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: اصغر برقه

ای��ن فیل��م مس��تندی اس��ت درب��اره 
معض��الت و گرفتاری ه��ا و مش��کالت 

روانی و اجتامعی افراد تراجنسیتی.

جنس سوم



فیلم مستند    ۲9

نویسنده و کارگردان:
محسن کولیوندی

ق��دم خیر مادری صد س��اله اس��ت که 
رویای ازدواج پرس پنجاه و سه ساله اش 
که دندان پزش��ک هم هس��ت را دارد. 
بین م��ادر و پرس عش��ق عجیبی وجود 
دارد و اطرافی��ان همی��ن ام��ر را دلیل 

اصلی ازدواج نکردن پرس می دانند.

چی دا



۳۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: تورج کالنری

روایتی از یک گروه دانشجویی پزشکی 
که ب��ا ت��دارک دی��دن اردو در مناطق 
محروم و اقدامات پزش��کی و بالینی به 

کمک مردم محروم می شتابند.

حامی



فیلم مستند    ۳۱

کارگردان و تدوینگر:
بهنام بیرم وند

خانم راول تحصیلکرده رشته مامایی از 
انگلستان است. او مدت ۵۰ سال است 

که در شهر امیدیه زندگی می کند. 
اصالتا هندی است و به واسطه به دنیا 
آوردن مردمان زیادی در شهر امیدیه و 
مهربانی او به اهالی این شهر، به مادر 

امیدیه شهرت دارد.

خانم راول



۳۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ای��ن فیل��م مس��تند ب��ه معرف��ی دکر 
فضل الله حکمت یار می پردازد.

کارگردان: رسول انتشاری

خانه ام دانشگاه



فیلم مستند    ۳۳

مس��تند کوتاه درباره تاریخ روانپزشکی 
مدرن ایران و س��یر تطور این رش��ته از 

دیرباز تاکنون.

کارگردان: عطیه عطارزاده

دارالمجانین تهران



۳۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: سام سلیامنی

ب��ا تولد ی��ک فرزن��د مبتال ب��ه بیامری 
هموفیلی رسنوش��ت یک خانواده دچار 

تغییراتی عجیب می شود.

داستان یک تولد



فیلم مستند    ۳۵

گروهی متش��کل از پزشکان و پرستاران 
در مس��یر پیاده روی اربعی��ن با هزینه 
ش��خصی درمانگاهی تاس��یس کرده اند 
که در این بین مشکالت و اتفاقاتی رخ 
می دهد که قصه آنها را سخت و جذاب 

می کند.

کارگردان:
محمدرضا حاج محمدحسینی

درمانراه



۳۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

این فیلم به معرفی دکر امیرهوش��نگ 
آتش می پردازد.

کارگردان: ابوالفضل دودانگه

دعای خیر مردم



فیلم مستند    ۳۷

در سال ۱۳۷9 دکر علی صالحی وقتی از 
دانشگاه علوم پزشکی یزد فارغ التحصیل 
ش��د، برای گذراندن ط��رح خود یکی از 
روستاهای دور افتاده زنجان را انتخاب 
کرد. او همچنان در هامن روستا زندگی 

و طبابت می کند.

کارگردان: محمد صفا

دکتر صالحی



۳۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: نارص صفار

و  بیوگراف��ی  پیرام��ون  مس��تندی 
فعالیت ه��ای دک��ر عبدالرحیم حزینی 
متخص��ص طب تس��کینی، ب��ه همراه 
ترشیح و بیان تاثیرات این روش از طب 

بر بهبودی بیامران صعب العالج.

دوباره زندگی



فیلم مستند    ۳9

مل��س عریانی م��رگ و زیس��نت بی هیچ 
امیدی برای دیدن فردا، تجربه ایس��ت 
غریب؛ هم برای آنکه س��ایه مرگ را در 
رست��ارس حیاتش حس می کند هم آنانی 
ک��ه در کن��ارش و در جنگ��ش رشی��ک 

راهند.
دوراهی روایت زندگی کس��انی اس��ت 
که اگرچه مستقیام پنجه در پنجه مرگ 
نیاویخته اند ام��ا در کنار قربانی لحظه 

به لحظه جان می دهند.

کارگردان: زهرا محسن زاده

دوراهی



۴۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان:
زهرا جباری و مهتاب محمدی

دهلیز؛ فاصله ای میان رفنت و رسیدن.

دهلیز



فیلم مستند    ۴۱

مستندی درباره مسایل پزشکی، اخالقی، 
فقهی و حقوقی رحم جایگزین.

کارگردان: اعظم نجفیان 

رحم جایگزین



۴۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ای��ن فیل��م ضم��ن منای��ش بخش هایی 
از زندگ��ی ی��ک بی��امر اس��کلرودرمی، 
به معرفی رش��ته پزش��کی روماتولوژی 

می پردازد.

کارگردان : فرزاد جعفری

رومو



فیلم مستند    ۴۳

مس��تند »رّس عش��ق« نگاه��ی دارد به 
زندگی دکر اردشیر قوام زاده، بنیانگذار 
و پدر پیوند مغز اس��تخوان در ایران و 
برن��ده جایزه برترین محق��ق جهان در 
زمین��ه رسطان و بیامری ه��ای خون در 

سال ۲۰۱۲.

تهیه کننده و کارگردان:
مهتاب سلیامنی

سر عشق



۴۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مس��تندی درب��اره تدلی��س در ازدواج 
عقب ماندگان ذهنی همراه با طرح یک 
پرس��ش مهم: آیا نابارورسازی مردان و 
زنانی ک��ه عقب مانده ذهنی هس��تند، 

اخالقی است؟

کارگردان: الهام آقالری

سرنوشت بایگانی



فیلم مستند    ۴۵

کارگردان: پيام مريتربيزيان

مس��تندی راجع ب��ه زندگی دك��ر اكرب 
ملک پور و همرسش دكر شكوه يوسفی 
از مفاخر علوم پزش��كی و خريين حوزه 

سالمت.

شکوه



۴۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مس��تندی درب��اره زندگ��ى دكر مرتىض 
مشايخى و یک عمر تالش و طبابت در 

تخصص کودکان.

کارگردان: شیوا رسمست

غنچه های زندگی



فیلم مستند    ۴۷

در زلزل��ه مهی��ب آبان م��اه 9۷، نه تنها 
خانه ها ویران ش��د و م��ردم داغ عزیزان 
خود را دیدند، بلکه جان ها نیز مضطرب 

شدند و آرام و قرار خود را باختند. 
در این رشایط، به هامن میزان که تامین 
مس��کن اهمی��ت دارد، بهبود س��المت 
روان نیز مهم اس��ت. کارشناس��ان روان 
دانشگاه های علوم پزشکی رسارس کشور 
به طور منظم به مناطق زلزله زده مراجعه 
می کنند و همراه مردم زلزله زده هستند. 
در این مستند ضمن مصاحبه با مسئولین 
مرتبط، با چند گروه مشاور روان همراه 

شده ایم تا نظاره گر این تعامالت باشیم.

کارگردان: سعید مازندرانی

قدری آرامش



۴۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

معلولی��ن  زندگ��ی  درب��اره  مس��تندی 
جسمی و ذهنی و مشکالت خودشان و 

خانواده هایشان.

تهیه کننده و کارگردان:
مجتبی کرم پور

قصه ای در نزدیکی ما



فیلم مستند    ۴9

جراحی رایگان بیامران لب شکری توسط 
گروه خیریه مرهم در نیشابور.

کارگردان: محمدرضا خیابانی تنها

لب شکری



۵۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: فرید میرخانی

فیلم ضم��ن بررس��ی صد س��ال تاریخ 
چشم پزش��کی در ایران، به زندگی دکر 

شمس می پردازد.

لسان الحکما



فیلم مستند    ۵۱

تهیه کننده و کارگردان:
مریم السادات مومن زاده

این مستند، زندگی و تالش های پزشکی 
را به تصویر می کش��د که سعی دارد با 
مترکز ب��ر زندگی حاشیه نش��ینان تهران، 
تغییری در زندگی آنان بوجود آورد. در 
این راس��تا با عمل به قسم نامه پزشکی، 
سعی می کند انسان هایی را که به کمک 
احتی��اج دارند یاری کند و به آنها حیات 
ببخش��د، هرچند که حیات بخشیدن از 

نظر او شامل آموزش نیز می شود.

مادر شهر



۵۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

این فیلم مس��تند درباره پیوند اعضا از 
طری��ق اهدای عضو بی��امر مرگ مغزی 
اس��ت. حضور دک��ر غالمرض��ا پورمند،  
استاد دانش��کده پزشکی دانشگاه علوم 
پزش��کی ته��ران، در این فیل��م پررنگ 

است.

کارگردان: آزیتا رصافی

مرگ
پایان کبوتر نیست



فیلم مستند    ۵۳

ن��گاه ک��ودک مبت��ال ب��ه رسط��ان ب��ه  
بیامری اش، خانواده اش و درمانگرانش.

کارگردان: نیرومند رومیانی

کودکان سرطان



۵۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مستند ملیکا درباره روند درمان کودکی 
خردس��ال است که دچار رسطان شده و 
این مس��تند به ت��الش خانواده کودک و 
طی مسیر بهبودی این کودک می پردازد.

کارگردان: رضا مجلسی

ملیکا



فیلم مستند    ۵۵

منایش توامنندی های پزشکان و جراحان 
کش��ور و معرف��ی چهره ه��ای ماندگار 
عرصه پزشکی و سالمتی کشور – مستند 

پرتره دکر ایرج فاضل.

کارگردان : احمد ظریف رفتار

من با یک چمدان 
برگشتم



۵۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

کارگردان: امیر زبان آور

گوشه ای از تالش پزش��کان برای مادران 
و کودکانی ک��ه در زندگی روزمره خود 

دچار ایدز شده اند.

من هستم



فیلم مستند    ۵۷

من یک پرس��تارم، به دوره ای از زندگی 
یک پرس��تار می پردازد، ک��ه خود درگیر 
بیامری رسطان ش��ده اس��ت. او که در 
نقش پرس��تار سال ها ش��اهد مشکالت 
بیامران بوده، ب��ا تجربه بیامری رشایط 
جدی��دی را تجربه می کن��د. این تجربه 
جدی��د، با توجه به دانش و تجربه اش و 
آگاهی از حقایق و ابعاد بیامری، چهره 
جدی��دی از زندگ��ی و ش��غلش برای او 
ترسیم می کند. این مستند به موشکافی 
نق��ش امی��د در بهب��ودی بیامری های 

سخت می پردازد.

کارگردان: مجتبی عباسی

من یک پرستارم 



۵۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

فیلم درباره داروس��از تجربی و صاحب 
اولین داروخانه شبانه روزی و بنیانگذار 
اولین آسایش��گاه س��املندان و معلولین 

ایران در رشت است.

کارگردان: عبدالستار کاکایی

موسیوآرسن



فیلم مستند    ۵9

کارگردان: عبدالقادر طه زاده

این مس��تند درباره یک زن باردار است 
که به گفته پزش��کان، اگر به بیامرستان 
انتقال داده نشود، جان هر دو در خطر 
اس��ت ولی به علت مس��دود شدن راه 
به خاطر برف ش��دید، پزش��ک و هیات 
هم��راه ب��رای نجات جان بچ��ه و مادر 

اعزام می شوند.

نویز سفید



۶۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مس��تندی کوتاه با زم��ان ۳۰ دقيقه که 
به بررس��ی وضعیت خدمات رس��انی به 
معت��ادان بی خامنان در یک��ی از مراکز 
DIC )مراکز گذری درمان س��وءمرصف 
م��واد( حومه ک��رج می پ��ردازد. در این 
فیل��م، ت��الش و تق��الی ایثارگران��ه یک 
پزش��ک را می بینیم ک��ه زندگی خود را 
وق��ف بازگرداندن معت��ادان به زندگی 

کرده است.

تهیه کننده و کارگردان:
مهرناز رضوانفرد

و خدایی که در این 
نزدیکیست



فیلم مستند    ۶۱

فیل��م ب��ه تاریخچ��ه پزش��کی در ایران 
می پ��ردازد و در ه��امن ح��ال عللی که 
می توان��د موجب اصالح در پزش��کی و 

پزشکان شود را به بحث می گذارد.

نویسنده و کارگردان:
محمدحسین جبلی جوان

ویزیت



۶۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ای��ن فیلم روای��ت زندگی دک��ر مهدی 
بالل��ی مود اس��ت، ک��ه به عن��وان پدر 
علم سم شناس��ی ایران و دانشمند برتر 
سازمان منع س��الح های شیمیایی جهان 
در سال ۲۰۱۵ شناخته شده و عمر خود 
را از اوای��ل رشوع جن��گ تحمیلی تا به 
امروز رصف مداوای جانبازان شیمیایی 

کرده است.

کارگردان: احمد نیک فرجام

همنفس



فیلم مستند    ۶۳

آتوس��ا و نه��ال تصمی��م دارن��د تغییر 
جنس��یت انجام دهند اما در این مسیر 

با مشکالتی مواجه می شوند.

کارگردان: مهدی برزکی

همه نیمه من



فیلم کوتاه
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۶۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

را  دخ��رش  ب��دن  اعض��ای  پرس��تاری 
اه��دا کرده و ح��اال در بین مریض های 
بیامرس��تان دنب��ال فردی می گ��ردد که 
قلب به او اهداش��ده و این کار برایش 

مشکالتی به وجود می آورد.

نویسنده، تهیه کننده و کارگردان:
مجتبی حسینی

برای یک نفس



فیلم کوتاه    ۶۷

نویسندگان و کارگردانان:
زهرا جسامنی و انسیه چراغعلی

دخرک��ی که تومور مغ��زی دارد و برای 
عم��ل بای��د موهایش تراش��یده ش��ود، 
موهای خ��ود را خیلی دوس��ت دارد و 
هنگامی که پزشک متوجه این موضوع 
می شود، تصمیم غیرمنتظره ای می گیرد.

پاپیون



۶۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مردی ش��غل خود را از همرسش مخفی 
می کند اما این کار مش��کالت بزرگ تری 
برای آن ها درست می کند. در این فیلم 
به موضوعاتی همچون سقط جنین در 

پی تجاوز پرداخته می شود.

تاول

کارگردان: مرتضی شمس



فیلم کوتاه    ۶9

زوج فقی��ری ب��ه دلیل مش��کالت خود 
مجبور ش��ده اند نوزاد ت��ازه بدنیا آمده 
خود را بفروشند و در این مسیر با یکی 
از پرس��تاران همراه می شوند اما پس از 

تولد، اتفاق غیرمنتظره ای می افتد.

کارگردان: آزاده موسوی

ترخیص



۷۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

فرزند یک خانم به علت اشتباه پزشکی 
در ی��ک م��داوای رسپایی ف��وت کرده 
اس��ت. مادر اعاملی را جه��ت انتقام از 
پزش��ک معالج انجام می ده��د اما پس 
از مدت��ی متوجه می ش��ود اش��تباهاتی 
رخ داده اس��ت و در پی جربان کارهای 
گذش��ته کارهایی را انج��ام می دهد که 

بدتر از حاالت قبلی می شود و...

تروما

کارگردان: عبدالحسین شفقی



فیلم کوتاه    ۷۱

جش��ن س��الگرد، از زن و شوهر جوانی 
می گوید که به بیامری ِ خونی مبتالیند، 
وقت��ی زن به ط��ور ناخواس��ته ب��اردار 
می شود، بحرانی رابطه و زندگی آن دو 
را آش��فته تر می کند، آن ها برای حل این 
بحران هر چه می کوشند کمر به نتیجه 
می رس��ند، برای همی��ن تصمیمی دیگر 

می گیرند.

جشن سالگرد

کارگردان: کورش رسوش پور



۷۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ای��ن فیلم، روایت زندگی مادری اس��ت 
که فرزندش مبتال به اوتیس��م اس��ت و 
هنگام جراحی کودک با مشکل رضایت 
آگاهان��ه در غیاب پدر ک��ودک مواجه 

می شود. 

درخودماندگی

کارگردان:
محمود صادق ناطری



فیلم کوتاه    ۷۳

مرد جوان��ی که نیاز به پیوند قلب دارد 
دعا می کند تا یک اهداکننده پیدا شود. 
اما هنگامی که به پیامد استجابت دعای 
خود فکر می کند، دچار تردید می شود.

کارگردان: مهدی یوسفعلی

درون آینه



۷۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ایثار و فداکاری پزشکان در زمان هشت 
سال دفاع مقدس.

سربه راه

نویسنده و کارگردان: 
امیر دارساگر



فیلم کوتاه    ۷۵

دخ��ری همراه با دوس��تش ب��ه مکانی 
غیرقانونی برای انجام عمل سقط جنین 

رفته اند.

کارگردان: 
مسلم آقا کوچک زاده

غرقاب



۷۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مردی، مرد دیگری را به قتل رس��انده و 
محکوم به قصاص است. همرس قاتل به 
همرس مقتول پیش��نهاد می دهد که به 
مادر وی که نیازمند پیوند عضو اس��ت، 
عض��و اهدا کند و در عوض، ش��وهرش 
قصاص نش��ود؛ اما چون همرس مقتول 
باردار اس��ت، باید جنینش را سقط کند 
ت��ا در آین��ده، فرزند خواه��ان قصاص 

نشود...

کارگردان: علی ثقفی

فشارخون



فیلم کوتاه    ۷۷

فیلم س��از پیری در مورد نازایی زن های 
روستایش��ان فیلم��ی می س��ازد ک��ه با 

مشکالتی روبرو می شود.

کارگردان: رضا جاملی

کات



۷۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

زن��ی قص��د س��قط جنینش را دارد و به 
دنبال قابله در بیابانی رسگردان است.

گناه آخر

کارگردان:
مهدی جوزایی و الهام آقالری



فیلم کوتاه    ۷9

زن بارداری به اجبار همرسش می خواهد 
س��قط جنین کن��د ول��ی در توه��امت 
دوراه��ی س��قط ک��ردن و نگه داش��نت 

فرزندش درگیر می شود.

لوپ

کارگردان: 
مریم جاویدان فرد



۸۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ای��ن فیل��م نگاهی متفاوت به مش��کل 
تراجنسیتی می اندازد.

مانیکور

کارگردان: آرمان فیاض



فیلم کوتاه    ۸۱

فیلم در رابطه با سقط جنین است.

نویسنده و کارگردان: 
سامان خالویی

محکوم



۸۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

داس��تان مردی که قصد فروش کلیه اش 
را دارد.

مشتری

کارگردان: بهزاد شاهین پور



فیلم کوتاه    ۸۳

فیل��م کوتاه��ی درب��اره اتان��ازی. دکر 
هجرتی درگیر ماجرای پیرمردی می شود 

که پرسش قصد اتانازی او را دارد...

مولتی فرم

کارگردان: امیر صدیق



۸۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

فیل��م از دی��د ی��ک مری��ض ک��ه درد 
قفسه س��ینه دارد وارد مرکز قلب تهران 
می ش��ویم و برخورد کادر بیامرستان را 

می بینیم.

کارگردان: فرید میرخانی

من خودم را معرفی 
می کنم



فیلم کوتاه    ۸۵

کارگردان: مهناز ولی پور

مرضیه می خواهد زندگی فرزندش را که 
هنوز متولد نشده، نجات دهد.

نعش



۸۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

دخ��ر و پرس جوانی برای حل مش��کل 
خود به کلینیک مراجعه می کنند اما در 
مواجهه با پزشک اتفاق هایی می افتد که 
با مشکالت جدی تری روبه رو می شوند.

کارگردان: فائزه بختیار

وقت قبلی



فیلم کوتاه    ۸۷
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9۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

طرح سالمت در روستاها

اسحاق آقایی



عکس     9۱

دکر بحرینی، فوق تخصص 
پیون��د اعضا، قب��ل از هر 
عم��ل رشوع ب��ه من��از و 

نیایش می کند.

محمد آهنگر



9۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

رسول اسمعلی پور

این عک��س از یک��ی داروخانه ها گرفته 
شده اس��ت. محل خاصی برای بیامر در 
این داروخانه طراح��ی گردیده تا حریم 
خصوصی بیامر حفظ ش��ود در ضمن با 
توجه به اختصاص صندلی مناس��ب برای 
بیامر، احرام به بیامر را نش��ان می دهد 
لذا در این تصویر دو اصل اخالق پزشکی 
یعنی حفظ حریم خصوصی و احرام به 

بیامر به منایش گذاشته شده است.



عکس     9۳

خدمت رایگان به عشایر

مهدی ایامنی



9۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

انجام  از هامهنگی ه��ای  پ��س 
ش��ده توسط س��ازمان اورژانس 
وزارت  پیون��د  اداره  کش��ور، 
آش��یانه جمهوری  و  بهداش��ت 
اسالمی، قلب و کلیه بیامر مرگ 
مغزی از طریق اورژانس هوایی 
کش��ور از یزد به تهران منتقل و 
به مردی ۴۲ ساله در بیامرستان 
مسیح دانشوری پیوند می شود.

مهدی بلوریان



عکس     9۵

معاینات  زمینی.  فرشتگان 
و روند درمان بیامران.

پویا بیات



9۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

ادب طبابت

احمد تاجی



عکس     9۷

جنین نارس سندرم داون
موزه تاریخ طبیعی همدان گنجینه ای گران بها 
از گونه ه��ای گیاه��ی و جانوری ایران اس��ت 
که در س��ال ۱۳۵۱ هجری شمس��ی  به همت 
گروهی عالقه مند و س��خت کوش و چند تن از 
دبیران دبیرس��تان و اساتید دانشگاه به منایش 
درآم��د. تصویر زیر مربوط به یک جنین نارس 
اس��ت که در شیش��ه الکل موزه تاریخ طبیعی 

همدان نگهداری می شود.

کیوان جعفری



9۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

مجموع��ه عک��س از مرکز 
و  توانبخش��ی  خیری��ه 
گفتاردرمانی عرشیان بیهق 

سبزوار

سیدعلی حسینی فر



عکس     99

پای  داوطل��ب،  پزش��کان 
زائ��ران اربعی��ن را تی��امر 

می کنند.

محمد هادی خرسوی



۱۰۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

هادی دهقان

مادران س��املند و پرستاران آن ها در 
حال راز و نیاز در شب قدر



عکس     ۱۰۱

پس از اولین باران اسیدی 
در پاییز اهواز

مهسا ربیعی



۱۰۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

عیادت پزشک از بیامر

اصغر رجبی



عکس     ۱۰۳

ط��رح  در  دندانپزش��کان 
درمان جهادی

نیلوفر رخشان



۱۰۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

طع��م طبابت رای��گان در 
مناطق محروم

امیرعلی رزاقی



عکس     ۱۰۵

بيامرستان امام رضا مشهد 
با تاس��یس هم��راه رسا به 
حق��وق بی��امران اح��رام 

می گذارد.

فاطمه رسولی راد



۱۰۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

لبخند رضایت پزش��ک به 
نوزاد.

سیدعلی رضویان



عکس     ۱۰۷

دکر بدو، رئیس بیامرستان 
مرکز طب��ی ک��ودکان، در 
اس��تاد، دست  قدر  جشن 
اس��تادش )دکر عقیقی( را 
به نشانه احرام می بوسد.

نیرومند رومیانی



۱۰۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

عکس حارض از قرآن مرحوم دکر عباس شفیعی استاد فقید دانشکده داروسازی است که پس از فوت ایشان در اتاق کارشان در ۲۷ 
خرداد ۱۳9۵ توسط اینجانب محمدرضا روئینی گرفته شد. ایشان بسیار مقید به حداکرث استفاده از وقت بودند و در هر زمانی از 
قرائت قرآن غفلت منی کردند. صفحه قرآن موجود در تصویر با آیه دهم سوره مبارکه حرش آغاز می گردد که بسیار زیبا و لطیف و 
رسشار از امید به رحمت خداوندی است. »َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم يَُقولُوَن َربََّنا اْغِفْر لََنا وَِلِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَُقونَا ِباْلمِيَاِن واََل تَْجَعْل ِف 
قُلُوِبَنا ِغالاًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيٌم« اجزاء عکس شامل قرآن و یک برگ از تقویم رومیزی ایشان است. بر روی آن یک برگ 
چند فرمول شیمیایی نوشته شده است که احتامال استاد از آن برای توضیح و تفهیم یک مطلب به یک دانشجو یا دستیار خود استفاده 
کرده اند. از آنجا که مرحوم استاد بسیار مقید به حداکرث رصفه جویی بودند، خواسته اند که از این قطعه کوچک کاغذ نیز بهرین 
استفاده را بکنند. همچنین روحیه ایشان به گونه ای بود که حتی اگر مشغول تالوت قرآن بودند و در این حین دانشجویی به ایشان 
مراجعه میکردند، قرائت را متوقف و به سوال دانشجو یا همکار پاسخ داده و سپس به قرائت ادامه میدادند. بسیار جالب است که 
ایشان حتی از همین تکه کاغذ نیز به عنوان نشانه محل قرائت استفاده کرده اند. این چهره ماندگار علوم پزشکی کشور در ۲۶ خرداد 
۱۳9۵ به رحمت ابدی پیوستند. بگامنم این عکس میتواند بعنوان منادی از درهم آمیختگی دین و دانش و رصفه جویی در برترین 

استاد داروسازی در کل دوران داروسازی کشور در یک محیط دانشگاهی مطرح و در رسارس کشور استفاده گردد.

دکر محمدرضا رویینی



عکس     ۱۰9

درباره  عک��س  مجموع��ه  ای��ن 
پرشکان و پرستارانی است که با 

بیامران معلول رسوکار دارند.

عرفان سامان فر



۱۱۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

در  داوطلبان��ه  طباب��ت 
مناطق روستایی کشور.

سحر شمسی پور



عکس     ۱۱۱

بیامر-  پرس��تار و ک��ودک 
توجه مش��فقانه پزشک و 

پرستار به بیامر کودک.

محمد شناور



۱۱۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

بخ��ش  از  عکس های��ی 
ک��ودکان بیامرس��تان امام 

رضا در آمل.

سامنه شیرازی



عکس     ۱۱۳

از  س��ال ها  ک��ه  م��ردی 
نیامده  بی��رون  تخ��ت اش 
و  گیاه��ان  س��بزی  و 
نجات بخ��ش  داروهای��ش 

جان او هستند.

نگین صدقی



۱۱۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

موزه تاریخ پزشکی

آیلین صمدی



عکس     ۱۱۵

آرام و صبور
نوج��وان معلول��ی بعد از 
عم��ل جراحی، ب��ه کمک 
پزش��کش، دوره نقاهت را 
سپری می کند تا به زندگی 

فعال خود بازگردد.

معصومه عبدی



۱۱۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

پ��رس ده س��اله مبت��ال به 
بی��امری رسط��ان خون در 
حال رفنت به اتاق اسکوپی 
مغ��ز  آزمای��ش  جه��ت 

استخوان و تزریق نخاعی

رشیفه علی آبادی



عکس     ۱۱۷

زندگی، زیبایی، پزشک
بعضی وقت ها برای ادامه زندگی و درمان یک 
بیامری به پزش��ک مراجعه می کنیم و گاهی 
اوقات برای داشنت چهره ای زیباتر. عکس های 
م��ن از مجموعه عکس هایی هس��تند که از 
پزش��کان متخص��ص و فوق تخص��ص جراحی 

زیبایی در حال درمان بیامران شان گرفته ام.

زهرا فرج عرصی



۱۱۸    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

رابطه پزشک و بیامر

محدثه قلی پور



عکس     ۱۱9

تک عکس های مستند از بیامران

احسان کاملی



۱۲۰    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

منونه ها
در راهروهای »آزمایشگاه 
قفس��ه هایی  پاتول��وژی« 
ب��ه منای��ش »منونه ها«  را 
داده ان��د.  اختص��اص 
می توانس��تند  »منون ه��ا« 

بین ما باشند، من یا تو.

میثم محمدزاده



عکس     ۱۲۱

جشن هزارمین 
پیوند کبد در 

بیامرستان 
امام خمینی تهران.

وحید مزاجردی



۱۲۲    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

زمان��ی ک��ه دکر دس��ت 
بیامرش را بگیرد آرامش��ی 
ب��ه بی��امر می بخش��د که 

بسیار لذت بخش است.

امیرحسین میدانچیان



عکس     ۱۲۳

طباب��ت  و  فعالی��ت 
مناطق  در  دندانپزش��کان 

محروم.

امیرمهدی نژادنیک



۱۲۴    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

دخری به نام زری
این عکس ها راوی حکایت دخری ۲۷ ساله به نام زری از دیار مازندران در نزدیکی روستای بابا کاله است که از 
زمان کودکی خودش را وقف پدرش کرده است. کارش را از ته دل و با لبخندی بر لب انجام می دهد و اینگونه 
احساس می کنی که چه قدر از رسیدگی به پدرش خرسند است. حسین آهنگری که به حسین کرد معروف است 
حدود ۲۷ سال است که در این وضعیت قطع نخاعی به رس می برد که در آن زمان زری ۷ ماهه بود و هنگامی 
که بزرگر شد با عشق و عالقه در کنار پدر خود کارهای او و منزلشان را انجام می دهد. شغل پدر زری دامداری 
و کش��اورزی بود و به علت افتادن از درخت قطع نخاع ش��ده است و زری دخر کوچک خانواده غمخوار و 
دلسوز پدر در این سال ها بوده است. با وجود سختی های زیادی که زری و خانواده اش متحمل شده اند در این 

سال ها، قهرمان قصه ما دخری شاداب و پرانرژی است و این شادابی را به پدر و مادرش نیز منتقل می کند...

مینا نوع شهری



عکس     ۱۲۵

عک��س مربوط ب��ه انجام 
از  پرس��تاری  مراقب��ت 
ش��یرخواری ۸ ماه��ه ب��ه 
نام رز اس��ت ک��ه پس از 
ح��امم در تخ��ت و انجام 
ب��ا  بدین گون��ه  ساکش��ن 
پرستار مسئول خود ارتباط 
چشمی برقرار کرده و آرام 

گرفته است.

فهیمه نیک رفتار



۱۲۶    جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی

در کنار هم

علی اصغر یوسفی




