مدیر مسئول:
دکتر مصطفی معین
سردبیر:
دکتر مریم مالمیر
همکاران این شماره (به ترتیب حروف الفبا):
محبوبه آطاهریان
علی آتش زر
مهین سیروسیان
محمد خان احمدی
هومان مهدوی
لیلا مظفری
گوهر نصرتی

تهیه و تنظیم :کمیته انتشارات انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

"سخن نخست"
دوران پسا کرونا

می توان "تهدید" جهانی و مرگبار کرونا را "فرصتی" جدید و "نقطه عطفی" در تجدید حیات جامعه و آغاز دوران تازه ای از
فرهنگ و تمدن بشری تلقی کرد.
تعیین "سرنوشت" انسان ها در اختیار خود آنهاست و "همه گیری جهانی کرونا" فرصتی ناب برای تحول درون ،تغییر نگاه و در
دست گرفتن سرنوشت است ،تا "انتخاب ما "چگونه و بر چه پایه ای باشد.
اگر از درس ها و عبرت هایی که مصیبت سهمگین کرونا بر ما تحمیل کرد ،بهره گیری کنیم ،شکل گیری "دوران پساکرونا"
می تواند منجر به تدوین یک "برنامه راهبردی در سطح ملی و جهانی" شود که جز با مشارکت دانشمندان و فرهیختگان کشورها
امکان پذیر نخواهد بود  .چنین فرآیندی می تواند به شکل زیر به اجرا در آید:
اهتمام بیشتر انسان ها به خودشناسی و نیل به کمال بر پایه تفکر ،تعقل و تعمیق اخلاق و معنویت و خداشناسی (دور شدن
از روزمرگی ،زندگی مصرفی و بدون هدف ،تدبر در پدیده های طبیعی و جنبش های اخلاقی و اجتماعی)
نیل به رستگاری و سعادت از طریق نوع دوستی ،توجه به منافع و مشکلات مشترک ،رعایت ارزش های اخلاقی و حقوق
بشر ،احترام به طبیعت ،و معنویت تا رسیدن به معرفت و فرهنگ توحیدی (با خارج شدن از لاک انزوای فردیت ،منافع
شخصی و عقلانیت ابزاری ،احساس مسئولیت اجتماعی ،حفظ محیط زیست ،همزیستی جهانی و عمل به آنها)
بکارگیری درست عقلانیت ،علم و تکنولوژی ،و اخلاق برای پیشرفت و توسعه و برون رفت از عقب افتادگی و فلاکت (با
مطالعه مستمر ،آموزش و یادگیری همگانی علوم ،مهارت ها و سبک زندگی سالم ،آینده نگری و باقی نماندن در گذشته)
پرورش روح عدالت خواهی ،آزادگی ،خلاقیت و نوآوری ،و حفظ و تقویت کرامت انسانی (تربیت و تعلیم از سطح خانوادگی
تا سطوح مختلف آموزشی ،اجتماعی ،مدیریتی و سیاسی)
رشد فرهنگ تعاون ،ایثار و از خودگذشتگی در راه آرمان های انسانی ،اخلاقی ،صلح و همزیستی جهانی (زندگی پاک و
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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کوته نوشت زندگینامۀ علمی – پژوهشی اعضای هییت مدیرۀ انجمن
دکتر مریم نوری زاده
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی  ،آسم و
آلرژی /دانشگاه علوم پزشکی تهران
و
عضو هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

دکتر مریم نوری زاده متولد  4531و دارای درجه دکتری در رشته ایمونولوژی
میباشند .ایشان 43 ،ﺳال ﺳابﻘه کار ﭘﮋوﻫشی در مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات ایمونولوژی ،آﺳم
و آلرژی/دانشﮕاه ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی ﺗﻬران از ﺳال  4531ﺗا  4534دارند و ﻋﻀو ﻫﯿﺂت
ﻋﻠمی این مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات از ﺳال  4534ﺗاکنون ﻫستند .موﺿوﻋات ﭘﮋوﻫشی مورد
ﻋﻠاقه ایشان ﻏربالﮕری نﻘﺺ ﺳﯿستم ایمنی اولﯿه و ایمونوﺗراﭘی ﺳرﻃان می باشد.

دکتری ﺗخصصی ایمونولوژی ،دانشﮕاه ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی ﺗﻬران ()4534-4533
بورس کوﺗاه مدت دورۀ دکترای ایمونولوژی ،در مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات ﭘﺰشﮑی
Queensland
سوابق اجرایی و تحقیقاتی
مسﺌولﯿت آزمایشﮕاه کشت ﺳﻠولی
مسﺌول روابﻂ بﯿن المﻠﻞ مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات ایمونولوژی ،آﺳم و آلرژی
ﻋﻀو ﻫﯿئت مدیره انﺠمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
ﻋﻀو ﻫﯿئت مدیره مﺆﺳسه ﺣمایت از بﯿماران مﺒتﻼ به نﻘﺺ ﺳﯿستم ایمنی
ﻋﻀو ﻫﯿﺌت مدیره انﺠمن ایرانی اخﻠاق در ﻋﻠوم و فناوری
ﻫمﮑاری در ﺗالﯿف چﻬار کتاب و ﺗالﯿف بﯿش از  53مﻘاله به زبان انﮕﻠﯿسی
پروژه های در دست اجرا
ﭘروژه بﯿن المﻠﻠی ﺗعﯿﯿن نﻘطه برش ( )cut offبﯿومارکرﻫای  TRECو
 KRECدر نوزادان ایرانی .کارفرما  /درخواﺳت کننده :مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات
ایمونولوژی ،آﺳم و آلرژی.
ﺳنﺠش مﻠﮑولی  TRECو  KRECدر انواع بﯿماران مﺒتﻼ به نﻘﺺ
ﺳﯿستم ایمنی .کارفرما  /درخواﺳت کننده :مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات ایمونولوژی ،آﺳم
و آلرژی
راه اندازی آزمایشﮕاه  HLA typingو انﺠام ﺗست برای بﯿماران .کارفرما
 /درخواﺳت کننده :مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات ایمونولوژی ،آﺳم و آلرژی
ﭘروژه بﯿن المﻠﻠی بررﺳی بﯿماران مﺒتﻼ به  MSMDاز نﻈر موﺗاﺳﯿونﻬای
 IL-21Rو  .IFN-کارفرما  /درخواﺳت کننده :مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات
ایمونولوژی ،آﺳم و آلرژی
بررﺳی روش ﺳنﺠش ﺗﮑﺜﯿر لنﻔوﺳﯿتﻬا در بﯿماران مﺒتﻼ به نﻘﺺ ایمنی با
روش  .CFSEکارفرما  /درخواﺳت کننده :مرکﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘات ایمونولوژی،
آﺳم و آلرژی
همکاری در نشریات
ادیتور و مدیر اجرایی مﺠﻠه انﮕﻠﯿسی زبانIJAAI
داوری در  3مﺠﻠه انﮕﻠﯿسی زبان داخﻠی و خارجی

سوابق تحصیلی
کارشناﺳی زیست شناﺳی ﺳﻠولی -مولﮑولی  ،دانشﮕاه ﺗﻬران (-4535
)4533
کارشناﺳی ارشد ایمونولوژی ،دانشﮕاه ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی ﺗﻬران ()4534-4533
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بیانیه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برای مواجهه موثرتر جامعه با وضعیت پساکرونایی

"بسمه تعالی"

لمع
اکنون که جامعه با پشت سرنهادن دستورا لاهی مدرییتی ربای مقابله با شیوع کروان مراحلی تحت عنوان "قرنطینه خانگی" "،افصلهگذاری اجتماعی" و "افصله گذاری هوشمند" را پشت

هم
یس
سرنهاده و چنان نگران آاثر ز تی ،اجتماعی و اقتصادی آن و بقای وضعیت کروانیی است باید آیندهنگراهن رد اندیشه طراحی و تداوم راهبرداهی مورث ربای وضعیت پساکروانیی بود.
م
هم
منظور از وضعیت پساکروانیی توجه هب شرایطی از زندگی فردی و اجتماعی است که رد آن چنان کروان وجود دارد ،مکن است شیوع آن با فرازاه و فروداهیی همراه باشد ،اما باید نظام مدرییتی
یس
کشور و جامعه و شهروندان قدرت انطباق خود را با این وضعیت باال ربده و تهدیداه و مخاطرات ز تی ،بهداشتی ،انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی را کاهش دهند.

مج
کم
ع
توانمندسازی شهروندان و نهاداهی حا یتی و مدنی رد این شرایط نیازمند موهعای از رویکرداهی نظری ،راهبرداهی ملی ،فراینداه و سازوکاراهی از دانش اه و ههارت اهی راگگااست.

هم
رد این میان توجه هب مبانی و ارزشاهی اخالقی پیش ربنده این ضرورت اه ا یت بسیار دارد.

تخّ
کم
نجم
ّ
علم
علم
ا ن اریانی اخالق رد علوم فناوری بنا هب وظیفه ی و اخالقی رد حد توان خود هب طرح این ههم رپداخته و نهاداهی ی ،حرفهای ،صصی ،مدنی و حا یتی و عموم شهروندان را هب اتمل

و ماارکت مورث رد این امر دعوت میکند:
.1

مث
جهان پساکروانیی ،ل جهان کروانیی و جهان پیااکروانیی ربای غلبه رب دشواریاهی انشناخته فزاینده و مخاطرهآمیز ن ،یازمند فهم اخالقی و کنش اخالقی رد همه ع رصهاهی

.2

تس ّ
گس
وریوس کووید 11-پدیده¬ای "نوظهور" و "عالم¬گیر" است ،این دو جنبه رد شتاب¬دهی هب دامنه¬اه و تره¬اهی شیوع آن و ری هب همهء ع رصه اهی معرفتی ،ذهنی،

زندگی فردی و اجتماعی است.

یس
ز تی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی سخت اتثیرگذار بوده و هست و قلمرو اخالق رد علوم و فناوری را رد هم ربگرفته و می¬گیرد ،وظیفه عالمان ،محققان و اندیشمندان

است که هم تهدیداهی جدید اخالقی و هم زمینه¬اهی مساعد ربای تقویت بنیان¬اهی خالقی را رد این زمینه باز شناسند و هب تناسب آنها هب تبین و تدوین چارچوب¬اه و
لع
دستورا مل¬اهی جدید اخالق رد علوم و فناوری بپردازند.
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شخ
هی
مج
هی من
علم
بش
 -3الزامات اخالقی ایجاب میکند رد شرایطی که هنوز دامنه هوالت ر ردباره کروان و ابعاد آن فرارت از معلومات اوست ،تالش شود ات چ "شبه ی" هب جای "علم" و چ " فعت صی و
گروهی" هب جای "منافع عمومی و انسانی" ننشیند.

ت
 -4الزامات سازگاری زندگی با پدیده کروان و علیق و تضعیف روابط اجتماعی ربخی ابعاد وجود انسان را ربجسته کرده است :احساس تنهایی ،اضطراباهی فراگیر و هراس از آینده از این جمله است،
ا
اخالق باید هب این مسائل و مواردی از این دست رد همه زمینهاه اهتمام ورزید.

کم
بیش
تبع
یس
 -5ادامه همهگیری عوارض کروانیی و ضرورت توجه هب طبقاتی بودن و یض آمیزشدن ز تناهی کروانیی را تر کرده است ،مبانی اخالقی ایجاب میکند که جامعه و نظام حا یتی آن بیش از
نس
گذشته بت هب زندگی فرودستان و گروه اهی ضعیف اجتماعی و اقتصادی حساس باشند.

همبس
گس
 -6جامعه پساکروانیی بیش از گذشته نیازمند اخالق مدارا ،گذشت ،گفتگو ،اعتماد ،تگی و امید است رد این شرایط رتمیم "سرماهی اجتماعی" و مقابله با رونداهی یخته ساز رد همه زمینه اه ضرورت دارد.

ههم
ح فص
 -7ربای عبور از بحران اه و وضعیتهای انمعلوم ،جامعه و حکمروایی هب ماارکت هم گان رد شناخت مسائل و ل و ل آنها دارد ،ترین اصل اخالقی مقدم این ههم ،صداقت و راستگویی است،

ع
هی
سن علم
چ عاملی ربای حفظ آرامش جامعه اتثیرگذاررت از راست گفتن و ردست مل کردن نیست .رد این شرایط باید هب تقویت نهاداهی "ردستی ج" ی و اجتماعی کوشید.

بیش
علم
 -8جامعه کنونی و آینده رد کنار مخاطرات و تهدیداهیی که با آنها روهب روست فرصتها و ظرفیتهای جدیدی نیز دارد .بنا هب اح کام روشن اخالقی رد این شرایط و رد آینده باید تر ن گاه ی را تقویت کرد و
از همه فناوری اهی مورث بهره ربد.

بیش
 -1ضرورتاهی اخالقی فرارت از فهم و کنش اهی فردی است ،باید رد شرایط دشوار و بحرانی تر هب اخالقی کردن رفتاراهی نهادی ،مناسبات مدنی و اصالح رویکرداه و فراینداهی حکمروائی رپداخت.

کم
همبس
یش
جامعه کروانئی و پساکروانئی نیازمند تقویت بنیاناهی نیک اند ی ،دیگردوستی ،خیرخواهی مورث و تگی اجتماعی رد همه سطوح شهروندی ،مدنی و حا یتی است.

ل
نجم
منتش
 -11بیانیه کنگره بینا مللی اخالق رد علوم و فناوری تهران که هب دعوت این ا ن رد آرذ  1316ر شد (هب پیوست اراهی شده است) ،ضرورت اهتمام بنیادین هب مقوله "اخالق ربای همه و علم

نجم
ّ
ربای توسعه" ده رهیافت را ربای رپداختن هب مسائل بنیادین اخالق رد حوزهاهی علوم و فناوری و فرهنگ و جامعه مطرح کرده است که امروز این ا ن توجه مجدد هب آنها را ضروری و مفید میداند.

کم
بخ
علم
پی
امید آنکه نهاداهی ی ،مدنی و حا یتی رد شرایط ش رو و وضعیت پساکروانیی رد این زمینه افق اهی نور و امید ش بگاایند.

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

نجم
رد آستاهن میالد خجسته ی پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) که اخالق را بنای تحول انسان و رسالت دانشمندان اعالم داشته اند ،ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری با هم کاری  25نهاد
ل
ل
جم
سم
علم
ی ،مدنی و ر ی ،کنگره ی بین ا مللی اخالق رد علوم و فناوری را از  13ات  16آرذ ماه  1316رد تهران -مرکز همایش اهی بین ا مللی کتابخاهن ی ملی هوری اسالمی اریان -ربگزار کرد.

پن
ه
رد این کنگره ی چهار روزه  188تن از ژپو اگران ،اندیشمندان و دانشمندان اریانی و غیر اریانی هب موضوع " اخالق ربای علوم و فناوری" رد ج حوزه ی "مبانی و مبادی اخالق رد علوم و
سخ
فناوری"" ،مدرییت علوم و فناوری" " ،توسعه علوم و فناروی اهی نوین" ،اخالق حرفه ای رد علوم و فناوری" و "اخالق رد علوم و فناوری و سیاست عمومی" ،رپداختند و با اراهئ  27نرانی،

مستق
ع
 78مقاله ،و  312پوستر و  16میز گرد؛ زمینه اه ، ،راهبرداه و آاثر اخالقی را رد ساحت اهی میان رشته ای و ل هب صورت نظری و ملی مطرح کردند.

نخس
علم
کنگره ی تهران که ربای تین بار توانست رد یک اجتماع زبرگ ی ،گفت و گو اهی جدیدی رب سر ضرورت رپداختن هب مسائل بنیادین اخالق رد حوزه اهی علوم و فناوری و فرهنگ و
ههم
جامعه سامان دهد و افق اهی نویی رد ع رصه اهی ژپوهش و آموزش بگااید ،ترین رهیافت اهی خود را رد  11بند ذیل اعالم می دارد:
o

م
ع
تغ
علم
جهان کنونی که دستخوش ییرات رپشتاب ی و فناوراهن است ،عمال هب تدوین و تبیین مبانی و ساز و کاراهی اخالقی رد قلمرواهی عام و خاص ،نظری و ملی و جهانی و حلی نیازمند رت از پیش

o

جم
بخش تن
نس
اخالق رد علم و فناوری فرارت از اندیشیدن ،دا تن و آموختن صرف است ،اخالق سرچشمه ی معناداری و معنا ی و ظیم رفتار فردی و عی نیزهست .بنارباین هب حوزه ی همه

o

تح
ع
کن
مل اخالقی رد داریه ی کنش اهی آزاداهن ،آگااههن و ارادی قرار می گیرد ،از این رو اگران حوزه ی علوم و فناوری رد قق عینی این مفاهیم مسؤولیت اساسی اخالقی دارند.

است.

تس
دانش اه و فناوری اه ری دارد.

o
o

تحق ّ
تبع
فقر ،انرباربی ،یض و یر مولد و مقوم زمینه اهی ضد اخالقی هستند ،هب این سبب دستور کار اخالق رد حوزه ی همه علوم و فناوری اه ،شامل مبارزه با این زمینه اه نیز می شود.

ن
هم سرشتی " اخالق و عدالت" و " اخالق و همدردی" ایجاب می کند که حوزه ی اخالق رد علوم و فناوری اهداف صیانت از انسان و کرامت او ،حقوق شهروندی و مدنی و سلی و
جنس
مس
عم
کی
یتی و قومیتی و مذهبی ،ارتقای فیت زندگی و رافه و امنیت و خیر ومی ،توانمند سازی جامعه و کاهش آسیب اهی اجتماعی را رد فرآیند توسعه ی علوم و فناوری اه هب طور تمر رصد

کند.
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o

توسعه ی اپیدار ،همه جانبه ،متوازن ،موزون و همزمان نیازمند اشتراک نظر رب سر اصول و الزام اه و کد اهی روشن ،فراگیر و روزآمد اخالقی رد پهنه ی همه ی دانش اه و فناوری اهی

o

کن
رابطه ی متقابل میان اخالق و دین ،اخالق و حقوق ،اخالق و فرهنگ ،اخالق و اجتماع ،اخالق و فرد ،اخالق و سیاست و اخالق و اقتصاد ،اگران حوزه اهی علوم و فناوری را

o

جم
نخ
هش
ب گان ،نهاداهی مدنی ،دانا گاه اه ،مراکز رتبیتی و آموزشی پیش از دبستان ات مدارس ،نهاداهی مولد اندیشه ،مراکز ژپو ی و فناوری،رساهن اهی عی و شبکه اهی مجازی ،دست گاه اهی

تغ
یس
قلیم
جدید از جمله محیط زیست ،ییرات ا ی ،فناوری اهی ز تی ،ارتباطات و اطالعات و جامعه ی شبکه ای و مجازی است.
جه
مس
وا می دارد که رد یر کاهش ل و خرافه ،خردستیزی و افراطی گری ،خشونت طلبی و انامنی حساس و فعال باشند.

تعم
مش
گس
کم نق
سیاستگذار و ربانمه رزی حا یتی ش اهیی مورث و هب هم پیوسته رد ترش و یق حوزه اخالق رد علوم و فناوری دارند ،از این رو رب مسئولیت ترک همهی این نهاداه رد ارتقای
گس
اخالق رد تره فرهنگ عمومی و حوزه ارزش اه و هنجاراه و نگرش اه ،رد میان سازمان اه و رد متن حرفه اه و ههارت اه اتکید می شود.

o

ل
پیش
الزمهی برد و توسعه ی اخالق رد علوم و فناوری؛ فراهم آوردن زمینه اهی گفت و گو ،ارتباط ،تفاهم و تعامل رد سطوح ملی و منطقه ای و بین ا مللی و تقویت بنیان آزادی اهی

م
من
گس
علم
ی ،امنیت اندیشه و ترش فرهنگ نقد است .نهاداه ،شبکه اه و مراکز فعال حوزه ی اخالق رد علوم و فناوری می توانند و باید ربانمه اهیی ظم را ربای ایجاد شبکه اه و نهاداهی حلی
مستق
پ
تش
و جهانی طراحی و یگیری کنند و دست گاه اهی سیاستگذاری و مجری نیز هب انجام ل ،غیر ریفاتی و مورث آنها یاری رسانند.

o

نس
اهتمام هب حوزه ی اخالق رد علوم و فناوری رب آمده از نگرانی بت هب امروز و آینده و یا محدود ماندن رد گذشته نیست .تمرکز رب اخالق رد این حوزه هب معنای کشف فرصت اه رد کنار

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

 16آرذ ماه 1316
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مصوبات هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

اﻋﻀای ﻫﯿﺌت مدیرۀ انﺠمن ایرانی اخﻠاق در ﻋﻠوم و فناوری در فصﻞ بﻬار
ﺳال جاری  5جﻠسه به ﺗرﺗﯿب در ﺗاریخ ﻫای 53فروردین ماه 3 ،اردیﺒﻬشت
ماه و  45خرداد ماه ،ﺗشﮑﯿﻞ دادند که در ادامه خﻠاصه ای از دﺳتور جﻠسات
و مصوبات ﻫر جﻠسه ارایه می شود:
جلسه فروردین ماه 9911
دستورجلسه:
 .4ﭘﯿشنﻬادات کمﯿته اجتماﻋات در خصوص ﺳخنرانی ﻫای ﺳال جاری
 .5ﻃرح جایﺰه اخﻠاق دکتر قریب
 .5برنامه و ﺳاختار کمﯿته انتشارات و ارﺗﺒاﻃات
 .1گﺰارش ﭘﯿشرفت ﻫمایش اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی
 .3امورجاری
مصوبات جلسه:
 .4ﭘﯿشنﻬادات کمﯿته اجتماﻋات در خصوص ﺳخنرانی ﻫای ﺳال جاری:
 مصوب شد نخستﯿن ﺳخنرانی در  3اردیﺒﻬشت ماه با ارائه آقای دکتر
نصﯿری قﯿداری در خصوص بایدﻫا و نﺒایدﻫای آموزش ﻏﯿرﺣﻀوری
خواﻫد بود.
 مﻘرر شد اﻋﻀا ﺗا انتﻬای ﻫﻔته موﺿوﻋات ﭘﯿشنﻬادی خود را اراده
دﻫند ﺗا لﯿست ﺳخنرانی ﺗوﺳﻂ کمﯿته اجتماﻋات ویرایش گردد.
 مﻘرر شد ﻫماﻫنﮕی در خصوص نرم افﺰار ﺳخنرانی انﺠام شود.
 ﺳخنرانی  3اردیﺒﻬشت ﺳاﻋت  43:51برگﺰار خواﻫد شد.
ﭘﯿشنﻬادات:
الف -موﺿوع ﺳخنرانی ﻫای ﭘﯿشنﻬادی -4 :مﻠاﺣﻈات اخﻠاقی اﭘﯿدمی
کرونا یا اﭘﯿدمی ﻫا  -5اخﻠاق و ﺗامﻞ اجتماﻋی (ﻫم بستﮕی)  -5اخﻠاق و
آموزش و ﭘﮋوﻫش مﺠازی -1اﻃﻠاﻋات ﻏﻠﻂ وارد شده با ﻋنوان شﺒه ﻋﻠم
در فﻀای مﺠازی به ﻋنوان مﺜال مصرف خودشرانه الﮑﻞ صنعتی  -3اخﻠاق
و آموزش ﻫای ﻋمومی  -3اخﻠاق وخشونت  -3کرونا و چارچوب اخﻠاق
 -3اخﻠاق و آموزش و ﭘرورش(نﺤوه آموزش مﺠازی و امتﺤان گﯿری از
دانش آموزان ،اخﻠاق مدار بودن معﻠمان) -3مسﺌﻠه ﭘویش اجتماﻋی و
ﻫمﯿاری مردم ،اخﻠاقﯿات در یک جامعه بﯿمارگونه چﮕونه خواﻫد بود؟
ب -یک ویﮋه نامه درباره کرونا داشته باشﯿم ﻫریک از اﻋﻀا در ﺣوزه کاری
خویش یک مﻘاله ارائه دﻫند.

ج -با ﺗوجه به شرایﻂ بوجود آمده ﺗوﺳﻂ شﯿوع ویروس ﺣداقﻞ  3جﻠسه و
ﺣداکﺜر  41جﻠسه به موﺿوع اخﻠاق و وﺿعﯿت کرونا ﭘرداخته شود.
 .5گﺰارش مختصر از کمﯿته مالی:
دکتر شامخی مسﺌول کمﯿته مالی بﯿان کردند که جﻠسه کمﯿته مالی به
شﮑﻞ آنﻠاین برگﺰار شد .و در ان جﻠسه ﭘﯿشنﻬاد شد لﯿستی از ﺳرمایه گﺰاران
ﻋﻠاقمند به ﺣوزه اخﻠاق ﺗﻬﯿه و فعالﯿت ﻫای انﺠمن در قالب یک ﭘﮑﯿج به
آنﻬا معرفی شود.
 .5برنامه و ﺳاختار کمﯿته انتشارات و ارﺗﺒاﻃات:
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
ﺗﻀمﯿنی در ﺳال  33انﺠام خواﻫد شد که درباره اجرایی شدن آن در جﻠسه
ﻫﯿات مدیره بﺤث شود و ﻫﺰینه ای خواﻫد داشت.
در نﻬایت ﭘﯿشنﻬاد شد کتابخانه ﻋمومی در ﺣوزه اخﻠاق در انﺠمن ایﺠاد
شود.
 .1گﺰارش ﭘﯿشرفت ﻫمایش:
دکتر معﯿن بﯿان کردند که به دلﯿﻞ شرایﻂ ﺣاﺿر جامعه با دبﯿر اجرایی
ﻫمایش ﻫماﻫنﮕی ﻫای لازم را جﻬت ﺗغﯿﯿر ﺗاریخ و مﮑان ﻫمایش خواﻫند
داشت.
 .3گﺰارش دکتر نوری زاده از جﻠسه کمﯿسﯿون انﺠمنﻬا در بخش بﯿن
المﻠﻞ ارایه شد.
 .3ﻃرح جایﺰه دکتر مﺤمد قریب:
ﻃرح این جایﺰه ﺗوﺳﻂ خانم دکتر مالمﯿر ﺗنﻈﯿم و جﻬت ﺗصویب به اﻋﻀای
ﻫﯿﺌت مدیره ارایه شد و به ﺗصویب رﺳﯿد و ﺗنﻬا مﻘرر شد اﻋﻀا نﻈرات
اصﻠاﺣی خود را دراین باره ﺗا یک ﻫﻔته آینده ارﺳال کنند.
ﭘﯿشنﻬادات :در بخش اﻫداف به جای کﻠمه اخﻠاق در ﻋﻠم ﻋنوان اخﻠاق در
ﻋﻠم و فناوری آورده شود .و از ﺣﻀور اشخاصی که این جوایﺰ را می برند
در بخش شورای ﻋﻠمی یا شورای ﺳﯿاﺳتﮕذاری بﻬره مند شد و از انﻬا ﻏافﻞ
نشویم.
 .3ﻃرح اخﻠاق دانشﮕاﻫی( دکتر بنی اﺳدی):
 باﺗوجه به نﻈرات ﻫﯿات مدیره مﺒنی بر ﻋدم وجود بستر کافی در ﺣوزه
اخﻠاق در ﭘﮋوﻫش و ﻫمچنﯿن مسﺌولﯿت اجتماﻋی که وجود دارد مﻘرر
شد ﻃرح مﺠدد ﺗﺠدید نﻈر شود و به صورت کﻠی و با جامعﯿت بﯿشتر
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با ﻋنوان اخﻠاق آکادمﯿک مطرح شود که شامﻞ آموزش ،ﭘﮋوﻫش و
مسائﻞ فرﻫنﮕی باشد.
جلسه اردیبهشت ماه 9911
دستورجلسه
 .4ﭘﯿشنﻬادات کمﯿته اجتماﻋات در خصوص ﺳخنرانی ﻫای ﺳال جاری
 .5برنامه و ﺳاختار کمﯿته ﻋﻠمی ،آموزشی و ﭘﮋوﻫشی
 .5بﯿانﯿه انﺠمن درباره کرونا
 .1برنامه انﺠمن در شرایﻂ کرونایی
 .3امورجاری
مصوبات جلسه:
 .4ﭘﯿشنﻬادات کمﯿته اجتماﻋات در خصوص ﺳخنرانی ﻫای ﺳال جاری:
ﺳخنرانی ﻫای  3ماه ابتدا ﺳال نﻬایی شد:
الف) قابﻠﯿت ﻫای فﻀای مﺠازی در ارﺗﻘای اخﻠاق آموزشی ،آکادمﯿک
فرﻫنﮕی و ﺳﯿاﺳی در جامعه ایران -ﺳخنرانان ﭘﯿشنﻬادی دکتر خانﯿﮑی/
دکتر فراﺳتخواه
ب) آداب اخﻠاقی در جﻠسات مﺠازی -ﺳخنران دکتر مﺤمدﺣسﯿن بنی
اﺳدی
ج) بﺤران کرونا :فرصتی برای ﺗوﺳعه جامعه مدنی -ﺳخنران ﭘﯿشنﻬادی
دکتر ﺳعﯿد مدنی
د) مسﺌولﯿت ﻫای اخﻠاقی ﺣﮑومت ،نخﺒﮕان و مردم در دوران بﺤران و
ﭘساکرونا -مﯿﺰگرد با ﺳخنرانان ﭘﯿشنﻬادی مﻬدی معتمدی مﻬر/اﺣسان
مالﮑی ﭘور
در خصوص ﺳایر ﺳخنرانی در جﻠسات بعد گﻔتﮕو و ﺗصمﯿم گﯿری خواﻫد
شد.
 .5بﯿانﯿه انﺠمن درباره کرونا:
چارچوب بﯿانﯿه کرونا ﺗوﺳﻂ آقای دکتر خانﯿﮑی ارائه شد و مورد ﺗایﯿد
ﻫﯿات مدیره قرار گرفت و اﺿافه کردن یک بند در بخش ﺗوصﯿه اخﻠاقی با
ﻋنوان از بعد اخﻠاقی و با دید فرﻫنﮕی و مسائﻞ بﻬداشتی به دولت ﺗوصﯿه
شود یک برنامه جﻬت ﭘﯿش بﯿنی و ﭘﯿشﮕﯿری برای دوران ﭘساکرونا ﺗمﻬﯿد
کنند.
 .5برنامه و ﺳاختار کمﯿته ﻋﻠمی ،آموزشی و ﭘﮋوﻫشی:
برنامه نﻬایی نشده بود و ﺗنﻬا اﻋﻀای کمﯿته معرفی شدند :آقایان دکتر
مﯿﻠی منﻔرد ،نصﯿری قﯿداری و شمسی .آقای دکتر خانﯿﮑی درخواﺳت
کردند کمﯿته ﻫای مالی و انتشارات فعالﯿتﻬای ﻫم ﭘوشان با فعالﯿتﻬای این
کمﯿته را بررﺳی کنند و فعالﯿتﻬای ﻫریک ﺗﻔﮑﯿک شده باشند.
 .1امورجاری:
 در مورد افﺰایش ﻋمﻠﮑرد انﺠمن:

الف) مصوب شد اﻋﻀا فعالﯿتﻬای فرﻫنﮕی ،آموزشی ،ﭘﮋوﻫشی خود را اﻋﻠام
کنند.
ب) آقای دکتر مﯿﻠی منﻔرد به ﻋنوان مسﺌول شعب انﺠمن انتخاب شدند و
ﺗاﺳﯿس و فعالﯿتﻬای شعب زیر نﻈر ایشان خواﻫد بود .با نﻈر به اینﮑه
ﺗاﺳﯿس شعب و فعالﯿتﻬای آنﻬا مﯿتواند نﻘش موثری در بازده بﻬتر انﺠمن
داشته باشد.
ج) برگﺰاری ﺳخنرانی آنﻠاین با اﻋﻀای ﭘﯿوﺳته انﺠمن که در خارج از کشور
فعال ﻫستند مانند دکتر آرامش و.....
د) مصوب شد دکتر نوری زاده درباره ایرانﯿانی که در خارج از کشور در
ﺣوزه اخﻠاق فعالﯿت مﯿﮑنند ﺗﺤﻘﯿق انﺠام دﻫد و با آنﻬا ارﺗﺒاط برقرار کرده
و انﺠمن را معرفی نمایند ﺗا بتوان از ایشان در فعالﯿتﻬای انﺠمن بﻬره برد.
و) در بخش بﯿن المﻠﻞ با ﭘﯿﮕﯿری دکتر نوری زاده از برندگان جایﺰه ابن
ﺳﯿنا دﻋوت به ﻫمﮑاری شود و آنﻬا را به ﻋﻀویت افتخاری انﺠمن درآیند
از آنﻬا برای ارائه ﺳخنرانی به صورت آن لاین دﻋوت شود ،زمانی که به
ایران می آیند و به انﺠمن دﻋوت شوند ،در برنامه ﻫای انﺠمن از آنﻬا
دﻋوت شود.
ه) ﺗﻔاﻫم نامه ﻫایی با ﺳازمانﻬا و نﻬادﻫای اجرایی بسته شود و فعالﯿتﻬای
مشترک با آنﻬا انﺠام شود.
ی) ﺗﻔاﻫم نامه ﻫایی با انﺠمن ﻫای ﻫم ﺳو انعﻘاد گردد و فعالﯿتﻬای
مشترکی انﺠام شود.
 .3ﻃرح اخﻠاق دانشﮕاﻫی( دکتر بنی اﺳدی):
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
بعدی انﺠام شود.
جلسه خرداد ماه 9911
دستورجلسه
 .4بررﺳی اﻋﻀای ﻫﯿات ﺗﺤریریه مﺠﻠه انﮕﻠﯿسی زبان انﺠمن
 .5بﯿانﯿه انﺠمن درباره کرونا
 .5برنامه و ﺳاختار کمﯿته ﻋﻠمی ،آموزشی و ﭘﮋوﻫشی
 .1گﺰارش کار کمﯿته ﻫا
 .3ﻃرح اخﻠاق دانشﮕاﻫی
 .3کمﯿته دانشﺠویی
مصوبات جلسه:
 .4بررﺳی اﻋﻀای ﻫﯿات ﺗﺤریریه مﺠﻠه انﮕﻠﯿسی زبان انﺠمن
 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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ﻃور ﻫمﺰمان نمیﺗوانند در دو نشریه باشد و باید اﺳتاد ﺗمام باشند در
بﯿن اﻋﻀای ﻫﯿات ﺗﺤریریه معرفی شده ﺗنﻬا آقایان دکتر مﺤمد ﺗوکﻞ
و دکتر ﺣسﯿن اﺳﮑندری شرایﻂ لازم را داشتند که بعد از ﭘﯿﮕﯿریﻫا
آقای دکتر ﺣسﯿن اﺳﮑندی قﺒول کردند که به ﻋنوان ﺳردبﯿر مﺠﻠسه
انﮕﻠﯿسی زیان & International Journal of Ethics
 Societyباشند .ﻫﯿات مدیره با این موﺿوع موافﻘت کردند.
ﻫﯿات مدیره آقایان دکتر فنایی ،دکتر جوادی و خداﭘرﺳت را برای
اﻋﻀای ﻫﯿات ﺗﺤریریه معرفی کردند.
از اﻋﻀای ﻫﯿات مدیره درخواﺳت شد اﺳاﺗﯿدی را در خصوص
ادیتوری رشته ﻫای مختﻠف معرفی نمایند.
بﯿانﯿه انﺠمن درباره کرونا
بﯿانﯿه انﺠمن معطوف به بﯿانﯿه بﯿن المﻠﻠی ﺗﻬران بود و در  1ﺳطح
نﻬادﻫای ﺣاکمﯿتی ،آکادمﯿک ،نﻬادﻫای مدنی و شﻬروندان اﺳت و
این بﯿانﯿه در خصوص دوران ﭘساکرونا و راﻫﺒردﻫای اخﻠاقی ایران در
دوران ﭘساکرونا و ﭘﯿشﮕﯿری با آفت ﻫا خواﻫد بود.
متن بﯿانﯿه امشب و اگر نشد ﺗا شنﺒه ارﺳال شود و بعد از ﺗایﯿد دکتر
معﯿن منتشر گردد.
برنامه و ﺳاختار کمﯿته ﻋﻠمی ،آموزشی و ﭘﮋوﻫشی:
ﺳاختار این کمﯿته بر  5دﺳته  -4 :بﻬره مندی از منابع و مﺒانی نﻈری
اندیشمندان  -5آموزش اﻋﻀای ﻋﻠاقه مند به برگﺰاری کارگاه و دوره
ﻫا  -5ارائه و ﺗدوین ﻃرح ﻫای ﭘﮋوﻫشی
اﻋﻀای ﭘﯿشنﻬادی برای این کمﯿته آقایان دکتر نصﯿری قﯿداری،
دکتر مﯿﻠی منﻔرد ،دکتر شمسی ،دکتر نوبﻬار ،دکتر فﯿرﺣی و
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:
جﻠسه شورای ﺳﯿاﺳتﮕذاری ﻫمایش اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی
برگﺰار شد و در انﺠا ﺗصمﯿمات و ﭘﯿشنﻬادات ذیﻞ ﭘﯿشنﻬاد شد-4 :
ﺗاریخ برگﺰاری ﻫمایش در اوایﻞ زمستان و ﺗرجﯿﺤا مﺠازی برگﺰار
شود -5 .از ﺳخنرانان خارجی بصورت مﺠازی دﻋوت شود و در
خصوص امﮑان این کار و دﺳتورکارﻫای لازم دکتر مﯿﻠی منﻔرد با
دکتر ﺳالارآمﻠی صﺤﺒت خواﻫند کرد - 5 .ﺗغﯿﯿراﺗی در مﺤورﻫای
ﻫمایش صورت گﯿرد و فراخوان مﺠدد مﻘالات در خصوص کرونا
انﺠام شود -1 .ﻫمایش در ﻃی  5ﺗا  5جﻠسه در ﻃی یک ﻫﻔته برگﺰار
شود.
آقای دکتر معﯿن یک ﭘﯿشنﻬاد برگﺰاری ﻫمایش به صورت نﯿمه
ﺣﻀوری دادند که بعد از مطالعه و بررﺳی دکتر موﺳوی اﻋﻠام مﯿشود.

 شورای شﻬر مشﻬد در خصوص ﻫمﮑاری با انﺠمن در خصوص
برگﺰاری ﻫمایش اﻋﻠام آمادگی کردند.
 .3گﺰارش کار کمﯿته ﻫا:
الف) کمﯿته بﯿن المﻠﻞ:
برنامه ﻫای ﭘﯿشنﻬاداﺗی و راﻫﮑارﻫای آن به شرح ذیﻞ بود:
 دریافت کرﺳی اخﻠاق در ﻋﻠوم و فناوری از یونسﮑو :برای انﺠام
اقدامات با مشورت و ﻫماﻫنﮕی دکتر خانﯿﮑی باشد.
 برگﺰاری کارگاه ﺣداقﻞ یﮑﺒار در ﺳال بصورت بﯿن المﻠﻠی – مﺠازی:
در صورت امﮑان در ﺣاشﯿه ﻫمایش اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی
میﺗوان برگﺰار کرد.
 ﺗرجمه و چاپ گﺰارشات  IBCبا ﻫمﮑاری آقای دکتر شمسی که
بر روی ﺳایت انﺠمن اخﻠاق قرار گﯿرد.
 ادیت ﺳایت انﮕﻠﯿسی زبان :ﺗغﯿﯿرات آدرس ﺳایت ﺗوﺳﻂ خانم دکتر
مالمﯿر بررﺳی شود .ﺳایت  irباقی بماند و برای  comﭘﯿﮕﯿری شود
ب) کمﯿته اخﻠاق ﺣرفه ای:
 ﻃرح نﻬایی بررﺳی شد و مﻘرر شد آقای دکتر مﯿﻠی منﻔرد ﭘﯿﮕﯿری
لازم جﻬت برگﺰاری جﻠسات با وزارت ﻋﻠوم انﺠام دﻫند.
 مصوب شد در صورت ﻋدم موافﻘت با دانشﮕاه ﻫای ﻋﻠاقه مند که
دارای بستر لازم ﻫستند وارد گﻔتﮕو شویم .و اگر انﺠمنی که در این
ﺣوزه کار شده اﺳت ﻫمﮑاری شود.
ج) کمﯿته انتشارات و ارﺗﺒاﻃات:
 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
اخﻠاق را وارد میکنﯿم و ﺗنﻬا اﻋﻀای انﺠمن اخﻠاق میﺗوانند وارد آن
بخش شوند.
 ﺗﯿﺰر  41ثانﯿه ای آنﺠام شده اﺳت.
د) کمﯿته ﻃرح ،برنامه و ﭘشتﯿﺒانی:
 ﻃرح اجرایی ﺗوﺳﻂ دکتر مالمﯿر در ﺣال آماده ﺳازی اﺳت. از اﻋﻀای ﻫﯿات مدیره درخواﺳت شد ﺗا لﯿست افراد که امﮑان کمکﻫﺰینه به انﺠمن دارند به انﺠمن ارائه دﻫند.
 -ﭘﮑﯿج مربوط به ارائه به افراد در دﺳتورکار قرار بﮕﯿرد.
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سخنرانی های انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل بهار

نشست اردیبهشت ماه با عنوان :
" بایدها و نبایدهای آموزش غیرحضوری ازمنظر اخلاق "
سخنران:
دکتر سعدالله نصیری قیداری

ﺳخنرانی اردیﺒﻬشت ماه انﺠمن ایرانی اخﻠاق در ﻋﻠوم فناوری در ﺳال  4533با با
ﺳخنرانی دکتر ﺳعدالﻠه نصﯿری قﯿداری به صورت آنﻠاین برگﺰار شد  .دکتر ﺳعدالﻠه
نصﯿری قﯿداری ،ریﯿس دانشﮕاه شﻬﯿد بﻬشتی و نایب ریﯿس انﺠمن ایرانی اخﻠاق
در ﻋﻠوم و فناوری ،موﺿوع بایدﻫا و نﺒایدﻫای آموزش ﻏﯿرﺣﻀوری ازمنﻈر اخﻠاق
را مورد ﺗﺤﻠﯿﻞ قرار دادند که گﺰیده ای از نشست در ادامه ارایه شده اﺳت:
دکتر نصﯿری قﯿداری بر این باورند که بیﺗوجﻬی به اخﻠاق ،منﺠر به ناکارآمدی
آموزش خواﻫد شد و این امر ﺿرورت ورود جدی به قوانﯿن و آیﯿننامهﻫای
اجرایی مربوط به رﻋایت موازین اخﻠاقی ،ﺣﻘوقی و اﺳتاندارﻫای آموزش
مﺠازی را بﯿش از ﭘﯿش مطرح می نماید.
آنچهکه صﻔت ممﯿﺰه انسان نسﺒت به ﺳایر مخﻠوقات مﺤسوب میشود ،قوای
فﮑری و نرمافﺰاری او و بهﻋﺒارت دیﮕر ،ﺗوانایی آموزش دادن و آموزش دیدن
اوﺳت .انسان با اﺗﮑا به این صﻔت اﺳتﺜنائی ،ﻋﻠم و فرﻫنگ را خﻠق و در اجتماع
نﻬادینه کرده اﺳت .با ﺗوجه به این دیدگاه  ،نﻈام آموزشی در ﺣﮑم زیرﺳاخت

و ﭘایه نخستﯿن برای ﺗربﯿت نﯿروی انسانی بهمنﻈور ارﺗﻘاء مستمر و ﻫدایت
جامعه بهﺳوی زندگی بﻬتر اﺳت .
قانون اﺳاﺳی یونسﮑو با این ﻋﺒارت آﻏاز میشود که "راه رﺳﯿدن به صﻠح و
ﺳعادت بشر ،ﺗوﺳﻞ به اقتصاد و نﻈامیگری نﯿست؛ بﻠﮑه آموزش ،ﻋﻠم و
فرﻫنگ اﺳت ".فرﻫنگ ،بارزﺗرین جﻠوه ﺗمدن بشری اﺳت که بهصورت یک
ریسمان نامرئی ،آﺣاد متمدن یک جامعه را بهﻫم مرﺗﺒﻂ و یک ﻫویت مستﻘﻞ
ایﺠاد میکند.
آموزش مﺠازی دارای مﺰایایی از جمﻠه انعطافﭘذیری؛ ﻋدم مﺤدودیت زمانی
و مﮑانی ،ظرفﯿت بالا ،ﺣﻔظ مﺤﯿﻂزیست و  ...اﺳت؛ از ﺳوی دیﮕر نﺒودن
زیرﺳاخت لازم ،مﺜﻞ ،ﺳرﻋت و ﭘﻬنای باند ناکافی در ﻫمه مناﻃق جغرافﯿایی،
کمﺗوجﻬی به رﻋایت ﺣریم خصوصی ،اصول اخﻠاقی ،مالﮑﯿت معنوی و
چالشﻫای شﮑستن مرزﻫای فرﻫنﮕی را میﺗوان از معایب آن دانست.
آ موزش مﺠازی با ﺗوجه به مﺰایایی که دارد ،میﺗواند نﻘش مﮑمﻞ آموزش
ﺣﻀوری را داشته باشد .در شرایﻂ ویﮋه و بﺤران کنونی شﯿوع کرونا ،آموزش
مﺠازی در فعالﯿت آموزش ﻋالی نﻘش کﻠﯿدی را ایﻔا میکند و در ﺗمامی
دانشﮕاهﻫای جﻬان ،امروزه ﺗنﻬا امﮑان آموزش میباشد.
ﺣالکه ﺿرورت اﺳتﻔاده از آموزش در فﻀای مﺠازی اﺣساس میشود باید به
الﺰامات اخﻠاقی آن نﯿﺰ ﺗوجه کنﯿم .وﺿع قوانﯿن و درک چﻬارچوب اخﻠاقی،
فﻀای ﭘﯿچﯿده و کمتر شناختهشده مﺠازی ،زمانبر و نﯿارمند بررﺳی و مطالعه
ﺗخصصی خواﻫد بود .آیا به دلﯿﻞ وﺳعت جغرافﯿایی دامنه ﻋمﻠﮑرد فﻀای
مﺠاز ی ،مﻔﻬوم اخﻠاق در مﯿان افراد و جوامع مختﻠف ،یﮑسان خواﻫد بود؟
در برخی مﮑاﺗب فﻠسﻔی ،اخﻠاق یک امر بﯿرونی اﺳت و باید برای اخﻠاقیکردن
جامعه ،نسﺒتبه ﺗصویب قوانﯿن مربوﻃه اقدام کرد .
در مﮑتب اﺳﻠام ،اخﻠاق بر اﺳاس اصالت نﯿت اﺳت و نﯿت روح ﻋمﻞ اﺳت .در
واقع اخﻠاق در مﮑتب اﺳﻠام ،بﯿشتر یک امر درونی و در ارﺗﺒاط انسان با خداوند
و اجتماع ﺗعریف میشود .اینﮕونه شناخت از اخﻠاق برای فﻀای مﺠازی که
قابﻞ رویت نﯿست و انسان ﻋالم را مﺤﻀر خداوند و ﻫمواره او را ناظر بر اﻋمال
خود میداند ،بسﯿار ارزشمند اﺳت .
در ایران قدیم ،کﻠﯿه صنوف و ﺣِرَف برای خود منشوری اخﻠاقــی به نام "فتوت
نامه" داشتند و ﺣﯿات ﺣرفهای ،وجﻬی متعالی و معنوی داشت .با صنعتیشدن
جوامع و ﺗوﺳعه شتابان اقتصاد ،ﺳﺒﻘه اخﻠاقی صنوف بهﺗدریج رنگ باخت و
ﻏﻠﺒه مادیگری بر معنویت در ﺗمام وجوه زندگی انسان از جمﻠه در اخﻠاق
آموزش نﯿﺰ ﺗاثﯿر گذاشت.
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آموزش بهﻋنوان ﻋامﻞ ﺗﮑامﻞ انسان ،چه بهصورت ﺣﻀوری و چه ﻏﯿرﺣﻀوری
به اخﻠاق نﯿازمند اﺳت .به قول مرﺣوم دکتر کاﺗوزیان ،اخﻠاق مﺠموﻋه قواﻋدی
اﺳت که لازمه نﯿﮑوکاری و رﺳﯿدن کمال اﺳت.
با ﺗوجه به ﻋدم مﺤدویت زمانی و مﮑانی فراگﯿران و ﺗولﯿدکنندگان مﺤتوا و
گستره وﺳﯿع دﺳترﺳی آﺳان و دشواری نﻈارت و کنترل ،بﺤث اخﻠاق در
آموزش مﺠازی ،جدیﺗر و در ﻋﯿن ﺣال ﭘﯿچﯿدهﺗر میشود و ﻫرگونه بیﺗوجﻬی
به اخﻠاق بهﻋنوان یک اصﻞ در آموزش ،منﺠر به ناکارآمدی آن آموزش خواﻫد
شد.

اکنون که بهﻃور فﺰایندهای فرآیند آموزش مﺠازی در کشور راه افتاده اﺳت
بایستی به قوانﯿن و آیﯿننامهﻫای اجرایی مربوط به رﻋایت موازین اخﻠاقی و
ﺣﻘوقی و اﺳتاندارﻫای آموزش مﺠازی بهﻃور جدی ﭘرداخته شود و در این
راﺳتا قوانﯿن و دﺳتورالمعﻞﻫا ،کارگاهﻫا آموزشی برای ﻋناصر درونی آموزش
ﻋالی و ﻋناصر بﯿرونی در جﻬت نﻬادینه کردن و ﺗرویج اخﻠاق آموزش در فﻀای
مﺠازی برگﺰار شود.
آموزش مﺠازی در امتداد و مﮑمﻞ آموزش ﺣﻀوری اﺳت و ﻋناصر
ﺗشﮑﯿﻞدﻫنده این دو نﯿﺰ یﮑسان ﻫستند؛ لذا نه ﺗنﻬا ﻫمان اصول و قواﻋد ﺣاکم
در آموزش ﺣﻀوری بر آموزش مﺠازی ﺣاکم اﺳت بﻠﮑه زوایای جدید و
اقتﻀائات خاص این نوع از آموزش ،شاخه جدیدی در اخﻠاق با ﻋنوان اخﻠاق
فناوری اﻃﻠاﻋات ایﺠاد کرده اﺳت.
ﺣق انتشار و ﺣﻘوق مالﮑﯿت فﮑری کتب و منابع ﻋﻠمی باید براﺳاس قوانﯿن
داخﻠی و کنوانسﯿونﻫای بﯿنالمﻠﻠی رﻋایت شود.

باید به مسائﻠی چون ،ﺳرقت ﻋﻠمی و ادبی ،نﻘض ﺣﻘوق مالﮑﯿت فﮑری و
معنوی ،ﺣق انتشار ،ﺗعدی به ﺣﻘوق دیﮕران ،ﺗرویج ﺿد ارزشﻫا ،اﺳتراق
ﺳمع ،افﺰایش فریﺒﮑاری و بهﻃور کﻠی ﺗنﺰل ارزشﻫای انسانی در آموزش
مﺠازی و جﺰای ﺣﻘوقی به دقت ﭘرداخته شود.
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سخنرانی خرداد ماه با عنوان:
" ارتقای اخلاق آموزشی ،آکادمیک ،فرهنگی و سیاسی
در جامعه ایران "
سخنران:
دکتر هادی خانیکی

نشست خرداد ماه انﺠمن ایرانی اخﻠاق در ﻋﻠوم فناوری در ﺳال  4533به
صورت آنﻠاین با ﺳخنرانی دکتر ﻫادی خانﯿﮑی برگﺰار شد .دکتر ﻫادی
خانﯿﮑی ،ریﯿس کرﺳی ارﺗﺒاﻃات ﻋﻠم و فناوری در دانشﮕاه ﻋﻠامه ﻃﺒاﻃﺒایی،
ﻋﻀو ﻫﯿﯿت مدیره انﺠمن ایرانی اخﻠاق در ﻋﻠوم و فناوری و ﻋﻀو ﻫﯿﯿت
ﻋﻠمی دانشﮕاه ﻋﻠامه ﻃﺒاﻃﺒایی ،موﺿوع ارﺗﻘای اخﻠاق آموزشی ،آکادمﯿک،
فرﻫنﮕی و ﺳﯿاﺳی در جامعه ایران را مورد ﺗﺤﻠﯿﻞ قرار دادند که گﺰیده ای
از نشست در ادامه ارایه شده اﺳت:
قابﻠﯿت دنﯿای مﺠازی که در آن ما دو وجه را مورد نﻈر قرار میدﻫﯿم
یﮑی اﻫتمام به اﺳتﻔاده بﯿشتر از فﻀای مﺠازی ،ودیﮕری اﻫتمام به
اخﻠاق
امروزه ما به ﻋصر ارﺗﺒاﻃات خود انﮕﯿﺰ وارد شدهایم و در ﺗولﯿد و ﺗوزیع
و مصرف نﻘش فرد خﯿﻠی اﻫمﯿت دارد .در این زمان ،فﻀای مﺠازی
ﺳنتﻬا و آیﯿنﻫا را دگرگون میکند مﺜﻞ آموزش ،کار ،خرید و .....
فﻀای مﺠازی باﻋث ﺗماشایی شدن و اولویت ﭘﯿدا کردن ﺣس بﯿنایی
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
آن نداشتﯿم .این ﭘرﺗاب شدنﻫا از ﭘﯿش از مشروﻃه ﺗا به امروز ،ﻫم
ﺿرباﺗی به ما زده ﻫم فوایدی داشته؛ از جمﻠه قﺤطی و وبایی که در
آﺳتانه جنگ اول جﻬانی ما را درگﯿر کرد ولی بنﯿادﻫای آموزش نوین
را در جامعه ما ﭘایهریﺰی کرد و مسﺆولان فﻬمﯿدند که وقت ﺗأﺳﯿس
دارالمعﻠمﯿن اﺳت.
از ﻃرف دیﮕر این ﭘدیده ارﺗﺒاﻃی جدید الﺰاما در امتداد ارﺗﺒاﻃات
گذشته نﯿست .ما وارد ﻋصر ارﺗﺒاﻃات خودانﮕﯿﺰ شدهایم که دو ویﮋگی
خاص دارند :مرکﺰیت یافتن خانه و برجسته شدن فردیت و فردگرایی.
اما واقعﯿت امروز چﯿست؟ دنﯿای ما مﺠازی شده یا دنﯿای مﺠازی ،
واقعی شده؟ من فﮑر میکنم ،ﺗرکﯿﺒی از این دو ،بر دنﯿای امروز ﺣاکم
اﺳت.
اگر چه شرایﻂ به وجود آمده از ویروس کرونا را می ﺗوان از زاویه ای
مﺜﺒت نﮕریست (ﺗوجه بﯿشتر به خانواده ،کاﻫش آلودگی ﻫوا و مﺤﯿﻂ
زیست و  )..اما از ﺗغﯿﯿر زیست فرﻫنﮕی و آنلاین ﭘﯿش امده نﯿﺰ نﺒاید
بﯿش از ﺣد ذوق زده باشﯿم .کنسرت ﻫای بدون مخاﻃب و ﺣتی
زیارتﻫا از اماکن متﺒرکه به شﮑﻞ آنﻠاین ،دیدار آنﻠاین از موزه ﻫا و
به شﮑﻞ کﻠی زندگی در فﻀای مﺠازی ﭘﯿامدﻫای روانی و اجتماﻋی
دربر خواﻫد داشت که روانشناﺳان باید ﻋواقب و نتﯿﺠه این نوع
روابﻂ را در فﻀای مﺠازی ﭘﯿﮕﯿری و ﺗعﻘﯿب کنند.
مﯿﻞ به کنترل و مدیریت در بﯿماری کرونا وجود دارد و آن مﯿﻞ
ممﮑن اﺳت مﺤﯿﻂ اجتماﻋی و ﺳﯿاﺳی را به ﺳوی اقتدارگرایی و
ﺗمرکﺰگرایی بﯿشتر بﮑشاند .
فﻀای مﺠازی ﻫمه چﯿﺰ را در معرض ﺗغﯿﯿر قرار داد و در امتداد آن
میﺗوان دید انتﻈارات از انسان و روابﻂ انسانی خﯿﻠی بﯿشتر شد و با
فراگﯿر شدن آن ظرفﯿتﻬای جدیدی کشف شد .در ﭘرﺗو این معاشرت
مﺠازی ﺗمایﻞ به گﻔتﮕو بﯿشتر شد و مﯿﻞ به گﻔتﮕو در باب زمﯿنهﻫای
زیادی باز شد و مشاﻫده شد که در فﻀای مﺠازی چه شﺒﮑهﻫایی
چه نرمافﺰاﻫایی مورد اقﺒال و ﺗوجه بﯿشتر مردم قرار گرفت.
ﻫمه گﯿر شدن فﻀای مﺠازی باﻋث شد بخشﻫایی از اخﻠاق خﯿﻠی
مﻬم شوند :اخﻠاق در گﻔتﮕو ،ﻋدالت ،شﻔﻘت و اینﻬا ﻫستند که جامعه
ما را زنده کرده و زنده نﮕه داشته اﺳت.
یﮑی از مخاﻃراﺗی که در جامعه ما وجود داشت گسﯿختﮕی و جدایی
مﯿان اقتصاد و فرﻫنگ بود ،که نمود آن را در گران شدن بنﺰین
مشاﻫده کردیم .اما ﻋمﻠﮑرد ﺣوزه بﻬداشت در رابطه اجتماع بﻬتر بود
و با اﻃﻠاع رﺳانی ﻫای مناﺳب و به موقع بدنه جامعه را برای ﭘذیرش
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این شرایﻂ ﺳخت آماده کرد .مطمﺌنا در ﺳطوﺣی که اﺣساس خطر
میشود گرایش به ﻫمﺒستﮕی و گﻔتﮕو بﯿشتر نﯿاز اﺳت.
ﭘس از مسﺌﻠة ﻫمهگﯿری شرکتﻫای ﻏﯿردولتی و شرکتﻫای بﺰرگ
به روی صﺤنه آمدند و بعﻀی از شرکتﻬا خﻂ ﺗولﯿد را به ﺳوی مواد
مورد نﯿاز شﻬروندان قرار دادند و کنار این مسائﻞ خود مسائﻞ بی
اخﻠاقی مﺜﻞ گران فروشی و انﺒار کردن این مواد مورد نﯿاز مردم ﻫم
دیده شد ﺳﻬم و نﻘش ﻏﯿردولتی ﻫا به ناچار بﺰرگ میشود.

جامعه در ﭘرﺗوی این نوع معاشرتﻫای مﺠازی ﺗمایﻞ به گﻔتﮕوی
بﯿشتری ﭘﯿدا کرد ،به گونهای که ارزشمندی گﻔتﮕو در جامعه قابﻞ
مشاﻫده اﺳت .در ﭘی ظﻬور کرونا ،در زمﯿنهﻫای اخﻠاقی ﻫم
بخشﻫایی از اخﻠاق مﻬم شد؛ مﺜﻞ اخﻠاق ﻏمخواری ،شﻔﻘت ،ﻋدالت
و اینﻬاﺳت که جامعه ما را زنده کرد.
دکتر خانﯿﮑی گﻔت :بعد از کرونا قابﻠﯿتﻫای فﻀای مﺠازی به چشم
آمد .الﺒته باید برای مﺒانی اخﻠاقی برای ﺗﻘویت آموزش آکادمﯿک و
ﺳﯿاﺳت و فرﻫنگ فﮑری کرد .به نﻈر بﺤران کرونا ،یک زاویه
دیﮕری گشود ،یعنی بازنﮕری در ﻫمه ﻋرصهﻫایی که در آن به ﺳر
میبریم و از جمﻠه این بازنﮕریﻫا ،بازنﮕریﻫای اخﻠاقی بود و از
جمﻠه بازنﮕریﻫای اخﻠاقی ،ﺗﻬﯿه ﭘروﺗﮑﻞﻫای اخﻠاقی بود .مﺜﻠا
درﺣوزه درمانی بالاخره با منابع کمﯿاب مواجه ﻫستﯿم .اینﮑه با چه
ﭘروﺗﮑﻞﻫایی این منابع را در اختﯿار بﯿماران قرار دﻫﯿم ،ﭘرﺳش اخﻠاقی
مﻬمی اﺳت .کارنامه جامعه ما در این منﻈر مﺜﺒت بود .در مﺠموع از
دل این ﭘروﺗﮑﻞﻫا میﺗوان دﺳتورالعمﻞﻫایی برای اقدام درآورد.
و نتﯿﺠه اینﮑه مﻘدمه اخﻠاقی زیستن رﺳﯿدن به ﺗأمﻠات اخﻠاقی و
ﭘرﺳشﻫای اخﻠاقی و ﭘرداختن به یک بازنﮕری کﻠی که بﯿشتر جای
این بازنﮕری را باید در نﻬادﻫا دید و جستﺠو کرد.

کرونا نشان داد چه بخشی از زندگی ما بﯿخود و زائد بوده ،از ماندن
در ﺗرافﯿک ﺗا ﺳﯿستم اداری و ﻏﯿره .ﻫمچنﯿن به نﻈر من میآید که
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نامه رئیس شورای عالی نظام پزشکی به رییس جمهوری درباره کنترل کرونا

دکتر مصطفی معین
ریﯿس شورای ﻋالی نﻈام ﭘﺰشﮑی
و ریﯿس ﻫﯿﯿت مدیره انﺠمن ایرانی
اخﻠاق در ﻋﻠوم و فناوری

دکتر مصطﻔی معﯿن ریﯿس شورای
ﻋالی ﺳازمان نﻈام ﭘﺰشﮑی در
فروردین ماه  4533در نامه ای
خطاب به ریﯿس جمﻬوری ﺿمن
ﺗشﮑر از دکتر روﺣانی و ﺳایر دﺳت
اندرکاران و ﻫمﮑاران جامعه ﭘﺰشﮑی
که در خﻂ اول مواجﻬه با ﭘاندومی
کرونا ﻫستند  ،مواردی را بر ﺣسب
وظﯿﻔه و به منﻈور کمک به کنترل
این بﺤران ،به اﺳتﺤﻀار وی رﺳاند.
متن نامه به شرح زیر اﺳت:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
با ﺳﻠام و درود،
اﺣتراماً ﺿمن ﺗشﮑر از جنابعالی و ﺳایر دﺳت اندرکاران و نﯿﺰ ﻫمﮑاران
جامعه ﭘﺰشﮑی که در خﻂ اول مواجﻬه با ﭘاندمی  COVID-21جان
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
ﺳﻠامت بصورت شﺒانه روزی و خالصانه مشغول انﺠام وظﯿﻔه ﻫستند ،ﺣسب
وظﯿﻔه دینی ،انسانی و ﺣرفه ای خود و به نمایندگی از آﺣاد جامعه ﭘﺰشﮑی
ایران و به منﻈور کمک به کنترل بﺤران ﭘاندمی  COVID-21در
کوﺗاﻫترین زمان و کمترین ﻫﺰینه ،موارد ذیﻞ به اﺳتﺤﻀار می رﺳد:
ﻫمانﮕونه که در نامه  51اﺳﻔندماه ﺳال  33رئﯿس کﻞ مﺤترم ﺳازمان نﻈام
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
اﺳتﻔاده از اختﯿارات موﺿوﻋه در قانون اﺳاﺳی و ﺣمایت ﻫمه جانﺒه دﺳتﮕاه
ﻫا از نﻘطه نﻈرات کارشناﺳی وزارت بﻬداشت درمان و آموزش ﭘﺰشﮑی،

امور در چﯿن ﺗوﺳﻂ شخﺺ ریﯿس جمﻬور آن کشور از ﺳاﻋات اولﯿه اﻋﻠام
شﯿوع این بﯿماری در اﺳتان ﻫوبی و یا مواﺿع مﻘامات بﻠند ﭘایه ﺳایر
کشورﻫا مصداق خوبی بر این مدﻋاﺳت.
ﻫمانﮕونه که مستﺤﻀرید کﻠﯿه رویدادﻫای بﺰرگ فرﻫنﮕی ،ﻫنری ،ورزشی
و اقتصادی در ﺳطح بﯿن المﻠﻠی ﻫمچون المپﯿک  5151ﺗوکﯿو ،جشنواره
کن ،مسابﻘات فرمول یک و بسﯿاری از موارد دیﮕر ﻋﻠﯿرﻏم ﺿرر و زیانﻬای
چند صد مﯿﻠﯿارد دلاری متوقف و یا به ﺗعویق افتاده که نشانﮕر اﻫمﯿت
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
خاص ،برنامه ﻫای ﻋمﻠﯿاﺗی و رویﮑردﻫای خود را بر این اﺳاس بنا نﻬند،
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
شد که نه ﺗنﻬا اقتصاد راﻫﺒر ﺳﯿاﺳت نﯿست بﻠﮑه ﺳﯿاﺳت و ﺗدبﯿر اﺳب
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
فروردین ماه  33رئﯿس کﻞ مﺤترم ﺳازمان در خصوص اﻫمﯿت فاصﻠه
گذاری فﯿﺰیﮑی بعنوان یﮑی از راﻫﮑارﻫای اﺳاﺳی قطع زنﺠﯿره انتﻘال این
ویروس ،بر ﺗوجه به موارد ذیﻞ در ﺣوزه ﻫای بﻬداشت و ﭘﯿشﮕﯿری و
ﺗشخﯿﺺ و درمان ﺗاکﯿد می نماید:
در حوزه بهداشت و پیشگیری:

الف -ابتﻠاء روزانه بﯿش از ﺳه ﻫﺰار نﻔر مورد جدید به ویروس کرونا ،نشان
می دﻫد که متأﺳﻔانه نتوانسته ایم از فرصت ﻃﻠایی ﺗعطﯿﻠات نوروزی بنﺤو
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
ادارات و مراکﺰ ﻏﯿر ﺿرور و ﺗداوم ﺗعطﯿﻠات مراکﺰ آموزشی ودانشﮕاﻫی ﺗا
ﻫرزمان که مورد نﯿاز اﺳت(ﺣتی بعد از ایام ﺗعطﯿﻠات نوروزی و ﺣداقﻞ ﺗا

شرط بﻠامنازع جﻬت کنترل وﺿعﯿت بﺤرانی کنونی اﺳت .مدیریت مستﻘﯿم
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ﭘایان فروردین ماه) اقدام گردد ،چرا که" :ﺳرچشمه شاید گرفتن به بﯿﻞ

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

چو ﺳﯿﻠی شود نتوان گرفتن به ﭘﯿﻞ!"

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

ب  -فراخوان و بسﯿج کﻠﯿه نﯿروﻫای ﺳﯿستم ﻫای بﻬداشتی و درمانی ﺳایر
دﺳتﮕاﻫﻬا چون ﻫﻠال اﺣمر ،نﯿروﻫای مسﻠح ،ﺳایرنﻬادﻫای مدنی ،خﯿریه
ﻫا،بخش خصوصی و در صورت نﯿاز آموزش ایشان جﻬت مﻘابﻠه فعالانه ﺗر

ﭘاندومی کرونا امری ﺿروری اﺳت که نﺒاید مشﮑﻠات ﺣاد کنونی موجب ﻏﻔﻠت

با این بﯿماری ،ﭘﯿدا کردن و ﺗشخﯿﺺ افراد مشﮑوک و اجرای دقﯿق و
صﺤﯿح کﻠﯿه ابعاد ﻃرح فاصﻠه گذاری و دیﮕر مﺤدودیت ﻫای ﺿروری.
ج -گﺰارش شﻔاف و صادقانه اﻃﻠاﻋات ﺗعداد مﺒتﻠایان ،ﺗعداد افراد بستری و
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.
د -فراﻫم کردن کﯿت ﻫای ﺗشخﯿصی به ﺗعداد مناﺳب جﻬت ﻏربالﮕری
افراد ناقﻞ ،بﯿماریابی فعال و قطع زنﺠﯿره انتﻘال.
در حوزه درمان و مراقبت:

الف -انﺠام اقدامات ﺣﻔاظتی و ﺣمایتی از کﻠﯿه افراد دخﯿﻞ در فرآیند مﻘابﻠه با
اﭘﯿدمی  COVID-21اﻋم از کادرﻫای بﻬداشتی و درمانی ،ﭘشتﯿﺒانی و کﻠﯿه
مشاﻏﻠی که در ﻃول مدت فاصﻠه گذاری مﺠﺒور به انﺠام وظایف مربوط ﻫستند
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
ﺳوال و ﺗاﺳف بﺰرگ باقی خواﻫد ماند و ﭘﯿشﮕﯿری از ﺗﮑرار وقایع ناگوار با
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
ﺗشخﯿصی -درمانی که می ﺗواند کﯿﻔﯿت درمان بﯿماران را مورد ﺗﻬدید قرار
دﻫد از جمﻠه مواردی اﺳت که باید مورد ﺗوجه ویﮋه قرار گﯿرد.
ب -ﺗﻘویت امﮑانات و ﺗﺠﻬﯿﺰات مراکﺰ درمانی ،نﻘاﻫتﮕاه ﻫا و مراکﺰ قرنطﯿنه
از جمﻠه مواردی اﺳت که ﻫم از جنﺒه ﭘﯿشﮕﯿری و ﻫم درمانی ﺣائﺰ اﻫمﯿت
اﺳت.
ج -ﺗﻘویت و ﺣمایت مﺤسوس از ارائه کنندگان خدمات ﺗشخﯿصی و درمانی
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
بﯿمه بﯿﮑاری جﻬت ﭘرﺳنﻞ مربوط نﯿﺰ از جمﻠه مواردی اﺳت که جﻬت ﺗداوم
ارائه خدمت مناﺳب ﺿروری اﺳت.

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
انﺠام می گﯿرد .ﭘرواﺿح اﺳت که ایﺠاد نﮕرانی و اﺳترس اﺣتمالی ﻋوارﺿی
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
ﺳﯿاﺳی و فﮑری نشان ﻋﻘﻠانﯿت دﺳتﮕاه ﺣاکمﯿتی اﺳت .بنابراین قﺒﻞ از آنﮑه
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.
با ﺗوجه به مﺒانی انسانی ،اﻋتﻘادی و نﮕاه مﺒتنی بر ارزش ﻫای والای اخﻠاقی،
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
ﺳﻘم ادﻋاﻫای ﺗشخﯿصی یا درمانی ﺗوﺳﻂ مراجع مختﻠف و بﻬره مندی از
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
ﭘﺰشﮑی ،مﺠمع انﺠمن ﻫای ﻋﻠمی و ﺳازمان نﻈام ﭘﺰشﮑی در اﺳرع وقت اقدام
و ﺿمن فراخوان ایده ﻫای بﻬداشتی ،ﺗشخﯿصی و درمانی و بررﺳی ﺳریع آنﻬا،
امﮑان بﻬره مندی و نﯿﺰ ﺗشخﯿﺺ ﺳره از ناﺳره مﯿسر گردد .ﻫمچنﯿن برخورد
قاﻃع با مداخﻠه کنندگان ﻏﯿر ﻋﻠمی و ﻏﯿر قانونی در فرآیندﻫای ﺗشخﯿصی و
درمانی بﯿماران و نﯿﺰ ﺳوداگران باید به جد مورد ﺗوجه کﻠﯿه مراجع ذیربﻂ قرار
گﯿرد.
بدون ﺗردید ماﻫﯿت انتﻘال ﺳریع این ویروس ،ﺿرورت اﺳتﻔاده از زیر ﺳاخت
ﻫای ،ITﻫوش مصنوﻋی ،فﻀای مﺠازی و شﺒﮑه ﻫای اجتماﻋی را بﯿش از
ﭘﯿش نمایان می ﺳازد .ﭘﯿشنﻬاد می شود این امر مﻬم در ﺣوزه ﺳﻠامت در کﻠﯿه
زمﯿنه ﻫای آموزش ﻋمومی و ﺗخصصی  ،بﻬداشتی -ﺗشخﯿصی و درمانی از
ﻃریق ﭘﺰشﮑی از راه دور  Tele medicineمورد ﺗوجه خاص واقع گردد.
با تشکر و آرزوی توفیق الهی
دکتر مصطفی معین
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وقتی وارد ﺣرفه ﭘﺰشﮑی شدم دیدم
این کار برای من که یک کارگر زاده
ﻫستم دشوار اﺳت .به ﻋنوان یک
ﭘﺰشک مﺠﺒور بودم بﺒﯿنم چﮕونه افراد
با مرگ دﺳت و ﭘنﺠه نرم می کنند و
یا ﺗسﻠﯿم آن می شوند .به ﻋنوان یک
ﭘﺰشک دیدم که ﻫرگﺰ نمی ﺗوانم
دﺳت روی دﺳت بﮕذارم.
ترجمه:
ﺳازمانﻬای بﻬداشت و درمان در
محمد خان احمدی
ﺗمامی جﻬان به ﺳرﻋت در ﺣال
روانشناس بالﯿنی
ﭘﯿشرفت جﻬت ﭘاﺳخﮕویی به نﯿازﻫا و
چالش ﻫای ﭘﺰشﮑی  ،اجتماﻋی و
ﺣﻘوقی ﻫستند .برای ارایه بﻬترین خدمات درمانی  ،اﺳتانداردﻫایی از ﺳوی
متولﯿان بﻬداشت در ﺳطح مﻠی و بﯿن المﻠﻠی ﺗعﯿﯿن می شوند .ﺗدوین
اﺳتانداردﻫا و ﺗصمﯿم گﯿری در فوریت ﻫا و ارائه ﭘروﺗﮑﻞ ﻫا برای درمان،
با مسائﻠی ﻫمراه اﺳت و منﺠر به ﺗغﯿﯿرات قابﻞ ﺗوجه در ارایه خدمات
درمانی می شود .این در ﺣالی اﺳت که در شرایﻂ ﭘاندمی شﯿوه ﻋمﻞ
متﻔاوت اﺳت و بی شک نﻘش اخﻠاق در آن بﯿشتر نمود می یابد.
در مﻘاله ﺣاﺿر ﺳعی بر آن اﺳت که یک چارچوب ﻋمﻞ اخﻠاقی برای
بﯿماری ﻫای ﻫمهگﯿری چون  COVID-21بﯿان شود.
مواد و روش ها
 COVID-21یک بﯿماری ﻫمه گﯿر ﻋﻔونی اﺳت که با ﺳرﻋتی بﯿشتر
از منابع مراقﺒت ﻫای بﻬداشتی و درمانی ما گسترش می یابد .از این رو ،
مسائﻞ اخﻠاقی این بﯿماری ﻫمه گﯿر با ﺗوجه به کمﺒود منابع جﻬت
ﺗخصﯿﺺ به بﯿماران باید مورد ﺗوجه قرار گﯿرد .برای دﺳتﯿابی به این ﻫدف
از ﭘروﺗﮑﻞ ﻫای اخﻠاقی بﯿماری اچ آی وی  /ایدز (که بﯿماری ﻫمه گﯿری
اﺳت که در دﻫه  4331برای آن اجماع اخﻠاقی شﮑﻞ گرفت) و اﺳتدلالﻬای
اخﻠاقی برای اختصاص اﻋﻀای بدن در ﭘﯿوند ﻋﻀو جامد (که موارد اخﻠاقی
این موﺿوع نﯿﺰ ﺗعﯿﯿن شده اﺳت) به ﻋنوان مرجع اﺳتﻔاده شد و شﺒاﻫتﻬا و

اختﻠافات انﻬا با  COVID-21بررﺳی و در نﻬایت ﺗوصﯿه ﻫایی برای
اقدام اخﻠاقی در رابطه با این بﯿماری ارائه شد.
در ﺣالی که کشورﻫای ﺳراﺳر جﻬان با بﯿماری ﻫمه گﯿر COVID-21
مﺒارزه می کنند  ،بسﯿاری از مسایﻞ اخﻠاقی  ،اجتماﻋی و ﺣﻘوقی به چالش
کشﯿده شده اﺳت .این چالش ﻫای اخﻠاقی  ،ﺗصمﯿم گﯿرندگان و ﻫمه
ﺳﯿستم ﻫای موجود در جامعه را وادار می کند ﺗا فرﺿﯿات اﺳاﺳی و مﺒانی
خدمات بﻬداشتی و درمانی فعﻠی را دوباره مورد بررﺳی قرار دﻫند .در ادامه
ﻫریک از این چالش ﻫا مور بﺤث قرار می گﯿرند:
 .4با ﺗوجه به خطر بالای آلودگی در ﻫنﮕام مراقﺒت از بﯿماران ،
مسﺌولﯿتﻬای ﺣرفه ای کارکنان بﻬداشت و درمان در معالﺠه بﯿماران
مﺒتﻠا به این ویروس چﯿست؟ آیا ارائه دﻫندگان ﺣق دارند از معالﺠه
بﯿمار مﺜﺒت  COVID-21امتناع ورزند  ،یا اینﮑه وظﯿﻔه ﺣرفه ای
برای معالﺠه بﯿمار دارند و مﻬم نﯿست که خطر شخصی چه مﯿﺰان
باشد؟
در ﻃول ﻫمه گﯿری  ، HIV / AIDSاین موﺿوع به شدت ﺗﺤﻠﯿﻞ شد.
برخی صاﺣﺒنﻈران ،از ﺗﺌوریﻫای اخﻠاقی مﺒتنی بر فﻀﯿﻠت برای ﺗوجﯿه
انتﻈار ﭘﺰشﮑان ،ﻋﻠﯿرﻏم خطر شخصی ،اﺳتﻔاده می کردند .برخی دیﮕر
اظﻬار داشتند که از ﭘﺰشﮑان انتﻈار نمی رود که خود را در معرض خطر
مشابه به خودکشی قرار دﻫند . .کدام دیدگاه اخﻠاقی اﺳت؟ آیا مﺤدودیت
معﻘول برای این خطرات فرﺿی وجود دارد؟
در ﺣﯿن ارائه خدمات مراقﺒتی مﯿﺰان خطر ذاﺗی وجود دارد .امتناع از معالﺠه
بﯿماران مﺒتﻠا به بﯿماری ﻫای ﻫمه گﯿری چون  HIVدر ﻃول ﻫمه گﯿری
ﺣمایت اندکی دریافت کرده اﺳت .اکنون راه ﻫای قابﻞ اﻃمﯿنانی برای
مﺤافﻈت از خود در ﻫنﮕام مراقﺒت از بﯿماران در زمان وقوع بﯿماری ﻫای
ﻫمه گﯿری چون ایدز و  COVID-21به وجود آمده اﺳت .اﺳتﻔاده از
وﺳایﻞ مﺤافظ شخصی مناﺳب  ،راه قابﻞ قﺒولی برای جﻠوگﯿری از قرار
گرفتن در معرض بﯿماری و مﺤدود کردن انتشار آن می باشد .با این وجود،
گﺰارش ﻫا در رﺳانه ﻫا نشان می دﻫد که بسﯿاری از موﺳسات از وﺳایﻞ
مﺤافﻈت شخصی کافی برای مﺤافﻈت مناﺳب از کارمندان و متخصصان
مراقﺒت ﻫای بﻬداشتی برخوردار نﯿستند ،که این امر ﭘویایی اخﻠاقی را ﺗغﯿﯿر
می دﻫد.
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از ﺳویی ،باید در نﻈر داشته باشﯿم که جمعﯿت خاصی (مانند افراد بالای
 31ﺳال)  ،افراد دارای شرایﻂ مﺰمن اﺳاﺳی و مراقﺒﯿن باردار نسﺒت به
اثرات  COVID-21آﺳﯿب ﭘذیرﺗر ﻫستند .ﭘﺰشﮑان نﯿﺰ جﺰئی از زیر
مﺠموﻋهﻫای آﺳﯿب ﭘذیر ﻫستند که بﯿش از دیﮕران در معرض خطر
ﻫستند .این گروه با مراقﺒت از بﯿماران در صورت نداشتن وﺳایﻞ مﺤافظ
مناﺳب  ،موارد ابتﻠای بﯿشتری نشان می دﻫند.
ﭘاﺳخ نﻬایی :در صورت وجود ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔاظتی مناﺳب  ،ما وظﯿﻔه اخﻠاقی
ﭘﺰشک ﺣرفه ای را مراقﺒت از بﯿماران مﺜﺒت  COVID-21می دانﯿم.
ما ﻫمچنﯿن ﺗوصﯿه می کنﯿم که وظﯿﻔه مراقﺒت از بﯿماران مﺜﺒت
 COVID-21در مورد کارآموزان نﯿﺰ اﻋمال شود .با ورود به ﺣرفه
ﭘﺰشﮑی  ،باید درک کنند که از این ﻃریق  ،آنﻬا ﺗعﻬدات اخﻠاقی لازم را
برای ﻫمه و در ﻫمه شرایﻂ آن به ﻋﻬده می گﯿرند .با ﺗوجه به خطر انتشار
بﯿماری  ،ﺗوصﯿه می کنﯿم ﻫر مراقب از ارزیابی فردی خود برای ارزیابی
مﯿﺰان خطر ابتﻠا  ،ﻫنﮕام مراقﺒت از یک بﯿمار مﺜﺒت COVID-21
اﺳتﻔاده کند .از آنﺠا که داده ﻫای بﯿشتری در رابطه با خطرات مربوط ظاﻫر
می شوند  ،اﺳتانداردﻫای جدید باید ارزیابی و اجرا شوند .کﻠﯿه کارمندان
مراقﺒت ﻫای بﻬداشتی باید در زمﯿنه اقدامات اﺣتﯿاﻃی جﻬانی کامﻠاً آموزش
بﺒﯿنند.
 .5چﮕونه باید موارد مﺜﺒت را به مردم و کارمندان بﯿمارﺳتان گﺰارش
کنﯿم؟
در رابطه با بﯿماری ﻫای ﻫمه گﯿری چون HIVاجماﻋی وجود دارد که
بر اﺳاس آن ﭘﺰشﮑان وظﯿﻔه اخﻠاقی دارند ﺗا مﺤرمانه بودن اﻃﻠاﻋات بﯿمار
را ﺣﻔظ کنند ،اما این وظﯿﻔه ممﮑن اﺳت به دلﯿﻞ نﯿاز به مﺤافﻈت از
دیﮕران که در در معرض خطر قرار دارند نادیده گرفته شود .اگرچه ﭘﺰشﮑان
وظﯿﻔه اخﻠاقی دارند ﺗا از مﺤرمانه بودن اﻃﻠاﻋات بﯿماران مﺤافﻈت کنند ،
اما این مسﺌولﯿت را می ﺗوان برای مﺤافﻈت از دیﮕر اﻋﻀای جامعه که در
معرض خطر ﻫستند کنار گذاشت.
ﺣﻔظ ﺣریم خصوصی بﯿماران مﺒتﻠا به  COVID-43ﻫنﮕام انﺠام این کار
به یک چالش اخﻠاقی ﺗﺒدیﻞ شده و باﻋث آﺳﯿب رﺳاندن به ﺳایر اﻋﻀای
جامعه می شود .ﺗﻔاوت اصﻠی بﯿن ﻫمه گﯿر فعﻠی  COVID-21و
بﯿماری اچ آی وی  /ایدز این اﺳت که ﻫﯿچﮕونه ﺗابوی اجتماﻋی –
فرﻫنﮕی ،ننگ و ﭘﯿش داوری با آزمایش مﺜﺒت  COVID-21به وجود
نمی آید .از این روی  ،شﮑستن مﻬر مﺤرمانه در این بﯿماری به اندازه ای
که در  HIV / AIDSچالش زاﺳت ،مشﮑﻞ ﺳاز نﯿست.
ﭘاﺳخ نﻬایی :ما باید مراکﺰ درمانی را ﺗشویق کنﯿم که به منﻈور ﺣمایت از
کارکنان ،نسﺒت به وﺿعﯿت مﺜﺒت  COVID-21بﯿماران ﻫشدار دﻫند.
ﻋﻠاوه بر این  ،ﺗوصﯿه می شود که بﯿماران مﺒتﻠا به  COVID-21می
ﺗوانند شرایﻂ خود را به آن دﺳته از افراد که ممﮑن اﺳت در معرض خطر

قرار داشته باشند اﻃﻠاع دﻫند و به آنﻬا فرصت داده شود ﺗا چﮑاپ کنند.
درنﻬایت  ،با ﺗوجه به ﻋوارض بالا و مﯿﺰان مرگ و مﯿر و مﯿﺰان آلودگی
 ، COVID-21مﺤرمانه بودن باید به نﻔع بﻬداشت ﻋمومی مﺤدود شود.
ﻫمچنﯿن بسﯿار ﺿروری اﺳت که ﭘﺰشﮑان و ﺳﯿستم ﻫای بﯿمارﺳتانی موارد
مﺜﺒت را به ﺳازمان ﻫای ﻋمومی گﺰارش دﻫند ﺗا داده ﻫا به صورت دقﯿق
جدول بندی و ﺗﺠﺰیه و ﺗﺤﻠﯿﻞ شوند و ﺗصمﯿمات درمانی و ﺗخصﯿﺺ منابع
صورت گﯿرد.
 .5در صورت مﺤدود بودن ﺗست ﻫای موجود  ،کدام یک از اﻋﻀای
جامعه باید برای  COVID-21ﻏربالﮕری و آزمایش شوند؟
ﺗا زمانی که ﺗعداد ﺗست ﻫا مﺤدود باشد و ﺣساﺳﯿت و ویﮋگی ﺗست ﻫا
ﭘایﯿن ﺗر از ﺣد باشد ﻏربالﮕری و آزمایش نشانﮕر یک چالش اخﻠاقی اﺳت.
چه کسی باید ابتدا آزمایش بدﻫد و از بﯿن آنﻬایی که آزمایش می دﻫند ،
چه کسی باید اول بررﺳی شود؟ بﺤث اخﻠاقی در مورد ﻏربالﮕری ، HIV
با بﻬﺒود ﺗست ﻫای ﻏربالﮕری و کاﻫش انگ در ارﺗﺒاط با این بﯿماری ،
ﺗﮑامﻞ یافت .ﻫﯿچ ﺗوجﯿه ﭘﺰشﮑی برای ﻏربالﮕری ﻫمه وجود نداشت .ﻫرچه
 HIVﻋادی ﺗر شود و ﺗشخﯿﺺ زودﻫنﮕام مﺰایای بﻘا را فراﻫم کند ،
ﻏربالﮕری شﯿوع بﯿشتری ﭘﯿدا می کند.
در ﺣالی که روشﻬای ﻏربالﮕری  HIVمی ﺗواند ﺗا ﺣدودی به بﯿماری ﻫمه
گﯿر  COVID-21ﺗعمﯿم داده شود ،ﺗﻔاوﺗﻬای واﺿﺤی بﯿن این دو وجود
دارد .ما کامﻠاً نمی دانﯿم که چﮕونه  COVID-21گسترش می یابد و
ما نمی دانﯿم چه کسی از ﻏربالﮕری بﯿشترین ﺳود را می برد .ﻋﻠاوه بر این
 ،ﺗعداد آزمایش ﻫای قابﻞ اﺳتﻔاده ﻫنوز مﺤدود اﺳت .برای به دﺳت آوردن
نتایج قابﻞ اﻃمﯿنان ﺗر  ،باید چندین نﻔر را چندین بار آزمایش کنﯿم.
ﭘاﺳخ نﻬایی :بﯿماران مﺒتﻠا به ﻋﻠائم باید مورد آزمایش قرار بﮕﯿرند زیرا
ﺗشخﯿﺺ زودرس و درمان ﺣمایتی به نﻔع آنﻬا اﺳت و فﮑر می شود که
بﯿشتر این شﯿوع ناشی از بﯿماران فعال ﻋﻠامت دار باشد .از آنﺠا که ﺗست
ﻫا و آزمایش ﻫای بﯿشتری با مﯿﺰان ﺗشخﯿﺺ بﻬتر در دﺳترس می باشد ،
آزمایش کارکنان مراقﺒت ﻫای بﻬداشتی بدون ﻋﻠامت ،به منﻈور جﻠوگﯿری
از ﻋﻔونت ناخواﺳته بﯿماران در معرض خطر بالا که با آنﻬا در ﺗعامﻞ ﻫستند،
ﺗوصﯿه می شود .ﺳرانﺠام  ،با ﺗﮑامﻞ و در دﺳترس بودن آزمایشات ،
ﻏربالﮕری جﻬانی را ﺗوصﯿه می شود.
 .1چﮕونه منابع کمﯿاب مانند ﺗختخواب ، ICU ،دﺳتﮕاه ﻫای ﺗﻬویه
مطﺒوع و برخی داروﻫای خاص را اختصاص می دﻫﯿم؟
ﺗوجــــه زیادی به ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب در ﻃول ﻫمهگﯿری
 COVID-21شده اﺳت .روش ﻫا و دﺳتورالعمﻞ ﻫای بی شماری
اکنون در اختﯿار بﯿمارﺳتان ﻫا و ارائه دﻫندگان خدمات درمانی قرار دارد.
بﻬتر اﺳت ﺗصمﯿمات درباره ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب به دو ﻃﺒﻘه مﺠﺰا ﺗﻘسﯿم
شوند :ﺗخصﯿﺺ منابع مﺤدود مشخﺺ و منابع نامﺤدود.
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منشورﻫای اخﻠاقی و راﻫنماﻫایی که برای ﭘﯿوند اﻋﻀا ﺗدوین شده اﺳت
راﻫﮑاری را برای ﺗخصﯿﺺ منابع مﺤدود ارائه می دﻫند .ﺗصمﯿم درباره
اﻫدا ﻋﻀو بﯿشتر بر گﯿرنده و مﯿﺰان ﺳودمندی آن برای گﯿرنده ﺗمرکﺰ دارد.
این دﺳتورالعمﻞ ﻫا بر مﺒنای نتایج قابﻞ اندازه گﯿری ﭘایه گذاری شده اند.
ارزش اجتماﻋی و کامﻞ بودن زندگی گﯿرنده وارد معادله نمی شود زیرا
اﻋﻀای بدن ﻃﺒق ﭘروﺗﮑﻞ ﺳختﮕﯿرانه ﺗخصﯿﺺ می یابند .بنابراین ،ارگان
و ﻋﻀو ﭘﯿوندی در زمره منابع مﺤدود مشخﺺ ﻫستند .زمانﯿﮑه ﭘﯿوند ﻋﻀو
صورت می گﯿرد نمی ﺗوان ﻋﻀو ﭘﯿوند شده را به واﺳطه ﭘﯿدا شدن فرد
مناﺳب ﺗر از فرد قﺒﻠی گرفت و به دیﮕری ﭘﯿوند زد .ولی منابع کمﯿاب
نامﺤدود اینﮕونه نﯿستند .منابع کمﯿاب نامﺤدود منابعی ﻫستند که ممﮑن
اﺳت در یک دوره اﺳتﻔاده شوند ولی می ﺗوان از آنﻬا مﺠدد اﺳتﻔاده کرد.
مﺜﻠا دﺳتﮕاه ونتﯿﻠاﺗور که برای یک بﯿمار اﺳتﻔاده می شود وقتی فردی دیﮕر
بﯿشتر نﯿاز داشته باشد می ﺗوان برای او اﺳتﻔاده نمود.
این ﺗمایﺰﻫای مﻬم بﯿن ﺗخصﯿﺺ منابع کامﻠاً مﺤدود مانند ارگانﻬا و
ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب نامﺤدود مﺜﻞ ونتﯿﻠاﺗور ،چالشﻬای اخﻠاقی مﺠﺰایی
را ارائه می دﻫد .چندین راﻫﮑار به ﻋنوان ﺗوجﯿه اخﻠاقی برای ﺗخصﯿﺺ
منابع کمﯿاب نامﺤدود ﭘﯿشنﻬاد شده اﺳت :به ﻋنوان مﺜال  ،درمان ﻫمه
بﯿماران به ﻃور یﮑسان  ،اولویت دادن به بدﺗرین بﯿماران  ،اﺳتﻔاده از منابع
دﺳت اول  ،به ﺣداکﺜر رﺳاندن مﺰایا و بالا بردن ﺳودمندی اجتماﻋی .در
ﻃی بﯿماری ﻫمه گﯿر  ،COVID-21برخی منابع مانند ﺗخت ﻫای
 ، ICUدﺳتﮕاه ﻫای ﺗﻬویه مطﺒوع  ،و دﺳترﺳی به آزمایش با کمﺒود نسﺒی
مواجه اند .دانشﮕاه واشنﮕتن در ﺳنت لوئﯿس  ،دانشﮕاه ﭘﯿتسﺒورگ و ایالت
نﯿویورک مدلی را برای ﺗعﯿﯿن اولویت جﻬت ﺗخصﯿﺺ منابع ﺗدوین کرده
اﺳت این مدل بر اﺳاس ﺳن و ﻋوارض جانﺒی بﯿماری برای فرد ،جﻬت
ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب به بﯿماران خاص می باشد.
یﮑی دیﮕر از ویﮋگی ﻫای ﻫمه گﯿری فعﻠی  ،ﭘشتﯿﺒانی جمعی جامعه برای
ﺣﻔظ منابع کمﯿاب اﺳت .اگرچه ﻋموماً قابﻞ ﺳتایش اﺳت  ،اما ﺗﻠاش برای
ﺣﻔظ این امر ممﮑن اﺳت گمراه کننده باشد .ما افرادی را دیده ایم که
خواﺳتند برای نﺠات منابع کمﯿاب یک کار خوب انﺠام دﻫند ،ولی از
دﺳتورالعمﻠﻬای ﻋمﻠی ﻏافﻞ می شوند .ﺗﺠربه نشان داده اﺳت  ،ﭘﺰشﮑان
به جای دلﯿﻞ بﻬره گﯿری از منابع  ،صرفه جویی در منابع را دلﯿﻞ اصﻠی
ﻋمﻞ فعﻠی می دانند.
ﭘاﺳخ نﻬایی :اول  ،ﺗوصﯿه می شود قﺒﻞ از بررﺳی موﺿوﻋات مربوط به
ﺗخصﯿﺺ منابع ،ابتدا در ﺗصمﯿمات درمانی مرﺗﺒﻂ با بﯿماران COVID-
 21و ﻏﯿر  ، COVID-21شایستﮕی ﭘﺰشﮑی مورد ارزیابی قرار گﯿرد و
با رﻋایت اﺳتانداردﻫای مراقﺒت ﺗدوین شده  ،منابع را ﺣﻔظ نمود .دوم ،
ﺗوصﯿه می شود که مﻘررات اﺗخاذ شده برای ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب مﺤدود
بصورت ﺳﯿستماﺗﯿک و با شﻔافﯿت کامﻞ ،برای کاﻫش خسارت وارده به

بﯿمارانی که در اﺳتﻔاده از منابع مﺤدود در اولویت نﯿستند ،دنﺒال شود .ﺳوم
 ،ﺗوصﯿه می شود که ﭘروﺗﮑﻞ ﻫا به ﻃور منﻈم مورد بررﺳی قرار گﯿرند ﺗا
بتوانند ﺗغﯿﯿرات لازم را در ﭘاﺳخ به دانش روزافﺰون ما از COVID-21
به وجود آورند.
 .3با ﺗﻀعﯿف قوانﯿن  FDAمرﺗﺒﻂ با ﺗﺤﻘﯿق و ﺗﻀعﯿف معﯿارﻫای صدور
گواﻫﯿنامه در ﺣوزه ﭘﺰشﮑی  ،چه نﮕرانی ﻫای اخﻠاقی ایﺠاد می شود؟
در ﻃول ﻫمه گﯿری  ، HIV / AIDSمﻘامات دولتی ﺗﺤت فشار قرار
گرفتند ﺗا اﺳتﺜنائاﺗی را برای مطالعه انسانی قایﻞ شوند .ﺣامﯿان این ﻃرح
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.
قوانﯿن  FDAدر جﻬت آزمایش داروﻫا روی انسان برای ﺗسریع در ﭘﯿدا
کردن راه درمان اصﻠاح شدند.
از وقتی بﯿماری ﻫمه گﯿر  COVID-21شناﺳایی شد ،مﺤﻘﻘان با جدیت
ﺗﻠاش می کنند ﺗا ﻃﺒق آیﯿن نامه ﻫای موجود واکسن ﻫای ﺿد این بﯿماری
کشف کنند .برای ﺗسریع در دﺳت یابی به درمان این بﯿماری ،مﺤدودیتﻬای
مطالعاﺗی در زمﯿنه  COVID-21کاﻫش یافته ﺗا بدین ﺗرﺗﯿب ﺗعداد
مطالعات در این ﻋرصه افﺰایش یابد .الﺒته با چنﯿن رویﮑردی ،جای ﺗعﺠب
نﯿست که روشﻬای جایﮕﺰین ﻏﯿر معمول که از ﻃریق منابع ﻏﯿر ﻋﻠمی
منتشر می شوند جان بﯿماران را ﺗﻬدید می کنند.
ﭘاﺳخ نﻬایی :ﺗوصﯿه می شود ﻫﯿچ درمانی یا ﭘﯿشﮕﯿری را که ﺗوﺳﻂ FDA
ﺗأیﯿد نشده اﺳت  ،ﺗرویج نﮑنﯿد .اگرچه ممﮑن اﺳت روند ﺗأیﯿد بر اﺳاس
نﯿاز اﺳاﺳی ﺗسریع شود  ،اما روندی که در ﻋﻠم اﺳتوار اﺳت باید ﺣﻔظ شود.
به ﻃور صریح  ،اگرچه ممﮑن اﺳت دﺳتورالعمﻞ ﻫای اﻋتﺒار ﺳنﺠی بر
مﺒنای نﯿاز ﺗغﯿﯿر کنند ولی ﺗوصﯿه می شود که این روند باید اﻋتماد ﻋمومی
را ﺣﻔظ کند .و در این راه شﻔافﯿت مﻬم اﺳت.
 .3چﮕونه می ﺗوانﯿم به مسائﻞ مربوط به ﭘایان زندگی بپردازیم؟
داده ﻫای مربوط به بﯿماری ﻫمه گﯿر  HIV / AIDSنشان داد که ﺗنﻬا
 ٪31از بﯿماران درمورد ﭘایان زندگی با ﭘﺰشک خود درباره ﭘایان زندگی
صﺤﺒت کرده اند  .این یافته ﻫا منﺠر به ﺗدوین اﺳتانداردی در برنامه درمان
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.
مﻔﻬوم ﺗصمﯿم گﯿری مشارکتی به ﻃور ویﮋه به بﺤث درباره اﻫداف درمان
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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اخﯿراً ﺗوجه زیادی به این موﺿوع صورت گرفته اﺳت که آیا باید  CPRرا
بر روی بﯿماران  COVID-21مﺜﺒت انﺠام دﻫﯿم یا خﯿر .این ﺳﺆالی
اﺳت که به مﻔاﻫﯿم بﯿﻬودگی  ،ﺗخصﯿﺺ منابع و ایمنی ارائه دﻫنده می
ﭘردازد .داده ﻫا ﺣاکی از آن اﺳت که ﺣداقﻞ  ٪51از بﯿمارانی که در معرض
 COVID-21ثانویه قرار گرفته اند ممﮑن اﺳت بﻬﺒود ﭘﯿدا کنند  ،بدین
ﺗرﺗﯿب انﺠام  CPRیک ﻋمﻞ بﯿﻬوده اﺳت.
ﺗوصﯿه :ما یک رویﮑرد گام به گام را برای ﺳﺆال در مورد مشﮑﻠات ﭘایان
زندگی در بﯿماران مﺒتﻠا به  COVID-21ﺗوصﯿه می کنﯿم .اول  ،مطابق
با اﺳتاندارد درمان  ،باید اﺣتمال مﻔﯿد بود  CPRبرای بﯿمار بررﺳی شود
و اگر مﻔﯿد اﺳت و اﺣتمال اﺣﯿای بﯿمار را بالا می برد از آن اﺳتﻔاده شود.
دوم  ،ارائه دﻫندگان فﻘﻂ در صورت دﺳترﺳی به ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣمایتی کافی
مﻠﺰم به انﺠام  CPRباشند .ﺳرانﺠام  ،مسأله ﺗخصﯿﺺ منابع باید جدا از
ﺳﺆال  CPRدر نﻈر گرفته شود و باید از الﮕوریتم ﻫای ذکر شده در بالا
برای ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب به ﻃور کﻠی ﭘﯿروی کند .ﻫنﮕامی که به نﻈر
می رﺳد  CPRاز نﻈر ﭘﺰشﮑی جواب نمی دﻫد ،این ﺗصمﯿم باید به ﺳرﻋت
به بﯿمار و خانواده بﯿمار ابﻠاغ شود .اقدامات ﺗسﮑﯿنی باید بدون ﺗأخﯿر ارائه
شود.
.
بحث و نتیجه گیری
ﻫمه گﯿری  COVID-21باﻋث ﺗغﯿﯿرات گسترده و ﺳریع در اولویت
ﻫای ﭘﺰشﮑی و اجتماﻋی ما شده اﺳت .در این راﺳتا ،برخی از ﺗعﻬدات
اخﻠاقی بدون ﺗغﯿﯿر مانده اند .ﺗعﻬد ما به شﻔافﯿت  ،ﭘﯿشرفت و ارزشمندی
زندگی بشر ،ﻋمﯿﻘاً ریشه دار ﻫستند .در دوران چالش زای ﻫمه گﯿری
بﯿماری ، COVID-21جامعه باید در اولویت بندی ﻫای خود در ﺗمام

زمﯿنه ﻫای اقتصادی  ،ﺳﻠامت شخصی یا بﻬداشت ﻋمومی  ،ﻫوشﯿار باشد.
ﺗصمﯿمات مربوط به ﺗعﯿﯿن مسﯿرﻫای ما باید با مﯿﺰان دﺳترﺳی به منابع
کمﯿاب  ،مطابﻘت داشته باشد .ﺣﻔظ فاصﻠه اجتماﻋی باید به ﻋنوان یک
اولویت در نﻈر گرفته شود .ارزیابی دایمی روشﻬای ﺗریاژ یک ﺿرورت اﺳت
و ﺗﺠارب ارزشمند مراقﺒﯿن ما در خطوط مﻘدم باید در ﺗدوین روش ﺗﺤول
یافته ﺗر مورد ﺗوجه قرار گرفته و گنﺠانده شود.
ارائه دﻫندگان خدمات درمانی و بﻬداشتی  ،باید بدانند ﻫرگونه مداخﻠه ای
که در مورد یک بﯿمار انﺠام می دﻫند نه ﺗنﻬا بر آن بﯿمار بﻠﮑه بر ﺗمامی
افراد جامعه مﻬم و ﺗاثﯿرگذار اﺳت.
ﻫمه گﯿری بﯿماری  COVID-21ﭘر از چالش ،نااﻃمﯿنانی و قﻠمروﻫای
ﻏﯿرقابﻞ ﭘﯿش بﯿنی اﺳت .بی شک در مراﺣﻞ اولﯿه این بﺤران چالش ﻫای
اخﻠاقی ،ﭘﺰشﮑی  ،اجتماﻋی و ﺣﻘوقی چشم گﯿر بودند  ،اما ﭘﺰشﮑان معالج
ﺳعی کردند با ﺗوجه به ﭘروﺗﮑﻞ ﻫای موجود در مورد ﺳایر بﯿماری ﻫمه گﯿر
مانند  HIV / AIDSو مدل ﻫایی که برای ﺗخصﯿﺺ منابع کمﯿاب که
بطور گسترده در ﭘﯿوند ﻋﻀو مورد اﺳتﻔاده قرار می گﯿرند ،راﻫﮑارﻫایی برای
چالش ﻫای موجود در ﻫمه گﯿری بﯿماری  COVID-21جستﺠو و آیﯿن
نامه ﻫایی ﺗدوین نمایند .اما رویﮑرد اخﻠاقی ما نسﺒت به مﻬم ﺗرین چالش
این ﻋصر باید ﻫمراه با ﺗعﻬد ،شﻔافﯿت  ،ﺣمایت و ﭘاﺳخﮕویی به ﺗغﯿﯿر باشد.
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بیوتکنولوژی و ویروس کرونا

از دیدگاه پروفسور زبتا خان شینواری برنده جایزه اخلاق ابن سینا

که بﯿوﺗﮑنولوژی این ﺳوال را جواب می دﻫد که منشا این ویروس از
کﺠاﺳت؟!
آیا اصول و قوانینی در بیوتکنولوژی وجود دارد؟
بﯿوﺗﮑنولوژی رویﮑردی کامﻠا بﯿن رشته ای اﺳت  .بخش بﯿو ﻫر چﯿﺰی که
به زندگی مرﺗﺒﻂ اﺳت را شامﻞ می شود ،برای مﺜال ﻋﻠوم زیستی ،ﻋﻠوم
ﺣﯿوانی ،مﯿﮑروبﯿولوژی ،بﯿوانﻔورماﺗﯿک و ﻋﻠوم ﭘﺰشﮑی .در بخش ﺗﮑنولوژی
شما به یک ﺳﯿستم مﻬندﺳی نﯿاز دارید؛ فﯿﺰیک ،شﯿمی و فناوی اﻃﻠاﻋات
و… که در این بخش (ﺗﮑنولوژی) مورد اﺳتﻔاده قرار می گﯿرند.
امنیت زیستی ،که گمان می رود امروزه به وسیله

ﭘرفسور زبتاخان شﯿنواری برنده چﻬارمﯿن دوره از جایﺰه اخﻠاق ابن ﺳﯿنای
یونسﮑو از ﭘاکستان در گﻔتﮕویی آنﻠاین که به ﻫمت کمﯿسﯿون مﻠی یونسﮑو
ایران در اردیﺒﻬشت ماه ﺳال  4533برگﺰار شد به ﺳوالات مطرح شده درباره
بﯿوﺗﮑنولوژی و ویروس کرونا با گریﺰی به مﻔﻬوم اخﻠاق زیستی ﭘاﺳخ داد.
در ابتدای این گﻔتﮕو ﭘروفسور شﯿنواری مﻘدمهای درخصوص یﮑی از ﺣوزه
ﻫای مﻬم و ﺗخصصی خود ،یعنی بﯿوﺗﮑنولوژی گﻔت :بﯿوﺗﮑنولوژی از دو
کﻠمه بﯿو یعنی زندگی و ﺗﮑنولوژی ﺗشﮑﯿﻞ شده اﺳت .زمانی که شما از
ﺗﮑنولوژی در ﻋﻠوم زندگی اﺳتﻔاده می کنﯿد ،این کار در ﺣﻘﯿﻘت ﻫمان
بﯿوﺗﮑنولوژی اﺳت .بﯿوﺗﮑنولوژی در واقع رویﮑردی بﯿن رشتهای اﺳت که
به بررﺳی ﺗاثﯿرات ﺗﮑنولوژی بر زندگی می ﭘردازد .برای مﺜال با اﺳتﻔاده از
این دانش شما می ﺗوانﯿد جانداران دﺳتﮑاری شده ژنتﯿﮑی خﻠق کنﯿد و یا
زندگی مصنوﻋی ایﺠاد کنﯿد ،کاری که اخﯿرا در دنﯿا انﺠام می شود .در این
فرآیند شما می ﺗوانﯿد از یک ﺳﯿستم مﻬندﺳی اﺳتﻔاده کنﯿد ،ﻫر چﯿﺰی را
ﻃراﺣی کنﯿد و ﺳپس به آزمایشﮕاه رفته و آن را بسازید! ﺗﻔاوت موجودات
ناشی از ﺗﻔاوت ﻫای  DNAاﺳت .با جابه جایی اﻃﻠاﻋات ، DNAما
شاﻫد شﮑﻞ گﯿری موجودات متﻔاوﺗی ﻫستﯿم؛ ﻫمانطور که دو برادر نﯿﺰ به
دلﯿﻞ ﺗﻔاوت ﻫای  DNAبا ﻫم فرق دارند .امروز که ویروس کوید  43دنﯿا
را ﺗﺤت ﺗاثﯿر قرار داده ،موﺿوع بﯿوﺗﮑنولوژی نﻘش بسﯿار مﻬمی دارد ،چرا

ویروس کرونا مورد تهدید قرار گرفته ،چیست؟
ما باید بﯿن امنﯿت زیستی و ایمنی زیستی ﺗﻔاوت قائﻞ شویم .ایمنی زیستی
بدین معناﺳت؛ ﻫنﮕامی که در آزمایشﮕاه کار می کنﯿد ،وقتی درگﯿر
مﻬندﺳی زیستی ﻫستﯿد و یا کارﻫایی از این قﺒﯿﻞ باید مﺤﯿﻂ خود را امن
کنﯿد ،یعنی اﻃمﯿنان ﺣاصﻞ کنﯿد که ﻫﯿچ چﯿﺰی از آزمایشﮕاه به خارج
نرود ،چراکه شما در ﺣال انﺠام آزمایش ﻫستﯿد و ﻫر چﯿﺰی که از آزمایشﮕاه
بﯿرون برود می ﺗواند به زندگی آﺳﯿب وارد کند .امنﯿت زیستی ﺗﻘریﺒا در
یک ﺳﯿستم ﺳﯿاﺳی به کار می رود و به معنای آزادﺳازی و رﻫاﺳازی
ﻋامدانه ﻫر چﯿﺰ خطرناکی از آزمایشﮕاه قﻠمداد می شود .برای مﺜال شما
ویروﺳی جدید را مﻬندﺳی می کنﯿد و یا ممﮑن اﺳت در ﺣال ﺳاخت یک
واکسن باشﯿد اما ﻋامدانه باﻋث ایﺠاد یک صﻠاح زیستی شوید! و از برای
آﺳﯿب رﺳاندن به دشمن کشورﺗان اﺳتﻔاده کنﯿد اینﺠاﺳت که باید امنﯿت
زیستی رﻋایت شود.
آیا می توان بیماری شهر ووهان را موضوعی در
حوزه امنیت زیستی تلقی کرد؟
درواقع دانشمندان بر این ﻋﻘﯿده اند که ویروس کرونا در آزمایشﮕاه ﺳاخته
نشده بﻠﮑه در مﺤﯿﻂ زیست ایﺠاد شده اﺳت .در این زمﯿنه اﺳتدلال ﻫایی
مطرح شد ،برای مﺜال اخﯿرا شواﻫدی مﺒنی بر اینﮑه قﺒﻞ از ووﻫان ،این
ویروس در فرانسه دیده شده ،وجود دارد.
ﭘروفسور شﯿنواری ﺳپس به ارائه ﺗوﺿﯿﺤاﺗی درخصوص اخﻠاق و اخﻠاق
زیستی که از مﻬم ﺗرین مﺒاﺣث مطالعاﺗی ﺳازمان جﻬانی یونسﮑو اﺳت و
ارﺗﺒاط آن با ویروس کرونا ﭘرداخت.
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وی گﻔت :وقتی ما از اخﻠاق صﺤﺒت می کنﯿم باید ابعاد مختﻠف آن را در
مورد کرونا در نﻈر بﮕﯿریم ،اینﮑه ما قرنطﯿنه داریم و اینﮑه باید فاصﻠه
اجتماﻋی را رﻋایت کنﯿم خود یک بﺤث در اخﻠاق زیستی اﺳت.
نﮑته دیﮕری که در این زمﯿنه باید مورد بررﺳی قرار گﯿرد ،دﺳترﺳی مردم
به اﻃﻠاﻋات و جرایم ﺳایﺒری در خصوص بﯿماری کرونا اﺳت که جای
رﻋایت موازین اخﻠاقی در آن خالی اﺳت.
وی گﻔت مسﺌﻠه دیﮕری که وجود دارد ﺗوجه به مسائﻞ روانی و ﺳﻠامت
افرادی اﺳت که در قرنطﯿنه ﻫستند ،بنابراین ما به اخﻠاق کﻠﯿنﯿﮑی نﯿاز
داریم .در کشور ما خﯿﻠی از ﭘﺰشﮑان و کادر درمان به ویروس آلوده شدند
و ﭘﺰشﮑان بسﯿار خوبی به ﻋﻠت این بﯿماری فوت شدند .بنابراین ما باید
برای کادر درمان امنﯿت ایﺠاد کنﯿم.
دیدگاه شما درباره اینفودمیک در دوره کرونا که از
مهم ترین مباحث این روزهاست چیست؟
اینﻔودمﯿک به شرایطی اﻃﻠاق می شود که اﻃﻠاﻋات وﺳﯿعی در مورد یک
بﺤران ایﺠاد شود و این وﺳعت اﻃﻠاﻋات ،قاﻋدﺗا ﭘﯿدا کردن راه ﺣﻞ برای
آن بﺤران را دشوار می ﺳازد.
شﯿنواری گﻔت :اینﻔودمﯿک یﮑی از مسائﻠی اﺳت که نه ﺗنﻬا در دوره کنونی
بﻠﮑه ﻫمﯿشه مﻬم بوده و ﻫست .امروزه اﻃﻠاﻋاﺗی بﯿن مردم رد و بدل می
شود که ممﮑن اﺳت نادرﺳت باشد .برای مﺜال مردم ﺗصور می کنند که
خوردن ﺳم می ﺗواند ویروس را بﮑشد در صورﺗی که خوردن آن موجب
مرگ می شود .به نﻈر من کشورﻫا باید در زمﯿنه اینﻔودمﯿک قانون داشته
باشند ،آی ﭘی ﻫا باید کنترل شود ،به ویﮋه در دوره ای مﺜﻞ الان که در
شرایﻂ ﻫمه گﯿری کرونا ﻫستﯿم .ﺣتی افراد ﺳﯿاﺳی و روﺳای جمﻬور بعﻀی
از کشورﻫا نﯿﺰ اﻃﻠاﻋات درﺳتی درباره کرونا ندارند .اما متاﺳﻔانه این
اﻃﻠاﻋات نادرﺳت و فاقد مدرک ﻋﻠمی به راﺣتی بﯿن مردم در ﺣال انتﻘال
اﺳت .برای مﺜال در بعﻀی از کشورﻫا می گویند بروید ادرار یک ﺣﯿوان را
بخورید ﺗا ﺣالتان خوب شود! این گونه اﻃﻠاﻋات باید کنترل شده و موازین
ﻋﻠمی و اخﻠاقی در آن ﻫا رﻋایت شود .امروزه در کشورﻫای در ﺣال ﺗوﺳعه
بسﯿاری افراد به خدمات مناﺳب برای مﻘابﻠه با کرونا دﺳترﺳی ندارند .در
بسﯿاری از کشورﻫا ،راﻫﮑارﻫایی ﻏﯿر ﻋﻠمی برای درمان ارایه می شود!
برای مﺜال در ماداگاﺳﮑار می گویند که فﻠان گﯿاه کرونا را درمان می کند
و مﺜال ﻫایی درﺳایر نﻘاط جﻬان ،که اکﺜر این موارد ﭘایه ﻋﻠمی ندارند اما

مردم این روزﻫا از آن ﻫا اﺳتﻔاده می کنند! آیا ﺗﺒﻠﯿغ چنﯿن موارد ﻏﯿر ﻋﻠمی
اخﻠاقی اﺳت؟!!
دیدگاه شما درباره نقش جامعه دانشگاهی،
سازمان های مردم نهاد و رسانه ها در کنترل
اینفودمیک در بیماری کرونا چیست؟
شﯿنواری با ﺗایﯿد نﻘش این ﺳه نﻬاد (جامعه دانشﮕاﻫی ،ﺳازمان ﻫای مردم
نﻬاد و رﺳانه ﻫا) به ارائــه ﺗوﺿﯿﺤاﺗی درباره اخﻠاق در اﻃﻠاع رﺳانی
) (Info-Ethicsﭘرداخت و گﻔت :از آن جایی که متاﺳﻔانه جامعه
دانشﮕاﻫی در ﺳراﺳر دنﯿا در اﻃﻠاع رﺳانی و افﺰایش آگاﻫی مردم نﻘش
مﻬمی ندارند ،ﺗمامی بخش ﻫای جامعه مانند رﺳانه ،دولت و ﻫمه بخش
ﻫای دیﮕر باید با کمک جوامع دانشﮕاﻫی دﺳتورالعمﻠی داشته باشند ﺗا از
انتشار اﻃﻠاﻋات نادرﺳت و انتﻘال آن بﯿن مردم جﻠوگﯿری شود.
ﭘرفسور زبتاخان شﯿنواری در ﭘایان به ﺗوﺿﯿح مﻔﻬوم ﻋﻠوم باز ﭘرداخت و
گﻔت :در این باره یونسﮑو گارگروﻫی در خصوص مشارکت ﻫای بﯿن
دانشﮕاﻫی دارد که من نﯿﺰ ﻋﻀو آن ﻫستم .ما در این کارگروه معتﻘدیم
افراد دانشﮕاﻫی که ﻋﻠوم را منتشر می کنند ،ﭘول زیادی به ژورنال ﻫا
ﭘرداخت می کنند و اﻃﻠاﻋاﺗی که ژورنال ﻫا در نﻬایت دارند در دﺳترس
افراد کشورﻫای ﺗوﺳعه یافته اﺳت و افراد کشورﻫای در ﺣال ﺗوﺳعه نمی
ﺗوانند در این ﻋﻠوم مشارکتی داشته باشند زیرا دﺳترﺳی به ﻋﻠوم بسته اﺳت
و باید ﻫﺰینه زیادی ﭘرداخت کنند ﺗا ﻋﻠوم خود را منتشر کنند و یا به ﻋﻠوم
مختﻠف دﺳترﺳی داشته باشند .یونسﮑو در ﺗﻠاش اﺳت ﺗا راﻫﮑاری ﭘﯿدا کند
که افراد بتوانند به ﻋﻠوم مختﻠف دﺳترﺳی داشته باشند بدون اینﮑه ﻫﺰینه
زیادی ﭘرداخت کنند .به ویﮋه در دوره کنونی که ما ﺗﺤت ﺗاثﯿر بﯿماری
کرونا قرار داریم و باید به اﻃﻠاﻋات درﺳت دﺳترﺳی داشته باشﯿم .یونسﮑو
به دنﺒال ﺗﺤﻘق جنﺒش ﻋﻠوم باز اﺳت ﺗا کشورﻫای در ﺣال ﺗوﺳعه نﯿﺰ
بتوانند به ﻋﻠوم کشورﻫای ﻏربی دﺳترﺳی داشته باشند.
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معرفی کتاب

نام کتاب :مﻠاﺣﻈات اخﻠاقی و ﺣﻘوقی در کاﻫش بﯿماری ﻫای
ﻫمه گﯿر
Ethical and Legal Considerations in
Mitigating Pandemic Disease
نویسندگان :اﺳتنﻠی لمون و دیﮕران
()Stanley M. Lemon, Et al
سال انتشار 5113 :
انتشارات آکادمی ملی واشنگتن
زبان :انﮕﻠﯿسی

در کارگاه ﻫای ﻋمومی و جﻠسات کارگروﻫی انﺠمن ﺗﻬدیدات مﯿﮑروبی
موﺳسه ﭘﺰشﮑی ) ،(IOMانواع شﯿوع بﯿماری ﻫای ﻋﻔونی با قابﻠﯿت ﻫمه
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
( H5N2آنﻔﻠونﺰای مرﻏی) و زیرشاخه ﻫای آن شده اﺳت .اما به ﻫمان
اندازه که این ﺗﺤولات نﮕران کننده اﺳت ،ﺣداقﻞ ﺗوﺳﻂ ﻋوامﻞ شناخته
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
 4331با ظﻬور ویروس نﻘﺺ ایمنی انسان ) (HIVو در ﺳال  5115با
ﭘﯿدایش کروناویروس ﺳارس اﺗﻔاق افتاد.
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
کتاب خﻠاصه واقعی از آنچه در کارگاﻫی با ﻋنوان« :مﻠاﺣﻈات اخﻠاقی و
ﺣﻘوقی در کاﻫش بﯿماری ﻫای ﻫمه گﯿر» رخ داده اﺳت.
مﺒاﺣث و بخش ﻫای اصﻠی کتاب شامﻞ شناخت دانش موجود و ﺳوالات
ﭘاﺳخ داده نشده مربوط به موارد زیر می شود:

یادگﯿری از گذشته ﭘاندمی ﻫا :درک چالش ﻫای آینده با مطالعه
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
ﺳﯿاﺳتﮕﺰاران در زمان ﻃراﺣی برنامه واکنش به بﻠایای ﻃﺒﯿعی و مسائﻞ
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
دﺳترﺳی یﮑسان به مراقﺒت ﻫای بﻬداشتی برای ﻫمه.
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اطلاعیه همایش اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

.5

.1

باﺗوجه به ﭘﯿامدﻫای اجتماﻋی ناشی از بروز ﺳوانح و بﻠایا به ویﮋه
ویروس کووید  43شورای ﺳﯿاﺳتﮕذاری و ﻋﻠمی اصﻠاﺣاﺗی را در
مﺤورﻫای ﻫمایش اﻋمال نموده اند که ﻋﻠاقمندان و ﭘﮋوﻫشﮕران
گرامی متناﺳب با ﻫرمﺤور می ﺗوانند درصورت ﺗمایﻞ مﻘالهای در
ﺣوزه کرونا برای ﻫمایش در نﻈر گرفته و ارائه نمایند .
فرصت دریافت چﮑﯿده مﻘالات ﺗا  54ﺗﯿر ماه  4533و فرصت ارﺳال
مﻘالات کامﻞ ﺗا  54شﻬریور ماه  4533ﺗمدید شد.

بازنگری محورهای همایش:
شهرنشینی و جنسیت :نﻘش زنان در ارﺗﻘاء فرﻫنگ(و
اخﻠاق)شﻬرنشﯿنی ،زنان (ﺣﻘوق و ﺗﮑالﯿف شﻬروندی) ،زنان ﺣاشﯿه
ای در متن اجتماﻋی شﻬرﻫا ،زنان و امنﯿت شﻬری ،حوادث و بلایا
و به ویژه کرونا و نقش زنان در مدیریت و کنترل آن،
پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در میان زنان
و.....
شهرنشینی وخانواده :گسترش شﻬرنشﯿنی و ﺗغﯿﯿر کارکردﻫای
خانواده(فرصت یا ﺗﻬدید) ،خانواده و زندگی شﻬری و ﺳﺒک زندگی،
ﺗاثﯿر نﻬاد خانواده بر اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی ،موانع شخصﯿتی(و
ﺳنتی) ایرانﯿان در شﮑﻞ گﯿری اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی،
تاثیرات ناشی از سوانح و بلایا به ویژه کرونا در میان
خانواده های شهر نشین (بویژه کودکان و زنان)، ،رابطه
اخلاق و فرهنگ شهرنشینی با توسعه یافتگی میان
باﺗوجه به شرایﻂ اخﯿر و جاری جامعه در اثر فراگﯿر شدن ویروس کووید
 ، 43شورای ﺳﯿاﺳتﮕذاری و ﻋﻠمی ﻫمایش اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی
ﺗغﯿﯿراﺗی را به شرح زیر در زمان  ،شﮑﻞ و مﺤورﻫای ﻫمایش اﻋمال نموده
اﺳت:
 .4زمان برگﺰاری ﻫمایش به زمستان ﺳال جاری ( )4533موکول شده
اﺳت.
 .5با ﻋنایت به شرایﻂ ویﮋه و لﺰوم مراقﺒتﻫای بﻬداشتی ،ﻫمایش به
صورت ﻏﯿرﺣﻀوری و مﺠازی برگﺰار میگردد (.الﺒته به ﻫنﮕام ارائه
مﻘالات و ﺳخنرانیﻫا در فﻀای مﺠازی ممﮑن اﺳت برﺣسب شرایﻂ
ﺗعداد مﺤدودی شرکت کننده ﺣﻀوری وجو داشته باشد).

کودکان و نوجوانان و....
شهرنشینی و اقتصاد شهری :ﺗوﺳعه اقتصاد شﻬری و
ﭘﯿامدﻫای آن ،ﺗوﺳعه اقتصادی؛ فﻘر شﻬری و ﭘﯿامدﻫای زیست
مﺤﯿطی آن ،موانع اقتصادی در شﮑﻞ گﯿری اخﻠاق و فرﻫنگ
شﻬرنشﯿنی؛ (فﻘر و نابرابری و آﺳﯿب ﻫای اخﻠاقی و اجتماﻋی)،
پیامدهای حوادث و بلایا و به ویژه کرونا در زمینه اقتصاد
شهری و....
شهرنشینی ،فضای شهری و زیبایی شناسی :ﻫویت
اجتماﻋی(-ﺗاریخی و)فرﻫنﮕی در شﻬرﺳازی و معماری ایران ،جایﮕاه
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ﻫنر در بﻬﺒود کﯿﻔﯿت زیست شﻬری ،بازتاب حوادث و بلایا و به

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

ویژه کرونا بر سازمان فضای شهری و........
شهرنشینی و مدیریت شهری :نﻘش ﺳاختار و مدیریت شﻬری
درﺗوﺳعه اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی ،ﺣق بر شﻬر؛ نابرابری و ﻋدالت
شﻬری ،موانع ﺳﯿاﺳی و اجتماﻋی در شﮑﻞ گﯿری اخﻠاق و فرﻫنگ
شﻬرنشﯿنی( ،نﻘش شﻬرنشﯿنی و شورای شﻬر در ﺗﻘویت فرﻫنگ
دموکراﺳی)( ،رابطه شﻬرنشﯿنی و مدیریت شﻬری با قانونمداری و

و به ویژه کرونا در محیط زیست ،زیست شهری و
پایداری شهری و...

ﭘﯿشنﻬادﻫای اجرایی جﻬت ارﺗﻘاء اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی ،ارائه

و بلایا و به ویژه کرونا و.....

راهکارهای کارآمد در حوزه اخلاق و فرهنگ شهرنشینی
به هنگام بروز بحران و پسا بحران مربوط حوادث و بلایا

فرﻫنگ کار جمعی) ،نقش مدیریت شهری دربروز حوادث
شهرنشینی ،مشکلات و آسیبهای اجتماعی :شرایﻂ
آنومﯿک(اﻏتشاش ارزشﻬا) در زندگی شﻬری و اخﻠاق در ایران،
آﺳﯿﺒﻬای ناشی از ﺣاشﯿه نشﯿنی و اﺳﮑان ﻏﯿر رﺳمی گسترده جمعﯿت
در شﻬرﻫا ،نﻘﺺ زیرﺳاخت ﻫا ،بروز و ظﻬور انواع آﺳﯿب ﻫا ،قانون
گریﺰی و ﭘﯿامدﻫای ﻋﯿنی آن بر اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی،
پیامدهای آسیب شناختی در حوادث و بلایا و به ویژه
کرونا و....
شهرنشینی و تحولات تاریخی شهرها :روند ﺗﺤولات
شﻬرنشﯿنی در ادوار ﺗاریخی ایران(ﺳطح بندی شﻬرﻫا برﺣسب
قدیمی،ﺳنتی و مدرن و قواﻋد اخﻠاق شﻬرنشﯿنی درآنﻬا) ،روند ﺗﺤول
ﺗاریخی نﻈام شﻬری و ﺗوزیع فﻀایی جمعﯿت ،ﭘدیده شﻬر-روﺳتا و
ﭘﯿامدﻫای ناشی از آن و...

ارائه راهکارها و الگوی کارآمد اخلاق و فرهنگ
شهرنشینی :شﻬرنشﯿنی شتابان ،ایران در مﯿانه چالش شﻬرنشﯿنی
بدون شﻬرگرایی(فﻘدان ﺗﺌوری) ،آینده نﮕری و ارائه راﻫﺒردﻫا و

و به ویژه کرونا و....
شهرنشینی ،فناوری و رسانه ها :بﻬره گﯿری مناﺳب ازفناوری
اﻃﻠاﻋات و نﻘش آن در اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی ،ارزیابی نﻘش
رﺳانه ﻫا و ﺳوادرﺳانه ایی در آموزش اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی،
نقش فناوری و رسانه ها در مدیریت و کاهش حوادث و
بلایا به ویژه کرونا و....
یادآوری  :یﮑی ازاﻫداف اصﻠی ﻫمایش ﺗوجه به جنﺒه ﺗوﺳعه ای –
کاربردی در فراﻫم اوری مﻘالات ﺗوﺳﻂ ﭘﮋوﻫشﮕران ارجمند و شناخت ابعاد
 ،مولﻔه ﻫا و شاخﺺ ﻫای اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی و ﻫمچنﯿن آینده
نﮕری دراین زمﯿنه خواﻫدبود.

شهرنشینی ،اخلاق و رفتار شهروندی :روند شﮑﻞ گﯿری
نﻈام شﻬروندی در ایران ،ارﺗﻘاء فرﻫنگ شﻬروندی و گسترش ﻋرصه
ﻋمومی لازمه شﻬرنشﯿنی نوین ،ﺳرمایه اجتماﻋی و کاربردﻫای ﻋﯿنی
آن در اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی ،ﺗاثﯿر ارزشﻬا کاذب و آفت ﻫای
دینی در اخﻠاق و رفتار شﻬرنشﯿنی  ،پیامدهای حوادث و بلایا و
به ویژه کرونا در تغییرات رفتاری شهروندان و.....
شهرنشینی و مدرنیته :مدرنﯿته و ﺗﺤول کالﺒدی-فﻀایی شﻬرﻫا،
ﭘﯿامدﻫای مدرنﯿته ناقﺺ بر اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی ،اخﻠاق و
فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی و زیست اخﻠاقی (باﺗاکﯿد بر ((زندگی در مﺠتمع
ﻫای مسﮑونی)) ،گذر ،مﺤﻠه ،اجتماﻋات ،زیست آرام و گذران اوقات
فراﻏت ،جﻬانی شدن و ﺗاثﯿر آن بر اخﻠاق و فرﻫنگ شﻬرنشﯿنی و .)...
شهرنشینی ،محیط زیست و پایداری شهری :ﺗوﺳعه
شﻬری ،رشد جمعﯿت و اثرات زیست مﺤﯿطی ناشی از آن( ،اخﻠاق و
فرﻫنگ شﻬر نشﯿنی ،و آلودگی ﻫوای کﻠان شﻬرﻫا)...( ،ﺗرافﯿک
شﻬری ،اخﻠاق و رﻋایت مﻘررات)...( ،مصرف زدگی ،زباله و ﭘسماند)،
الﮕوﻫای ﺗوﺳعه ﭘایدار و مﺤﯿﻂ زیست شﻬری(مصرف انرژی ،منابع
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