
 

  

 رس تابستانیامد

 6931شهریور مرداد و  

 مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی

 مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سالمت

 مدرسه تابستانی اخالق پزشکی 

 



 

بوده و مالزمت خاصی با یکدیگر دارندد  لفد      سالمت و دین در نگاه دین مقدس و متعالی اسالم، غیر قابل تفکیک

، «م ل س»داندد، از ریشده    اسالم که قرآن کریم، آن را به عنوان تنها دین قابل پذیرش در پیشگاه خداوند سبحان می

  کاربرد چنین واژگانی در آیات الهی از جملده در  استاز همین ماده مشتق شده سالمت نیز  مشتق شده است  واژه

در قدرآن کدریم،    «املَسَ»های مفهوم  و مروری بر ابعاد و مؤلفه«    السَّالم دارِ   »و «    السَّالم سُبُلَ   »تعابیری همچون 

یدد، از سدالمت   های اخیر و بنا بر تعاریف جد با مفهوم جامع سالمت است که در دهه در هم تنیدگی آنهاحاکی از 

زیر چتر خود قدرار داده اسدت  از    ، فراتر رفته و ابعاد روانی و اجتماعی و معنوی و مانند آن رابیماریجسم و نبود 

در بیان نورانی نبوی، حکایت از قداست خاصدی دارد کده   « علم ادیان»در کنار « علم ابدان»طرف دیگر، قرار دادن 

  چنین نگاهی بده سدالمت، از بددو اسدالم و بده      در نظر داردرتبط با آن، های م دین اسالم برای مقوله طب و دانش

توسدعه خدار    نشمندان برخاسته از تربیت اسدالمی   موازات ایجاد و توسعه تمدن اسالمی، وجود داشته و توسط دا

وزه نیز بدا  امر  استشکوفایی این علم را در کنار علوم دینی، در پی داشته  و العاده علم طب در حوزه تمدنی اسالم

هدای اسدالمی،    آوری و الهدام از آمدوزه  سازی نوین مبتنی بر دانش و فن عنایت به تأکید مقام معظم رهبری بر تمدن

گیری از معارف ناب قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهدارت ع(  در راسدتای ارتقدای     بدیلی برای بهره فرصت بی

فراهم شده است و ضرورت دارد تدا در جهدت تدروی  و     های گوناگون آن، سطح سالمت جامعه در ابعاد و ساحت

 های متناسبی صورت گیرد  سازی چنین رویکردی نسبت به سالمت، تالش نهادینه

سدازی   راستای زمینده اجرای مأموریت محوله به دانشگاه علوم پزشکی قم و در با استعانت از پروردگار متعال و در 

های آموزشی زیر برای گروه هدف دانشدجویان   برنامهای علوم سالمت و علوم دینی،  رشته برای توسعه مطالعات میان

رود با فدراهم   در قالب مدارس تابستانی، طراحی گردیده است که امید می 6931های علوم پزشکی در سال  دانشگاه

گیری از اساتید و مؤسسات آموزشی و پژوهشی حدوزوی و   ها با بهره برنامه شدن منابع مورد نیاز، امکان اجرای این

 دانشگاهی، فراهم گردد 

 مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی

 مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سالمت

 مدرسه تابستانی اخالق پزشکی 

 گردد  های آموزشی یاد شده فو ، در صفحات آتی ارائه می برنامه تفصیلی دوره



 مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی  الف(

 :مقدمه

و منطد  پرداتیده    شناسدی ارزش  شناسدی  هسدیی  شناسدی   معرفد   ماننده  یا به مباحث عمده   «پزشکی فلسفه»در 

انیشدار   هدای معیبدر اندان      در دانشداا   پزشدکی ی فلسدفه  های آموزشی گوناگون در زمینهشود. ایجاد دور  می

بیانار اهمید  ایدن عر ده     انهیشی های همتوسط ناشرین معیبر و برگزاری نشس های مرتبط مجالت  و کیاب

در نشدریاتی کده بدا مو دوس فلسدفه و       «فلسفه پزشکی»بحث  در کشور ما نیز چنه سالی اس  که از دانش اس .

در معاون  آموزشی وزارت میبوس  .مورد تواه قرار گرفیه اس به طور اسیه و گریخیه شونه   انهیشه منیشر می

بده نردر   سازی  اقهاماتی شدروس شده  اسد . بدا ایدن حدا         های المپیاد  حهاقل در زمینه اریان نیز در قالب حیطه

آیه با تواه به مطالب این حوز  که غای  ههف آن ناا  نقادانه به پزشکی اسد   امدری کده پزشدکان بندابر       می

هدا و مدهارم مدرتبط      ؛  برگزاری کارگا پردازنهبینانه کمیر می در ناا  توشپردازنه یا  برتی دالیل به آن نمی

طراحدی   «فلسدفه پزشدکی  »در تمرین این نوس نارش نقش بسزایی تواهده داشد .  از ایدن رو مهرسده تابسدیانی      

ی هدا  ر حدوز  گردیه تا دانشجویان  من آشنایی با مباحث مقهماتی فلسفه و نیز تمرین منارت تفکر انیقدادی  د 

شهنی و مهداو و نیدز  محور به آزمودنی  پژوهشمخیلف سالم  اعم از آموزش  پژوهش و درمان  ناا  انسان

 انی را سرلوحه کار تود قرار دهنه.احیرام به کرام  انس

 

 اهداف دوره:

  آشنایی دانشجویان با مقهمات فلسفه 

 آشنایی دانشجویان با مباحث فلسفه پزشکی و تفکر انیقادی 

  برای تقوی  منارت تفکر انیقادی در دانشجویانتالش 

 :هدفگروه 

 دانشجویان پزشکی و پرسیاری )ترایحا مقطع بالینی(

  



 برنامه تفصیلی مدرسه تابستانی فلسفه پزشکی 

متافیزیکپزشکی–71/5/7169،شنبهسه

  خیر مقدم -قرائت قرآن 54/8-64/8

 آقای دکتر حمیدرضا نمازی مباحث پیرامون آنتعریف فلسفه پزشکی، تاریخچه و  93/63-54/8

  استراحت 43/63-93/63

 آقای دکتر حمیدرضا نمازی درآمدی بر مفهوم سالمت و بیماری 69-43/63

  ناهار-نماز 65-69

 آقای دکتر حمیدرضا نمازی پزشکی و مسئله ذهن و بدن 54/64-65

  استراحت 61-54/64

 دکتر حمیدرضا نمازیآقای  علیت در پزشکی 54/61-61

 

پزشکیشناسیمعرفت–71/5/7169،شنبهچهار

  قرائت قرآن 93/8-64/8

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای مغالطات در فرایند تشخیص و درمان پزشکی 64/63-93/8

  استراحت 94/63-64/63

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای منطق تشخیص در پزشکی 61-94/63

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای پالسبو و تامالت فلسفی پیرامون تحقیقات پزشکیمفهوم  63/69-61

  ناهار و نماز 65-63/69

  استراحت 61-65

  برنامه جنبی 63-61

 

بررسی تخصصی برخی موضوعات–76/5/69،شنبهپنج

  قرائت قرآن 93/8-64/8

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای (1پزشکی مبتنی بر شواهد  نقد و بررسی ) 64/63-93/8

  استراحت 94/63-64/63

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای (2پزشکی مبتنی بر شواهد  نقد و بررسی ) 61-94/63

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای (1مرگ و تعریف آن در پزشکی ) 63/69-61

  ناهار و نماز 65-63/69

 مقدم دکتراحمدرضاهمتی آقای (2مرگ و تعریف آن در پزشکی ) 61-65

  برنامه جنبی 



 در سالمت قرآن و حدیث علوم( مدرسه تابستانی ب

منددان   های مختلف آن در متون دینی، امروزه طرفدداران و عالقده   مطالعه و کاوش مباحث مرتبط با سالمت در جنبه

پیدامبر اکدرم ع   و ائمده هددی ععلدیهم      گیری از متون حدیثی و روایی نقل شده از  زیادی دارد  با این حال، بهره

های الزم در عرصه علوم حدیث که خود، دانش گسترده و برخوردار از ابعاد مختلفی  السالم ، بدون کسب توانمندی

هدای الزم   پذیر نخواهد بود همچنان که پی بردن به معانی و مفاهیم قرآن کریم نیز، مستلزم ایجاد ظرفیت است، امکان

ن حوزه در علوم مختلف قرآنی خواهد بود  به همین منظور، اقدامات مختلفی در راستای آمدوزش  در پژوهشگران ای

ای علوم قرآن و حددیث در دانشدکده سدالمت و     رشته و توانمندسازی نیروی انسانی گروه پزشکی در مطالعات میان

های  دوره کارشناسی ارشد و دورههای مدون در قالب  ترین آنها، ارائه آموزش دین، مد نظر قرار گرفته است که مهم

های علدوم پزشدکی، از اهدم ایدن اقددامات اسدت  ضدرورت آشناسدازی          پودمانی به اعضای هیأت علمی دانشگاه

های علوم پزشکی نیز به عنوان اطبا، اساتید و پژوهشگران آینده علوم پزشکی کشدور بدا چندین     دانشجویان دانشگاه

سازی  شود  از همین رو، این برنامه آموزشی در تالش است تا با حساس یمباحثی، امروزه بیش از گذشته احساس م

هدای   مند و ارائه مباحث مقدماتی در زمینه علوم قرآن و حدیث، افق نوینی فدراروی ایدن سدرمایه    دانشجویان عالقه

لعات تکمیلدی و  ای در این حوزه بگشاید  این دانشجویان با مطا رشته انسانی ارزشمند کشور، نسبت به مطالعات میان

های آموزشی و دنبال نمودن مطالب مرتبط، قادر  های الزم در این عرصه پس از گذراندن سایر دوره کسب توانمندی

خواهند بود خدمات خود در نظام سالمت در آینده را همسو و هماهنگ با تعالیم اسالمی، به نحو شایسته بده انجدام   

های دینی در شؤون مختلدف   جامعه علمی کشور در ممزوج نمودن آموزههای اصیل  ساز تحقق آرمان رسانند و زمینه

زندگی و پرهیز از نگاه عرفی و دنیوی گسسته از دین به علم و سایر پدیدارهای پیرامون، باشند  تحقق چنین هدفی، 

از یک طرف، نیازمند اصالح دانش، بینش و نگرش افدراد در ارتبداب بدا نسدبت علدم و دیدن و ظرفیدت دیدن در         

هدای   ها و توانمنددی  پاسخگویی به نیازهای متکامل و متنو( بشر در گذر زمان است و از طرف دیگر، کسب مهارت

نماید  از همدین رو، در   ناپذیر می گیری از نصو  و متون دینی در حوزه علوم سالمت را اجتناب الزم در جهت بهره

ترین مباحث مربوطه به نحو اجمال، مدورد اشداره    مهمشود با توجه به زمان اندک دوره،  این دوره فشرده، تالش می

های الزم جهت ادامه مطالعات در ایدن   قرار گیرد و ضمن درگیر کردن دانشجو در مباحث گروهی و دوطرفه، انگیزه

های مورد انتظار در این عرصه نیز  زمینه فراهم شده و مسیر صحیح و اصولی این مطالعات به منظور دستیابی به یافته

این عزیزان، تبیین گردد  امید است در انجام این مهم، مشمول تأییدات ذات ربوبی و ادعیه حضدرت ولدی عصدر    به 

 عع   قرار گیریم 



 اهداف دوره:

 با محوریت احادیث و روایات مرتبط با حوزه سالمت آشنایی اجمالی با علوم قرآن و حدیث -

 ز احادیث در مطالعات سالمت و دینگیری ا های بهره ها و چالش آشنایی با برخی از پیچیدگی -

 های علوم پزشکی ای سالمت و دین در بین دانشجویان دانشگاه رشته تروی  مطالعات میان -

مند به مطالعات سدالمت و دیدن در فضدای واقعدی و مجدازی بدرای        ایجاد ارتباب مابین دانشجویان عالقه -

 های مشترک علمی و پژوهشی همکاری

 علوم پزشکی جهت توسعه مطالعات در حوزه دینبخشی به دانشجویان  انگیزه -

 

 : مشخصات دوره

باشدد    شهریور می 1مرداد الی  96شنبه تا پنجشنبه  مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سالمت، در روزهای سه

های  ساعت درس و مباحثه طراحی شده است و برنامه 5برنامه آموزشی اصلی دوره، در سه روز و هر روز به مدت 

بینی شده است که از جمله آنها، فعالیت گروهی و مباحثه دانشجویی است کده توسدط    جنبی در طول دوره نیز پیش

کنندگان در این دوره،  عالوه، شرکت شود  به ها هم ارائه می شود و گزارش آن به سایر گروه خود دانشجویان ارائه می

دس جمکران و نیز دعای کمیل و دعای ندبه در حدرم  های معنوی دعای توسل در مسجد مق امکان حضور در برنامه

 مطهر و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه عس  را خواهند داشت  

 

 مخاطبان:

های علوم پزشکی خواهند بود  با توجه به عام بودن  نفر از دانشجویان دانشگاه 53الی  93شرکت کنندگان هر دوره، 

های دانشجویی، ثبت نام این دوره از بین کلیده دانشدجویان    گروهموضو( و مفید بودن مفاد و مباحث آن برای کلیه 

مندان ثبت نام کنندده در سدامانه،    های علوم پزشکی انجام خواهد شد  در صورتی که تعداد عالقه مند دانشگاه عالقه

ه و بدر  بیش از ظرفیت دوره باشد، گزینش از بین داوطلبان، بر اساس سوابق تحصیلی و مطالعاتی ایشان، انجام شدد 

 اساس باالترین امتیاز مکتسبه، برای شرکت در این دوره، گزینش و دعوت خواهند شد 

 



 برنامه تفصیلی مدرسه تابستانی علوم قرآن و حدیث در سالمت 

42/55/7169شنبهسه

 8-3 افتتاحیه

 قرائت قرآن/ سرود ملی

 خیر مقدم و بیان اهداف دوره

 سخنرانی افتتاحیه

 

 ریاست دانشکده

 ریاست دانشگاه

 3-69 جلسه اول

 آشنایی با علوم حدیث
 تاریخ حدیث -

 درایه -

 رجال -

 فقه الحدیث -

ضرورت و شیوه آشننایی بنا علنوم فنوت جونت مواجونه       
 صحیح با احادیث و روایات

آقای دکتر عبدالوادی 

 مسعودی

  اقامه نماز و صرف ناهار 65-69 

 65-61 دومجلسه 
 شیعه(آشنایی با منابع معتبر حدیثی )با تأکید بر منابع 

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی
آقای دکتر عبدالوادی 

 مسعودی

 استراحت 61:93-61 

 اساتید مودویت )عج(دوره آموزشی مودویت در مجتمع یاوران مودی 68-13 برنامه جنبی

 اقامه نماز و صرف شام

  حضور در دعای توسل مسجد مقدس جمکران 16-19 زیارت 
 

45/55/7169چهارشنبه

  قرائت قرآن 8:93-8:64 

 8:93-63:64 جلسه سوم

 معرفی کتب روایی طبی از گذشته تاکنون

 شناسی نقد کتب فوت بر اساس معیارهای حدیث

 بررسی موردی برخی از احادیث مرتبط با طب

 آقای دکتر هادی نصیری

  پذیرایی 63:54-63:64 

 دکتر هادی نصیریآقای  اعجاز پزشکی در قرآن کریم 63:54-69 جلسه چهارم

  اقامه نماز و صرف ناهار 65-69 

 آقای دکتر هادی نصیری پرسش و پاسخ و بحث گروهی  65-61 جلسه پنجم

  استراحت 61:93-61 

  )ره(بازدید از بیت حضرت امام خمینی 68-13 برنامه جنبی

  و اقامه نماز )س(زیارت حرم مطور حضرت فاطمه معصومه 16-19 زیارت 

 شامصرف 



49/55/7165پنجشنبه

  قرائت قرآن 8:93-8:64 

 8:93-63:64 مششجلسه 

 گیری از روایات طبی های بوره چالش

 گیری از روایات طبی رویکرد صحیح بوره

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

آقای دکتر سیدمحمدکاظم 

 سیدطباطبایی

  پذیرایی 63:54-63:64 

 63:54-69 جلسه هفتم
 کنونی طب اسالمیشناسی وضعیت  آسیب

 پرسش و پاسخ و بحث گروهی

آقای دکتر محمدکاظم 

 ستایش رحمان

  اقامه نماز و صرف ناهار  65-69 

  اختتامیه 65-61 اختتامیه

  استراحت 61:93-61 

  دیدار با حضرت آیت اهلل مددی  برنامه جنبی

 زیارت
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 های قرآن و حدیث ( مدرسه تابستانی اخالق پزشکی با تأکید بر آموزهج

گیدرد  در حدا  حا در در     از آنجا که ا و  اتالقیات زیسیی و اتالقیات پزشدکی بدر بسدیر فلسدفی شدکل مدی      

هدای فدراوان    بحدث های مخیلف اتالقیدات پزشدکی     اوامع غربی بر پایه مبانی فلسفی آن اامعه  پیرامون حوز 

رغدم   ارائه شه  و اوانب مخیلف مو وعات مطرح در این حوز  به بحث و تباد  نرر گذاشیه شه  اسد . علدی  

هدای   پزشکی  در نادا  او  ا دولی عدام اسد  و از سدوی دیدهگا        اینکه ا و  ارائه شه  برای اتالقیات زیس 

ز منرر اوامع دیار قابل قبو  نیسد . مدًالد در   مخیلف قابل پذیرش اس   اما برتی زوایای این ا و  و قواعه ا

برتی مقاالت بر اهمی  و تودمخیاری تانواد  در برابر تودمخیاری فردی در اامعه شرقی تأکیه شده  اسد .   

او بدر ابعداد   « انان بینی»تر   و نارش انسان به انان پیرامون و به تعبیر  حیح فرهنگ مواردی از سوی دیار در

های انسانی اس . شنیه مرتضی مطنری در  بینی زیربنای همه تصمیم الد تأثیر دارد. اناناش کام مخیلف زنهگی

یك مسلك و یك فلسفه زنهگی توا  ناتوا  بدر ندوعی اعیقداد و    »گوینه:  چنین می« بینی توحیهی انان»کیاب 

   و طرز تفکری کده شانوس برد.  هسیی و بر یك نوس تفسیر و تحلیل از انان مبینی اس  ارزیابی دربار و بینش 

ایدن   .رود مار مدی شد  گا  فکدری آن مکیدب بده    زیرساز و تکیه دارد  یك مکیب دربار  انان و هسیی عر ه می

هدای   ا و فلسدفه هد  هدا و همده مکیدب    هدا و آیدین   همه دین. شود نامیه  می «بینی انان» ا طالحاد گا  زیرساز و تکیه

 دارد و بده تعقیدب آنندا    هدایی کده یدك مکیدب عر ده مدی       ههف .بینی بود  اس  انان اایماعی میکی بر نوعی

هایی که بده   مسؤولی  کنه و می کنه و بایه و نبایههایی که انشاء هایی که تعیین می را  و روش کنه و دعوت می

بیندی مقهمده    انان « .ای اس  که عر ه داشیه اس انانبینی آورد  همه به منزله نیایج الزم و  روری واود می

بیندی و نادا  فلسدفی تدویش  برنامده زندهگی تدود را نردم و نسد            واهه بود و انسان بر پایه انانناا  فلسفی ت

گیدری از    این دور  آموزشی تالش دارد در قالبی میفاوت از دروم مرسدوم اتدالپ پزشدکی و بدا بندر     دهه.  می

در فضدای علدوم   هدای اتالقدی موادود     اساتیه مبرز این حوز  و با رویکدرد گفیاومحدور و تعداملی  بدر چدالش     

هدای فعالید     هایی را در عر ده  پزشکی  میمرکز گردیه  و توانمنهسازی دانشجویان در مواانه با چنین چالش

بینی اسدالمی  بده    های دینی و انان امیه اس  طرح موارد یاد شه  با محوری  آموز تود در آینه  دنبا  نمایه. 

 پ پزشکی  فرارا  مهرسان و فعاالن این حوز  قرار دهه.ای موف   اف  نوینی را در مباحث اتال عنوان تجربه

  



 اهداف:

 با تعاریف، کلیات و مقدمات اخال  پزشکیآشنایی  -

 تحلیل اجمالی فلسفه اخال  غرب با استناد به آیات و روایات -

 تحلیل اصول فلسفه اخال  اسالمی با استناد به قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السالم -

 های آن بر اساس منابع نقلی دینی مورد از موارد کاربردی اخال  پزشکی و تحلیل چالشبررسی چند  -

 دستیابی به روش تصمیم گیری اخالقی با بهره گیری از آیات و روایات -

 بخشی به دانشجویان علوم پزشکی جهت توسعه مطالعات در حوزه دین انگیزه -

ای  رشدته  د شدن ایشان در حوزه مطالعات میدان ارائه چارچوب صحیح مطالعات دانشجویان در جهت توانمن -

 سالمت و دین

 :خروجی دوره

 دانشجویان شرکت کننده انمندی تصمیم گیری اخالقی با بهره گیری از آیات و روایات درافزایش تو -

 مخاطبان دوره:

فراخوان و ثبت  های علوم پزشکی خواهد بود  پس از اعالم مند دانشگاه مخاطبان دوره، شامل کلیه دانشجویان عالقه

نفر از دانشجویان بر اساس سوابق تحصیلی و مطالعاتی خود، بدرای شدرکت در ایدن دوره،     93نام داوطلبان، تعداد 

 گزینش و دعوت خواهند شد 

 

 

 طول دوره:

  گردد: گردد که برنامه تفصیلی آن ذیالً اعالم می برگزار می 6931روزه در تابستان  9مدرسه تابستانی در یک دوره 



 برنامه تفصیلی مدرسه تابستانی اخالق پزشکی 

17/55/7169شنبهسه

 آدریانی یدکتر محسن رضای قرائت قرآن و بیان اهداف 8-8:54 افتتاحیه

 آدریانی ییدکتر محسن رضا کلیات و تعاریف اخالت پزشکی 8:54-63:64 جلسه اول

  پذیرایی و استراحت 63:93-63:64 

 دکتر منصوره مدنی بحث گروهی درباره مثالی از فلسفه اخالت )غرب( 63:93-66:93 جلسه دوم

 دکتر منصوره مدنی بحث عمومی درباره مثال از فلسفه اخالت )غرب( 66:93-61:54 جلسه دوم

  نماز، ناهار، استراحت 61-69 

  مسجد مقدس جمکران، مجتمع یاوران مودی 61-11 برنامه جنبی
 

57/59/7169چهارشنبه

  قرائت قرآن 8:93-8:64 

 دکتر محسن جوادی بحث گروهی درباره مثالی از فلسفه اخالت اسالمی 8:93-3:93 جلسه سوم

 دکتر محسن جوادی بحث عمومی درباره مثال از فلسفه اخالت اسالمی 3:93-63:13 جلسه سوم

  استراحت و پذیرایی 63:93-63:13 

 دکتر سیدعلی انجو درباره چوار اصل اخالقیبحث گروهی  63:93-66:93 جلسه چهارم

 دکتر سیدعلی انجو بحث عمومی پیرامون چوار اصل اخالقی 66:93-61:54 جلسه چهارم

  استراحت –ناهار  –نماز  61-69 

  زیارت و نماز حرم مطور حضرت فاطمه معصومه )س( 61-13:13 برنامه جنبی

  یزدی اهلل مصباح رهبری، درس اخالت آیت معظم دفتر مقام 13:13- 11 برنامه جنبی
 

54/59/7169پنجشنبه

  قرائت قرآن 8:64-8 

 خانم دکتر لیال افشار بحث گروهی درباره مثال آغاز حیات 8:64-3:64 مجلسه پنج

 خانم دکتر لیال افشار بحث عمومی درباره مثال آغاز حیات 3:64-63:64 مجلسه پنج

  پذیراییاستراحت و  63:93-63:64 

 چیمه آقای دکتر علیرضا باقری بحث گروهی درباره مثال پایان حیات 63:93-66:93 مجلسه شش

 چیمه آقای دکتر علیرضا باقری بحث عمومی درباره مثال پایان حیات 66:93-61:54 مجلسه شش

  استراحت –ناهار  –نماز  61-69 

 آقای ملکی بازدید از خانه مالصدرا، کوک 61-13 برنامه جنبی

 


