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 "سخن نخست"

 کرونادوران پسا 

در تجدید حیات جامعه و آغاز دوران تازه ای از  "نقطه عطفی"جدید و  "فرصتی"جهانی و مرگبار کرونا را  "تهدید"می توان 

 .فرهنگ و تمدن بشری تلقی کرد

و در  تغییر نگاهفرصتی ناب برای تحول درون،  "همه گیری جهانی کرونا"انسان ها در اختیار خود آنهاست و  "سرنوشت" تعیین

 .چگونه و بر چه پایه ای باشد "انتخاب ما"دست گرفتن سرنوشت است، تا 

 "اکرونادوران پس"بهره گیری کنیم، شکل گیری بر ما تحمیل کرد، مصیبت سهمگین کرونا  یی کهاگر از درس ها و عبرت ها

با مشارکت دانشمندان و فرهیختگان کشورها جز  شود که "برنامه راهبردی در سطح ملی و جهانی"یک  منجر به تدوینمی تواند 

 :زیر به اجرا در آید تواند به شکل ی میفرآیند . چنین  امکان پذیر نخواهد بود

دور شدن ) اهتمام بیشتر انسان ها به خودشناسی و نیل به کمال بر پایه تفکر، تعقل و تعمیق اخلاق و معنویت و خداشناسی 

 (بدون هدف، تدبر در پدیده های طبیعی و جنبش های اخلاقی و اجتماعیاز روزمرگی، زندگی مصرفی و 

منافع و مشکلات مشترک، رعایت ارزش های اخلاقی و حقوق توجه به نیل به رستگاری و سعادت از طریق نوع دوستی،  

افع ردیت، من)با خارج شدن از لاک انزوای ف بشر، احترام به طبیعت، و معنویت تا رسیدن به معرفت و فرهنگ توحیدی

 (شخصی و عقلانیت ابزاری، احساس مسئولیت اجتماعی، حفظ محیط زیست، همزیستی جهانی و عمل به آنها

با ) بکارگیری درست عقلانیت، علم و تکنولوژی، و اخلاق برای پیشرفت و توسعه و برون رفت از عقب افتادگی و فلاکت  

 (ها و سبک زندگی سالم، آینده نگری و باقی نماندن در گذشته مطالعه مستمر، آموزش و یادگیری همگانی علوم، مهارت

)تربیت و تعلیم از سطح خانوادگی  پرورش روح عدالت خواهی، آزادگی، خلاقیت و نوآوری، و حفظ و تقویت کرامت انسانی 

 (تا سطوح مختلف آموزشی، اجتماعی، مدیریتی و سیاسی

 )زندگی پاک و آرمان های انسانی، اخلاقی، صلح و همزیستی جهانی تعاون، ایثار و از خودگذشتگی در راه رشد فرهنگ 

 (عاشقانه بدون پیرایه های مادی، هشیاری و آمادگی برای عبور از تعلقات شخصی، خانوادگی، نژادی و منزلتی

 

Available at: https://www.instagram.com/p/B-l1PubJEvj/?igshid=1tya9vd1zl0zy 
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 همریم نوری زاددکتر 

 یمونولوژی ، آسم وات علمی مرکز تحقیقات ئعضو هی

 ی تهرانکآلرژی/ دانشگاه علوم پزش

 و

  ت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناورییئعضو ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و دارای درجه دکتری در رشته ایمونولوژی  4531متولد  مریم نوری زادهدکتر 
سم ژی، آیمونولوت امرکز تحقیقادر هشی وپژر سابقه کال سا 43، ایشان. باشندمی
ت عضو هیآو  دارند 4534 تا  4531ل ساان از پزشکی تهرم علوه نشگاژی/دالرو آ

مورد  هشیوپژت . موضوعاهستند نتاکنو 4534ل سااز  این مرکز تحقیقات علمی
 می باشد. ن پی سرطاایمونوترو الیه اویمنی انقص سیستم ی غربالگر علاقه ایشان

 

 سوابق تحصیلی

-4535) تهراندانشگاه  ، مولکولی -زیست شناسی سلولیی کارشناس 
4533) 

 (4534-4533) علوم پزشکی تهراندانشگاه ، ایمونولوژی کارشناسی ارشد 

 (4534-4533) علوم پزشکی تهراندانشگاه  ،ایمونولوژی دکتری تخصصی 

مرکز تحقیقات پزشکی در دکترای ایمونولوژی، بورس کوتاه مدت دورۀ  
Queensland 

 

 و تحقیقاتی سوابق اجرایی 
 کشت سلولی ه مایشگاآز یتلمسئو 

 ژیلرو آسم ژی، آیمونولوت الملل مرکز تحقیقاابط بین ل روامسئو 

 انیرژی الرژی و آیمونولوانجمن ه امدیرت ئعضو هی 

 یمنیامبتال به نقص سیستم ران بیمااز  مؤسسه حمایته مدیرت ئعضو هی 

 ایرانی اخلاق در علوم و فناوریت مدیره انجمن ئهیعضو  

 مقاله به زبان انگلیسی 53تالیف بیش از  کتاب و چهارتالیف همکاری در  
 

 ی در دست اجراپروژه ها
و  TREC (  بیومارکرهایcut offتعیین نقطه برش )لمللی ابین وژه پر 

KREC ت مرکز تحقیقاه: ست کننداخودرفرما / رکا. در نوزادان ایرانی
 .ژیلرو آسم آژی، یمونولوا
مبتال به نقص ران بیمااع نودر ا KRECو  TRECسنجش ملکولی   

سم ژی، آیمونولوت امرکز تحقیقاه: ست کننداخودرفرما / رکا. یمنیاسیستم 
 ژیلرو آ

فرما رکا. رانبیماای تست برم نجاو ا HLA typing همایشگاازی آزندراه ا 
 ژیلرآو سم ژی، آیمونولوت امرکز تحقیقاه: ست کننداخو/ در

 ینظر موتاسیونهااز  MSMDمبتال به ران سی بیمارلمللی برابین وژه پر 

IL-21R  وIFN- .ت مرکز تحقیقاه: ست کننداخودرفرما / رکا
 ژیلرو آسم ژی، آیمونولوا
یمنی با امبتال به نقص ران بیمادر سنجش تکثیر لنفوسیتها روش سی ربر 

ژی، یمونولوت اتحقیقامرکز ه: ست کننداخودرفرما / رکا. CFSEروش 
 ژیلرو آسم آ

 

 همکاری در نشریات

  IJAAI ادیتور و مدیر اجرایی مجله انگلیسی زبان 

 مجله انگلیسی زبان داخلی و خارجی 3داوری در  

 
 
 
 

 

پژوهشی  اعضای هییت مدیرۀ انجمن –علمی  ۀکوته نوشت زندگینام  
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 بیانیه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برای مواجهه موثرتر جامعه با وضعیت پساکرونایی

 "بسمه تعالی"
ذاری اجتماعی" و "افصله گذاری هوشمند" را پشت گاهی مدرییتی ربای مقابله با شیوع کروان مراحلی تحت عنوان "قرنطینه خانگی"،" افصلهالمعلراکنون که جامعه با پشت سرنهادن دستو

 هبرداهی مورث ربای وضعیت پساکروانیی بود.نگراهن رد اندیشه طراحی و تداوم رابقای وضعیت کروانیی است باید آیندهسرنهاده و همچنان نگران آاثر زیستی، اجتماعی و اقتصادی آن و 
د، اما باید نظام مدرییتی اه و فروداهیی همراه باشزمنظور از وضعیت پساکروانیی توجه هب شرایطی از زندگی فردی و اجتماعی است که رد آن همچنان کروان وجود دارد، ممکن است شیوع آن با فرا

 اقتصادی و سیاسی را کاهش دهند. ،کشور و جامعه و شهروندان قدرت انطباق خود را با این وضعیت باال ربده و تهدیداه و مخاطرات زیستی، بهداشتی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی
 و ههارت اهی راگگااست. ای از رویکرداهی نظری، راهبرداهی عملی، فراینداه و سازوکاراهی از دانش اهتوانمندسازی شهروندان و نهاداهی حاکمیتی و مدنی رد این شرایط نیازمند مجموهع

 اهی اخالقی پیش ربنده این ضرورت اه اهمیت بسیار دارد.رد این میان توجه هب مبانی و ارزش
تخّصصی، مدنی و حاکمیتی و عموم شهروندان را هب اتمل  ای،هب طرح این ههم رپداخته و نهاداهی علمی، حرفهانجمن اریانی اخالق رد علوم  فناوری بنا هب وظیفه علمی و اخالقی رد حّد توان خود 

 کند:و ماارکت مورث رد این امر دعوت می
اهی فهم اخالقی و کنش اخالقی رد همه عرصهیازمند ، آمیز ناهی انشناخته فزاینده و مخاطرهجهان پساکروانیی، مثل جهان کروانیی و جهان پیااکروانیی ربای غلبه رب دشواری .1

 زندگی فردی و اجتماعی است.
 ،یذهن  ،یمعرفت  یهمهء عرصه اه هب ّی آن و تسر وعی ش  یاه¬اه و گستره¬هب دامنه یده ¬دو جنبه رد شتاب نی " است، اری گ ¬"نوظهور" و "عالم یا¬دهیپد 11-دیکوو وسریو .2

 شمندانی عالمان، محققان و اند فهی وظ  رد،ی گ ¬یرا رد هم ربگرفته و م  یبوده و هست و قلمرو اخالق رد علوم و فناور اررگذی سخت اتث  یو اقتصاد یفرهنگ  ،یاجتماع  ،یست ی ز
اه و ¬چارچوب نی و تدو نی ناسب آنها هب تب باز شناسند و هب ت  نهی زم  نی را رد ا یخالق  یاه¬انیبن  تی تقو یمساعد ربا یاه¬نهی و هم زم  یاخالق  دیجد یداهیاست که هم تهد

 بپردازند. یاخالق رد علوم و فناور دیجد یاه¬دستورالعمل
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علم" و هیچ "منفعت شخصی و " کند رد شرایطی که هنوز دامنه مجهوالت بشر ردباره کروان و ابعاد آن فرارت از معلومات اوست، تالش شود ات هیچ "شبه علمی" هب جایالزامات اخالقی ایجاب می -3
 گروهی" هب جای "منافع عمومی و انسانی" ننشیند.

اهی فراگیر و هراس از آینده از این جمله است، رابط الزامات سازگاری زندگی با پدیده کروان و تعلیق و تضعیف روابط اجتماعی ربخی ابعاد وجود انسان را ربجسته کرده است: احساس تنهایی، اض  -4
 اه اهتمام ورزید.باید هب این مسائل و مواردی از این دست رد همه زمینه اخالقا 

کند که جامعه و نظام حاکمیتی آن بیش از یاهی کروانیی را بیشتر کرده است، مبانی اخالقی ایجاب م گیری عوارض کروانیی و ضرورت توجه هب طبقاتی بودن و تبعیض آمیزشدن زیستنادامه همه -5
 زندگی فرودستان و گروه اهی ضعیف اجتماعی و اقتصادی حساس باشند.گذشته نسبت هب 

 و مقابله با رونداهی گسیخته ساز رد همه زمینه اه ضرورت دارد. "جامعه پساکروانیی بیش از گذشته نیازمند اخالق مدارا، گذشت، گفتگو، اعتماد، همبستگی و امید است رد این شرایط رتمیم "سرماهی اجتماعی -6
گان رد شناخت مسائل و حل و فصل آنها دارد، ههمترین اصل اخالربا -7 ی مقدم این ههم، صداقت و راستگویی است، ق ی عبور از بحران اه و وضعیتهای انمعلوم، جامعه و حکمروایی هب ماارکت هم

 می و اجتماعی کوشید.اید هب تقویت نهاداهی "ردستی سنج" عل هیچ عاملی ربای حفظ آرامش جامعه اتثیرگذاررت از راست گفتن و ردست عمل کردن نیست. رد این شرایط ب
کام روشن اخال -8 گاه علمی را تقویت کرد و قی رد اجامعه کنونی و آینده رد کنار مخاطرات و تهدیداهیی که با آنها روهب روست فرصتها و ظرفیتهای جدیدی نیز دارد. بنا هب اح ین شرایط و رد آینده باید بیشتر ن

 وری اهی مورث بهره ربد.از همه فنا
صالح رویکرداه و فراینداهی حکمروائی رپداخت. ا اهی اخالقی فرارت از فهم و کنش اهی فردی است، باید رد شرایط دشوار  و بحرانی بیشتر هب اخالقی کردن رفتاراهی نهادی، مناسبات مدنی وضرورت -1

 ی است.اندیشی، دیگردوستی، خیرخواهی مورث و همبستگی اجتماعی رد همه سطوح شهروندی، مدنی و حاکمیت  اهی نیکجامعه کروانئی و پساکروانئی نیازمند تقویت بنیان
ای همه و علم ربضرورت اهتمام بنیادین هب مقوله "اخالق )هب پیوست اراهی شده است(،  شد منتشر 1316که هب دعوت این انجمن رد آرذ تهران المللی اخالق رد علوم و فناوری بیانیه کنگره بین -11

داند. ها را ضروری و مفید میاهی علوم و فناوری و فرهنگ و جامعه مطرح کرده است که امروز این انجمن توجه مجّدد هب آن ربای توسعه" ده رهیافت را ربای رپداختن هب مسائل بنیادین اخالق رد حوزه
 ت پساکروانیی رد این زمینه افق اهی نور و امیدبخش بگاایند.امید آنکه نهاداهی علمی، مدنی و حاکمیتی رد شرایط پیش رو و وضعی 

 انجمن اریانی اخالق رد علوم و فناوری
 1311خرداد ماه 
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 1316فناوری تهران ،آرذ ماه  و علوم رد اخالق کنگره اپیانی بیانیه
 "هب انم خدا"

کاری با فناوری و علوم رد اخالق انیاری انجمن اند، داشته اعالم دانشمندان رسالت و انسان تحول بنای را اخالق که( ع) صادق امام و( ص) اکرم پیامبر ی خجسته میالد آستاهن رد   نهاد 25 هم
 . کرد ربگزار -اناری اسالمی جمهوری ملی ی کتابخاهن المللی بین اهی همایش مرکز -تهران رد 1316 ماه آرذ 16 ات 13 از را فناوری و علوم رد اخالق المللی بین ی کنگره رسمی، و مدنی علمی،

 و علوم رد اخالق مبادی و مبانی" ی حوزه پنج رد" فناوری و علوم ربای اخالق"  موضوع هب اریانی غیر و اریانی دانشمندان و اندیشمندان ژپوهاگران، از تن 188 روزه چهار ی کنگره این رد 
 سخنرانی، 27 اراهئ با و رپداختند ،"مومیع  سیاست و فناوری و علوم رد اخالق" و" فناوری و علوم رد ای حرفه اخالق ،"نوین اهی فناروی و علوم توسعه" ،" فناوری و علوم مدرییت" ،"فناوری

 .کردند مطرح عملی و نظری صورت هب مستقل و ای رشته میان اهی ساحت رد را اخالقی آاثر و راهبرداه ، اه، زمینه گرد؛ میز 16 و پوستر 312 و مقاله، 78
 و فرهنگ و فناوری و علوم اهی حوزه رد اخالق ادینبنی مسائل هب رپداختن ضرورت سر رب جدیدی اهی گو و گفت علمی، زبرگ اجتماع یک رد توانست بار نخستین ربای که تهران ی کنگره 

 :دارد می اعالم ذیل بند 11 رد را خود اهی رهیافت ههمترین بگااید، آموزش و ژپوهش اهی عرصه رد نویی اهی افق و دهد سامان جامعه
o   پیش از رت نیازمند محلی و جهانی و عملی و نظری خاص، و عام مرواهیقل  رد اخالقی کاراهی و ساز و مبانی تبیین و تدوین هب عمال است، فناوراهن و علمی رپشتاب تغییرات دستخوش   که کنونی جهان 

 .است
o همه ی حوزه هب بنارباین. نیزهست جمعی و ردیف  رفتار تنظیم و معنابخشی و معناداری ی سرچشمه اخالق است، صرف آموختن و دانستن اندیشیدن، از فرارت فناوری و علم رد اخالق 

 .دارد تسری اه فناوری و اه دانش
o  دارند. یاخالق  یاساس  تی مسؤول  می مفاه  نی ا ین ی رد تحقق ع  یعلوم و فناور یرو کناگران حوزه  نی از ا رد،ی گ  یقرار م  یآزاداهن، آگااههن و اراد یکنش اه ی هریرد دا یعمل اخالق 
o شود یم  زی اه ن  نهی زم  نی اه، شامل مبارزه با ا یرهمه علوم و فناو یسبب دستور کار اخالق رد حوزه  نی هستند، هب ا یضد اخالق  یاه نهی موّلد و مقوم زم  ری و تحق  ضی تبع  ،یفقر، انربارب. 
o و  یو نسل  یو مدن  یاز انسان و کرامت او، حقوق شهروند انتیاهداف ص  یاخالق رد علوم و فناور یکند که حوزه  یم  جابی " ای" اخالق و عدالت"  و " اخالق و همدرد یسرشت  هم

اه هب طور مستمر رصد  یعلوم و فناور یتوسعه  ندی را رد فرآ یاجتماع  یب اهی جامعه و کاهش آس  یتوانمند ساز ،یعموم  ری و خ  تی و رافه و امن  یزندگ  تی ف ی ک  یارتقا ،یو مذهب  یت ی و قوم  یت ی جنس 
 .کند
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o اهی فناوری و اه دانش ی همه ی پهنه رد اخالقی روزآمد و فراگیر روشن، اهی کد و اه الزام و اصول سر رب نظر اشتراک نیازمند همزمان و موزون متوازن، جانبه، همه اپیدار، ی توسعه 
 .است مجازی و ای شبکه ی جامعه و اطالعات و ارتباطات زیستی، اهی فناوری اقلیمی، تغییرات زیست، محیط جمله از جدید

o را فناوری و علوم اهی حوزه ناگرانک  اقتصاد، و اخالق و سیاست و اخالق فرد، و اخالق اجتماع، و اخالق فرهنگ، و اخالق حقوق، و اخالق دین، و اخالق میان متقابل ی رابطه 
 .باشند فعال و حساس انامنی و طلبی خشونت گری، افراطی و خردستیزی خرافه، و جهل کاهش مسیر رد که دارد می وا

o ،گان گاه مدنی، نهاداهی نخب گاه مجازی، اهی شبکه و جمعی اهی ی،رساهنفناور و ژپوهشی مراکز اندیشه، مولد نهاداهی مدارس، ات دبستان از پیش آموزشی و رتبیتی مراکز اه، دانا  اهی دست
 ارتقای رد نهاداه این یهمه مشترک مسئولیت رب ور این از دارند، فناوری و علوم رد اخالق حوزه تعمیق و گسترش رد پیوسته هم هب و مورث اهیی نقش حاکمیتی رزی ربانمه و گذارسیاست
 .شود می اتکید اه ههارت و اه حرفه متن رد و اه سازمان میان رد اه، نگرش و هنجاراه و اه ارزش حوزه و عمومی فرهنگ گستره رد اخالق

o اهی آزادی بنیان تقویت و المللی بین و ای منطقه و ملی سطوح رد تعامل و تفاهم ارتباط، گو، و گفت اهی زمینه آوردن فراهم فناوری؛ و علوم رد اخالق ی توسعه و پیشبرد یالزمه 
 محلی نهاداهی و اه شبکه ایجاد ربای را منظم اهیی مهربان باید و توانند می فناوری و علوم رد اخالق ی حوزه فعال مراکز و اه شبکه نهاداه،. است نقد فرهنگ گسترش و اندیشه امنیت علمی،

گاه و کنند پیگیری و طراحی جهانی و  .درسانن یاری آنها مورث و غیرتشریفاتی مستقل، انجام هب نیز مجری و گذاریسیاست اهی دست
o کنار رد اه فرصت کشف معنای هب حوزه این رد قاخال رب تمرکز. نیست گذشته رد ماندن محدود یا و آینده و امروز هب نسبت نگرانی از آمده رب فناوری و علوم رد اخالق ی حوزه هب اهتمام 

 آفرینی باز و بازخوانی را آنها جدید رویکرد این رپتو رد توان می که هست ای نهفته اخالقی اهی ظرفیت دیگر ملل و جوامع همانند اسالمی و اریانی تمدن و فرهنگ رد. تهدیداهست هب توجه
 .کرد

 1316آرذ ماه  16
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اعضای هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل بهار 
اردیبهشت  3فروردین ماه،  53جلسه به ترتیب در تاریخ های 5سال جاری 

خرداد ماه، تشکیل دادند که در ادامه خلاصه ای از دستور جلسات  45ماه و 
 د:و مصوبات هر جلسه ارایه می شو

 

 9911جلسه فروردین ماه 

 دستورجلسه:
 پیشنهادات کمیته اجتماعات در خصوص سخنرانی های سال جاری .4

 طرح جایزه اخلاق دکتر قریب  .5

 برنامه و ساختار کمیته انتشارات و ارتباطات .5

 گزارش پیشرفت همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی .1

 امورجاری .3
 مصوبات جلسه:

 سخنرانی های سال جاری: پیشنهادات کمیته اجتماعات در خصوص .4

  اردیبهشت ماه با ارائه آقای دکتر  3مصوب شد نخستین سخنرانی در
نصیری قیداری در خصوص بایدها و نبایدهای آموزش غیرحضوری 

 خواهد بود.

 اعضا تا انتهای هفته موضوعات پیشنهادی خود را اراده  مقرر شد
 د.ددهند تا لیست سخنرانی توسط کمیته اجتماعات ویرایش گر

 .مقرر شد هماهنگی در خصوص نرم افزار سخنرانی انجام شود 

  برگزار خواهد شد. 43:51اردیبهشت ساعت  3سخنرانی 
 پیشنهادات:

ملاحظات اخلاقی اپیدمی  -4موضوع سخنرانی های پیشنهادی:  -الف
اخلاق و  -5اخلاق و تامل اجتماعی )هم بستگی(  -5کرونا یا اپیدمی ها 

اطلاعات غلط وارد شده با عنوان شبه علم -1ی آموزش و پژوهش مجاز
اخلاق  -3در فضای مجازی به عنوان مثال مصرف خودشرانه الکل صنعتی 

کرونا و چارچوب اخلاق  -3اخلاق وخشونت  -3و آموزش های عمومی 
اخلاق و آموزش و پرورش)نحوه آموزش مجازی و امتحان گیری از  -3

مسئله پویش اجتماعی و -3(   دانش آموزان، اخلاق مدار بودن معلمان
 همیاری مردم، اخلاقیات در یک جامعه بیمارگونه چگونه خواهد بود؟

یک ویژه نامه درباره کرونا داشته باشیم هریک از اعضا در حوزه کاری  -ب
 خویش یک مقاله ارائه دهند.

جلسه و  3با توجه به شرایط بوجود آمده توسط شیوع ویروس حداقل  -ج
 ه به موضوع اخلاق و وضعیت کرونا پرداخته شود.جلس 41حداکثر 

 گزارش مختصر از کمیته مالی: .5
مسئول کمیته مالی بیان کردند که جلسه کمیته مالی به  دکتر شامخی
 رمایه گزارانس ی ازلیست و در ان جلسه پیشنهاد شدبرگزار شد. شکل آنلاین 

به  ک پکیجعلاقمند به حوزه اخلاق تهیه و فعالیت های انجمن در قالب ی
 آنها معرفی شود. 

 ارتباطات: و انتشارات کمیته ساختار و برنامه .5

 برنامه و ساختار این کمیته توسط خانم دکتر مالمیر ارایه شد.
 مقرر شد متن سخنرانی ها/ همایشها به صورت مستقل چاپ شوند.

مصوب گردید برنامه ها اولویت گذاری شود و مشخص شود کدام برنامه 
انجام خواهد شد که درباره اجرایی شدن آن در جلسه  33سال تضمینی در 

 هیات مدیره بحث شود و هزینه ای خواهد داشت.
در انجمن ایجاد  اخلاق کتابخانه عمومی در حوزه شد پیشنهاددر نهایت 

 شود.

 گزارش پیشرفت همایش: .1
بیان کردند که به دلیل شرایط حاضر جامعه با دبیر اجرایی  دکتر معین
ماهنگی های لازم را جهت تغییر تاریخ و مکان همایش خواهند همایش ه

  داشت.
میسیون انجمنها در بخش بین گزارش دکتر نوری زاده از جلسه ک .3

 الملل ارایه شد.

 قریب:محمد طرح جایزه دکتر  .3

این جایزه توسط خانم دکتر مالمیر تنظیم و جهت تصویب به اعضای طرح 
 اعضا نظراتهیئت مدیره ارایه شد و به تصویب رسید و تنها مقرر شد 

 ارسال کنند.خود را دراین باره تا یک هفته آینده  اصلاحی
در بخش اهداف به جای کلمه اخلاق در علم عنوان اخلاق در  پیشنهادات:

این جوایز را می برند که اشخاصی  از حضوره شود. و علم و فناوری آورد
در بخش شورای علمی یا شورای سیاستگذاری بهره مند شد و از انها غافل 

 نشویم.
 طرح اخلاق دانشگاهی) دکتر بنی اسدی(: .3

  باتوجه به نظرات هیات مدیره مبنی بر عدم وجود بستر کافی در حوزه
عی که وجود دارد  مقرر اخلاق در پژوهش  و همچنین مسئولیت اجتما

شد طرح مجدد تجدید نظر شود و به صورت کلی و با جامعیت بیشتر 

 مصوبات هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
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با عنوان اخلاق آکادمیک مطرح شود که شامل آموزش، پژوهش و 
 مسائل فرهنگی باشد.

 

 9911جلسه اردیبهشت ماه 

 دستورجلسه

 پیشنهادات کمیته اجتماعات در خصوص سخنرانی های سال جاری .4
 ساختار کمیته علمی، آموزشی و پژوهشیبرنامه و  .5
 بیانیه انجمن درباره کرونا .5
 برنامه انجمن در شرایط کرونایی .1

 امورجاری .3

 مصوبات جلسه:
 پیشنهادات کمیته اجتماعات در خصوص سخنرانی های سال جاری: .4

 ماه ابتدا سال نهایی شد: 3سخنرانی های 
آکادمیک  قابلیت های فضای مجازی در ارتقای اخلاق آموزشی،الف( 

سخنرانان پیشنهادی دکتر خانیکی/  -فرهنگی و سیاسی در جامعه ایران
 دکتر فراستخواه

سخنران دکتر محمدحسین بنی  -آداب اخلاقی در جلسات مجازیب( 
 اسدی

 سخنران پیشنهادی -بحران کرونا: فرصتی برای توسعه جامعه مدنیج( 
 دکتر سعید مدنی

ان و مردم در دوران بحران و مسئولیت های اخلاقی حکومت، نخبگد( 
میزگرد با سخنرانان پیشنهادی مهدی معتمدی مهر/احسان  -پساکرونا

 مالکی پور

در خصوص سایر سخنرانی در جلسات بعد گفتگو و تصمیم گیری خواهد 
 شد.

 بیانیه انجمن درباره کرونا: .5
ایید مورد ت وکرونا توسط آقای دکتر خانیکی ارائه شد  بیانیهچارچوب  

مدیره قرار گرفت و اضافه کردن یک بند در بخش توصیه اخلاقی با  هیات
دید فرهنگی و مسائل بهداشتی به دولت توصیه  عنوان از بعد اخلاقی و با

شود یک برنامه جهت پیش بینی و پیشگیری برای دوران پساکرونا تمهید 
 کنند.

 علمی، آموزشی و پژوهشی: کمیته ساختار و برنامه .5

نشده بود  و تنها اعضای کمیته معرفی شدند: آقایان دکتر برنامه نهایی 
آقای دکتر خانیکی درخواست . میلی منفرد، نصیری قیداری و شمسی

کردند کمیته های مالی و انتشارات فعالیتهای هم پوشان با فعالیتهای این 
 کمیته را بررسی کنند و فعالیتهای هریک تفکیک شده باشند.

 امورجاری: .1

 ش عملکرد انجمن:در مورد افزای 

مصوب شد اعضا فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی خود را اعلام الف( 
 کنند.
آقای دکتر میلی منفرد به عنوان مسئول شعب انجمن انتخاب شدند و ب( 

تاسیس و فعالیتهای شعب  زیر نظر ایشان خواهد بود. با نظر به اینکه 
جمن ی در بازده بهتر انتاسیس شعب و فعالیتهای آنها میتواند نقش موثر

 داشته باشد.
لاین با اعضای پیوسته انجمن که در خارج از کشور ج( برگزاری سخنرانی آن

 فعال هستند مانند دکتر آرامش و.....
مصوب شد دکتر نوری زاده درباره ایرانیانی که در خارج از کشور در د( 

کرده  اط برقرارحوزه اخلاق فعالیت میکنند تحقیق انجام دهد و با آنها ارتب
 و انجمن را معرفی نمایند تا بتوان از ایشان در فعالیتهای انجمن بهره برد.

نوری زاده از برندگان جایزه ابن در بخش بین الملل با پیگیری دکتر و( 
سینا دعوت به همکاری شود و آنها را به عضویت افتخاری انجمن درآیند 

ین دعوت شود، زمانی که به از آنها برای ارائه سخنرانی به صورت آن لا
ایران می آیند و به انجمن دعوت شوند، در برنامه های انجمن از آنها 

 دعوت شود.
تفاهم نامه هایی با سازمانها و نهادهای اجرایی بسته شود و فعالیتهای ه( 

 مشترک با آنها انجام شود.
تفاهم نامه هایی با انجمن های هم سو انعقاد گردد و فعالیتهای ی( 

 شترکی انجام شود.م

 طرح اخلاق دانشگاهی) دکتر بنی اسدی(: .3

باتوجه به نظرات هیات مدیره، اصلاحات لازم بر روی طرح انجام شود 
سپس طرح برای آقایان دکتر معین، نصیری و میلی منفرد ارسال شود بعد 
از تایید یک قرارداد یا تفاهم نامه بین وزارت و انجمن انعقاد شود و مراتب 

 نجام شود.بعدی ا
 

 9911جلسه خرداد ماه 

 هدستورجلس
 انجمن زبان انگلیسی مجله تحریریه هیات اعضای بررسی .4
 کرونا درباره انجمن بیانیه .5
 پژوهشی و آموزشی علمی، کمیته ساختار و برنامه .5
 ها کمیته کار گزارش .1
 دانشگاهی اخلاق طرح .3
 دانشجویی کمیته .3

 مصوبات جلسه:
 انجمن زبان انگلیسی مجله تحریریه هیات اعضای بررسی .4

  باتوجه به افزایش رتبه انجمن؛ امتیاز مجله انگلیسی زبان به صورت
حقوقی به انجمن واگذار میشود و باتوجه به اینکه سردبیر مجله به 
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ر باید استاد تمام باشند د توانند در دو نشریه باشد وطور همزمان نمی
توکل  ر محمدبین اعضای هیات تحریریه معرفی شده تنها آقایان دکت

ا هو دکتر حسین اسکندری شرایط لازم را داشتند که بعد از پیگیری
آقای دکتر حسین اسکندی قبول کردند که به عنوان سردبیر مجلسه 

 & International Journal of Ethicsانگلیسی زیان 

Society .باشند. هیات مدیره با این موضوع موافقت کردند 

 ایی، دکتر جوادی و خداپرست را برای هیات مدیره آقایان دکتر فن
 اعضای هیات تحریریه معرفی کردند.

  از اعضای هیات مدیره درخواست شد اساتیدی را در خصوص
 ادیتوری رشته های مختلف معرفی نمایند.

 کرونا درباره انجمن بیانیه .5

  سطح  1بیانیه انجمن معطوف به بیانیه بین المللی تهران بود و در
آکادمیک، نهادهای مدنی و شهروندان است و  نهادهای حاکمیتی،

این بیانیه در خصوص دوران پساکرونا و راهبردهای اخلاقی ایران در 
 دوران پساکرونا و پیشگیری با آفت ها خواهد بود.

  د دکتر و بعد از تایی شودمتن بیانیه امشب و اگر نشد تا شنبه ارسال
 معین منتشر گردد.

 پژوهشی: و آموزشی علمی، کمیته ساختار و برنامه .5

  بهره مندی از منابع و مبانی نظری  -4دسته :  5ساختار این کمیته بر
آموزش اعضای علاقه مند به برگزاری کارگاه و دوره  -5اندیشمندان 

 ارائه و تدوین طرح های پژوهشی -5ها 

  ،اعضای پیشنهادی برای این کمیته آقایان دکتر نصیری قیداری
شمسی، دکتر نوبهار، دکتر فیرحی و دکتر میلی منفرد، دکتر 

سرکارخانم مولاوردی و آقای دکتر مجاهدی که بعد از صحبت با انها 
 اعضای نهایی اعلام میشود.

 .طرح و ساختار کمیته تا روز شنبه به خانم مظفری ارسال میشود 

 گزارش پیشرفت همایش: .1

  جلسه شورای سیاستگذاری همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
 -4و در انجا تصمیمات و پیشنهادات ذیل پیشنهاد شد:  برگزار شد

تاریخ برگزاری همایش در اوایل زمستان و ترجیحا مجازی برگزار 
از سخنرانان خارجی بصورت مجازی دعوت شود و در  -5شود. 

خصوص امکان این کار و دستورکارهای لازم دکتر میلی منفرد با 
راتی در محورهای تغیی -5دکتر سالارآملی صحبت خواهند کرد. 

همایش صورت گیرد و فراخوان مجدد مقالات در خصوص کرونا 
جلسه در طی یک هفته برگزار  5تا  5همایش در طی  -1انجام شود. 

 شود.

  آقای دکتر معین یک پیشنهاد برگزاری همایش به صورت نیمه
 حضوری دادند که بعد از مطالعه و بررسی دکتر موسوی اعلام میشود.

  مشهد در خصوص همکاری با انجمن در خصوص شورای شهر
 برگزاری همایش اعلام آمادگی کردند.

 ها: کمیته کار گزارش .3

 کمیته بین الملل:الف( 
 برنامه های پیشنهاداتی و راهکارهای آن به شرح ذیل بود:

  دریافت کرسی اخلاق در علوم و فناوری از یونسکو: برای انجام
 خانیکی باشد.شورت و هماهنگی دکتر اقدامات با م

 مجازی:  –حداقل یکبار در سال بصورت بین المللی  برگزاری کارگاه
در صورت امکان در حاشیه همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی 

 توان برگزار کرد.می

   ترجمه و چاپ گزارشاتIBC  با همکاری آقای دکتر شمسی که
 بر روی سایت انجمن اخلاق قرار گیرد.

 دیت سایت انگلیسی زبان: تغییرات آدرس سایت توسط خانم دکتر ا
 پیگیری شود comباقی بماند و برای  irمالمیر بررسی شود. سایت 

 کمیته اخلاق حرفه ای: ب( 

  طرح نهایی بررسی شد و مقرر شد آقای دکتر میلی منفرد پیگیری
 لازم جهت برگزاری جلسات با وزارت علوم انجام دهند.

 صورت عدم موافقت با دانشگاه های علاقه مند که  مصوب شد در
دارای بستر لازم هستند وارد گفتگو شویم. و اگر انجمنی که در این 

 حوزه کار شده است همکاری شود.
 ارتباطات:انتشارات و کمیته ج( 

 تدوین فیلم های آموزشی 

   ادیت سایت فارسی را انجام میدهیم بخش کتابخانه و درگاه سایت
عضوگیری نهایی شود با همکاری خانم دکتر نوری زاده به ادیت 
سایت انگلیسی میپردازیم. در بخش کتابخانه تعداد کتابهای حوزه 

توانند وارد آن کنیم و تنها اعضای انجمن اخلاق میاخلاق را وارد می
 بخش شوند.

  ثانیه ای آنجام شده است. 41تیزر 
 کمیته طرح، برنامه و پشتیبانی:د( 

 طرح اجرایی توسط دکتر مالمیر در حال آماده سازی است. -

افراد که امکان کمک از اعضای هیات مدیره درخواست شد تا لیست  -
 دارند به انجمن ارائه دهند. هزینه به انجمن

  بگیرد.پکیج مربوط به ارائه به افراد در دستورکار قرار  -
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 : با عنوان ماه  اردیبهشت نشست

 " بایدها و نبایدهای آموزش غیرحضوری ازمنظر اخلاق "

 سخنران: 

 اریدسعدالله نصیری قیدکتر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با با  4533در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه اردیبهشت سخنرانی

سعدالله دکتر  . برگزار شد به صورت آنلاین سعدالله نصیری قیداریدکتر  سخنرانی

رییس دانشگاه شهید بهشتی و نایب رییس انجمن ایرانی اخلاق  ،نصیری قیداری
 ازمنظر اخلاق بایدها و نبایدهای آموزش غیرحضوریموضوع در علوم و فناوری، 

 را مورد تحلیل قرار دادند که گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده است:

دی توجهی به اخلاق، منجر به ناکارآمبیدکتر نصیری قیداری بر این باورند که  
های نامهضرورت ورود جدی به قوانین و آیین و این امر آموزش خواهد شد

، حقوقی و استاندارهای آموزش اجرایی مربوط به رعایت موازین اخلاقی
 را بیش از پیش مطرح می نماید.  مجازی

وای شود، قسایر مخلوقات محسوب می هب که صفت ممیزه انسان نسبتآنچه 
عبارت دیگر، توانایی آموزش دادن و آموزش دیدن افزاری او و بهفکری و نرم

در اجتماع  لق واوست. انسان با اتکا به این صفت استثنائی، علم و فرهنگ را خ
آموزشی در حکم زیرساخت  نظام، با توجه به این دیدگاه  .نهادینه کرده است

یت منظور ارتقاء مستمر و هداو پایه نخستین برای تربیت نیروی انسانی به
  .سوی زندگی بهتر استجامعه به

و  راه رسیدن به صلح"شود که قانون اساسی یونسکو با این عبارت آغاز می 
گری نیست؛ بلکه آموزش، علم و شر، توسل به اقتصاد و نظامیسعادت ب

ک صورت یفرهنگ، بارزترین جلوه تمدن بشری است که به "فرهنگ است.
هم مرتبط و یک هویت مستقل ریسمان نامرئی، آحاد متمدن یک جامعه را به

 .کندایجاد می

زمانی پذیری؛ عدم محدودیت مجازی دارای مزایایی از جمله انعطاف آموزش 
زیست و ... است؛ از سوی دیگر نبودن و مکانی، ظرفیت بالا، حفظ محیط

زیرساخت لازم، مثل، سرعت و پهنای باند ناکافی در همه مناطق جغرافیایی، 
توجهی به رعایت حریم خصوصی، اصول اخلاقی، مالکیت معنوی و کم

 .توان از معایب آن دانستهای شکستن مرزهای فرهنگی را میچالش

تواند نقش مکمل آموزش موزش مجازی با توجه به مزایایی که دارد، میآ 
حضوری را داشته باشد. در شرایط ویژه و بحران کنونی شیوع کرونا، آموزش 

کند و در تمامی عالی نقش کلیدی را ایفا می آموزش مجازی در فعالیت 
 .باشدهای جهان، امروزه تنها امکان آموزش میدانشگاه

شود باید به ت استفاده از آموزش در فضای مجازی احساس میکه ضرورحال 
اخلاقی آن نیز توجه کنیم. وضع قوانین و درک چهارچوب اخلاقی،  الزامات

ه بر و نیارمند بررسی و مطالعشده مجازی، زمانفضای پیچیده و کمتر شناخته
تخصصی خواهد بود. آیا به دلیل وسعت جغرافیایی دامنه عملکرد فضای 

 ی، مفهوم اخلاق در میان افراد و جوامع مختلف، یکسان خواهد بود؟مجاز

کردن در برخی مکاتب فلسفی، اخلاق یک امر بیرونی است و باید برای اخلاقی 
  .به تصویب قوانین مربوطه اقدام کردجامعه، نسبت

در مکتب اسلام، اخلاق بر اساس اصالت نیت است و نیت روح عمل است. در  
مکتب اسلام، بیشتر یک امر درونی و در ارتباط انسان با خداوند واقع اخلاق در 

شود. اینگونه شناخت از اخلاق برای فضای مجازی که و اجتماع تعریف می
قابل رویت نیست و انسان عالم را محضر خداوند و همواره او را ناظر بر اعمال 

  .داند، بسیار ارزشمند استخود می

 فتوت"نام  ی بهــاخلاق حِرَف برای خود منشوریدر ایران قدیم، کلیه صنوف و  
شدن ای، وجهی متعالی و معنوی داشت. با صنعتیداشتند و حیات حرفه "نامه

ت و تدریج رنگ باخجوامع و توسعه شتابان اقتصاد، سبقه اخلاقی صنوف به
گری بر معنویت در تمام وجوه زندگی انسان از جمله در اخلاق غلبه مادی

 .تاثیر گذاشتآموزش نیز 
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صورت حضوری و چه غیرحضوری عنوان عامل تکامل انسان، چه بهآموزش به 
به اخلاق نیازمند است. به قول مرحوم دکتر کاتوزیان، اخلاق مجموعه قواعدی 

 .است که لازمه نیکوکاری و رسیدن کمال است

 و با توجه به عدم محدویت زمانی و مکانی فراگیران و تولیدکنندگان محتوا 
گستره وسیع دسترسی آسان و دشواری نظارت و کنترل، بحث اخلاق در 

 توجهیشود و هرگونه بیتر میتر و در عین حال پیچیدهآموزش مجازی، جدی
عنوان یک اصل در آموزش، منجر به ناکارآمدی آن آموزش خواهد به اخلاق به

 .شد

 
 
 

 و ریفک الکیتم حقوق نقض ادبی، و علمی  باید به مسائلی چون، سرقت 
 استراق ها،ارزش ضد ترویج دیگران،   انتشار، تعدی به حقوق حق معنوی،

های انسانی در آموزش طور کلی تنزل ارزشفریبکاری و به افزایش سمع،
 .مجازی و جزای حقوقی به دقت پرداخته شود

 

 
ای فرآیند آموزش مجازی در کشور راه افتاده است طور فزایندهاکنون که به 

های اجرایی مربوط به رعایت موازین اخلاقی و نامهبایستی به قوانین و آیین
طور جدی پرداخته شود و در این حقوقی و استاندارهای آموزش مجازی به

ها آموزشی برای عناصر درونی آموزش ها، کارگاهراستا قوانین و دستورالمعل
 اق آموزش در فضایعالی و عناصر بیرونی در جهت نهادینه کردن و ترویج اخل

 .مجازی برگزار شود

آموزش مجازی در امتداد و مکمل آموزش حضوری است و عناصر  
دهنده این دو نیز یکسان هستند؛ لذا نه تنها همان اصول و قواعد حاکم تشکیل

در آموزش حضوری بر آموزش مجازی حاکم است بلکه زوایای جدید و 
 دی در اخلاق با عنوان اخلاقاقتضائات خاص این نوع از آموزش، شاخه جدی

 .اطلاعات ایجاد کرده است فناوری

حق انتشار و حقوق مالکیت فکری کتب و منابع علمی باید براساس قوانین  
 .المللی رعایت شودهای بینداخلی و کنوانسیون
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 :با عنوانماه  سخنرانی خرداد

ارتقای اخلاق آموزشی، آکادمیک، فرهنگی و سیاسی  "  

 " در جامعه ایران

 سخنران: 

 هادی خانیکیدکتر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

به   4533در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه خرداد نشست

 هادیدکتر  .برگزار شد هادی خانیکیبا سخنرانی دکتر صورت آنلاین 
ارتباطات علم و فناوری در دانشگاه علامه طباطبایی، کرسی یس ری ،خانیکی

و عضو هییت  عضو هییت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
ارتقای اخلاق آموزشی، آکادمیک، موضوع  ،علامه طباطباییعلمی دانشگاه 

مورد تحلیل قرار دادند که گزیده ای  رافرهنگی و سیاسی در جامعه ایران 
 از نشست در ادامه ارایه شده است:

 
دهیم قرار میمورد نظر را وجه که در آن ما دو قابلیت دنیای مجازی  

به  ماماهتدیگری وی، فضای مجازاستفاده بیشتر از به  اهتمامیکی 
 اخلاق 

وزیع د و تتولیدر ایم و طات خود انگیز وارد شدهباعصر ارت بهما امروزه  
فضای مجازی در این زمان،  .و مصرف نقش فرد خیلی اهمیت دارد

 .....خرید و  ،کار ،کند مثل آموزشها را دگرگون میسنتها و آیین

 یی یدا کردن حس بیناپتماشایی شدن و اولویت فضای مجازی باعث  
 شده است. 

ویروس کرونا موجب شد ما به اجبار به جلو پرتاب شویم و مجبور به  
استفاده از تکنولوژی ای شویم که هنوز زیرساخت های لازم را برای 

از مشروطه تا به امروز، هم  شیها از پپرتاب شدن نیاآن نداشتیم. 
ه در ک ییو وبا یداشته؛ از جمله قحط یدیبه ما زده هم فوا یضربات

 نیآموزش نو یادهایبن یکرد ول ریما را درگ یاول جهانآستانه جنگ 
 سیکه وقت تأس دندیکرد و مسؤولان فهم یزیرهیرا در جامعه ما پا

 .تاس نیدارالمعلم

الزاما در امتداد ارتباطات  دیجد یارتباط دهیپد نیا گریاز طرف د 
 یژگیکه دو و میاشده زی. ما وارد عصر ارتباطات خودانگستیگذشته ن

. ییراو فردگ تیخانه و برجسته شدن فرد افتنی تیخاص دارند: مرکز
 ،یمجاز یایدن ایشده  یما مجاز یایدن ست؟یامروز چ تیاما واقع

وز حاکم امر یایدو، بر دن نیاز ا یبیترک کنم،یم کرشده؟ من ف یواقع
 است.

اگر چه شرایط به وجود آمده از ویروس کرونا را می توان از زاویه ای  
محیط  هوا و نگریست )توجه بیشتر به خانواده، کاهش آلودگی مثبت

نباید  پیش امده نیزلاین تغییر زیست فرهنگی و آناز زیست و ..( اما 
کنسرت های بدون مخاطب و حتی  باشیم. ذوق زده بیش از حد 

به شکل آنلاین، دیدار آنلاین از موزه ها و ها از اماکن متبرکه زیارت
به شکل کلی زندگی در فضای مجازی پیامدهای روانی و اجتماعی 

باید عواقب و نتیجه این نوع شناسان رواندربر خواهد داشت که 
 کنند.یگیری و تعقیب روابط را در فضای مجازی پ

میل به کنترل و مدیریت در بیماری کرونا وجود دارد و آن میل  
به سوی اقتدارگرایی و ممکن است محیط اجتماعی و سیاسی را 

 .بکشاند تمرکزگرایی بیشتر 

 آندر امتداد  و قرار داد در معرض تغییررا یز چهمه فضای مجازی  
با  و انسانی خیلی بیشتر شد وابطتوان دید انتظارات از انسان و رمی

رت شاین معارتو پدر  فراگیر شدن آن ظرفیتهای جدیدی کشف شد.
 هایزمینهاب بو میل به گفتگو در  شدبیشتر  مجازی تمایل به گفتگو

هایی در فضای مجازی چه شبکهزیادی باز شد و مشاهده شد که 
 .قرار گرفتو توجه بیشتر مردم افزاهایی مورد اقبال چه نرم

هایی از اخلاق خیلی بخشهمه گیر شدن فضای مجازی باعث شد  
شفقت و اینها هستند که جامعه  ،عدالت ،اخلاق در گفتگو شوند:مهم 

 را زنده کرده و زنده نگه داشته است.ما 

 و جدایی گیگسیخت داشتیکی از مخاطراتی که در جامعه ما وجود  
که نمود آن را در گران شدن بنزین   ،بوداقتصاد و فرهنگ میان 

مشاهده کردیم. اما عملکرد حوزه بهداشت در رابطه اجتماع بهتر بود 
 اطلاع رسانی های مناسب و به موقع بدنه جامعه را برای پذیرش و با 
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احساس خطر  که در سطوحیاین شرایط سخت آماده کرد. مطمئنا 

 .نیاز استگرایش به همبستگی و گفتگو بیشتر  شودمی

 های بزرگهای غیردولتی و شرکتگیری شرکتپس از مسئلة همه 
 وادم سوی به را تولید خط شرکتها از بعضی و به روی صحنه آمدند

 بی مسائل خود مسائل این کنار و دادند قرار شهروندان نیاز مورد
 مه مردم نیاز مورد مواد این کردن انبار و فروشی گران مثل اخلاقی

  .شودار بزرگ میچبه نا ها سهم و نقش غیردولتیشد  دیده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

و زائد بوده، از ماندن  خودیما ب یاز زندگ یکرونا نشان داد چه بخش 
 که  دیآیبه نظر من م نی. همچنرهیو غ یادار ستمیتا س کیدر تراف

 
 

 
 

 یبه گفتگو لیتما یمجاز یهانوع معاشرت نیا یجامعه در پرتو 
ابل گفتگو در جامعه ق یکه ارزشمند یاکرد، به گونه دایپ یشتریب

هم  یاخلاق یهانهیظهور کرونا، در زم یمشاهده است. در پ
شفقت، عدالت  ،یاز اخلاق مهم شد؛ مثل اخلاق غمخوار ییهابخش

 که جامعه ما را زنده کرد. نهاستیو ا

ه چشم ب یمجاز یفضا یهاتیگفت: بعد از کرونا قابل دکتر خانیکی 
و  کیآموزش آکادم تیتقو یبرا یاخلاق یمبان یبرا دیآمد. البته با

 هیزاو کینا، کرد. به نظر بحران کرو یو فرهنگ فکر استیس
که در آن به سر  ییهادر همه عرصه یبازنگر یعنیگشود،  یگرید
بود و از  یاخلاق یهایبازنگر ها،یبازنگر نیو از جمله ا میبریم

بود. مثلا  یاخلاق یهاپروتکل هیته ،یاخلاق یهایجمله بازنگر
چه  با نکهی. امیمواجه هست ابیبالاخره با منابع کم یدرحوزه درمان

 یخلاقپرسش ا م،یقرار ده مارانیب اریمنابع را در اخت نیا ییهاپروتکل
منظر مثبت بود. در مجموع از  نیاست. کارنامه جامعه ما در ا یمهم
 اقدام درآورد. یبرا ییهادستورالعمل توانیها مپروتکل نیدل ا

و  یبه تأملات اخلاق دنیرس ستنیز یمقدمه اخلاق نکهیا جهینت و 
 یجا ترشیب کلی که یبازنگر ه یکو پرداختن ب یاخلاق یهاپرسش

 . و جستجو کرد دیدر نهادها د را باید یبازنگراین 
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دکتر مصطفی معین رییس شورای 
در عالی سازمان نظام پزشکی 

در نامه ای  4533فروردین ماه 
خطاب به رییس جمهوری ضمن 
تشکر از دکتر روحانی و سایر دست 
اندرکاران و همکاران جامعه پزشکی 
که در خط اول مواجهه با پاندومی 

، مواردی را بر حسب کرونا هستند 
وظیفه و به منظور کمک به کنترل 
این بحران، به استحضار وی رساند. 

 متن نامه به شرح زیر است:

 

 

 حسن روحانی ای دکترجناب آق

 مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران

 با سلام و درود،

احتراماً ضمن تشکر از جنابعالی و سایر دست اندرکاران و نیز همکاران 

جان  COVID-21 که در خط اول مواجهه با پاندمی جامعه پزشکی

گرانقدرشان را در جهت حفظ سلامتی مردم شریف کشورمان به مخاطره 

انداخته و در این راه شهدای عزیزی را نیز تقدیم نموده اند و همچنین 

اصحاب رسانه، نیروهای مسلح و شهرداری ها و شوراها که در کنار مدافعان 

زی و خالصانه مشغول انجام وظیفه هستند، حسب سلامت بصورت شبانه رو

وظیفه دینی، انسانی و حرفه ای خود و به نمایندگی از آحاد جامعه پزشکی 

در  COVID-21 ایران و به منظور کمک به کنترل بحران پاندمی

 :کوتاهترین زمان و کمترین هزینه، موارد ذیل به استحضار می رسد

رئیس کل محترم سازمان نظام  33سال اسفندماه  51همانگونه که در نامه 

پزشکی به جنابعالی که در مصوبات سی و سومین جلسه فوق العاده ی 

شورای عالی نظام تاکید گردیده، فرماندهی و مدیریت قاطع و دقیق و 

مبتنی بر کارشناسی بحران موجود در بالاترین سطح مدیریتی کشور و با 

ساسی و حمایت همه جانبه دستگاه استفاده از اختیارات موضوعه در قانون ا

ها از نقطه نظرات کارشناسی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 

مدیریت مستقیم  .شرط بلامنازع جهت کنترل وضعیت بحرانی کنونی است

امور در چین توسط شخص رییس جمهور آن کشور از ساعات اولیه اعلام 

مات بلند پایه سایر شیوع این بیماری در استان هوبی و یا مواضع مقا

 .کشورها مصداق خوبی بر این مدعاست

همانگونه که مستحضرید کلیه رویدادهای بزرگ فرهنگی، هنری، ورزشی 

توکیو، جشنواره  5151و اقتصادی در سطح بین المللی همچون المپیک 

کن، مسابقات فرمول یک و بسیاری از موارد دیگر علیرغم ضرر و زیانهای 

اری متوقف و یا به تعویق افتاده که نشانگر اهمیت چند صد میلیارد دل

 .موضوع و اولویت حفظ سلامت مردم بر هر موضوع دیگری است

بنابراین ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت مشاغل خُرد و اقشار 

آسیب پذیر، انتظار می رود که کلیه ارکان کشور با همفکری و همدلی 

دهای خود را بر این اساس بنا نهند، خاص، برنامه های عملیاتی و رویکر

چرا که حتی حفظ منافع سیاسی و اقتصادی درمیان مدت و بلندمدت هم 

ایجاب می کند که رشد و رونق اقتصادی فدای سلامت جامعه گردد. پر 

واضح است که در صورت اتخاذ تصمیمات جامع نگر و عاقلانه، ثابت خواهد 

ب ست بلکه سیاست و تدبیر اسشد که نه تنها اقتصاد راهبر سیاست نی

راهوار و تیزپای اقتصاد خواهد بود که مشخصه بسیاری از ممالک توسعه 

 .یافته است

شورای عالی سازمان نظام پزشکی ضمن حمایت قاطع از مفاد نامه چهارم 

رئیس کل محترم سازمان در خصوص اهمیت فاصله  33فروردین ماه 

ن اساسی قطع زنجیره انتقال ای گذاری فیزیکی بعنوان یکی از راهکارهای

ویروس، بر توجه به موارد ذیل در حوزه های بهداشت و پیشگیری و 

 :تشخیص و درمان تاکید می نماید

 :در حوزه بهداشت و پیشگیری 

ابتلاء روزانه بیش از سه هزار نفر مورد جدید به ویروس کرونا، نشان  -الف 

بنحو  ایی تعطیلات نوروزیمی دهد که متأسفانه نتوانسته ایم از فرصت طل

مناسب استفاده نمائیم. بنابراین ضروری است بدون هر گونه ملاحظه ای 

و بطور قاطع نسبت به اجرای طرح فاصله گذاری، محدودیت سفرهای 

درون شهری، بین شهری و نیز حمل و نقل عمومی، گسترش تعطیلی 

دانشگاهی تا ادارات و مراکز غیر ضرور و تداوم تعطیلات مراکز آموزشی و

هرزمان که مورد نیاز است)حتی بعد از ایام تعطیلات نوروزی و حداقل تا 

 نامه رئیس شورای عالی نظام پزشکی به رییس جمهوری درباره کنترل کرونا

 مصطفی معیندکتر 

 شورای عالی نظام پزشکیرییس 

هییت مدیره انجمن ایرانی و رییس 
 اخلاق در علوم و فناوری

 

https://www.irna.ir/tag/%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/tag/%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
 
 
 
 
 
 

06 
 

 9211( بهار 32علوم و فناوری )شماره خبرنامه الکترونیکی انجمن ایرانی اخلاق در 

سرچشمه شاید گرفتن به بیل "پایان فروردین ماه( اقدام گردد، چرا که: 

 !"چو سیلی شود نتوان گرفتن به پیل

فراخوان و بسیج کلیه نیروهای سیستم های بهداشتی و درمانی سایر  -ب

احمر، نیروهای مسلح، سایرنهادهای مدنی، خیریه  دستگاهها چون هلال

ها،بخش خصوصی و در صورت نیاز آموزش ایشان جهت مقابله فعالانه تر 

با این بیماری، پیدا کردن و تشخیص افراد مشکوک و اجرای دقیق و 

 .صحیح کلیه ابعاد طرح فاصله گذاری و دیگر محدودیت های ضروری

تعداد مبتلایان، تعداد افراد بستری و  گزارش شفاف و صادقانه اطلاعات -ج

تعداد افراد فوت شده بصورت دقیق و به تفکیک شهر و استان به مراجع 

ذیربط جهت اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت و جلب اعتماد عمومی و 

 .مشارکت بیشتر مردم

فراهم کردن کیت های تشخیصی به تعداد مناسب جهت غربالگری  -د

 .بی فعال و قطع زنجیره انتقالافراد ناقل، بیماریا

 :در حوزه درمان و مراقبت 

انجام اقدامات حفاظتی و حمایتی از کلیه افراد دخیل در فرآیند مقابله با  -الف 

اعم از کادرهای بهداشتی و درمانی، پشتیبانی و کلیه  COVID-21 اپیدمی

د نمشاغلی که در طول مدت فاصله گذاری مجبور به انجام وظایف مربوط هست

 .که متاسفانه تاکنون اقدامات کافی صورت نگرفته است

ابتلای بسیاری از همکاران جامعه پزشکی و قربانی شدن تعداد زیادی از آنان، 

همچنین تلفات بیشتر بیماران در مقایسه با سایر کشورها همواره بعنوان یک 

ا ب سوال و تاسف بزرگ باقی خواهد ماند و پیشگیری از تکرار وقایع ناگوار

اجرای دقیق پروتکل های حفاظتی و نیز انجام تست های غربالگری برای 

کادر بهداشتی و درمانی فعال در مقابل این بیماری و پیگیری آن در اسرع 

 .وقت از ضروریات است

هشدار داده می شود که خستگی و فرسایش جسمی و روانی کادرهای 

بیماران را مورد تهدید قرار درمانی که می تواند کیفیت درمان  -تشخیصی

 .دهد از جمله مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

تقویت امکانات و تجهیزات مراکز درمانی، نقاهتگاه ها و مراکز قرنطینه  -ب 

از جمله مواردی است که هم از جنبه پیشگیری و هم درمانی حائز اهمیت 

 .است

نندگان خدمات تشخیصی و درمانی تقویت و حمایت محسوس از ارائه ک -ج

در بخش های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی از طریق پرداخت مطالبات 

آنان توسط سازمانهای بیمه گر، ارائه تسهیلات بانکی مناسب، استمهال در 

پرداخت معوقات بانکی، بخشودگی ها و تخفیفات مالیاتی و نیز بهره مندی از 

نیز از جمله مواردی است که جهت تداوم بیمه بیکاری جهت پرسنل مربوط 

 .ارائه خدمت مناسب ضروری است

همچنین مطالعه و تدوین برنامه راهبردی ملی برای پیشگیری و برخورد با  -د

اجتماعی و اقتصادی  -درمانی، فرهنگی -پیامدهای بلند مدت بهداشتی

ت لپاندومی کرونا امری ضروری است که نباید مشکلات حاد کنونی موجب غف

 .از آن شود

پرهیز از شبه عادی جلوه دادن اوضاع و مالاً ایجاد احساس امنیت کاذب جهت 

دست اندرکاران، نهادهای مسئول و جامعه از جمله موارد خطرناکی است که 

بعضاً به بهانه حفظ سلامت روانی جامعه و جلوگیری از تشویش و استرس افراد 

رانی و استرس احتمالی عوارضی انجام می گیرد. پرواضح است که ایجاد نگ

به مراتب کمتر از خوش خیالی و مواجهه غافلگیرانه با واقعیت ها و بروز یک 

 .فاجعه انسانی دارد

از آنجائی که بحران های اینچنینی کیان یک تمدن و یا کشور را می تواند 

نشانه رود، استفاده از کلیه ظرفیت های بین المللی و داخلی با هر گرایش 

ی و فکری نشان عقلانیت دستگاه حاکمیتی است. بنابراین قبل از آنکه سیاس

به نقطه بدون بازگشت برسیم، منطقی و ضروری است که با روی باز و مدبرانه 

 .از هر امکان و فرصتی در چارچوب منافع ملی بهره برداری گردد

اقی، لبا توجه به مبانی انسانی، اعتقادی و نگاه مبتنی بر ارزش های والای اخ

مجدداً بر اهمیت توجه به اقشار آسیب پذیر، محروم و گروه های در معرض 

 .خطر اعم از بیماران خاص، سالمندان، مادران باردار و کودکان تاکید می گردد

با توجه به ضرورت جمع آوری سریع اطلاعات مربوط و نیز بررسی صحت و 

هره مندی از سقم ادعاهای تشخیصی یا درمانی توسط مراجع مختلف و ب

آخرین یافته های علمی و پژوهشی، با رعایت حقوق معنوی ایشان، پیشنهاد 

می شود که نسبت به تشکیل کمیته ای با عضویت نمایندگان معاونت 

تحقیقات و فن آوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش 

دام اق پزشکی، مجمع انجمن های علمی و سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت

و ضمن فراخوان ایده های بهداشتی، تشخیصی و درمانی و بررسی سریع آنها، 

همچنین برخورد  .امکان بهره مندی و نیز تشخیص سره از ناسره میسر گردد

قاطع با مداخله کنندگان غیر علمی و غیر قانونی در فرآیندهای تشخیصی و 

رار ه کلیه مراجع ذیربط قدرمانی بیماران و نیز سوداگران باید به جد مورد توج

 .گیرد

بدون تردید ماهیت انتقال سریع این ویروس، ضرورت استفاده از زیر ساخت 

، هوش مصنوعی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بیش از ITهای

پیشنهاد می شود این امر مهم در حوزه سلامت در کلیه  .پیش نمایان می سازد

تشخیصی و درمانی از  -بهداشتیزمینه های آموزش عمومی و تخصصی ، 

 .مورد توجه خاص واقع گرددTele medicine  طریق پزشکی از راه دور

 

 با تشکر و آرزوی توفیق الهی

 دکتر مصطفی معین
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وقتی وارد حرفه پزشکی شدم دیدم 
که یک کارگر زاده این کار برای من 

هستم دشوار است. به عنوان یک 
 چگونه افرادمجبور بودم ببینم پزشک 

پنجه نرم می کنند و با مرگ دست و 
به عنوان یک . یا تسلیم آن می شوند

دیدم که هرگز نمی توانم پزشک 
 دست روی دست بگذارم.

بهداشت و درمان در  یهاسازمان
 به سرعت در حال تمامی جهان
 نیازها وبه  ییپاسخگو پیشرفت جهت

و  ی، اجتماع یپزشک یچالش ها
سوی  ازهایی داستاندار ، برای ارایه بهترین خدمات درمانی .هستند یحقوق

دوین ت. تعیین می شوندمتولیان بهداشت در سطح ملی و بین المللی 
 استانداردها و تصمیم گیری در فوریت ها و ارائه پروتکل ها برای درمان،

ارایه خدمات قابل توجه در  اترییو منجر به تغ با مسائلی همراه است
شیوه عمل  پاندمی طیکه در شرا است یدر حال . این شود یم یدرمان

 نقش اخلاق در آن بیشتر نمود می یابد.بی شک متفاوت است و 
برای  یاخلاقعمل  چارچوب کی حاضر سعی بر آن است که در مقاله

 . شود انیب COVID-21ی چون ریگهمه های یماریب

 و روش ها مواد
COVID-21 شتریب یاست که با سرعت یعفون ریهمه گ یماریب کی 

رو ،  نی. از اابدی یما گسترش م و درمانی یبهداشت یاز منابع مراقبت ها
 جهت منابع  با توجه به کمبود ریهمه گ یماریباین  یمسائل اخلاق

ن هدف برای دستیابی به ای. تخصیص به بیماران باید مورد توجه قرار گیرد
 یریهمه گ یماری)که ب دزی/ ا یو یاچ آ یماریبپروتکل های اخلاقی از 

 هایشکل گرفت( و استدلال یآن اجماع اخلاق یبرا 4331در دهه است که 
ی موارد اخلاقعضو جامد )که  وندیبدن در پ یاختصاص اعضا یبرا یاخلاق

 وباهتها ش شد ومرجع استفاده به عنوان  تعیین شده است( زین موضوع نیا

 یبرا ییها هیتوصبررسی و در نهایت  COVID-21با انها  اختلافات
 .شد ارائه در رابطه با این بیماری یقدام اخلاقا

 COVID-21 ریهمه گ یماریسراسر جهان با ب کشورهایکه  یحال در
الش به چ یو حقوق ی، اجتماع یاخلاق مسایلاز  یاریکنند ، بس یمبارزه م

 و همه رندگانیگ می، تصم یاخلاق چالش های نیشده است. ا دهیکش
 یانو مب یاساس اتیکند تا فرض یوادار مجامعه را سیستم های موجود در 

مه در ادا .دهندقرار  یبررسمورد دوباره  را  یفعل و درمانی یبهداشت خدمات
 هریک از این چالش ها مور بحث قرار می گیرند:

،  بیماراندر هنگام مراقبت از  یآلودگ یبا توجه به خطر بالا .4
 ارانمیکارکنان بهداشت و درمان در معالجه ب یحرفه ا یتهایمسئول

ارائه دهندگان حق دارند از معالجه  ایآ ست؟یچ روسیو نیمبتلا به ا
 یحرفه ا فهیوظ نکهیا ایامتناع ورزند ،  COVID-21مثبت  ماریب

 زانیچه م یکه خطر شخص ستیمهم ن ودارند  ماریمعالجه ب یبرا
 باشد؟

شد.  لیموضوع به شدت تحل نی، ا HIV / AIDS یریطول همه گ در
 هیتوج یبرا لتیبر فض یمبتن یاخلاق یهایاز تئوربرخی صاحبنظران، 

 گرید یکردند. برخ یاستفاده م ،یخطر شخص رغمیعل ،انتظار پزشکان
رود که خود را در معرض خطر  یاظهار داشتند که از پزشکان انتظار نم

 تیمحدود ایآکدام دیدگاه اخلاقی است؟ قرار دهند. .  یبه خودکش مشابه
 وجود دارد؟ یخطرات فرض نیا یمعقول برا

وجود دارد. امتناع از معالجه  یخطر ذات زانیم یمراقبتخدمات ارائه  نیدر ح
 یریدر طول همه گ HIV مبتلا به بیماری های همه گیری چون مارانیب

 یبرا اطمینانیقابل  یراه ها اکنون .حمایت اندکی دریافت کرده است
در زمان وقوع بیماری های  در هنگام مراقبت از بیمارانمحافظت از خود 

استفاده از . به وجود آمده است COVID-21همه گیری چون ایدز و 
ز قرار ا یریجلوگ یبرا یقابل قبول راه مناسب ،  یمحافظ شخص لیوسا

، وجود نی. با اباشد یم آن و محدود کردن انتشار بیماری گرفتن در معرض
 لیاز موسسات از وسا یاریکه بس نشان می دهدگزارش ها در رسانه ها 

محافظت مناسب از کارمندان و متخصصان  یبرا یکاف یمحافظت شخص
 رییرا تغ یاخلاق ییایامر پو نی، که استندیبرخوردار ن یبهداشت یمراقبت ها

 دهد.   یم

 91: توصیه هایی در رابطه با پاندمی کووید اخلاق در زمان کرونا ویروس
 کوپرجسیکا کرامر، داگلاس بروان، پیروسکا 
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 یلا)مانند افراد با یخاص تیکه جمع میدر نظر داشته باش دیبااز سویی، 
باردار نسبت به  نیو مراقب یمزمن اساس طیشرا یدارا فرادسال( ، ا 31

 ریزجزئی از  نیز هستند. پزشکان رتریپذ بیآس COVID-21 اثرات
در معرض خطر  بیش از دیگران هستند که ریپذ بیآس یهامجموعه
حافظ م لیدر صورت نداشتن وسا مارانیبا مراقبت از باین گروه هستند. 

 . نشان می دهندی شتریبابتلای مناسب ، موارد 
 یلاقاخ فهیمناسب ، ما وظ یحفاظت زاتیدر صورت وجود تجه: پاسخ نهایی

. میدان یم COVID-21مثبت  مارانیرا مراقبت از ب یپزشک حرفه ا
مثبت  مارانیمراقبت از ب فهیکه وظ میکن یم هیتوص نیما همچن

COVID-21 اعمال شود. با ورود به حرفه  زیدر مورد کارآموزان ن
م را لاز ی، آنها تعهدات اخلاق قیطر نیدرک کنند که از ا دی، با یپزشک

. با توجه به خطر انتشار رندیگ یآن به عهده م همه و در همه شرایط یبرا
 یابیارز یخود برا یفرد یابیهر مراقب از ارز میکن یم هی، توص بیماری

 COVID-21مثبت  ماریب کیهنگام مراقبت از  ابتلا ،خطر  زانیم
در رابطه با خطرات مربوط ظاهر  یشتریب ی. از آنجا که داده هاداستفاده کن

دان کارمن هیو اجرا شوند. کل یابیارز دیبا دیجد یشوند ، استانداردها یم
وزش کاملاً آم یجهان یاطیاقدامات احت نهیدر زم دیبا یبهداشت یمراقبت ها

 .نندیبب

 گزارش مارستانیموارد مثبت را به مردم و کارمندان ب دینه باچگو .5
 م؟یکن

وجود دارد که  یاجماع  HIV در رابطه با بیماری های همه گیری چون
 ماریب اطلاعات دارند تا محرمانه بودن یاخلاق فهیپزشکان وظ بر اساس آن

به محافظت از  ازین لیممکن است به دل فهیوظ نی، اما ارا حفظ کنند
ان اگرچه پزشک گرفته شود.  دهیناد قرار دارند در معرض خطرکه در  گرانید

 محافظت کنند ، مارانیب اطلاعات از محرمانه بودن تادارند  یاخلاق فهیوظ
ر جامعه که د یاعضا گریمحافظت از د یتوان برا یرا م تیمسئول نیاما ا

 کنار گذاشت.  معرض خطر هستند

کار  نیهنگام انجام ا COVID-43 بهمبتلا  مارانیب یخصوص میحر حفظ
 یاعضا ریرساندن به سا بیو باعث آس شده لیتبد یاخلاق چالش کیبه 

 و COVID-21 یفعل ریهمه گ نیب یشود. تفاوت اصل یجامعه م
 –تابوی اجتماعی  چگونهیاست که ه نیا دزی/ ا یو یاچ آ یماریب

وجود به  COVID-21مثبت  شیبا آزما یداور شیپ و ننگفرهنگی، 
 یا اندازه در این بیماری به ، شکستن مهر محرمانه  نمی آید. از این روی

 . ستی، مشکل ساز نچالش زاست HIV / AIDS درکه 
از  تیکه به منظور حما میکن قیرا تشو باید مراکز درمانیما  :پاسخ نهایی

هشدار دهند.  مارانیب COVID-21مثبت  تیکارکنان، نسبت به وضع
 یم COVID-21مبتلا به  مارانیکه ب شود یم هی، توص نیعلاوه بر ا
در معرض خطر  ستکه ممکن ا افرادآن دسته از ه خود را ب طیتوانند شرا

. چکاپ کنندبه آنها فرصت داده شود تا  و داشته باشند اطلاع دهندقرار 
 یآلودگ زانیو م ریمرگ و م زانی، با توجه به عوارض بالا و م تیدرنها

COVID-21 محدود شود.  یبهداشت عموم به نفع دیرمانه بودن با، مح
موارد  یانمارستیب یها ستمیاست که پزشکان و س یضرور اریبس نیهمچن

 قیگزارش دهند تا داده ها به صورت دق یعموم یمثبت را به سازمان ها
منابع  صیو تخص یدرمان ماتیتصم وشوند  لیو تحل هیو تجز یجدول بند

 صورت گیرد.

 یاز اعضا کیموجود ، کدام  یمحدود بودن تست هادر صورت  .5
 شوند؟ شیو آزما یغربالگر COVID-21 یبرا دیجامعه با

ا تست ه یژگیو و تیکه تعداد تست ها محدود باشد و حساس یتا زمان
است.  یاخلاق چالش کینشانگر  شیو آزما یغربالگر تر از حد باشد نییپا

 ، آزمایش می دهندکه  ییآنها نیو از ب بدهد آزمایشابتدا  دیبا یچه کس
،  HIV یدر مورد غربالگر ی؟ بحث اخلاقبررسی شوداول  دیبا یچه کس

،  یماریب نینگ در ارتباط با ااو کاهش  یغربالگر یبا بهبود تست ها
چه همه وجود نداشت. هر یغربالگر یبرا یپزشک هیتوج چی. هافتیتکامل 
HIV بقا را فراهم کند ،  یایزودهنگام مزا صیتر شود و تشخ یعاد

 کند. یم دایپ یشتریب وعیش یغربالگر
همه  یماریبه ب یتواند تا حدود یم HIV یغربالگر یکه روشها یحال در
ود وجبین این دو  یواضح یشود، تفاوتها تعمیم داده COVID-21 ریگ

و  ابدی یگسترش م COVID-21که چگونه  میدان یدارد. ما کاملاً نم
 نیبر ا وهلا. عاز غربالگری بیشترین سود را می برد ما نمی دانیم چه کسی

به دست آوردن  یقابل استفاده هنوز محدود است. برا یها شی، تعداد آزما
 .مینک شیبار آزما نینفر را چند نیچند دیتر ، با نانیقابل اطم جینتا

 رایز رندیقرار بگ شیمورد آزما دیمبتلا به علائم با مارانیب :پاسخ نهایی
ه شود ک یبه نفع آنها است و فکر م یتیزودرس و درمان حما صیتشخ

 فعال علامت دار باشد. از آنجا که تست مارانیاز ب یناش وعیش نیا شتریب
اشد ، ب یمبهتر در دسترس  صیتشخ زانیبا م یشتریب یها شیها و آزما
 یریبه منظور جلوگ، بدون علامت یبهداشت یکارکنان مراقبت ها آزمایش

 ،بالا که با آنها در تعامل هستند در معرض خطر مارانیاخواسته باز عفونت ن
 ، شاتی. سرانجام ، با تکامل و در دسترس بودن آزماشود یم هیتوص

 .شود یم هیرا توص یجهان یغربالگر

 هیتهو ی، دستگاه ها ICU ،مانند تختخواب ابیچگونه منابع کم .1
 م؟یده یخاص را اختصاص م یداروها یمطبوع و برخ

 یریگدر طول همه ابیمنابع کم صیبه تخص یادیز هــــتوج
COVID-21 یشمار یب یشده است. روش ها و دستورالعمل ها 

 .قرار دارد خدمات درمانی ها و ارائه دهندگان مارستانیب اریاکنون در اخت
بهتر است تصمیمات درباره تخصیص منابع کمیاب به دو طبقه مجزا تقسیم 

 مشخص و منابع نامحدود. شوند: تخصیص منابع محدود
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 تدوین شده است اعضا وندیپ منشورهای اخلاقی و راهنماهایی که برای
تصمیم درباره د. نده یمنابع محدود ارائه م صیتخص راهکاری را برای 

 .اهدا عضو بیشتر بر گیرنده و میزان سودمندی آن برای گیرنده تمرکز دارد
شده اند.  یگذار هیپا یریدازه گان قابل جینتار مبنای دستورالعمل ها ب نیا

 اریشود ز یوارد معادله نم رندهیگ یو کامل بودن زندگ یارزش اجتماع
راین، ارگان بناب. ابندی یم صیتخص رانهیبدن طبق پروتکل سختگ یاعضا

عضو  پیوند زمانیکهو عضو پیوندی در زمره منابع محدود مشخص هستند. 
به واسطه پیدا شدن فرد  رانمی توان عضو پیوند شده  صورت می گیرد

یاب ولی منابع کم زد.و به دیگری پیوند  گرفتاز فرد قبلی  مناسب تر
منابع کمیاب نامحدود منابعی هستند که ممکن نیستند .نامحدود اینگونه 

است در یک دوره استفاده شوند ولی می توان از آنها مجدد استفاده کرد. 
 دیگر تی فردیوق شودر استفاده می برای یک بیمامثلا دستگاه ونتیلاتور که 

 .نمودبرای او استفاده بیشتر نیاز داشته باشد می توان 
منابع کاملاً محدود مانند ارگانها و  صیتخص نیمهم ب یزهایتما نیا

  مجزایی یاخلاق یچالشهامثل ونتیلاتور،  نامحدود ابیمنابع کم صیتخص
 صیتخص یبرا یاخلاق هیراهکار به عنوان توج نیدهد. چند یرا ارائه م
شده است: به عنوان مثال ، درمان همه  شنهادینامحدود پ ابیمنابع کم

منابع از  ، استفاده مارانیب نیدادن به بدتر تی، اولو کسانیبه طور  مارانیب
ر د. یاجتماع یسودمندو بالا بردن   ایحداکثر رساندن مزابه ،  دست اول

 یتخت ها مانندمنابع برخی ، COVID-21 ریهمه گ یماریبطی 
ICU ینسب کمبودبا  شیبه آزما یمطبوع ، و دسترس هیتهو ی، دستگاه ها 

 التیو ا رگتسبوی، دانشگاه پ سی. دانشگاه واشنگتن در سنت لوئمواجه اند
مدلی را برای تعیین اولویت جهت تخصیص منابع تدوین کرده  ورکیوین

، جهت برای فردبیماری  یبر اساس سن و عوارض جانباست این مدل 
 .می باشد خاص مارانیبه ب ابیمنابع کم صیتخص

 یامعه براج یجمع یبانی، پشت یفعل یریهمه گ یها یژگیاز و گرید یکی
 یااست ، اما تلاش بر شیاست. اگرچه عموماً قابل ستا ابیحفظ منابع کم

 که میا دهیرا د افرادی. ما کننده باشدامر ممکن است گمراه  نیحفظ ا
از  ولی، کمیاب یک کار خوب انجام دهندنجات منابع  یبراخواستند 
ان ، پزشک تجربه نشان داده است .شوند یغافل م یعمل یملهادستورالع

 یصلا لیدر منابع را دل ییصرفه جو ،از منابع  یریبهره گ لیدل یبه جا
 دانند. یم یعمل فعل

موضوعات مربوط به  یقبل از بررس شود یم هیاول ، توص :پاسخ نهایی
-COVID مارانیب مرتبط با یدرمان ماتیتصم ، ابتدا درمنابع صیتخص

د و قرار گیر یابیارز مورد یپزشک یستگیشا،  COVID-21 ریو غ 21
 . دوم ،نمودمنابع را حفظ ،  تدوین شدهمراقبت  یاستانداردها تیبا رعا
 محدود  بایمنابع کم صیتخص یکه مقررات اتخاذ شده برا شود یم هیتوص

 هبکاهش خسارت وارده  یبرا ،کامل تیبا شفاف و کیستماتیبصورت س

ود. سوم ، دنبال شدر اولویت نیستندمنابع محدود در استفاده از که  یمارانیب
تا  رندیقرار گ یررسکه پروتکل ها به طور منظم مورد ب توصیه می شود، 

 COVID-21لازم را در پاسخ به دانش روزافزون ما از  راتییبتوانند تغ
 به وجود آورند.

دور ص یارهایمع تضعیفو  قیمرتبط با تحق FDA نیقوان تضعیفبا  .3
 ود؟ش یم جادیا یاخلاق یها ی، چه نگران یدر حوزه پزشک نامهیگواه

تحت فشار قرار  یدولت مقامات،  HIV / AIDS یریگ طول همه در
ان این طرح حامی. استثنائاتی را برای مطالعه انسانی قایل شوندتا گرفتند 

بیان می کردند که عامل های درمانی بالقوه باید مورد بررسی و آزمایش 
انسانی قرار گیرند تا نتایج حاصل از درمان جان بسیاری را نجات دهد. 

در جهت آزمایش داروها روی انسان برای تسریع در پیدا  FDAقوانین 
 اه درمان اصلاح شدند.کردن ر
 تی، محققان با جدشناسایی شد COVID-21 ریهمه گ یماریب از وقتی 
 یماریب نیضد ا یواکسن ها موجود ینامه ها نییکنند تا طبق آ یتلاش م
دودیتهای مح، رای تسریع در دست یابی به درمان این بیماریکنند. ب کشف

تعداد  بدین ترتیب تا یافتهکاهش  COVID-21مطالعاتی در زمینه 
عجب ت یجاالبته با چنین رویکردی، . یابد شیافزا این عرصه مطالعات در

 یعلم ریمنابع غ قیکه از طرمعمول  ریغ نیگزیجا یروشها که ستین
 تهدید می کنند.را  مارانیجان بمی شوند  منتشر

 FDAط را که توس یریشگیپ ای یدرمان چیه شود یم هیتوص: پاسخ نهایی
ر اساس ب دیی. اگرچه ممکن است روند تأدیکنن جینشده است ، ترو دییتأ
فظ شود. ح دیکه در علم استوار است با یشود ، اما روند عیتسر یاساس ازین

ر ب یاعتبار سنج ی، اگرچه ممکن است دستورالعمل ها حیبه طور صر
 یاعتماد عموم دیروند با نیکه ا شود یم هیتوصولی  دنکن رییتغمبنای نیاز 

 مهم است. تیشفافو در این راه ا حفظ کند. ر

 ؟میبپرداز یزندگ انیبه مسائل مربوط به پا میتوان یچگونه م .3
نشان داد که تنها  HIV / AIDS ریهمه گ یماریمربوط به ب یها داده
درباره پایان زندگی با پزشک خود  یزندگ انیدرمورد پا مارانبی از 31٪

به تدوین استانداردی در برنامه درمان این یافته ها منجر کرده اند .  صحبت
شده است که پزشک باید اهداف درمان را جدا از سن  یا سطح سلامت 
بیمار با او و خانواده اش در میان بگذارد. مطالعات مختلفی مزایای درمیان 

 گذاشتن اهداف درمان با بیمار را نشان داده اند.
 درباره اهداف درمانمفهوم تصمیم گیری مشارکتی به طور ویژه به بحث 

مرتبط می باشد. در تصمیم گیری مشارکتی، نقشه درمانی مبتنی بر ارزشها 
و اهداف عینی بیمار تدوین می شوند. ممکن است نتیجه ای مورد نظر 
بیمار باشد ولی دستیابی به آن نتیجه غیر محتمل است بنابراین ما بیان 

 می کنیم که این مداخله ناسودمند است. 
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را  CPR دیبا ایموضوع صورت گرفته است که آ نیبه ا یادیتوجه ز راًیاخ
 یسؤال نی. ایا خیر میمثبت انجام ده COVID-21 ی بیمارانبر رو

 یارائه دهنده م یمنیمنابع و ا صی، تخص یهودگیب میاست که به مفاه
 رضکه در مع یمارانبی از ٪51از آن است که حداقل  یحاک پردازد. داده ها

COVID-21 نی، بد کنند دایقرار گرفته اند ممکن است بهبود پ هیانوث 
 .است هودهیعمل ب کی CPR انجام بیترت

 انیسؤال در مورد مشکلات پا یگام به گام را برارویکرد  کی: ما هیتوص
. اول ، مطابق میکن یم هیتوص COVID-21مبتلا به  مارانیدر ب یزندگ

برای بیمار بررسی شود  CPRباید احتمال مفید بود ،  درمانبا استاندارد 
 .و اگر مفید است و احتمال احیای بیمار را بالا می برد از آن استفاده شود

 یافک حمایتی زاتیتجهبه  یدوم ، ارائه دهندگان فقط در صورت دسترس

دا از ج دیمنابع با صیباشند. سرانجام ، مسأله تخص CPRملزم به انجام 
ا ذکر شده در بال یها تمیاز الگور دیدر نظر گرفته شود و با CPRسؤال 

ه به نظر ک یکند. هنگام یرویپ یبه طور کل ابیمنابع کم صیتخص یبرا
رعت به س دیبا میتصم نی، اجواب نمی دهد یاز نظر پزشک CPRرسد  یم

ارائه  ریأخبدون ت دیبا ینیشود. اقدامات تسک غابلا ماریو خانواده ب ماریبه ب
 .شود

. 

 و نتیجه گیری بحث
 تیاولوباعث تغییرات گسترده و سریع در  COVID-21 یریهمه گ

از تعهدات  یبرخدر این راستا، است. شده ما  یو اجتماع یپزشک یها
 رزشمندیاو  شرفتی، پ تی. تعهد ما به شفافمانده اند رییبدون تغ یاخلاق
همه گیری   در دوران چالش زای. هستند دار شهیر قاًیعم ،بشر یزندگ

های خود در تمام  یبند تیدر اولو دیبا، جامعه COVID-21 بیماری

. اشدب اری، هوش یبهداشت عموم ای ی، سلامت شخص یاقتصادزمینه های 
منابع  به یدسترسمیزان با  دیما با یرهایمس نییمربوط به تع ماتیتصم

ک یحفظ فاصله اجتماعی باید به عنوان ، مطابقت داشته باشد.  ابیکم
 است  تضرور کی اژیتر یروشها دایمی یابیارز اولویت در نظر گرفته شود.

روش تحول تدوین در  دیما در خطوط مقدم با نیمراقب تجارب ارزشمندو 
 گنجانده شود.مورد توجه قرار گرفته و تر  افتهی

 یهرگونه مداخله اباید بدانند ،  خدمات درمانی و بهداشتی ارائه دهندگان
مامی ت بلکه بر  مارینه تنها بر آن ب دهند یانجام م ماریبیک که در مورد 
 . و تاثیرگذار است مهم  افراد جامعه

 هایو قلمرو ینانینااطمچالش، پر از  COVID-21 ی بیماریریگ همه
 یش هاچالاین بحران  هیدر مراحل اول بی شکاست.  پیش بینی رقابلیغ

 الج، اما پزشکان مع بودندچشم گیر  یو حقوق ی، اجتماع یپزشکاخلاقی، 
 ریگ همه یماریببا توجه به پروتکل های موجود در مورد سایر  سعی کردند

ه ک ابیمنابع کم صیتخص یبرا که ییو مدل ها HIV / AIDS مانند
ی برای ، راهکارهایرندیگ یقرار م تفادهعضو مورد اس وندیبطور گسترده در پ

جستجو و آیین  COVID-21چالش های موجود در همه گیری بیماری 
نامه هایی تدوین نمایند. اما رویکرد اخلاقی ما نسبت به مهم ترین چالش 

 باشد.  رییغبه ت ییو پاسخگو تی، حما تیشفاف ،تعهداین عصر باید همراه با 
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 ینایاخلاق ابن س زهیجا از دوره نیبرنده چهارم ینواریرفسور زبتاخان شپ
 ونسکوی یمل ونیسیکمدر گفتگویی آنلاین که به همت از پاکستان  ونسکوی
به سوالات مطرح شده درباره  برگزار شد 4533در اردیبهشت ماه سال  رانیا

 بیوتکنولوژی و ویروس کرونا  با گریزی به مفهوم اخلاق زیستی پاسخ داد. 
از حوزه  یکیدرخصوص  یامقدمه ینواریگفتگو پروفسور ش نیا یابتدا در
از دو  یوتکنولوژیگفت: ب یوتکنولوژیب یعنیخود،  یمهم و تخصص یها

ه شما از ک یشده است. زمان لیتشک یو تکنولوژ یزندگ یعنی ویکلمه ب
مان ه قتیکار در حق نیا د،یکن یاستفاده م یدر علوم زندگ یتکنولوژ

است که  یارشته نیب یکردیدر واقع رو یوتکنولوژیاست. ب یوتکنولوژیب
ستفاده از مثال با ا یپردازد. برا یم یبر زندگ یتکنولوژ راتیتاث یبه بررس

 ایو  دیخلق کن یکیشده ژنت یجانداران دستکار دیوانت یدانش شما م نیا
 نیار شود. د یانجام م ایدر دن رایکه اخ یکار د،یکن جادیا یمصنوع یزندگ
را  یزیر چه د،یاستفاده کن یمهندس ستمیس کیاز  دیتوان یشما م ندیفرآ

دات ! تفاوت موجودیرفته و آن را بساز شگاهیو سپس به آزما دیکن یطراح
ما  ،DNA اطلاعات ییاست. با جابه جا  DNA یاز تفاوت ها یناش

به  زیهمانطور که دو برادر ن م؛یهست یموجودات متفاوت یریشاهد شکل گ
 ایدن 43 دیکو روسیبا هم فرق دارند. امروز که و DNA یتفاوت ها لیدل

ارد، چرا د یمهم ارینقش بس یوتکنولوژیقرار داده، موضوع ب ریرا تحت تاث

ز ا روسیو نیدهد  که منشا ا یسوال را جواب م نیا یوتکنولوژیکه ب

 !کجاست؟

 وجود دارد؟ یوتکنولوژیدر ب ینیاصول و قوان ایآ 
که  یزیچ هر ویاست . بخش ب یرشته ا نیکاملا ب یکردیرو یوتکنولوژیب

لوم ع ،یستیمثال علوم ز یشود، برا یمرتبط است را شامل م یبه زندگ
 یتکنولوژ . در بخشیو علوم پزشک کیوانفورماتیب ،یولوژیکروبیم ،یوانیح

اطلاعات  یاوو فن یمیش ک،یزیف د؛یدار ازین یمهندس ستمیس کیشما به 
 .رندیگ ی( مورد استفاده قرار میبخش )تکنولوژ نای در که …و

 به وسیلهامروزه  ، که گمان می رودیستیز تیامن 

 چیست؟  مورد تهدید قرار گرفته،کرونا  روسیو
 یستیز یمنی. امیتفاوت قائل شو یستیز یمنیو ا یستیز تیامن نیب دیما با

 ریدرگ یوقت د،یکن یکار م شگاهیکه در آزما یمعناست؛ هنگام نیبد
ود را امن خ طیمح دیبا لیقب نیاز ا ییکارها ایو  دیهست یستیز یمهندس

خارج  به شگاهیاز آزما یزیچ چیهکه  دیحاصل کن نانیاطم یعنی د،یکن
 اهشگیکه از آزما یزیو هر چ دیهست شینرود، چراکه شما در حال انجام آزما

در  بایقرت یستیز تیوارد کند. امن بیآس یتواند به زندگ یبرود م رونیب
 یو رهاساز یآزادساز یرود و به معنا یبه کار م یاسیس ستمیس کی

مثال شما  یشود. برا یقلمداد م شگاهیاز آزما یخطرناک زیعامدانه هر چ
 کیممکن است در حال ساخت  ایو  دیکن یم یرا مهندس دیجد یروسیو

 یرا! و از بدیشو یستیصلاح ز کی جادیاما عامدانه باعث ا دیواکسن باش
 تیامن دیاکه ب نجاستیا دیرساندن به دشمن کشورتان استفاده کن بیآس

 .شود تیرعا یستیز

در  یشهر ووهان را موضوع یماریتوان ب یم ایآ 

 کرد؟ یتلق یستیز تیحوزه امن
اخته س شگاهیکرونا در آزما روسیاند که و دهیعق نیدرواقع دانشمندان بر ا

 ییااستدلال ه نهیزم نیشده است. در ا جادیا ستیز طینشده بلکه در مح
 نیقبل از ووهان، ا نکهیبر ا یمبن یشواهد رایمثال اخ یمطرح شد، برا

 .شده، وجود دارد دهیدر فرانسه د روسیو
درخصوص اخلاق و اخلاق  یحاتیسپس به ارائه توض ینواریش پروفسور

ست و ا ونسکوی یسازمان جهان یمباحث مطالعات نیکه از مهم تر یستیز

 .کرونا پرداخت روسیارتباط آن با و

 بیوتکنولوژی و ویروس کرونا

 از دیدگاه پروفسور زبتا خان شینواری برنده جایزه اخلاق ابن سینا 
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 ابعاد مختلف آن را در دیبا میکن یما از اخلاق صحبت م یگفت: وقت یو
فاصله  دیبا اینکه و میدار نهیقرنط اینکه ما م،یریمورد کرونا در نظر بگ

 خود یک بحث در اخلاق زیستی است. میکن تیرا رعا یاجتماع
مردم  یدسترس رد،یقرار گ یمورد بررس دیبا نهیزم نیکه در ا یگرید نکته

 یکرونا است که جا یماریدر خصوص ب یبریسا میبه اطلاعات و جرا

 .است یدر آن خال یاخلاق نیمواز تیرعا
 و سلامت یکه وجود دارد توجه به مسائل روان یگریگفت مسئله د یو

 ازین یکینیما به اخلاق کل نیهستند، بنابرا نهیاست که در قرنط یافراد
د آلوده شدن روسیاز پزشکان و کادر درمان به و یلی. در کشور ما خمیدار

 دیما با نیفوت شدند. بنابرا یماریب نیبه علت ا یخوب اریو پزشکان بس

 .میکن جادیا تیکادر درمان امن یبرا

در دوره کرونا که از  کینفودمیادیدگاه شما درباره  

 چیست؟روزهاست  نیمباحث ا نیمهم تر
 کیدر مورد  یعیشود که اطلاعات وس یاطلاق م یطیبه شرا کینفودمیا

 یکردن راه حل برا دایوسعت اطلاعات، قاعدتا پ نیشود و ا جادیبحران ا
 .سازد یآن بحران را دشوار م

 ینوناست که نه تنها در دوره ک یاز مسائل یکی کینفودمیگفت: ا ینواریش
 یمردم رد و بدل م نیب یمهم بوده و هست. امروزه اطلاعات شهیبلکه هم

ه کنند ک یمثال مردم تصور م یشود که ممکن است نادرست باشد. برا
که خوردن آن موجب  یرا بکشد در صورت روسیتواند و یخوردن سم م

شته قانون دا کینفودمیا نهیدر زم دی. به نظر من کشورها باودش یمرگ م
مثل الان که در  یدر دوره ا ژهیکنترل شود، به و دیها با یپ یباشند، آ

 یعضجمهور ب یو روسا یاسیافراد س ی. حتمیکرونا هست یریهمه گ طیشرا
 نیدرباره کرونا ندارند. اما متاسفانه ا یاطلاعات درست زیاز کشورها ن

مردم در حال انتقال  نیب یبه راحت ینادرست و فاقد مدرک علم عاتاطلا
را  وانیح کیادرار  دیبرو ندیگو یاز کشورها م یمثال در بعض یاست. برا

 نیکنترل شده و مواز دیگونه اطلاعات با نیتا حالتان خوب شود! ا دیبخور

در حال توسعه  یامروزه در کشورها .شود تیدر آن ها رعا یو اخلاق یعلم
در  دارند.ن یمقابله با کرونا دسترس خدمات مناسب برایافراد به  بسیاری

! ارایه می شوددرمان  یبرا یی غیر علمیاز کشورها، راهکارها یاریبس
کند  یکرونا را درمان م اهیکه فلان گ ندیگو یماداگاسکار م درمثال  یبرا

ما ندارند ا یعلم هیموارد پا نینقاط جهان، که اکثر ا ریدرسا ییو مثال ها

آیا تبلیغ چنین موارد غیر علمی  !کنند یروزها از آن ها استفاده م نیمردم ا
 اخلاقی است؟!!

 

 ،یجامعه دانشگاهدیدگاه شما درباره نقش  

در کنترل رسانه ها مردم نهاد و  یسازمان ها

 ؟در بیماری کرونا چیست کینفودمیا
مردم  یسازمان ها ،یجامعه دانشگاه)نقش این سه نهاد  دییبا تا ینواریش

 یدرباره اخلاق در اطلاع رسان یحاتیه توضــبه ارائ (رسانه هانهاد و 
(Info-Ethics) که متاسفانه جامعه  ییپرداخت و گفت: از آن جا

مردم نقش  یآگاه شیو افزا یدر اطلاع رسان ایدر سراسر دن یدانشگاه
جامعه مانند رسانه، دولت و همه بخش  یبخش ها یندارند، تمام یمهم

تا از  داشته باشند یدستورالعمل یبا کمک جوامع دانشگاه دیبا گرید یها

 .شود یریمردم جلوگ نیانتشار اطلاعات نادرست و انتقال آن ب
 

و  مفهوم علوم باز پرداخت حیبه توض انیدر پا ینواریزبتاخان ش پرفسور
 نیب یدر خصوص مشارکت ها یگارگروه ونسکویباره  نیگفت: در ا

 میکارگروه معتقد نیعضو آن هستم. ما در ا زیدارد که من ن یدانشگاه
به ژورنال ها  یادیکنند، پول ز یکه علوم را منتشر م یافراد دانشگاه

دارند در دسترس  تیکه ژورنال ها در نها یکنند و اطلاعات یپرداخت م
 یدر حال توسعه نم یاست و افراد کشورها افتهیتوسعه  یافراد کشورها

بسته است  به علوم یدسترس رایداشته باشند ز یعلوم مشارکت نیتوانند در ا
به علوم  ایپرداخت کنند تا علوم خود را منتشر کنند و  یادیز نهیهز دیو با

کند  دایپ یاست تا راهکار در تلاش ونسکویداشته باشند.  یدسترس مختلف
 نهیهز نکهیداشته باشند بدون ا یکه افراد بتوانند به علوم مختلف دسترس

 یماریب ریکه ما تحت تاث یدر دوره کنون ژهیبه و .پرداخت کنند یادیز
 ونسکوی .میداشته باش یبه اطلاعات درست دسترس دیو با میکرونا قرار دار

 زیدر حال توسعه ن یبه دنبال تحقق جنبش علوم باز است تا کشورها
 داشته باشند. یدسترس یغرب یبتوانند به علوم کشورها
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ملاحظات اخلاقی و حقوقی در کاهش بیماری های  نام کتاب:

 همه گیر
Ethical and Legal Considerations in 

Mitigating Pandemic Disease 

 استنلی لمون و دیگران :گاننویسند

(Stanley M. Lemon, Et al) 

 5113 سال انتشار :

 آکادمی ملی واشنگتنانتشارات 

 انگلیسیزبان: 

 
 
 

در کارگاه های عمومی و جلسات کارگروهی انجمن تهدیدات میکروبی 

، انواع شیوع بیماری های عفونی با قابلیت همه (IOM)موسسه پزشکی 
گیری، ازجمله موارد ایجاد شده توسط آنفلونزا و سندرم حاد تنفسی بررسی 
شده است. توجه ویژه ای به خطرات بالقوه همه گیری ایجاد شده توسط 

H5N2  آنفلونزای مرغی( و زیرشاخه های آن شده است. اما به همان(
ت نگران کننده است، حداقل توسط عوامل شناخته اندازه که این تحولا

شده بیمازی زا ایجاد می شوند. همه گیری بعدی هم می تواند به دلیل 
ظهور میکروبی که اکنون ناشناخته است ایجاد شود؛ همانطور که در دهه 

با  5115و در سال  (HIV)با ظهور ویروس نقص ایمنی انسان  4331
 افتاد.  اتفاق پیدایش کروناویروس سارس

در جلسات قبلی انجمن بیماری های همه گیر چالشهای علمی و تدارکاتی 
در ارتباط با شناخت، شناسایی و واکنش به بیماری های همه گیرمورد 
بحث قرار گرفت. همچنین شرکت کنندگان در جلسات بعدی دشواری 
اجرای سیاست های کنترل بیماری را به طور موثر تشخیص دادند. این 

 و یملاحظات اخلاق»خلاصه واقعی از آنچه در کارگاهی با عنوان: کتاب 
 رخ داده است.« ریهمه گ یها یماریدر کاهش ب یحقوق

مباحث و بخش های اصلی کتاب شامل شناخت دانش موجود و سوالات 
 پاسخ داده نشده مربوط به موارد زیر می شود:

با مطالعه  ندهیآ یدرک چالش ها یادگیری از گذشته پاندمی ها: 
 گذشته، آنفلونزا، آبله، سارس و...

 برنامه ریزی برای پاندمی ها: آمادگی محلی، منطقه ای، و بین المللی 
 سیاست های مداخله بیماری: قرنطینه، مهار و الگوسازی 
 موارد اخلاقی در برنامه ریزی و واکنش به پاندمی ها 

 
ئل طبیعی و مسا سیاستگزاران در زمان طراحی برنامه واکنش به بلایای

اضطراری سلامت عمومی می بایست اطلاعات و پیش بینی لازم را در 
طراحی راهبردهای اخلاقی داشته باشند تا به کلیت جامعه بدون اینکه به 

 حقوق شهروندی و آزادی های افراد آسیب برسد کمک کند.
در این  کارگروه موارد اخلاقی و حقوقی که لازم است برای آمادگی فعلی 
و آینده بیماری های همه گیر مورد توجه قرار گیرند، بررسی شده است. 
مانند: آسیب پذیری کارکنان مراقبت های بهداشتی، مسئولیت کشورها 
برای متوقف کردن شیوع بیماری بدون آسیب دیدن تجارت، مسئولیت 
افراد در موافقت با واکسینه و قرنطینه شدن و همچنین فراهم کردن 

 به مراقبت های بهداشتی برای همه. دسترسی یکسان
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باتوجه به شرایط اخیر و جاری جامعه در اثر فراگیر شدن ویروس کووید 

اخلاق و فرهنگ شهرنشینی شورای سیاستگذاری و علمی همایش  ،  43
در زمان ، شکل و محورهای همایش اعمال نموده تغییراتی را به شرح زیر 

 است:
شده ( موکول 4533برگزاری همایش به زمستان سال جاری )زمان  .4

 .است

های بهداشتی، همایش به با عنایت به شرایط ویژه و لزوم مراقبت .5
گردد.) البته  به هنگام ارائه صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می

جازی ممکن است برحسب شرایط ها در فضای ممقالات و سخنرانی
 د.(وجو داشته باشتعداد محدودی شرکت کننده حضوری 

باتوجه به پیامدهای اجتماعی ناشی از بروز سوانح و بلایا به ویژه  .5
در  اصلاحاتی راشورای سیاستگذاری و علمی  43ویروس کووید 

 اعمال نموده اند که علاقمندان و پژوهشگران  محورهای همایش
ر ای ددرصورت تمایل  مقالهمی توانند ب با هرمحور گرامی متناس

 .  نمایندحوزه کرونا برای همایش در نظر گرفته و ارائه 

ارسال  فرصتو  4533تیر ماه  54فرصت دریافت چکیده مقالات تا  .1
 تمدید شد. 4533شهریور ماه  54مقالات کامل تا 

 

 :همایش محورهایبازنگری 

 و)فرهنگ ارتقاء در زنان نقش :جنسیت و شهرنشینی 
 یهحاش زنان ،(شهروندی تکالیف و حقوق) زنان شهرنشینی،(اخلاق

 بلایا و حوادث شهری، امنیت و زنان شهرها، اجتماعی متن در ای

 آن، کنترل و مدیریت در زنان نقش و کرونا ویژه به و

 زنان میان در کرونا ویژه به و بلایا و حوادث پیامدهای
 .....و

 ارکردهایک تغییر و شهرنشینی گسترش: وخانواده شهرنشینی 
 ،زندگی سبک و شهری زندگی و خانواده ،(تهدید یا فرصت)خانواده

 و)یتیشخص موانع شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق بر خانواده نهاد تاثیر
 شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق گیری شکل در ایرانیان( سنتی

 یانم در کرونا ویژه به بلایا و سوانح از ناشی تاثیرات

 ، ،رابطه(زنان و کودکان بویژه) نشین شهر های خانواده

توسعه یافتگی میان  با شهرنشینی فرهنگ و اخلاق

 نوجوانان و.... و کودکان

 و شهری اقتصاد توسعه :شهری اقتصاد و شهرنشینی 
 زیست پیامدهای و شهری فقر اقتصادی؛ توسعه آن، پیامدهای
 فرهنگ و اخلاق گیری شکل در اقتصادی موانع آن، محیطی

 ،(اجتماعی و اخلاقی های آسیب و نابرابری و فقر) شهرنشینی؛

 صاداقت زمینه در کرونا ویژه به و بلایا و حوادث پیامدهای

 ....و شهری

 هویت :شناسی زیبایی و شهری فضای شهرنشینی، 
 جایگاه ایران، معماری و شهرسازی در فرهنگی(و تاریخی)-اجتماعی

 همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینیاطلاعیه 
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 به و بلایا و حوادث بازتاب شهری، زیست کیفیت بهبود در هنر

 ........و شهری فضای سازمان بر کرونا ویژه

 هریش مدیریت و ساختار نقش :شهری مدیریت و شهرنشینی 
 عدالت و نابرابری شهر؛ بر حق شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق درتوسعه
 فرهنگ و اخلاق گیری شکل در اجتماعی و سیاسی موانع شهری،

 نگفره تقویت در شهر شورای و شهرنشینی نقش) شهرنشینی،
 و قانونمداری با شهری مدیریت و شهرنشینی رابطه) ،(دموکراسی

 حوادث دربروز شهری  نقش مدیریت ،(جمعی کار فرهنگ

 .....و کرونا ویژه به و بلایا و

 شرایط :اجتماعی آسیبهای و مشکلات شهرنشینی، 
 ایران، در اخلاق و شهری زندگی در( ارزشها اغتشاش)آنومیک

 جمعیت دهگستر رسمی غیر اسکان و نشینی حاشیه از ناشی آسیبهای
 قانون ها، آسیب انواع ظهور و بروز ها، زیرساخت نقص شهرها، در

 شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق بر آن عینی پیامدهای و گریزی

 ویژه به و بلایا و حوادث در شناختی آسیب پیامدهای

 ....و کرونا

 تحولات روند :شهرها تاریخی تحولات و شهرنشینی 
 برحسب شهرها بندی سطح)ایران تاریخی ادوار در شهرنشینی

 حولت روند ،(درآنها شهرنشینی اخلاق قواعد و مدرن و قدیمی،سنتی
 و تاروس-شهر پدیده جمعیت، فضایی توزیع و شهری نظام تاریخی

 ...و آن از ناشی پیامدهای

 گیری شکل روند :شهروندی رفتار و اخلاق شهرنشینی، 
 هعرص گسترش و شهروندی فرهنگ ارتقاء ایران، در شهروندی نظام

 ینیع کاربردهای و اجتماعی سرمایه نوین، شهرنشینی لازمه عمومی
 های آفت کاذب و ارزشها تاثیر شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق در آن

 و ایابل و حوادث پیامدهای شهرنشینی ،  رفتار و اخلاق در دینی

 .....و شهروندان رفتاری تغییرات در کرونا ویژه به

 شهرها، یفضای-کالبدی تحول و مدرنیته :مدرنیته و شهرنشینی 
 و اخلاق شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق بر ناقص مدرنیته پیامدهای

  مجتمع رد زندگی)) بر باتاکید) اخلاقی زیست و شهرنشینی فرهنگ
 اوقات گذران و آرام زیست اجتماعات، محله، گذر، ،((های مسکونی

 ...(. و شهرنشینی فرهنگ و اخلاق بر آن تاثیر و شدن جهانی فراغت،

 توسعه :شهری پایداری و زیست محیط شهرنشینی، 
 و اخلاق) آن، از ناشی محیطی زیست اثرات و جمعیت رشد شهری،
 ترافیک)... ،(شهرها کلان هوای آلودگی و نشینی، شهر فرهنگ
 ،(پسماند و زباله زدگی، مصرف)... ،(مقررات رعایت و اخلاق شهری،

 عمناب انرژی، مصرف)شهری زیست محیط و پایدار توسعه الگوهای

 بلایا و حوادث بازتاب ،(اجتماعی مسئولیت و اقلیم تغییر طبیعی،

زیست شهری و  زیست،  محیط در کرونا ویژه به و

 ...و شهری پایداری

 فرهنگ و اخلاق کارآمد الگوی و راهکارها ارائه 

 هرنشینیش چالش میانه در ،ایران شتابان شهرنشینی: شهرنشینی
 و راهبردها ارائه و نگری آینده ،(تئوری فقدان)شهرگرایی بدون

 رائها شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق ارتقاء جهت اجرایی پیشنهادهای

 شهرنشینی فرهنگ و اخلاق حوزه در کارآمد راهکارهای

 لایاب و حوادث مربوط بحران پسا و بحران بروز هنگام به

 ....و کرونا ویژه به و

 ناوریازف مناسب گیری بهره :ها رسانه و فناوری شهرنشینی، 
 نقش ارزیابی شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق در آن نقش و اطلاعات

 شهرنشینی، فرهنگ و اخلاق آموزش در ایی سوادرسانه و ها رسانه

 و حوادث کاهش و مدیریت در ها رسانه و فناوری نقش

 ....و کرونا ویژه به بلایا
 

 – ای توسعه جنبه به توجه همایش اصلی ازاهداف یکی:  وریآیاد
 عاداب شناخت و ارجمند پژوهشگران توسط مقالات اوری فراهم در کاربردی

 آینده همچنین و شهرنشینی فرهنگ و اخلاق های شاخص و ها مولفه ،
 .خواهدبود زمینه دراین نگری

  

                                             
 

                                                                                                           
                                                                                                   


