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

پیام ریاست هییت مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

"به نام خداوند جان و خرد"

در تاریخ حدود سه هزار سالۀ رشد چشمگیر تمدن بشری؛ «علم و صنعت» گاه از «اخالق» فاصله گرفتند و گاه بدان نزدیک
شدند .هر گاه علم و صنعت با اخالق نزدیک شدند ،آبادانی و عمران و رضایت خاطر شهروندان یک سرزمین تأمین شد و
آنگاه که بین این دو حوزه فاصله افتاد ،جز تبعیض و کشتار و فاجعه به بار نیامد .تیغ برّان از مظاهر صنعت است .آنگاه که
به دست اهل بیافتد ،می شود ابزار درمان ،و ای بسا با یک جراحی سنجیده ،انسانی را از رنج و مرگ رهایی دهد؛ اما همین
مظهر صنعت ،اگر در دست نااهل قرار گیرد ،میتواند جانهایی را بستاند .اگر حساب صنعت چنین است ،حساسیت به علم،
می تواند مضاعف در نظر گرفته شود .شاعر عارف بلندآوازۀ ایران با عنایت به همین نکته گفته است:
تیغ دادن در کف زنگی مست
به که دادن علم ناکس را به دست
به اقتضای مناسبات سادهتر دنیای پیشین ،بزرگان ادب و عرفان ودین ،می کوشیدند با نصایح خود به اهل دانش و حرفه ،از
پیامدهای ناگوار جدایی علم و اخالق بکاهند .اگر پند و اندرز کلی در دنیای کهن تا حدودی کارساز بود ،نمیتوان آن مقدار
اثر را در دنیای پیچیدۀ کنونی مؤثر و کافی دانست .مالحظات حساس اخالقی به تناسب وضعیتهای پیچیدۀ دنیای جدید
بسی دقیقتر و چند الیهتر از آن هستند که به پندهای اخالقی قابل تقلیل باشند .عنایت به همین نکته بوده است که حوزۀ
میانرشتهای مانند «اخالق علم و فناوری» را اجتنابناپذیر کرد.
بهراستی در جامعهای که فرآیندهایی مانند اخذ مجوز و امور ثبت و ممیزی مالیاتی و دهها فرآیند مانند آن ،فاقد شفافیت و
حسن شهرت در درستکاری هستند ،آنگاه که راهاندازی یک خط تولید با ظرفیت چشمگیر کاهش فقر ،با بروکراسیهای
عدیدۀ قانونی در هم پیجیده است ،یک شهروند اخالقی و قانونمندار چه رفتاری باید انجام دهد؟ اگر واسطههایی با تسلط
به برخی خألهای قانونی ،پیشنهاد دور زدن قانون و تسهیل فرآیند دهند ،چه درصدی از کارآفرینان ،جانب قانون را خواهند
گرفت؟
راستی اگر ایجاد یک خط تولید ،یا احداث یک مسیر جدید حمل و نقل ،ظاهراً زمینه را برای تأمین رفاه جمعیتی قابل توجه
فراهم کند ،اما از سوی دیگر به محیط زیست آسیب وارد آورد ،چه سازوکاری برای اخذ بهترین تصمیم اخالقی وجود دارد؟
آنجا که بقای یک شرکت بازرگانی یا مهندسی یا کلینیک درمانی ،یا حتی یک واحد غیرانتفاعی آموزشی ،به کمتر نشان
دادن سود ساالنه ،وابسته دانسته میشود ،و مشاور مالی توصیههای برای گزارش مالی غیرواقعی میدهد ،چه تضمینی برای
تصمیمگیری اخالقی مدیران ارشد و سرپرستان واحدها وجود دارد؟
چنین پرسشها و اقتضائاتی زمینه ساز ایجاد انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری بوده است که از سال  1383به ثبت
رسید و فعالیتهای خود را آغاز نمود .طی این پانزده سال ،مشارکت طیف گستردهای از استادان و پژوهشگران رشتههای
مختلف علم و فناوری پشتیبان اصلی انجمن در نیل به اهداف خود بود است .ترویج اخالق در جامعه ،به ویژه زمینههای
مختلف علوم و فناوری ،هدف واالی انجمن است .انجمن همچنان دستیاریِ استادان پیشکسوت اخالقمدار ،صاحبنظران
و محققان جوانِ مروج اخالق را به گرمی می فشارد و به فردایی بهتر ،در پرتو تحکیم ارتباط بین علم و اخالق امید دارد.
دکتر مصطفی معین
ریاست هییت مدیرۀ انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری
پاییز 1398
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کوته نوشت زندگینامه علمی – پژوهشی اعضای هییت مدیرۀ انجمن

ایشان راهنمایی و مشاوره بیش از  ۴0رساله دکتری تخصصی و پایاننامه
کارشناسی ارشد و همچنین نگارش بیش از  70مقاله فارسی و انگلیسی را
در رزومه علمی خود دارند.

دکتر سعداله نصیری قیداری
ریاست دانشگاه شهید بهشتی
و

سوابق و مسئولیتهای اجرایی ملی و بین المللی
نماینده انجمن فیزیک ایران در دانشگاه شیراز  ۱۳67تا ۱۳72
مدیر گروه فیزیک دانشگاه زنجان ۱۳7۴-۱۳72
رئیس دانشكده علوم دانشگاه زنجان  ۱۳75-۱۳7۳و  ۱۳۸۱الی ۱۳۸۳
معاون آموزشی دانشگاه زنجان ۱۳7۸-۱۳7۴
مشاور رییس دانشگاه زنجان ۱۳7۸
مسئول راه اندازی مقطع فوق لیسانس فیزیک  -دانشگاه زنجان
مسئول راه اندازی مقطع دکترای فیزیک -دانشگاه زنجان

نایب رییس هییت مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم و
فناوری

رئیس انجمن نجوم ایران ۱۳90 ،۱۳۸5-۱۳۸2الی  ،۱۳9۳و  ۱۳9۳تا ۱۳96

مدیر کمیته مكانیابی رصدخانه ملی ایران
مسئول تاسیس رصدخانه دانشگاه زنجان
دبیر کمیته علمی کنفرانس دانشجویی انجمن فیزیک ایران
رئیس دانشكده علوم دانشگاه زنجان۱۳۸۳-۱۳۸۱
دبیر کمیته اجرایی دوره بین المللی نجوم در مرکز تحصیالت تكمیلی
در علوم پایه زنجان
دبیر کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۳۸۱
دبیر کمیته اجرایی سلسله همایشهای ساالنه پژوهشی نجوم انجمن
نجوم ایران از سال ۱۳7۴
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم ۱۳۸7
نایب رییس کمیته تحقیقات و فناوری کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس هشتم ۱۳۸7

دکتر سعداله نصیری قیداری متولد  ۱۳۳۸شهرستان خدابنده زنجان ،استاد
تمام پایۀ  ۳0رشته فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی است .وی در سال
 ۱۳56در رشته ریاضی از دبیرستان صدر جهان زنجان فارغ التحصیل شد.
در سال  ۱۳6۳در رشته فیزیک از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل و دوره
های کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک را هم در سال های  ۱۳67و ۱۳7۱
در دانشگاه شیراز گذراند.
اجرای بیش از  ۳0طرح تحقیقاتی مصوب در زمینه های مكانیک سیاالت،
نجوم رادیویی ،نجوم اپتیكی ،مكانیک آماری کالسیک وکوانتومی در
دانشگاه های شیراز ،زنجان ،سازمان انرژی اتمی ایران ،مرکز تحصیالت
تكمیلی در علوم پایه زنجان ،وزارت صنایع و معادن و شرکت مخابرات
زنجان در کارنامه ایشان شایسته توجه است .همچنین ایشان از سال ۱۳۸۱
مدیر مكانیابی طرح رصدخانه ملی بودند .از بین این طرحها برخی طرح-
های کاربردی و عملی بوده اند که به طراحی و ساخت اولین تلسكوپ
رادیویی در کشور ،طراحی و
ساخت چند تلسكوپ از نوع نیوتونی و کاسیگرین و طراحی و ساخت دید
سنج نجومی می توان اشاره کرد.

نایب رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسالمی۱۳9۱ -۱۳۸7 ،

نایب رییس انجمن فیزیک ایران  ۱۳۸7الی  ۱۳90و  ۱۳90الی ۱۳9۳
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،
۱۳9۱-۱۳90
سردبیر خبرنامه انجمن نجوم ایران۱۳9۱ ،
نماینده وزیر علوم در دفتر رسیدگی به تخلفات اساتید و کارکنان
دانشگاهها۱۳92 ،
کارشناس استاندارد با حكم رییس سازمان ملی استاندارد ایران۱۳92 .
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عضو کارگروه تدوین برنامه پنجم توسعه کشور از طرف مجلس شورای
اسالمی

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،با حكم
وزیر علوم۱۳92 .
نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در دانشگاههای آزاد استان
زنجان۱۳92 ،
سرپرست کمیسیون ملی یونسكو در ایران ،با حكم وزیر علوم۱۳9۴ .
رییس پنل "مدیریت شهری از منظر یونسكو" در اجالس بین المللی
شهرداران و شوراهای شهر۱۳95 ،؛
دبیرکل کمیسیون ملی یونسكو در ایران ،با تصویب هیات دولت و حكم
وزیر علوم۱۳95 .
مدیر مسئول پیام یونسكو۱۳96 ،
دبیر هماهنگ کننده نشست های دو ساالنه شیخ شهاب الدین
سهروردی در کمیسیون ملی یونسكو۱۳97 ،
رییس دانشگاه شهید بهشتی تهران ،با حكم وزیر علوم۱۳9۸ ،

عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسالم و ایران شورای عالی انقالب
فرهنگی ۱۳۸7 ،تا کنون
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی ،سالهای ،
۱۳۸7،۱۳۸9،۱۳90
عضو هیئت رئیسه اطاق تعاون زنجان۱۳9۱-۱۳۸7 ،
عضو کمیته علمی دومین مجمع عمومی نمایندگان مجالس آسیا و
اقیانوسیه یونسكو برای آموزش ( ،(FASPEDتهران۱۳9۱ ،
عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ۱۳۸۸
عضو هیات مؤسس بنیاد اشراق شیخ شهاب الدین سهروردی
خدابنده۱۳9۱
عضو هیات امنا و رییس کمیسیون دایمی دانشگاههای صنعتی شیراز،
فسا ،کازرون ،دارابسهند تبریز و هنر تبریز ،با حكم وزیر علوم .از سال
 ۱۳92و دانشگاههای شیراز ، ،اقلید ،الر ،المرد ،فیروزآباد ،جهرم ،آباده،
مرکز  ،ISCپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از
سال ۱۳97
عضو هیات داوران بیست و هفتمین جشنواره خوارزمی۱۳92 ،
عضو ستاد رفاهی وزارت علوم .با حكم وزیر علوم ۱۳92 ،
عضو کمیته علمی اولین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار و
رییس پنل صلح و وفاق ملی با حكم دکتر واعظ مهدوی معاون سازمان
مدیریت و برنامهریزی و آقای بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی
و گردشگری۱۳9۴ ،
عضو کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت علوم .با
حكم وزیر علوم۱۳9۴ .
عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم.
با حكم وزیر علوم۱۳9۴ .
عضو هیات داوران دومین دوره انتخاب و معرفی پایتحت کتاب ایران.
با حكم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی۱۳9۴ .
عضو کار گروه شورای عالی ستاد توسعه فناوریهای لیزر ،فتونیک و
سا ختارهای میكرونی ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با
حكم وزیر علوم۱۳95 ،
رییس کارگروه حفاظت از میراث فرهنگی کمیته فرهنگ و تمدن
اسالم و ایران ،شورای عالی انقالب فرهنكی۱۳95 ،
عضو هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین۱۳97 ،
عضو هیات موسس و هیات امنای بنیاد ثبوتی۱۳97 ،
عضو هیات تحریریه فصلنامه اپتو الكترونیک ،دانشگاه پیام نور.۱۳97 ،
عضو حقیقی کمیسیون علوم پایه شورای عالی عتف

عضویت در سازمانها ،نهادها و مؤسسات
استادیار گروه فیزیک دانشگاه شیراز از سال  ۱۳7۱تا ۱۳72
عضو هیات علمی همكار مرکز تحصیالت تكمیلی در علوم پایه زنجان
از سال  ۱۳72تا ۱۳۸6
استادیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان از سال ۱۳72تا ۱۳۸2
دانشیار گروه فیزیک دانشگاه زنجان از سال ۱۳۸2تا ۱۳۸6
استاد گروه فیزیک دانشگاه زنجان از سال ۱۳۸6تا ۱۳9۳
استاد دانشكده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران از سال  ۱۳9۳تا کنون

عضو شورای علمی پژوهشكده نجوم پژوهشگاه دانشهای بنیادی
عضو مجمع بین المللی نجوم
عضو هیئت تحریریه مجله نجوم
عضو هیات موسس اتحادیه انجمنهای علوم فیزیک کشور ۱۳۸۴
عضو هیئت موسس انجمن نجوم ایران
عضو هیئت مدیره انجمن نجوم ایران
عضو کمیته علمی المپیاد نجوم کشور ۱۳۸۳
عضو شورای راهبری رصدخانه ملی ایران
عضو هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران
عضو شورای پژوهشی انجمن اعجاز قرآن ،ایران
عضو شورای آموزش و پرورش استان زنجان از سال  ۱۳77تا ۱۳۸۳
عضو کمیته علمی کنفرانس فیزیک ایران در سال ۱۳۸۱
عضو کمیته علمی اولین کنفرانس اعجاز قرآن در سال ۱۳9۱
عضو شورای مرکزی انجمن دانشگاهیان و محقققان ایران در آلمان
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی۱۳9۱-۱۳۸7 ،
عضو و موسس فراکسیون نجوم حرفهای و آماتوری در مجلس شورای
اسالمی
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گزارش مجمع عمومی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

جلسه مجمع عمومی عادی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در
ساعت  ۱7روز دوشنبه مورخ  ۱۳9۸/06/۱۱در دفتر انجمن برگزار شد.

در این جلسه پس از قرائت آیاتی چند از قرآن مجید و خوشامد گویی به
حضار ،هییت رییسه جهت انتخاب اعضای هییت مدیره انجمن مستقر
شدند.
اعضای هییت رییسه عبارت بودند از :
 .1محمد علی دهباری به عنوان رییس
 .2تقی شیروانیان به عنوان ناظر
 .3علی مقیمی به عنوان ناظر
 .4محبوبه آطاهریان به عنوان منشی
سپس جناب آقای دکتر جعفر میلی منفرد گزارش هییت مدیره را در مورد
عملكرد دوره پنجم ارایه نموده و در ادامه گزارش مختصری از وضعیت
مالی انجمن بیان شد.
پس از آن برنامه های راهبری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت برای
انتخاب اعضای ششمین دوره هییت مدیره انجمن ،نامزدهای عضویت در
هییت مدیره و بازرسی انجمن معرفی ،و رای گیری صورت گرفت .نتایج
قرائت آرا منجر به انتخاب  ۱۳نفر به شرح زیر شد:
اعضای هییت مدیره:
 .1دکتر مصطفی معین ( ۳0رای)

دکتر هادی خانیكی ( 2۸رای)
اردشیر منصوری( 2۸رای)
دکتر جعفر میلی منفرد( 2۳رای)
دکتر سعداهلل نصیری قیداری( 2۳رای)
دکتر مریم نوری زاده( 22رای)
دکتر محمد حسین بنی اسدی( 20رای)
دکتر مریم مالمیر ( ۱۸رای)
دکتر تقی شامخی (  ۱7رای)

اعضای علی البدل هییت مدیره:
 .10شهیندخت موالوردی(  ۱7رای)
 .11دکتر ناصر الدین علی تقویان (  ۱۱رای)
بازرسان:
 .12دکتر نجفقلی حبیبی(  20رای) (بازرس اصلی)
 .13محمد خاناحمدی (  ۸رای)
(بازرس علی البدل)
پس از اعالم نتایج رای گیری و تبریک به اعضای جدید تاریخ اولین جلسه
هییت مدیره تعیین گردید.
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بیانیۀ انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در رابطه با حوادث آبان 98

"هب انم خدا"

ن
علم
مسئولیت اهی اخالقی و ی فرارت از زمان و م کان ،انسان و جامعه را هب فهم و کنش شایسته ربای کاستن از ر جاهی گوانگون و جلوگیری از اتالف

نجم
ش
منابع انسانی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرا میخواند .ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری رد پی کلگیری اعتراضات و انآرامیاهی اندوهبار

مخ
س
عل
آبان  1398که پس از اعالم گرانی بنزین مناطق تلفی از اریان را فراگرفت و خسارتهای نگین مادی و معنوی هب جا نهاد ربرسی ل و عواقب
علم
آن و مسئولیت اخالقی ،ی و اجتماعی خود را موضوع کار قرار داد .این رویداد تلخ نشان داد که انباشت انرضایتی ،انرباربی و هراس از آینده،
جامعه اریانی را مستعد ارباز خشونت و انامیدی رپدامنهای کرده است که رد صورت ادامه و یا تکرار ،بنیاناهی قوام و دوام ملک و ملت را مورد

نجم
علم
مخاطره جدی قرار میدهد .ا ن اکنون ضروری می داند که هشداراهی مکرر نهاداهی ی ،اخالقی و مدنی را ردباره پیآمداهی اینگوهن رخداداهی
محت
نخ
اجتماعی و اقتصادی که وقوع آنها متاسفاهن با افصله زمانی زندیک رت و با دامنهاهی وسیعرت و خشنرت مل شده است هب مسئوالن  ،ب گان و جامعه یادآور

هی سخ
نجم
نم
شود .هب این سبب و رد این زمان نیز چ نی را گویارت از بیانیه ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری پیرامون اعتراضات دیماه  96ی بیند و آن

ً
را مجددا یادآور می شود.

نجم
ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری
آرذماه 1398
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نجم
بیانیه ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری پیرامون اعتراضات دیماه 1396
"هب انم خدا"

ً
مخ
اعتراضات و انآرامی اهی اخیر رد مناطق تلف کشور که متاسفاهن بعضا م جنر هب خشونت و آشوب شده و تلفات جانی و خسارات مادی و معنوی هب دنبال داشته است ،نیاز هب اتمل و ربخورد مسئوالهن همه

شخ
کم
نجم
نخ
علم
نهاداهی حا یتی ،مدنی و صیت اه و ب گان جامعه دارد .ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری ،رباساس مسئولیت اهی اخالقی و ی خود و رد حد نهادی مدنی و آکادمیک وظیفه می داند که رد شرایط
پیچیده و نگران کننده کنونی ن اکتی را یادآور شود:

مهم
س
ح
 -1ترین و مورثرتین رویکرد ربای کاهش و ل مسائل پیش رو توجه هب مسئولیت اهی اخالقی است :مسئولیت اخالقی حکومت رد اپ خگویی هب مطالبات و انتقادات و اعتراضات شهروندان و مسئولیت
پی
مخ
نخ
اخالقی ب گان و جامعه رد ساماندهی مدنی آنها و شگیری از پیدایش و رشد خشونت و افراطی گری رد فرآیند ارباز و پی گیری خواسته اهی تلف اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی.

س
 -2تقویت بنیان اه و سازوکاراهی گفت و گو ،ارتباط فعال  ،اپ خگویی هب موقع ،شفافیت و اطالع رسانی مورث رد جامعه و پیش اگمی نهاداه و مسئوالن کشور رد این کار ضرورتی اجتناب انپذری و اخالقی است .رد

ً
مخ
مس
این یر باید توجه هب مسایل اساسی کشور و آینده اریان را عمال مقدم رب هر منفعت و گرایش سیاسی و جناحی رد اقمت اهی غیر اخالقی دانست و هب جد از محدود و مسدود شدن گفت و گو رد سطوح تلف

رپهیز کرد.

هم
 -3تالش ربای طرح و ربآورده شدن خواسته اهی جواانن ،گروه اه ،قشراه و طبقات حمروم ،امری پسندیده و مسئولیتی هم اگنی است ،اما آنجا که ین کلمه حق ،دستآوزیی ربای تسوهی حساب اهی سیاسی،

خش
تضعیف دموکراسی و رای ملت می شود ،هب جای نقد و حتی انرضایتی که اموری عقالنی هب شمار می آیند ،نفرت و م می نشیند که تهدیدی جدی ربای سالمت سیاسی و اخالقی جامعه اریانی است.

مخ
ش
گس
علم
 -4از جمله الزامات اخالقی ،توجه همه جانبه و ی هب زمینه اه و ریشه و عوامل دور و زندیک پیدایش رخداداهی اخیر است؛ فساداهی فراگیر ،اختالس اهی ترده  ،رانت خواری اهی تلف ،کل

تب ع
معی
س
گیری دست گاه اهی موازی و غیر اپ خگو و اختالف و ردگیری میان مسئوالن که از سویی هب فقر و یض و بی کاری و گرانی و مسایل شتی مردم دامن زده و از سوی دیگر موجب اعمال محدودیت اهی گوانگون

ً
رد زندگی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه شده است ،راه را رب ارباز اعتراض اه و انتقاداهی مدنی و اقنونی تنگ کرده و عمال زبان خشونت را هب میدان آورده است .هب میان آمدن این زبان خطری
اساسی ربای آزادی ،دموکراسی ،اقنون گرایی و اخالق سیاسی است و همه ملت از این خشونت و تنش آسیب می بینند.

گس
 -5باید از هر کس ،هر نهاد و هر گروه و جریانی که خود را رد قبال خداوند و رد ربارب ملت و کشور مسئول می داند ،خواست که رد هر مرحله که می توانند از رشد و ترش نفرت و خشونت و افراطی گری
من
ح
جلوگیری کنند و عموم شهروندان ،را اعم از جوان و میان سال و پیر را هب طرح طقی خواسته اه و انتقادات دعوت نمایند و امید هب اصالح امور و ل مسائل کوچک و زبرگ پیش رو را باال ربند .انامیدی

مهم
ترین آفتی است که می تواند زبرگترین افجعه اهی اخالقی را ربای فرد و جامعه هب وجود آورد.

نجم
ا ن اریانی اخالق رد علوم و فناوری دی ماه 1396
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سخنرانی های انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در فصل پاییز
باید از سوی بنده اطاعت شود .اما از نگاه عارفان خداوند خیر و زیبایی
محض است و انسان در رابطه ای عاشقانه و زیباشناسانه است .
از نگاه فقیهانه عقل ما انسان های عادی نقصان دارد و نبوت برای
حل مشكل عقلی ما آمده ،اما در نگاه عارفانه چون ما عاقلیم می توانیم
از آموزه های انبیا بهره ببریم و پیامبر برای گفتگو و راهنمایی انسان
عاقل آمده نه انسان بی عقل یا ناقص العقل.
اگر بخواهیم درباره مكتب اخالقی مولوی صحبت کنیم ناگریز باید به
مكاتب مهم اخالقی نگاهی بیافكنیم .اگرچه این مكتب ها در یكی دو
قرن اخیر تدقیق شدند ،اما می توان زمینه را در آرای کسانی همچون
اپیكور یونانی و پیش از آن ارسطو و دیگر فیلسوفان دنبال کرد.
اپیكور بر بیشترین لذت تاکید داشت که بعدها در قرون اخیر به وسیله
کسانی هم چون بنتام بسط داده شد .این تئوری البته قابل نقد است.

نشست مهر ماه با عنوان :
"آموزه های اخالقی موالنا"
سخنران :دکتر ناصر مهدوی

نشست مهر ماه انجمن ایرانی اخالق در علوم فناوری در سال  ۱۳9۸با
سخنرانی دکتر ناصر مهدوی برگزار شد .گزیده ای از نشست در ادامه ارایه
شده است:
اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم در مقایسه با بسیاری شخصیت
های معنوی غرب و شرق ،متفكرانی از بودا گرفته تا عارفان یهودی
متاخر مانند بابر ،شخصیت موالنا بسیار برجسته و تاثیرگذار است.
جا دارد درباره آموزه های مولوی برای انسان امروز تامل های بیشتر
صورت گیرد .به این امید که بتوانیم بخشی از مشكالت معرفتی و
اخالقی امروزمان را حل کنیم.
نگاه فقیهانه و نگاه عارفانه دو نگاه مختلف به دین و رابطه انسان با
خدا ارائه می کنند .از نگاه فقیهان خدا موال است و هرچه او فرمان داد

متفكر دیگر کانت بود که معتقد بود فعل اخالقی باید به گونه ای غیر
از لذت گرایی و منفعت گرایی تبیین شود .فعل اخالقی آن است که
هر عاقلی اگر در آن موقعیت قرار گیرد آن فعل را روا بداند و بدین سان
اخالق وظبفه پدید آمد سپس نوبت به توصیف های جدید از فضیلت
گرایی ارسطو در قرن بیستم می رسد .از این منظر اخالق فعل انسانی
است که پلیدی ها را از خود دور کرده باشد و به وارستگی رسیده باشد.
به نظر می رسد اندیشه مولوی تحت عنوان اخالق فضیلت می گنجد
که از طرفی به نظریه اخالقی ارسطو و از طرف دیگر آموزه های قرآنی
و امام علی نزدیک است.

8

خبرنامه الکترونیکی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری (شماره  )21پاییز 1398

در کنار یكی از واژگان کلیدی گفتار امروز که "تكنولوژی" یا
"فناوری" است کلید واژه دیگر "اخالق" است ،باید دید به درستی
منظور اخالق چیست و چرا در دهههای اخیر مسئله اخالق برای جامعه
ایرانی برجسته شد .برخی متفكران از "خلقیات ایرانیان" و شرح
مختصات این خلقیات در دهه های اخیر سخن گفتند.

نشست آبان ماه با عنوان:
"اخالقی زیستن در جهان فناورانه"
سخنران :دکتر محمدرضا کالهی

چند دهۀ گذشته از دوره های ایران معاصر را میتوان دوران "آرمان
های جمعی" توصیف کرد .در میان چنین دورانی است که ابتدا
"انقالب" و سپس "جنگ" رخ می دهد .اما در مقابل آن دوران که
دهههای  ۴0و  50و حتی  60میتوان رد آن را یافت ،از دهه هفتاد
هژمونی "آرمان" و "پیروزی" جای خود را به گفتمان دیگری داد که
می توان آن را گفتمان "موفقیت" دانست.
این گفتمان متاخر بر "فرد" به جای "جمع" تاکید دارد؛ فرد انسانی
چه باید بكند تا شادتر باشد و فرصت ها را برای خود بیشتر بكند تا
موفقتر باشد .در چنین بحبوحهای است که کتابهایی در نقد و بررسی
خلقیات ما نگاشته شدند .گفتمان هایی مانند "عقالنیت و معنویت"
هم از ویژگیهای این دوره متاخر است که من آن را «ذره گرایانه»
می نامم.
اگر نماینده دوره اول را دکتر شریعتی بدانیم ،نماینده این گفتمان متاخر
را می توان "استاد ملكیان" دانست .گفتمان جناب ملكیان شاید متفح
ترین رویكرد متناسب با این دوره متاخر ذرهگرایانه است در کنار
گفتمان های متمرکز بر "موفقیت".

نشست آبان ماه انجمن ایرانی اخالق در علوم فناوری در سال  ۱۳9۸با
سخنرانی دکتر محمدرضا کالهی برگزار شد .دکتر محمدرضا کالهی،
عضو هیات علمی پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
موضوع اخالقی زیستن در جهان فناورانه مورد تحلیل قرار دادند که گزیده
ای از نشست در ادامه ارایه شده است:
می توان در ایران معاصر ،از دوره مشروطه تا کنون روی همرفته دو
رویكرد را نسبت به تكنولوژی تفكیک کرد  .۱ :رویكرد همراه با
شیفتگی  .2رویكرد همراه با تنفر
صاحبان رویكرد یكم نسبت به پیشرفت و رفاه حاصل از تكنولوژی
حسن نظر دارند و صاحبان رویكرد دوم تبعات تكنولوژی را برای زیستن
انسان منفی می بینند و آن را موجب بیگانه شدن انسان از خود و
دیگران می دانند .رویكرد نخست ،تكنولوژی را ابزار سودمند در اختیار
انسان می یابد و رویكرد دوم انسان را ابزاری در اختیار تكنولوژی .
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اندیشه جوانمردی در کدام قسمت از محاسبات اخالق جا دارد؟
تمرکز ما بیشتر ارتباط جوانمردی با اخالق در علم مدیریت در ابعاد سازمانی
است.
سازمان عبارت است انسان در موقعیت .اخالق حرفهای موفقیت
سازمانی با رعایت الزامات اخالقی است .
کارمند شهروندمدار پنج خصلت رفتاری باید داشته باشد :نوع دوستی،
حضور مدنی  ،ادب و نزاکت  ،وظیفهشناسی و در نهایت جوانمردی.

نشست آذر ماه با عنوان:
"رهبری اخالقی با رویکرد جوانمردی"
سخنران :دکتر غالمرضا خاکی

طبق یک تعریف جوانمردی یعنی :شكیبایی در موقعیتهای
نامطلوب و نامساعد ،بدون اعتراض و نارضایتی و گالیهمندی.
در جستجوی جوانمردی سازمانی چونان یک نظام اخالقی
 .۱آیا میتوان از جوانمردی ،تفسیر و تعریفی سازمانی ارائه کرد؟
 .2با چه شاخص هایی میتوان جوانمردی سازمانی را سنجید؟
در ادبیات ،جوان به معنای نیک /خوب/زیبا و مرد به معنای انسانیت است
و در جوانمردی سن ،مقام و جنسیت مطرح نیست.
موالنا تعبیری دارد :
پاکبازی خارج هر ملت است /که فتوت ،دادن بیعلت است
آن که بدهد بیامید سودها /آن خدایست آن خدایست آن خدا
جوانمردی سازمانی :مجموعه ای از رفتارهای انتخابگرانه و فراتر از
چارچوب وظایف شغلی است که یک شاغل نسبت به شخصیتهای
حقوقی و حقیقی درون و بیرون سازمانی از خود آشكارا یا پنهانی
نشان می دهد .انجام این رفتارها ،نه به خاطر هراسی از تنبیه شدن
بوده و نه چشمداشتی برای پاداش گرفتن از مافوق.
 .۱رفتارهای جوانمردانه در حوزههای درون سازمانی
 ۱-۱نسبت به مافوق (مافوقان)
 2-۱نسبت به همكار (همكاران)
 ۳-۱نسبت به زیردست (زیردستان)
 .2رفتارهای جوانمردانه در حوزه برون سازمانی
۱-2در حق رقبای فردی و سازمانی
2-2در حق مشتریهای فردی و سازمانی
۳-2در حق سازمان و ذینفعان آن (حقیقی و حقوقی)

نشست آذر ماه انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در سال  ۱۳9۸با
سخنرانی دکتر غالمرضا خاکی برگزار شد .گزیده ای از نشست در ادامه
ارایه شده است
چگونه میتوانیم از متون آیینی و ادبی خود موارد کاربردی استنباط
کنیم که با واقعیت امروز سازگار باشد؟
اگر هر کس بر اساس منافع شخصی خود عمل کند و رفاه دیگران را
نادیده انگارد ،زندگی کسل کننده ،نفرتانگیز و وحشیانه خواهد شد.
نسبت بین قانون و اخالق این گونه است که قانون از بیرون و اخالق از
درون انسان را کنترل میکند .ما نیاز به اخالق داریم تا در کنار قانون
زندگی را سامان دهیم.
چرا باید اخالقی بود؟
 .۱طبق یک تئوری قدیمی ،آدمی عدالتخواه است و همین دلیل گرایش
به اخالقی بودن دارد .
 .2ریشه اخالقی بودن غمخوار بودن است ،انسان آن هنگام اخالقی
میشود که غمخوار شده باشد.
 .۳نیاز جامعه به همبستگی
 .۴نیاز به امنیت خاطر
 .5آرمان های شناختی (آرامش/رضایت باطن /زندگی معنادار /امید/
شادی)
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گزارش رو نمایی از منشور اخالقی اساتید دانشگاه بیرجند

توسط ریاست انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری

مراسم رونمایی از منشور اخالقی اساتید دانشگاه بیرجند  ۱۸آبان ماه ۱۳9۸
با حضوردکتر مصطفی معین ،رئیس انجمن اخالق در علوم و فناوری ،دکتر

احمد خامسان ،رئیس دانشگاه بیرجند و جمعی از اساتید دانشگاه در محل
سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند ،دکتر احمد خامسان رئیس
دانشگاه بیرجند در ابتدای این جلسه با عرض خیرمقدم به دکتر معین،
گفت :دانشگاه بیرجند بخشی از پیشرفت و توسعه خود را مدیون خدمات
ارزنده دکتر معین در زمان وزارت ایشان می داند.

رئیس دانشگاه بیرجند با تأکید بر این نكته که تبدیل مجتمع آموزش عالی
به دانشگاه بیرجند در زمان تصدی ایشان صورت گرفت ،به نقش دانشگاه
در تربیت نیروی انسانی اشاره کرد و افزود :دانشگاه بیرجند اخالق مدارترین
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حقش استفاده کند چون هر فردی در جامعه میتواند گرایش فكری خود
را داشته باشد و اینها از حقوق یک استاد دانشگاه است لذا این موارد از
سنتهای دانشگاهی در همه جهان است.
وی گفت :استاد باید نسبت به علم و دانش تخصصی خود تعهد داشته
باشد و حرف اول را در دانشگاه خود بزند و حرفش در دنیا هم خریدار
داشته باشد ،در پیشبرد علم و تخصص خود تالش کند و نوآوری داشته
باشد.
معین افزود :استاد به عنوان رکن ثابت دانشگاه در تربیت و تعلیم دانشجو
باید حرف نخست را بزند و دانشجو را به رسمیت بشناسد همچنین نباید
انتظار داشته باشد که دانشجو فقط حرف او را قبول کند و باید بگذارد
دانشجو به استاد هم انتقاد کند .استاد نسبت به دانشگاه خود هم مسئولیت
دارد و باید از حقوق دانشگاه حمایت کند برای مثال امروز این موضوع
مطرح شد که درخصوص زمینهای دانشگاه بیرجند با شهرداری مشكلی
وجود دارد که همه استادان و دانشجویان باید از حق دانشگاه دفاع کنند
چون دانشگاه میخواهد جامعه را ارتقا دهد و همه باید از حریم دانشگاه
دفاع کنند.
ایشان در ادامه به این امر تاکید کردند که استاد دانشگاه باید از استقالل
دانشگاه دفاع و به گونهای در جامعه رفتار کند که حریم مقدس دانشگاه
در باور عمومی و بین مردم به رسمیت شناخته شود .نباید کسی با
تنگنظری و برخورد ناآگاهانه به خود اجازه برخورد با دانشگاه را بدهد و
این مسئولیت استاد دانشگاه است که از حقوق دانشگاه خود دفاع کند.
وی با اشاره به اینكه سرمایه اجتماعی براساس اعتماد شكل میگیرد گفت:
متاسفانه در کشور ما به جای اعتماد ،سوءظن و بدبینی وجود دارد و
غیرممكن است کشوری بدون داشتن سرمایه اجتماعی به توسعه برسد که
جامعه ما متاسفانه جامعهای فروپاشیده است.
وی تصریح کرد :تحول جامعه باید از دانشگاه شروع شود ،استاد دانشگاه
باید یک شهروند فعال از جامعه باشد و نسبت به جامعه خود احساس
مسئولیت و شرایط جامعه را ارزیابی کند همچنین به لحاظ سبک زندگی
و رفتارهای پرخطر جامعه را بررسی کند و شناخت علمی از جامعه باید از
دانشگاه شروع شود.
شایان ذکر است در پایان این مراسم رونمایی از منشور اخالقی اساتید
انجام شد و از دست اندرکاران تهیه این منشور تقدیر بعمل آمد.

اعضای هیئت علمی را در خود می بیند و با توجه به مراسم امروز دانشگاه
بیرجند از رونمایی از این منشور استقبال می کند.
در ادامه دکتر محسن آیتی معاون آموزشی دانشگاه نیز گزارشی از روند
شكل گیری این منشور را از ابتدا تاکنون ارائه کرد.
در ادامه این جلسه ،دکتر مصطفی معین ،رئیس انجمن اخالق در علوم و
فناوری ضمن تبریک ماه ربیع االول گفت :امروز اصل اخالق در جامعه
مفقود شده و دانشگاه باید آسیب شناسی کند که علت این بداخالقیها
چیست .از دیدگاه ایشان فلسفه بعثت پیامبر اسالم (ص) پیادهسازی اخالق
است و ارائه منشور اخالقی دانشگاه بیرجند اقدامی مطلوب است.
وی اظهار کرد :چرا امروز دوره انحطاط را به لحاظ اخالقیات در پیش
گرفتهایم ،به راحتی دروغ میگوییم و باید نفاق و تظاهر و چاپلوسی در
کشور پررنگ باشد؛ این رویه با سیره پیامبر اسالم همخوانی ندارد.

ریاست انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در ادامه بر این امر اشاره
کرد که  :رسالت دانشگاه در جامعه مدرن چندگانه است و شامل رسالت
آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی ،اخالقی و غیره میشود اما در
راس رسالت دانشگاه رسیدن به کمال علمی و کشف حقیقت است .
دانشگاه باید استادان فرهیخته و دانشمند عاشق علم را داشته باشد که بر
آن اساس دانشجو تربیت شود و دانشآموخته دانشگاه باید به لحاظ علمی
و مهارت و داشتن حس مسئولیت نسبت به جامعه سرآمد باشد.
وی گفت :ارسطو خوشبختی را نتیجه رفتار عقالنی مبتنی بر منافع عمومی
میداند و احساس مسئولیت در قبال جامعه فراتر از درآمد ،پرستیژ و قدرت
است.
استاد دانشگاه ،حقوق و وظایفی دارد و در راس حقوقش این است که از
آزادی علمی و آکادمیک برخوردار باشد یعنی احساس امنیت خاطر برای
پژوهش داشته باشد و علم خود را در خدمت کشف مجهوالت قرار دهد و
نتیجه تحقیق خود را به کار گیرد .استاد سر کالس باید آزادی در آموزش
داشته باشد اما به آن معنا نیست که هر حرفی را سر کالس بزند بلكه در
چارچوب برنامه آموزشی از تخصص خود استفاده کند.
رئیس انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری تاکید کرد :استاد دانشگاه به
لحاظ فكری و گرایش سیاسی هم باید آزاد باشد و بیرون دانشگاه از این
12
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همایش اخالق و فرهنگ شهرنشینی

انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری با همكاری دانشگاه تهران و نهاد
های علمی و مدنی ،صاحب نظران و متخصصان حوزه های مرتبط و ذی
نفعان اصلی" همایش اخالق و فرهنگ شهرنشینی" را با شعار" اخالق
برای شهروندان ،فرهنگ برای زندگی" در دهم تا دوازدهم خرداد ماه
 ۱۳99در تهران برگزار می کند.
از اهداف اصلی این همایش توجه به جنبه توسعـهای -کــاربردی در
فراهم سازی مقاالت توسط پژوهشگران ارجمند و شناخت ابعاد ،مولفه ها
و شاخصهای اخالق و فرهنگ شهرنشینی و همچنین آینده نگری در این
زمینه خواهد بود.
این همایش در محورهای زیر برگزار می شود:
 .1شهرنشینی و جنسیت
 .2شهرنشینی و خانواده
 .3شهرنشینی و اقتصاد شهری
 .4شهرنشینی ،فضای شهری و زیبایی شناسی
 .5شهرنشینی و مدیریت شهری
 .6شهرنشینی ،مشكالت و آسیب های اجتماعی
 .7شهرنشینی و تحوالت تاریخی شهرها
 .8شهرنشینی ،اخالق و رفتار شهروندی
 .9شهرنشینی و مدرنیته
 .10شهرنشینی و محیط زیست پایدار شهری
 .11ارائه راهكارها و الگوهای کارآمد اخالق و فرهنگ شهرنشینی
 .12شهرنشینی ،فناوری و رسانه
مهلت ارسال چكیده مقاالت ۱5 :دی ماه ۱۳9۸
مهلت ارسال اصل مقاالت ۱5 :اسفند ۱۳9۸
Email: Ethics.urbanization@gmail.com
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پنجمین دوره جایزه جهانی «ابن سینا برای اخالق در علم»

بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا ،مراسم اهدای پنجمین دوره جایزه جهانی

مانند  IPCCو  IUCNتأثیر زیادی بر سیاستهای آب و هوایی در

"ابن سینا برای اخالق در علم" که در سال جاری به موضوع

سطوح بینالمللی برجای گذارده است.

"اخالق زیست محیطی" اختصاص دارد ،در مراسمی با حضور قائم
مقام یونسكو و احمد جاللی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران
در این سازمان در پاریس برگزار شد.

نامبرده هراسی از به چالش کشاندن سیاستهای ملی نامناسب (دولت
آمریكا) در قبال موضوعات مربوط به محیط زیست کره زمین نداشته و
موضوعات اخالق زیست محیطی ،رابطه اخالق و سیاستهای توسعه
پایدار و جهانشمولی اخالق در علم از زمینه های مورد عالقه و فعالیت

این جایزه که به اجماع از سوی هیئت داوری بینالمللی انتخاب شد،

جدی این دانشمند بوده است.

پروفسور دونالد ای .براون  Donald A. Brownبرنده امسال
استاد شهیری است که سالیان درازی از عمر خود را مصروف "اخالق در

دونالد ای .براون از سال  20۱2تاکنون به عنوان استاد و پژوهشگر در
دانشگاه وایدنر اشتغال داشته است .عالوه بر این در دانشگاههای گریفت

علم" و خاصه پیرامون "اخالق زیست محیطی" ،با ارائه پژوهشهای
بسیار وزین و تدریس در دانشگاههای معتبر جهان کرده است .

استرالیا ،ناگویا ژاپن ،اوکلند نیوزیلند ،نانجینگ چین و پن استیت در

دستاوردهای آکادمیک دونالد ای براون در برجسته کردن جایگاه اخالق
در موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوایی در سطوح ملی و بینالمللی

آمریكا تدریس و تحقیق کرده است.
بعضی از مسئولیت و فعالیتهای پروفسور براون در حوزه اخالق ،شامل

و تحلیلهای مؤثر او بر چرایی غفلت از اصول اخالقی در زمینه تغییرات
اقلیمی و زیست محیطی و نحوه رفع این کاستی ها در مقاالت و

مدیریت برنامه دفتر سیاست بینالمللی زیست محیطی سازمان ملل
متحد ،مشاور دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص همگرایی

کتابهای ایشان ارائه شده است .مشارکت و مشاوره وی در ساختارهایی

اخالق و مذاکرات مربوط به تغییرات آب و هوایی ،مشاور سردبیران در
14
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گروههایی تعلق می گیرد که پژوهشهای علمی آنان در زمینه "اخالق در

موضوعات اخالق زیست محیطی است .او همچنین از تهیه کنندگان
متون ارائه شده در کارگروه سوم نشست بینالمللی تغییرات آب و

علم و فناوری" مرجعیت آکادمیک یافته و مورد استناد علمی قرار گیرد و
همچنین همراه با فعالیتهایی باشد که منشأ توجه و تحرک محافل علمی
و دانشمندان و نخبگان و افكار عمومی نسبت به ارتباط وثیق مؤلفه اخالق

هوایی) (IPCCو ارزیاب برنامه یونسكو در خصوص اخالق تغییرات آب
و هوایی است.

در توسعه علمی است و به تفكر عمیق در این باره بینجامد

"جایزه ابن سینا برای اخالق در علم" از سال  )200۳( ۱۳۸2به ابتكار و
پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران و تصویب کنفرانس عمومی یونسكو
رسمیت یافت .این جایزه که هر دو سال یک بار اعطا میشود ،به افراد یا

معرفی کتاب

نگارندۀ کتاب در مقدمۀ آن تأکید میکند که تمرکزش بر نقش تعیینکنندۀ
اعضای هیئتعلمی می باشد .یک هیئتعلمی که از قدرت خود سوء
استفاده می کند مایه شرمساری است و هیئتعلمی فاقد اقتدار نیز تبلور
نوعی کالهبرداری است .اما هیئتعلمی دانشگاه یا دانشكدهای که بر طبق
موازین وجدانی به اعمال اقتدار مناسب میپردازد فرصت بهرهمندی از
گرانبهاترین هدیه ،یعنی یک ذهن تعلیمدیده را برای تکتک دانشجویان
فراهم میکند .از دست دادن چنین فرصتی همواره مایۀ تأسف است ،اما
زمانی که علت آن قصور در انجام وظایف حرفهای باشد ،مایه تأسف بیشتر
خواهد بود.
کتاب از پنج فصل تشكیل شده که در هر فصل به بخشی از زندگی اساتید
و سازوکارهای موجود در دانشكدهها و دانشگاهها پرداخته شده است.
در پیشگفتار کتاب نیز ،توماس اچ پاول (رئیس دانشگاه مونت سنت مری
) بیان کرده است" :درسال  ۱9۸۸شیفته این کتاب شدم و از آن موقع تا
اکنون چندین بار آن را خواندهام .همیشه این کتاب را مانند خلوتی کوتاه
می بینم که آدمی با خواندن آن گویی به سراغ دوستی میرود که نصیحتی
به او میکند که خودش میداند نصیحتی خوب و درست است .طی این
سال ها این کتاب را به عنوان هدیه به اعضای جدید هیئتعلمی ،رؤسای
دانشگاه و اعضای هیئتامنای دانشگاه اهدا کردهام .این اثر همچنان
زینتبخش مجموعه کتابهای دوستان و همكاران من خواهد بود".

پژوهشكده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
کتاب "استادان و نااستادان :اخالق در دانشگاه" ،نوشتۀ استیون
ام چان و برگردان دکتر سعید غیاثی ندوشن منتشر نموده است .کتاب
حاضر در مجموعه کتابهای اخالق آکادمیک نگاشته شده است.
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انتشار مجله انگلیسی

International Journal of Ethics & Society

فصلنامه انگلیسی زبان اخالق و جامعه ( International Journal
 )of Ethics & Societyکه از سال  20۱۸با همكاری انجمن ایرانی
اخالق در علوم و فناوری و مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشكی دانشگاه
شهید بهشتی راه اندازی و تا کنون سه شماره از آن منتشر شده است،
آماده پذیرش مقاالت نویسندگان در محور های زیر می باشد:
 .1اخالق در علوم پزشكی و زیست شناسی
 .2اخالق در علوم زیست محیطی و بوم شناختی
 .3اخالق در علوم اجتماعی
 .4اخالق در علوم فلسفی
 .5اخالق در علوم فنی و مهندسی
 .6اخالق در علوم اقتصادی
نشانی الكترونیكیinfo@ijethics.com :
وب سایتwww.ijethics.com :
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