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یک نگرش نظام مند

: اخالق دردرمان ناباروری



اخالق زیستی

اخالق پزشکی

اخالق در درمان 
ناباروری

اخالق روان 
پزشکی

...............

..............



اخالق زیستی

اخالق پزشکی

اخالق در 
درمان 
ناباروری

در شیوه های 
درمان

در آثار درمان 
ناباروری

اخالق روان 
پزشکی

...............

..............



یک اصطالح مسیحی اخالق



مسیحیت

عقاید

اخالق



اسالم

عقاید

شریعت )احکام 
(یا فقه

اخالق



بومینظام سیستم غربی دارای یک 
سازگار با مفاهیم و ارزش های غربییعنی  

در حوزه اخالق در درمان ناباروری



ضرورت یافتن یک نظام بومی یعنی اسالمی ایرانی
در حوزه اخالق در درمان ناباروری



نگاه نظام مندضرورت 
در حوزه اخالق در درمان ناباروری



( ًظام هٌد)ًظریه اًدیشه هدٍى 
در اسالم
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دين چيست؟

مبدأ دين= مسير منتهی
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باور

خلق 
وخوی

عمل 
اختياری

مسير= دين 
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باٍر عماید•

خلك 
ٍخَی

اخالق•

عول  
اختیاری

فمه•

هسیر= دیي 
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ًظریه اًدیشه 
هدٍى در  

اسالم

هراتب دیي  

دیي ًفس 
األهری

دیي هرسل

دیي خاتن

عٌاصر 
هَلعیتی در 
دیي هرسل

طبمه بٌدی 
عٌاصر جهاى  

شوَل

فلسفه

اخالق

هکتب
هبادی

اهداف
ًظام



ًظریه اًدیشه . ۱
هدٍى در اسالم

هراتب دیي  .۱.۱
دیي ًفس .۱.۱.۱

األهری

دیي خاتندیي هرسل.۱.۱.۲

عٌاصر هَلعیتی در دیي خاتن.۲.۱
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عٌاصر  
شوَل جهاى

فلسفه

(هباًی ٍ اهداف)هکتب 

(بالوعٌی األخص)ًظام 

عٌاصر هَلعیتى 

« باید»لضایاى 

«هست»لضایاى 

دیي 

سازٍكار

حمَق ثابت

حمَق هتغیر

اخالق

خدا شٌاسی
اًساى شٌاسی

هستی شٌاسی
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فلسفه

اخالق

مکتب

نظام
سازوکار

سيستم اسالمی

حقوق



اهدافمبانی

هکتب



اهدافمبانی ًظام



3نهاد

نظام•

2نهاد

1نهاد



اخالق زیستی

اخالق پسشکی

اخالق در درهاى 
ًابارٍری

اخالق در رٍاى 
پسشکی

...............

..............



سیستن 
اخاللی 
اسالم 

دردرمان 
ناباروری

عناصر 
جهانشمول

فلسفه

اخالق

مکتب

نظام

حقوق ثابت

عناصر 
موقعیتی

سازوکار

حقوق متغیر



سیستم اخالقی فلسفه 
اسالم دردرمان 

ناباروری 

خداست که زندگی می 
دهد و اوست که می 

(یحیی و یمیت. )ستاند

انسان موجودی با 
.کرامت است



سیستم مکتب 
اسالم اخالقی 

دردرمان ناباروری

مبانی مکتب

اهداف مکتب



هباًی هکتب

سیستن اخاللی  
اسالم دردرمان 

  ناباروری

جاى هر اًساًی هحترم است ٍ کسی حك  
.سلب آى راًدارد، هر چٌد جٌیي باشد

شکل گیری ًطفه هر اًساًی باید به  
.شکل هشرٍع باشد

کراهت اًساى باید هصَى از تعرض  
.باشد

ًسبت اًساى یکی از شاخص های ههن 
.هَیت ٍ کراهت اٍست



سیستم اهداف مکتب 
اسالم اخالقی 

دردرمان ناباروری

تحقق امکان حیات 
برای هر انسان 

حفظ کرامت تمام 
انسان ها



سیستن هکتب 
اسالم اخاللی 

دردرمان ناباروری

هباًی 

جاى هر اًساًی هحترم است ٍ کسی حك سلب 
.آى راًدارد، هر چٌد جٌیي باشد

شکل گیری ًطفه هر اًساًی باید به شکل هشرٍع 
.باشد

.کراهت اًساى باید هصَى از تعرض باشد

ًسبت اًساى یکی از شاخص های ههن هَیت ٍ 
.کراهت اٍست

اهداف

تٌاکحَا )تحمك اهکاى حیات برای هر اًساى 
(تٌاسلَا

حفظ کراهت توام اًساى ها



سیستم اخالقی نظام 
اسالم دردرمان 

ناباروری

نهاد درمان 
ناباروری

نهاد تحقیقات در 
زمینه ناباروری



سیستن 
اخاللی 
اسالم 

دردرمان 
ناباروری

فلسفه
(یحیی ٍ یویت. )خداست كه زًدگی هی دهد ٍ اٍست كه هی ستاًد

.اًساى هَجَدی با كراهت است

هکتب

هباًی 

جاى هر اًساًی هحترم است ٍ كسی حك سلب آى راًدارد، هر 
.چٌد جٌیي باشد

.شکل گیری ًطفه هر اًساًی باید به شکل هشرٍع باشد

.كراهت اًساى باید هصَى از تعرض باشد

.ًسبت اًساى یکی از شاخص های ههن هَیت ٍ كراهت اٍست

تحمك اهکاى حیات برای هر اًساى اهداف

حفظ كراهت توام اًساى ها

ًهاد درهاى ًابارٍریًظام

ًهاد تحمیمات در زهیٌه ًابارٍری




