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  به   دعلم نها  به  پایبندی  با   دانشمندان  و  دارند   ناگسستنی  و  سرشتی  پیوندی  "اجتماعیمسئولیت  و  اخالق  علم،"

  به  علمی هایپژوهش  دستآوردهای انتقال آن، سازیعمومی  و   ترویج به نسبت  جهانی، و عمومی  خیر یک عنوان
  را   خود  علم،شبه  بروز   و   آن  از  سوءاستفاده  یا  و  علم  منافع   باره   در  روشنگری  جامعه،   گیرانتصمیم  و  سیاستگذاران

 پایدار، و  متوازن توسعه در  دانشمند یک  تاثیرگذار نقش و  مشارکت که است اخالقی فرآیند این در. دانندمی متعهد
 .  دهدمی نشان  را خود بشر حقوق به احترام و  جهانی  و بومی  جامعه بهروزی و  سعادت

قریب به عنوان بنیانگذار  محمد دکتر  چون  دانشمندی  استاد و  حاذق  پزشک زندگی قراردادن سرمشق و  بازشناسی
 راهبردی هایبرنامه  جمله از بوده برخوردار  اجتماعی و  اخالقی علمی،   جامعیت از  که طب نوین کودکان در ایران

  بویژه   و   دانشگاهی  و  علمی  جامعه  در  اخالق  اعتالی  برای  فناوری  و   علوم  در  اخالق  ایرانی  انجمن  که  است
  آن  درگذشت سالگرد در بهمن   اول در یکبار دوسال هر  روی،این از . نمایدمی پیگیری کشور جوانان  و دانشجویان

  و  انسانی  علوم  زیستی،  و   پزشکی  علوم   تخصصی  گروه  هفت  در  "قریب   محمد  دکتر  استاد  جایزه"  فرزانه،  حکیم
 و   هنر  و   معماری   علوم  دامپزشکی،  و طبیعی  منابع   و   کشاورزی  علوم  مهندسی،  و   فنی   علوم   پایه،  علوم  اجتماعی،

 .شودمی اعطا ملی  سطح در شاخص و  برجسته برگزیدگان به زیست محیط علوم
  علمی  شورای تخصصی  هایگروه و امناهیات در گرانقدر  استادان گذاریوقت  از  که دانم می خود وظیفه  جااین در

  تمامی   و  انجمن   مدیره  هیات   محترم  اعضای  آن،  دبیرخانه  در  فعال  همکاران  و   جایزه  اجرایی  و  علمی  دبیران  جایزه،
  از   و   نمایم  قدردانی  صمیمانه  است  شده  آورده  کتابچه  این  در  آنها  اسامی  که  محترم  نهادهای  و   ارجمند  حامیان

 .خواستارم فرجام حسن و  سربلندی اخالقی، زیست همگی برای حکیم و  علیم پروردگار
 

 معین  مصطفی دکتر
 فناوریو علومدراخالقایرانیانجمن رئیس

 جایزه استاد دکتر محمد قریب  علمی شورای ریاست و 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
 
 
 
 

 مقدمه 
فناوری در سال   با هدف اعتالی   1383انجمن ایرانی اخالق در علوم و 

در نظر    انجمنتاسیس شد. با توجه به این هدف،    اخالق در جامعه علمی
در   پررنگ  نقشی  که  هایی  طرح  و  موسسات  افراد،  به  را  جوایزی  دارد 

ال یک  کشور دارند اعطا نماید. از این روی، هر دو س  اخالق در اعتالی  
طی   بار در روز درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد قریب )یکم بهمن ماه(،

جایزۀ استاد دکتر محمد "با عنوان  مراسمی در سطح ملی، جوایزی  
-در حوزهمطالعه اخالق  فعاالن    پیشگامان علم و فناوری وبه    "قریب

پایه، علوم انسانی و اجتماعی،  های علوم   علوم پزشکی و زیستی، علوم 
 –فنی  علوم  محیط زیست،  منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم  -ورزیکشا

اهدا می شود. دبیرخانۀ این جایزه که در مهندسی، علوم معماری و هنر   
فناوری و  علوم  در  اخالق  ایرانی  فرایندهایی    انجمن  اساس  بر  دارد  قرار 

برگزیدگـــان را مشخص می   این اساسنامه مشخص شده است  در  که 
 نماید. 

 : اهداففصل اول 

 اهداف جایزۀ  مادۀ اول: 
 ایران زمین .اعتالی اخالق و فرهنگ1

 اخالق در علم و فناوری .توجه به اهمیت و جایگاه 2

 .قدردانی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه اخالق  3
مسئولیت4 به  پایبند  دانشمندان  مقام  به  نهادن  و  .ارج  اخالقی  های 

 اجتماعی 

 فصل دوم: ارکان 

 کان جایزۀ شامل اجزای زیر است: ار مادۀ دوم:

 .هیات امنا 1

 .شورای علمی 2

 .دبیرخانۀ  3

 فصل سوم: هیات امنا  

در نقش شورای   استاد دکتر محمد قریبهیات امنای جایزۀ  مادۀ سوم:

مسئولیتسیاست و  کند  می  عمل  جایزه  سیاست  گذاری  های تصویب 
 کالن جایزه را به عهده دارد.  

 عبارتند از :  هیات امنا ترکیب اعضایمادۀ چهارم: 

 
 )ریاست هیات امنا(  .دکتر مصطفی معین1

 .اعضای هیات مدیره انجمن اخالق در علوم و فناوری2

به پیشنهاد رییس هیات  حوزه اخالق  .چهار تن از استادان برجستۀ  3
 تائید هیات مدیره انجمنامنا و 

 وظایف و اختیارات هیات امنا به شرح زیر است:مادۀ پنجم: 
 عیین معیارهای انتخاب برگزیدگان جایزه.ت1

 گیری دربارۀ نوع و میزان جایزۀ .تصمیم2

 .تعیین اعضای حقیقی و حقوقی شورای علمی جایزه 3

 .طراحی و تصویب تغییرات احتمالی در اساسنامۀ جایزه  4

 فصل چهارم: شورای علمی 

 شود. شورای علمی هیات داوران جایزه محسوب می مادۀ ششم:

 ترکیب اعضای شورای علمی به شرح زیر است:م: ماده هفت
 ریاست هیات امنا به عنوان رییس شورای علمی. 1
 ریاست هیات مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری. 2
 دبیر هیات مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری . 3
  های همکار )حداکثر سه نماینده(نمایندگان نهادها و دانشگاه. 4
 زیستیپزشکی و علوم   اخالق درتن از استادان و فعاالن   5تا  3. 5
   در علوم انسانی و اجتماعیتن از استادان و فعاالن اخالق   5تا  3. 6
 و فعاالن اخالق در علوم پایه  تن از استادان  5تا  3. 7
در    استاداناز    تن  5تا    3.  8 اخالق  فعاالن  منابع و  علوم کشاورزی، 

 شکی  طبیعی و دامپز
 تن از استادان و فعاالن اخالق در علوم محیط زیست 5تا  3. 9

 فنی و مهندسی علوم اخالق در  و فعاالن تن از استادان 5تا    3. 10
   هنر و معماری علوم در اخالق  فعاالن و  استادان از  تن 5تا    3. 11

از اعضای هیات مدیره عضویت    تبصره : در هر بخش تخصصی یکی 

 را بر عهده دارد.  دارد و دبیری آن 

هشتم:   را  مادۀ  علمی  شورای  اختیارات  و  وظایف  حیطۀ  زیر  موارد 
 کند: مشخص می

 دکتر محمد قریب تعیین برگزیدگان جایزه دوساالنه استاد  .1
 

کتر محمد قریب د استاد  ۀیزجا   اساسنامه  
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برگزیدگان و میزان جایزه  .  2 انتخاب  بررسی و پیشنهاد مالک های 

 به هیات امنا 

هیات   1تبصره   ریاست  توسط  علمی  شورای  اعضای  و    :  معرفــی  امنا 
-پس از تصویب هیات امنا به مدت دو سال )برای هر دوره( منصوب می

 شوند. 
: آرای بیش از نیمی از اعضای شورای علمی برای مصوبات آن 2تبصره  

 ضروری است.
 : آیین نامه اجرایی شورای علمی به پیوست است. 3تبصره 

 فصل پنجم: دبیرخانه  

دکتر محمد قریب، دفتر انجمن ایرانی دبیرخانۀ جایزۀ استاد    مادۀ نهم:

انتخاب   و  ریزی  برنامه  مسئولیت  که  است  فناوری  و  علوم  در  اخالق 
 برگزیدگان و برگزاری مراسم اعطای جایزه را بر عهده دارد.  

 اعضای دبیرخانه متشکل هستند از:  مادۀ دهم:

دبیر اجرایی جایزه  )به انتخاب هیات مدیرۀ انجمن ایرانی اخالق در   -
 م و فناوری(علو

و   - علوم  در  اخالق  ایرانی  انجمن  المللی  بین  و  علمی  روابط  مسئول 
 فناوری 

 تعدادی از اعضای فعال انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری -

 فصل ششم: فرآیند داوری  

پیشگامان و پیشکسوتان   -در مرحله اول، تعدادی از الف  مادۀ یازدهم:

خالق و طرح های پژوهشی و  پژوهشگران فعال حوزه ا -حوزه اخالق، ب
هفت تخصصی  بخشهای  از  هریک  در  مربوط  اثر  و خالقان  علوم  گانه 

 توسط شورای علمی انتخاب می شوند. فناوری، به عنوان نامزد 
یابد    :1تبصره   می  انتشار  جایزه  دبیرخانه  از سوی  فراخوانی  در هر دوره 

 ند. که داوطبان می توانند از طریق آن در این رخداد شرکت نمای
: دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها ، فرهنگستان ها و 2تبصره  

خانه   وزارت  از  مجوز  دارای  فرهنگی  و  علمی  های  انجمن  و  مؤسسات 
و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  های 

توانند نامزدهای خود را به طور رسمی به  فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز می 
 رخانه جایزه پیشنهاد کنند. دبی

)بند 3تبصره   اخالق  حوزه  پژوهشگران  بخش  در  شورای  -:  نظرات  ب(، 
انجمن  توسط  شده  منتشر  های  فصلنامه  تحریریه  هیات  و  سردبیری 

 ایرانی اخالق در علوم و فناوری می تواند لحاظ گردد 

 

 

دوازدهم: نامزدهای    مادۀ  علمی  های  فعالیت  و  آثار  دوم،  مرحله  در 

به  اول، توسط شورای علمی داوری می  مرحله شود تا افرادی که نصف 
 سوم بروند.  عالوه یک رأی مثبت کسب کنند به مرحله

شورای علمی از میان نامزدهای مرحله در مرحله سوم،    مادۀ سیزدهم:

  ، برنده   6دوم  نامزد  عنوان  به  تخصصی  بخش  هر  در  را  جایزهتن   ی 
می میاانتخاب  از  نهایت  در  که  آرا  کند  حداکثر  با  برگزیدگان  آنها  ن 

 انتخاب می شوند. 
تشخیص  1تبصره   به  )مگر  نفر  یک  به  تنها  تخصصی  بخش  هر  در   :

 نفر ( جایزه داده می شود.  2شورای علمی، به حداکثر 
به حتم  2تبصره   نامزدها در هر بخش تخصصی  ندارد انتخاب  : ضرورت 

دوره   یک  در  علمی  شورای  که  صورتی  در  بگیرد.  یک    صورت  برای 
سال   آن  در  که  کند  اعالم  تواند  می  نیابد،  نامزدی  تخصصی  بخش 

 ای ندارد. مشخص در بخش تخصصی مربوط جایزه

 فصل هفتم: نوع و میزان جایزه و زمان اعطای آن 

قریب حوزه های زیر را شامل    محمد  دکتر  : جایزۀ استادمادۀ چهاردهم

 می شود:
 پیشگامان و پیشکسوتان( . چهره پیشگام اخالق در علم )از میان1

 . پژوهشگر برتر حوزه اخالق در علوم پزشکی و زیستی 2

   یاجتماع انسانی و اخالق در علوم . پژوهشگر برتر حوزه3

 پایه   علوم اخالق در . پژوهشگر برتر حوزۀ4

حوز.  5 برتر  در    ۀپژوهشگر  و اخالق  طبیعی  منابع  کشاورزی،  علوم 

  دامپزشکی

 زیست محیط علوم در اخالق حوزه برتر پژوهشگر .6

  یو مهندس یفنعلوم اخالق در   . پژوهشگر برتر حوزۀ7

 و معماریاخالق در هنر  . خالق اثر برتر حوزۀ8

این جایزه هر دو سال  در یکم بهمن ماه  برابر با روز  مادۀ پانزدهم:  

 درگذشت استاد دکتر محمد قریب ، به برگزیدگان اعطا خواهد شد. 

تبصره   9  و ماده  16فصل،  7این اساسنامه مشتمل بر  مادۀ شانزدهم:

مورخ   هیات مدیرۀ انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری در جلسه

    .به تصویب رسید  11/12/1399
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 سرآغاز 

 
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی 

سال   ماه  فروردین  اساس  1399در  تصویب  جایزه  با  دکتر "نامه  استاد 
با هدف اعتالی اخالق در جامعه علمی، بر آن شد که هر    "محمد قریب

)یکم  فرزانه دکتر محمد قریب  استاد  روز درگذشت  در  بار  یک  دو سال 
مطالعه   فعاالن  و  پیشگامان  به  ملی  سطح  در  را  جوایزی  ماه(،  بهمن 

حوزه در  زیستی  "های:  اخالق  و  پزشکی  پای"،  "علوم  علوم  "،  "هعلوم 
اجتماعی و  کشاورزی"،  "انسانی  دامپزشکی  -علوم  و  طبیعی  ، "منابع 

علوم  معماری و   "و    "مهندسی  –فنی    علوم  "،   "علوم محیط ریست"
برتر در حوزه    "هنر نماید.  صاحبنظران، خالقین اثر و پژوهشگران  اهدا 

  دکتر محمد قریب در جایزه  انتخاب و    نامه طبق شرایط این شیوهاخالق  
 حوزه اخالق در علوم و فناوری را دریافت خواهند کرد.   

 : تعاریف 1مادّه  
 :شودنامه رعایت میبرای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این شیوه

 .است  انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری: منظور  انجمنالف. 
ب. صاحبنظر:  منظور  اندیشمندان و نظریه پردازان حوزه اخالق در علوم 

 و فناوری است.  
به   فناوری  و  علوم  در  اخالق  حوزه  پیشکسوتان  منظور  پیشگامان:  ج. 

 انتخاب شورای علمی جایزه
د. پژوهشگر برتر: منظور محققان برتر در حوزه اخالق در علوم و فناوری 

 است.
ه. خالق اثر برتر: منظور هنرمندانی است که آثار هنری بدیع و نوآورانه با 

اخ مفاهیم  )محوریت  اند  کرده  خلق  ااالقی  هنری  که  است  ثری  ثر 
محصول کار فکری، خالقانه، نوآورانه، مهارتی و فنی هنرمند در یکی از 

تجسمی،    حوزه هنرهای  مانند  هنر  شده  شناخته  و  شده  تعریف  های 
در حوزه یا  و   ... و  معماری  موسیقایی،  نمایشی،  و    کاربردی،  های جدید 

و  نظران  متخصصان، صاحب  قبول  قالب    مورد  در  و  باشد  جامعه هنری 
 (یک اثر هنری ارائه شود

هنری:   و  اخالقی  آثار  ارزشو.  از  برخورداری  ضمن  که  های    آثاری 
های اخالقی، فرهنگی و اجتماعی  هنری، به ایجاد، احیاء یا ارتقای ارزش

 . پرداخته و در سطح جامعه تاثیرگذار باشد 
 شود.  محسوب می ز. شورای علمی: شورای علمی هیات داوران جایزه

در  قریب  محمد  دکتر  استاد  جایزۀ  امنای  هیات  منظور  امنا:  هیات  ح. 
اخالق در علوم و فناوری است که در نقش شورای سیاست گذاری جایزه  

 عمل می کند. 

 : شرایط مشموالن 2مادّه  
  ، زیستی  و  پزشکی  علوم  پژوهشگران  و  و   علومصاحبنظران    انسانی 

، علوم  منابع طبیعی و دامپزشکی -کشاورزی  پایه ، علوم ، علوم یاجتماع
و علوم  معماری و هنر که در حوزه    یو مهندس  یفنمحیط زیست، علوم  

اخالق فعالیت دارند در صورت احراز  شرایط زیر می توانند از جایزه استاد  
 دکتر محمد قریب بهره مند شوند: 

 در نهاد های فعال در حوزه اخالق عضویت داشته باشند.الف. 
 مدرک دکترای تخصصی داشته باشند. . ب

بایدج.   فعالیت  400کم  دست  نامزدها  از   پژوهشی  -علمی  های  امتیاز 
در دوره    نامزدهاو بیشترین امتیاز را در قیاس با سایر    1مندرج در جدول  

   .کرده باشندزمانی بررسی، کسب

در    :1  تبصره ای  حرفه  دکترای  یا  ارشد  کارشناسی  مدرک  دارندگان 

ی )معادل کارشناسی ارشد( تنها با صالحدید شورای علمی و تایید پزشک
نامزد   عنوان  به  استثنایی  موارد  عنوان  به  توانند  می  امنا  هیات  ریاست 

 مطرح شوند. 

تخصص ت"های  دوره  : 2تبصره   فوق  و  وزارت    "خصص  موردتأیید 

 .شودمحسوب می "دکتری تخصصی"بهداشت؛  معادل با  دوره  

حوزه  : 3تبصره   دارای درجه    هنر  و   معماری   علوم  در  باید  متقاضیان 

 هنری باشند .  2یا   1کارشناسی ارشد به باال یا دارای درجه 
به سایر    هنر  و  معماری   د. در حوزه علوم دریافت بیشترین امتیاز نسبت 

 مالک است.  2نامزدها مطابق جدول 
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 : فرایند اجرا 3ماده  

 پژوهشگران برتر  پیشگامان ، خالقان اثر و شناسایی 3-1

اثر و پژوهشگران  فرایند شناسایی   ، خالقان  برتر مشمول این پیشگامان 
 :جایزه به شرح زیر است

 هیات امنا، اعضای شورای علمی جایزه را تعیین می کند. الف.
بازه زمانی معرفی نامزدها را   انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری  ب.

 .اعالم می کند

ره فراخوانی از سوی دبیرخانه جایزه انتشار می یابد در هر دو:  1تبصره  

 نمایند.  که نامزدان پیشنهادی طبق آن در این رخداد شرکت می

دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه ها ، فرهنگستان ها   :2تبصره  

و مؤسسات و انجمن های علمی و فرهنگی دارای مجوز از وزارت خانه  
فناور"های   و  تحقیقات  آموزش  "و     "یعلوم،  و  درمان  بهداشت، 

اسالمی"و    "پزشکی ارشاد  و  به  می  "فرهنگ  را  خود  نامزدهای  توانند 
 طور رسمی به دبیرخانه جایزه پیشنهاد کنند. 

در بخش انتخاب پژوهشگران برتر، نظرات شورای سردبیری    :3تیصره  

و هیئت تحریریه فصلنامه های منتشر شده توسط انجمن ایرانی اخالق 
عل نامزدان در  و  اساسنامه    وم  در  قید شده  تمامی شرایط  باید  پیشنهادی 

به شورای  ارائه  از  پیش  غیراینصورت  در  باشند،  داشته  را  نامزدها   برای 
 علمی از فهرست شرکت کنندگان حذف می شوند.  

و   صاحبنظران  از  تعدادی  عنوان  ج.  به  اخالق  حوزه  فعال  پژوهشگران 
 ب می شوند.  توسط شورای علمی انتخانامزدها 

، اطالعات خود  انجمنهای زمانی تعیین شده از سوی  در بازه  نامزدها.  د
 .دن کنبارگذاری می انجمنرا در سامانۀ اطالعاتی  

بخش تخصصی موجود در   7به وسیله    آزمایی اطالعات  . پس از راستیه
،    "یاجتماع  انسانی و   علوم "،    "علوم پزشکی و زیستی"شورای علمی )

 علوم  "،    "منابع طبیعی و دامپزشکی-کشاورزی  علوم  "،    "پایه  علوم"
بر (  " هنر و  معماری  علوم "و  "یو مهندس یفنعلوم "، "محیط زیست

آثار، هر   جداول طراحی شدهاساس امتیازات دریافتی از   بررسی کیفی  و 
 کند .بخش تخصصی شش نفر در حوزه خود  انتخاب می 

 

 

 

 

 

ان  تبصره: بر  علمی عالوه  در  شورای  انتخابات  بخش تخصصی   7جام 

نظر،   حوزه مورد  پیشگامان  و  صاحبنظران  میان  از  نیز  نامزد  شش  باید 
 مطالعه اخالق مشخص کنند. 

یا حداکثر  ،  نامزدهای مرحله قبل امتیاز    قایسهبعد از ارزیابی و م  و.   یک 
به   علمی،  از شورای  دریافتی  رای  میزان  اساس  بر  بخش  در هر  نفر  دو 

 .  می شونددگان نهایی تعیین برگزی عنوان 

 در مرحله نهایی ارزش کیفی آثار در اولویت قرار دارد.  :1تبصره 

مواردی   :2تبصره   نامزد  چند  یا  دو  میان  امتیازات  تساوی  در صورت 

حوزه   در  عناوین  و  افتخارات  اخالق،  حیطه  در  آموزش  سابقه  چون؛ 
ایثار و  نوع دوستانه  مدنی،  فعالیت های  در  )دیگر   اخالق، شرکت  گرانه 

 گزینی( ، در نظر گرفته خواهد شد 
دکتر   برگزیدگانِ  انجمن.  ز استاد  درگذشت  سالروز  در  را  جایزه  نهایی 

 محمد قریب طی مراسمی معرفی می نماید . 

سامانه انجمنفرض  :  1  تبصره در  شده  بارگذاری  اطالعات  صحت   ،

 نظر  نامزد مورداز بررسی مشخص شود    ایاست و چنانچه در هر مرحله
اظهار واقع  خالف  را  از  اطالعاتی  است،  انتخابکرده   حذف  فرایند 

 . شودمی

داورها :  2تبصره   از  یک  هر  نظر  و  داوری،  جلسات  و  نتایج  جزییات 

 شود.ی افراد محرمانه تلقی شده و اعالم نمیدرباره

 دکتر محمد قریبفرایند اعطای جایزه    2 -3

 :فرایند اعطای جایزه به شرح زیر است

 .کندارسال می دبیرخانه جایزه، اسامی برگزیدگان را برای انجمنلف. ا

دبیرخانه جایزه هر دو سال  در یکم بهمن ماه  برابر با روز درگذشت ب.  
را  برگزیدگان  و  برگزار  را  جایزه  اعطای  مراسم  قریب  استاد دکتر محمد 

 معرفی می نماید.  
جایزج.   برندگان  اسامی  است  موظف  جایزه  رسانهدبیرخانه  به  را   های ه 

  جمعی اعالم نماید. 

 : تصویب و اجرا 4مادّه  

شیوه یک  این  بر  مشتمل  و    4،  سرآغازنامه  تاریخ    تبصره    12مادّه  در 
تصویب    17/03/1400 قریببه  محمد  دکتر  استاد  جایزه  امنای   هیات 

 .  رسید 
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 اعتالی  هدف با   فناوری و  علوم در  اخالق  ایرانی انجمن اینکه به نظر

 و  علم در  اخالق  جایگاه  و  اهمیت به توجه علمی، جامعه  در  اخالق

 عنوان با را جوایزی ،اخالق حوزه پژوهشگران و اندیشمندان از قدردانی

 اخالق  مطالعه فعاالن و پیشگامان برای "قریب محمد دکتر استاد جایزه"

 و انسانی علوم پایه، علوم زیستی، و پزشکی علوم  مختلف هایحوزه در
 و فنی علوم دامپزشکی، و طبیعی منابع -کشاورزی علوم اجتماعی،

، است نموده تعریف هنر و معماری علومو زیست، محیط علوم مهندسی،
 عهده بر را جایزه داوری امر که  علمی شورای  تخصصی های بخش از

 مورد برگزیدگان انتخاب و بررسی در را زیر موارد رود می انتظار دارند

 :هندد قرار توجه

  
اول مهرماه    تاریخ از علمی شورای تخصصی های بخش جلسات 

  .گردد برگزار یکبار هفته سه  تا دو هرحداقل  1400

 باید پژوهشی و علمی های فعالیت تنها نه برگزیدگان انتخاب  در 

 در داشته، شخصیتی جامعیت برگزیده افراد بلکه باشد توجه مورد

 رفتار گونه هیچ سابقه و ندباش شهره مداری اخالق  به جامعه سطح

 .باشند نداشته اجتماعی و یاخالق علمی، شئوون خالف

هماهنگ   جلسات مدیریت و هماهنگی وظیفه  و  داوری  امور  در 
سازی دیدگاه های اعضا منطبق با اهداف واالی جایزه استاد دکتر 

  .بود خواهد تخصصی بخش هر دبیر عهده بر محمد قریب

 جهت جلسه منشی یک تخصصی بخش هر برای جایزه دبیرخانه 

 که نماید می تعیین الزم  های هماهنگی و جلسات سازی مستند

 نشست نتایج و  کرده  فعالیت آن بخش تخصصیدبیر نظر زیر باید

 .نماید ارایه دبیرخانه به را ها

 امور که  است جایزه اجرائی دبیر با جایزه  دبیرخانه مسئولیت 

 مالک اهداف، با انطباق آنها  و پیشنهادی نامزدان سوابق نگهداری

 شورای به ارائه جهت جایزه دبیرعلمی هماهنگی با نامه، شیوه و ها

 .دارد عهده بر علمی

تنظیم   علمی،  شورای  جلسات  تشکیل  امور  جایزه  علمی  دبیر 
دستورکار و ابالغ مصوبات را با هماهنگی با ریاست شورای علمی  

 دهد.انجام می

امر  که است جایزه امنای یاته رئیس با علمی شورای ریاست 
 را قریب محمد دکتر استاد  جایزه برگزیدگان نهائی انتخاب  و  داوری

 .است دار عهده

 دبیر پیشنهاد به 14/03/1400  تاریخ در  ماده 8 در نامهین یآ این 

 به تخصصی، های بخش دبیران مشترک شورای تائید و اجرائی

 . رسید جایزه امنای هیات رئیس تصویب

 

 

اجرایی شورای علمی  ۀآیین نام  
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 نظری ندارم  بسیار خوب  

   شخصیت علمی 

   میزان اثرگذاری علمی  .1

   ری علمی امانت دا .2

   المللی شاخص در سطح ملی و شناخته شده بودن در سطح بین  .3

   پرورش دادن شاگردهای مطرح در حیطه تخصصی  .4

   اخالق فردی 

   احترام به دیگران  .1

   ایمان و معنویت  .2

   توانایی انطباق و سازگاری  .3

   فروتنی  .4

   انتقاد پذیری  .5

   شجاعت و راستی  .6

   اخالق حرفه ای 

   و پاسخگویی   پذیریولیت ئمس .1

   وقت شناسی نظم و  .2

   جمعی داشتن روحیه  .3

   و تعهد به ذیحقان  وجدان کاری .4

   انضباط کاری  .5

   سخت کوشی  .6

   عدم سوء استفاده از جایگاه شغلی  .7

   اجتماعی  و مسئولیت اخالق

   ف و انصا عدالت .1

   قانون مداری  .2

   حس تعاون و همکاری سخاوتمندی ،  .3

   ن شهرت مقبولیت و حس .4

   اجتماعی تالش برای کاهش آالم  .5

   نهادهای مدنی در امور خیرخواهانه و  مشارکت .6

   ترجیح منافع جمعی به منافع فردی  .7

   وطن دوستی و دفاع از حقوق ملت  .8

 

برگزیدگاناجتماعی   واخالقی  ،علمی  شاخص های  
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   غیردولتی و  به عنوان موسسه ای یلوم و فناوراخالق در ع یرانیانجمن ا
بر آن شد که هر دو    یاخالق در جامعه علم  یبا هدف اعتال  غیرانتفاعی

بهمن  کمی) بیبار در روز درگذشت استاد فرزانه دکتر محمد قر کیسال 
به   "بیاستاد دکتر محمد قر   ۀزیجا"با عنوان    یزیجوا  یمراسم  یماه(، ط

مطالعه اخالق در حوزه   شگرانلقین اثر و پژوه، صاحبنظران، خاشگامانیپ
  .دیاهدا نما مختلف علمی و هنری یها

فرهنگستان تحقیقاتی،  مراکز  ها،  دانشگاه  رو،  این  های از  انجمن  ها، 
تشکل و  مؤسسات  و  بنیادها  وزارتعلمی،  از  مجوز  که  علمی  خانه های 

فناور"های   و  تحقیقات  و  آموزش "،  "یعلوم  و  درمان  و  بهداشت 
اسال"و    "پزشکی ارشاد  و  می  "میفرهنگ  رسمی دارند  طور  به  توانند 

 نامزدهای مورد نظر خود را به دبیرخانه جایزه پیشنهاد دهند. 

 محورهای جایزه  
  زیستیو  پزشکیاخالق در علوم   .1

  یو اجتماع یاخالق در علوم انسان .2

  هیپا علوماخالق در  .3

  یکو دامپزش ی، منابع طبیعیشاورزاخالق در علوم ک .4

 اخالق در علوم محیط زیست  .5

  یو مهندس یاخالق در علوم فن .6

 ی و هنرمعمار علوماخالق در  .7

 قوانین و مقرارات  
 دارای مدرک دکترای تخصصی داشته باشند. افراد معرفی شده باید 

موردتأیید وزارت بهداشت؛ معادل    "خصص و فوق تخصص ت"های  دوره
 .شوندمحسوب می "تری تخصصیدک"با  دوره 

هنر  متقاضیان باید درجه کارشناسی ارشد به    و   معماری   وزه علومح  در
 هنری باشند . 2یا   1باال داشته یا دارای درجه  

افراد معرفی شده باید سابقه فعالیت های اثر گذار و با کیفیت در زمینه 
 اخالق در حوزه تخصصی و علمی خود باشند. 

ن شده  معرفی  خالافراد  رفتار  نوع  هیچ  سابقه  حیطه باید  در  اخالق  ف 
 عی داشته و در کردار نیز به اخالق مداری شهره باشند. علمی و اجتما

 
 
 

 

ها، مراکز تحقیقاتی، انجمن های علمی، بنیادها فرهنگستان  دانشگاه ها،
تشکل  و  مؤسسات  از و  را  خود  نظر  مورد  افراد  توانند  می  علمی  های 
یت انجمن ایرانی ستاد دکتر محمد قریب که در ساطریق سامانه جایزه ا

م و فناوری طراحی شده است معرفی نمایند یا مدارک را اخالق در علو
 به دفتر دبیرخانه جایزه از طریق پست یا ایمیل ارسال کنند.  

  ، خانوادگی، کدملی  نام  نام،  معرفی شده شامل  افراد  مشخصات کامل 
باشد ک به دبیرخانه ارایه شود شماره تماس، نشانی و عکس می  باید    ه 

فعالیت در حوزه    (، همچنین الزم1  -)فرم شماره است سوابق علمی و 
)فرم شماره   معرفی شده  افراد  به  2اخالق   فردی  ( ضمیمه مشخصات 

 دبیرخانه ارسال گردد. 
در تنظیم رزومه افراد معرفی شده تالیفات، پژوهش ها ، آثار هنری  و به  

آ فعالیت های  توجه  طور کلی  مورد  اخالق  در حوزه  زیرا نها  گیرد  قرار 
 ک امتیاز دهی است.  این موارد مال

بررسی   هنریبرای  شامل:   ارائه  آثار  هنری  اثر  قبول  قابل    مستندات 
 الزامی است.  با کیفیت و دقیق آثار و گواهی  تصویر

برای   اساسنامه  در  شده  قید  شرایط  تمامی  باید  پیشنهادی  نامزدان 
از ارائه به شورای علمی از   شته باشند، در غیراینصورت پیشنامزدها را دا

 هرست شرکت کنندگان حذف می شوند.   ف
است و چنانچه در   مورد تاکید  صحت اطالعات بارگذاری شده در سامانه

اطالعاتی    نامزد مورد نظر مشخص شود  سوابق  از بررسی    ایهر مرحله
 . شود می حذف فرایند انتخابکرده است، از را خالف واقع اظهار

 تقویم اجرایی 
 1400لت معرفی نامزدها: تا پایان مهرماه  هم

 1400آذرماه  30داوری و اعالم افراد برگزیده: 

 : اطالعات دبیرخانه 

نهادهای مورد نظر می توانند اطالعات نامزدهای خود را از طرق زیر به 
 دبیرخانه جایزه ارسال نمایند: 

 پست الکترونیک:   .1

 association.ethics@gmail.com 
 سایت و سامانه جایزه دکتر محمد قریب  .2

 www.ethicsaward.ir 
 

حمد قریب تر م استاد دک ۀ جایزفراخوان   
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
 
 

 
آغاز شد و هریک جلسات شورای علمی جایزه    1400مهر ماه  1تاریخ  از  

   ردند:ت خود را به شرح زیر برگزار کگانه جلسا7از گروه های  
 

 و زیستیگروه علوم پزشکی  
   7:30تا  6ساعت :   .ماه آبان 2تاریخ  : 1جلسه
 آنالین  برگزاری : شیوۀ

   22 تا 21  ساعت: .آبان ماه 16 : تاریخ2جلسه 
 آنالین  برگزاری : شیوۀ

   22:30تا 21. ساعت:  آذر ماه 14: تاریخ 3سه لج
 آنالین  ی :ربرگزا شیوۀ

 22تا   21دی ماه. ساعت  19جلسه چهارم: 
 شیوۀ برگزاری : آنالین 

 

 و اجتماعی گروه علوم انسانی 

   21تا   20  . ساعت: مهرماه  7: تاریخ 1جلسه 
 برگزاری: آنالین  شیوۀ

   21:30تا  20  ساعت: .آبان ماه 19: تاریخ 2جلسه 
 برگزاری : آنالین  شیوۀ 
 20تا  18:30  . ساعت:آذر ماه 10: تاریخ 3جلسه 
 برگزاری: آنالین شیوۀ 

 

 گروه علوم پایه  
   19تا  17:30  ساعت: .مهر ماه 21 : تاریخ1جلسه 
 ( دانشگاه شهید بهشتی ) برگزاری : حضوریشیوۀ 
   20تا  18:30 :ساعت. آبان ماه  13: تاریخ 2جلسه 
 آنالین  برگزاری:شیوۀ 
 19تا  17:30: ساعت . آذر ماه 29تاریخ  :3جلسه 
 (شتیدانشگاه شهید به)حضوری  :اری برگزشیوۀ 

 

 گروه فنی و مهندسی 
 19تا  18:30  :ساعت .مهر ماه 14تاریخ  :1جلسه 

 برگزاری :آنالین شیوۀ 
 19تا  18:30: ساعت .  آبان ماه  12: تاریخ 2جلسه 
 برگزاری : آنالین  شیوۀ 
 19تا  18:  ساعت .آبان ماه 26تاریخ  :3جلسه 
 برگزاری : آنالین شیوۀ 
 18:30تا  18  دیماه . ساعت 1م: تاریخ رچها جلسه

 شیوۀ برگزاری: آنالین 
 

 گروه کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپزشکی 
   10تا  9  :ساعت .هآبان ما  12: تاریخ 1جلسه 
 برگزاری :آنالین شیوۀ 
   20:30تا  19:  ساعت . آبان ماه 19: تاریخ 2جلسه
 برگزاری :آنالین شیوۀ 
   10تا  9  ساعت .آذر ماه 3: تاریخ 3جلسه 
 نالین برگزاری: آشیوۀ 

 

 گروه محیط زیست   
   17:45تا  16:30: ساعت .مهرماه 25تاریخ  :1جلسه 
 برگزاری :آنالین شیوۀ 
   14تا  13 :ساعت .آبان ماه 25: تاریخ برگزاری 2جلسه 
 برگزاری: آنالین شیوۀ 
 14تا    13  :ساعت .آذر ماه  2: تاریخ 3جلسه 
 برگزاری: آنالین شیوۀ 

 

  معماری و هنرگروه  
     11  تا 10  :ساعت .هر ماهم 21اریخ : ت1جلسه 
 (فرهنگستان هنر  )برگزاری : حضوری شیوۀ 
     12  تا 11  ساعت .هآبان ما  18: تاریخ 2جلسه 
 (انجن اخالق در علوم وفناوری)برگزاری : حضوری شیوۀ 
 20تا  18 :ساعت . آذر ماه  24تاریخ : 3جلسه 
 ( کافه ایوان)برگزاری: حضوری شیوۀ 

 محمد قریب استاد دکتر ۀ جلسات شورای علمی جایز
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   حمد قریبم ر استاد دکت ۀ جایز ۀ نخستین دور پوستر
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و کمیته اجرایی  اسامی اعضای شورای علمی  
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 

 

 
استاد دکتر جایزه    ورای علمیو شبر اساس تصویب اعضای هیات امنای  

ن مراسم نمادین و دارای ارزش ایه شده در ایجایزه ارنوع  ،  محمد قریب  
  ه که ب استمحمد قریب معنوی  است. این جایزه سردیسی از استاد دکتر 

تاکید ،  اثرسکندری )مجسمه ساز ( ساخته شد. در این له استاد امین اوسی
از   استفاده  عدم  برنزبر  طال    جنس  و یا  گرایی  تجمل  از  اجتناب  برای 

 استپاکی و نیک سرشتی  اثر، تاکید براستفاده از رنگ سفید در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د دکتر محمد قریب سردیس جایزۀ استا  
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 

 

 

د  به و  چهل  درگذشت    ن یومبهانه  محمد سا"سال  دکتر  تاد 

 بخش و ماندگار  مالها "بیقر
 

 ن یمع یمصطفدکتر 
 

هرت دارد  ش  ران یا  کودکان  نینوان پدر طب نوعبه  ب«یمحمد قر  دکتر»
بس ب  یاریو  متخصص  شاخص  پزشکان   ریسا  ای  کودکان  یهایرمایاز 
او    میمستق  ریغ  ای  میمستق  ،یپزشک  یتخصص  یهارشته شاگردان  از 
کودکان را    یو تخصص  یعموم  یدوره پزشک  مااند. خود من چون تمبوده

ا ر  شانیتلمذ از محضر ا  قیسابق( گذراندم، توف   یو)پهل  رازیدر دانشگاه ش
رده ام.  ها کاستفاده  شانیاخالق  یهاهیاو و توص  یاما از آثار علم  نداشتم

 سیاستاد ما و رئ  ب،یدکتر رضا قر  یجناب آقا  ف،یالبته برادر آن مرد شر
بودند   رازیش  یگاه علوم پزشکدانش  یدانشکده پزشک  زیبخش کودکان و ن

 هیشب  به لحاظ چهره هم   ،ییگوه بذل  صهیو خص  یعلم  راتبو عالوه بر م
  یاریبس یهانقل قول  بیادر بزرگتر خود بودند. درباره دکتر محمد قربر
تعل  شودیم هنگام  رفتارشان  و  گفتار  در  غ   میکه  آموزش،  ب  ریو   انیاز 

و    فه یاز شعر و لط  ،یپزشک  یایدن  یعلم  ی تاوردهاسدمطالب و    نیترتازه
آ از  مورد  م  یهاه یحسب  استفاده  اکردندیقرآن  ا  شانی.  در   نکهیبا 

علم  نیترباال س  یرتبه  مسائل  به  نسبت  داشتند،  سرنوشت   یاسیقرار    و 
  ی بودند که پس از کودتا یاستاد  11نبودند و ازجمله  تفاوتیجامعه هم ب

نفت    ومیه قرارداد کنسرستراض بدر اع  یانامه  یامضا  لیرداد به دلم  28
مستق دستور  تهران    اهش  میبه  دانشگاه  با  از  او  شدند.  م  مرحواخراج 

دوستمهندس   د  یقیعم  یبازرگان  سبب  به  و    ی اسیس  یهادگاهیداشت 
و مسئول  خود  مال  ت،یاحساس  جنبه  مل  یاز  مقاومت  نهضت  را    یهم 

اسکردیم  یبانی پشت قر.  ع  بیتاد  انس  ،لحا  نیدر  و    فیلط  یاناحساسات 
باال ب  ییرقت قلب  به  ا  کردی م  اریبس  تمحب  مارانشیداشت و  ز درد و  و 

 –کودکان  یکه در مرکز طب کنندی . نقل مشدی تأثر مرنج آنان بشدت م
کرد و   یگذارهیپا 1348در سال   یاهر نیدکتر حس اد ی به همراه زندهکه 

به    یروز  -است    رومهم طب کودکان کش  یهااز قطب  یکیامروز هم  
دانشجوهمر وارستگ  زین  یمعلم  یژگیو  نیکه هم  -خود    انیاه   اشیبر 

 نیتامیدچار کمبود و ه،یبب سوء تغذکه به س یکودک نیبر بال   - دیافزایم

A   ی ولوژیز یپاتوف  انیدر حال ب  شانی. ادادی موزش مشده بود آ  ییانیو ناب  
آس ا  ،یماریب  یشناسبیو  سرازاشک  چشمانش  همان    و  هشد  ریز  در 

رب  ط،یاشر ب  یهاشه یه  و  فقر   یشاهنشاه  میرژ  یعدالتیظلم  باعث  که 
اقتصاد  یاجتماع اشا  یو  بود،  مشده  ا  دهکریره  از   نیاست.  نشان  مثال، 

لطرو  ،یتیشخص  تیجامع حساس  فیح  اجتماع  یانسان  یهاتیو  او    یو 
  ی رجسته و چند بُعدب  تیشخص   کی  ب،یکه دکتر قر  کندیدارد و معلوم م

در سده   یاسیو س  یاجتماع  ،ی اخالق  ،یملع اگر  است.  کهن،   یهاداشته 
پزشکان  ندهیآ یهالو در نس بود، امروز نایسار، ابنآن روزگ یاطبا یگوال

االطراف نمونه و جامع  بیطب  ک یاز    ییالگو  بیما، استاد دکتر محمد قر
ا در  رسالت  نیاست.  پزشک  و   یزمان،  دارد  احساس   دیبا  چندگانه 

و ح  باشد.  مضاعف داشته  یتی مسئول با جان و سالمت  ناموس    تیثیاو  و 
مستأصل و دردمند،  شان،    یماریکه به خاطر بسر و کار دارد    ییهاانسان

ا  دفاعیب در  حال  جاکو  ان،یم  نیهستند.  دارند، چون   ی اژهیو  گاه یدکان 
ب  نیترهم پاک برس  ها هستند. اگر زودانسان   نیترپناهیو هم  آنها    د، ی به 

مگ  لمث شکوفا  مو  شوندیل  پژمرده  هم  بسرعت  اشوندیگرنه  اما   نی. 
و    پزشک در طب  کیوش کرد که  فرام  دینبا  زین  رانکته   جامعه  مدرن 

به اصطالح   فقط  در  چیپنسخه  کیامروز،  نو  بر   دی اب  ست؛یمانگر  عالوه 
درمانگر آس  ،ینقش  شرا  یشناسب یبراساس  شناخت    مار، یب  طیو 

 .دهم باش یدهنده خوبآموزش 
سطح  زیو ن مارانیبه فرهنگ و سطح سواد ب های ماریبعلل  نی شتریب رایز

وتمکن   تأم  یمالدرآمد  و  رفاه  اجتماع  یاجتماع  نیآنان،  عوامل   یو 
است    نیدارد. ا  یستگب  یطیعوامل محمثل اشتغال و مسکن و    یگرید

با  کیکه   اجتماع  کیعنوان  به   دیپزشک  حقوق   یمصلح  همه    از 
آنهاست،   یهمه حقوق اساس  در رأسسالمت که    رام  در  ژهیبو   مارانشیب

رد، دا  تیهنرمند هم مسئول   کیپزشک در نقش    ن،یدفاع کند. افزون بر ا
لط  دیبا  چون با  استکه    یماریب  اتیروح   نیترف یبتواند  و    صالیدچار 

  دهد و بتواند اعتمادش را   دیشده است، رابطه برقرار کند، به او ام  یدیناام
بهبود وضع  ریدر س   یامل مهمع  لهأ سم  نی جلب کند که هم   ت یدرمان و 

محمد  ادیاست.    ماریب دکتر  استاد  خاطره  شر  یبرا  بیقر  و   فیجامعه 
 همواره الهام بخش و ماندگار خواهد بود  انریا یزشکپ

 

   (  1395بهمن سوم   ) یران ا ۀ عین درروزنامدکتر مصطفی م  ۀمقال
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 

 

 

 

 دکتر مسلم بهادری

 ( بیماری های قلب و ریهفوق تخصص پاتولوژی )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زندگینامه 

 شاه  زنگی  روستا  دری  دی خورش  1305  سال  به ی ردابه  مسلم  تردک

شد  تنکابن  توابع  از   محله  دانشکده در  را ی  پزشک  یبهادر  دکتر  .متولد 
 تخصص   هشگادان  نهما  در  سپس  و  وختم آ تهران  گاهنشدای  پزشک

  در   را یی  افزا  دانش   دوره   و  رفت انگلستان به  سپس.  گرفتی  شناس  بیآس
 تهران  به  آنگاه.  گذراند  ه«یر  و  قلبی  های ماریب ی  شناس  بیآس  رشته»
ی و.  دی رس تهران  دانشگاه  کاملی  استاد  گاهیجا  بهی  جوان  در  و  شتزگاب

اکنون   .گذراند   سیتدر  به این رفیکال  دانشگاه در  زین  رای  مدت هم  ایشان 
 .  استاستاد ممتاز بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ویژگی   جمله  شخاز  مهم  بهادری  تاداس   تییصهای  گذاری  "  ؛مسلم  اثر 
سخت "،  "فروتنی"  "و بین المللی  یلشاخص بودن در سطح م"،  "علمی
کاری"،  "کوشی شهرت"،  "انضباط  نهادهای    رکتمشا"،  "حسن  در 
   است.، "حقوق ملتو دفاع از ستی دو وطن"، "مدنی

 
 

علمی  های  فعالیت  ترین  و    ،مهم  آموزشی 

 : پژوهشی 

 مقاله در نشریات  70کتاب،جلد      70جمه  ترو    ب اکت  15از    تالیف بیش-
  المللیریات بین شنمقاله در  50وسیارف
  کتب   در   خودشان  نام   به  که   است  توموری  شبه  ضایعه  نوع  یک  معرفی-

 .تاس شده ضبط پاتولوژی معتبر
و  را- پلور  ریه،  کلیه،  برای  پوست  راه  از  پونکسیونل  بیوپسی  اندازی  ه 

  استخوان
 ( 1339) تهران دانشگاهی لوژوتاپ شز آمو تهیکم مسئول-

 و... 

ت  فمهم  علرین  های  و  ،  میعالیت  اجرایی 

 سیاستگذاری:
  س یرئ  و  تهرانی  کپزش  علوم  دانشگاهی  علم  ئتیه  در  تیعضو   -

 ( 1376 تا  1337  ) یشناس بیآس درمانگاه
 (  1352 و  1349 ) ساندیاگو اکالیفرنی دانشگاه به مدعو استاد -
 ریدب  و  علوم  ریوز  معاون  و  روشک  شزآمو  سنجش  انسازم  استیر  -

 ( 1357 تا 1348) بهداشت ترازوی تخصص و یپزشک شآموز ی شورا
  انجمن   در  تیعضو  ازجمله  متعدد  ها  ونیسیکم  و  ها  تهیکم   عضو  -
  )   کایآمری  صدر  قفسه  پزشکان  انجمن  و  انانگلست  یها  ستیلوژ توپا

   (تاکنون 1344
یی  کایآمر  لهمج  هازجمل  مختلف  هینشر  یازده  هیر یتحر  ئتی ه  عضو-

 ( کنونات 1366 )عروق و قلبی زپاتولو
فرزا  عضو کمیته- تهرانیابی  دانشگاه  پزشکی  اموزش  نواورانه   عالیتهای 
(1387 ) 

ی  وبیماریهای ریو  یقات سلمرکز تحقق در پژوهش  ته اخالرئیس کمی   -
 . (1388) دانشگاه شهید بهشتی

وزا  - پزشکی  اخالق  سیاستگزاری  شورای  بهداشت  عضو   زشمواورت 
 ( 1388)کیپزش

 
 

 

 استاد دکتر محمد قریب  ۀ جایز ۀ ن دورنخستی برگزیدگان آشنایی با  
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جه  - سیاستگزاری  کمیته  انعضو  راه  دت  هارودازی  تکمیلی ه  ی 
 ( 1388))فلوشیپ ( وزارت بهداشت

وسامان    - نظارت  مرکزی  ستاد  تشخیعضو  مراکز  ودرمانی  دهی  صی 
 ( 1389) ظام پزشکیازمان نس
عضو شورای عالی بازنگری دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی -

 ( 1389) ناتهر
  ن یا  پایه   علوم  گروه   رییس  و   پزشکی  علوم  هنگستانرف  یوستۀپ  عضو  -

 تا کنون( 1380) مرکز
  از   یکی  و  یشناس  آسیب  رشته  تخصصی  امتحانات ممتحنه  عضوهیئت  -

 بورد  اعضا ترین قدیمی
 
 
 

 
  یح س م  ریوی  بیماران  و  سل  تحقیقات  مرکز  رانگذا  پایه  از  یکی  -

مسیح  رسمای ب  عالی  یشورا  و  علمی  شورای  عضوو      دانشوری تان 
 تا کنون(  1371)دانشوری 

تا    1384)  تهرانی  پزشک  علوم  دانشگاه  ناآموختگ  دانش  تر دف  سیرئ   -
 کنون(

 و ...

 

 :تاخارمهم ترین نشان ها و افت 

 ( 1337) نگلستانله از ابرنده اسکوالرشیپ یکسا-

 ( 1343) اول پژوهش از وزارت علوم واموزش عالی درجه جایزه-
 ( 1348) اله فولبرایت هایز از امریکاالرشیپ یکساسکوه ندر ب-
پژوهشهای    درجه  زهجای- شورایعالی  از  پزشکی  پژوهش  کشور اول 
(1351 ) 

ک- تالیف  بهترین  ملی  جایزه  ریاست پزشکتاب  برنده  از  ی 
 ( 1370)جمهوری

برجایز- بهداشه  وزارت  از  اکادمی  واموزش  ترین  درمان   ، ت 
 ( 1374)پزشکی

ود- بهو لت  افیرتقدیر  منت  حه  پاتولوژیست  نظام عنوان  سازمان  خب 
 ( 1379) پزشکی

نامگزاری کالس درس بنام دکتر مسلم بهادری دانشگاه شهید    ال ودم-
 ( 1382) بهشتی بیمارستان مسیح دانشوری

)    نشان- علمی  اول  اودرجه  جدرجه  (ریاست  دانش  اسالمی ل  مهوری 
 ( 1383) ایران

و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 غالمرضا خاتمی دکتر 

 دکان(کوهای گوارش صص بیماریختقوف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه نامیزندگ 

دیده به جهان    رشت در    .خ.  ه  1309سال    ر د  مرضا خاتمیالغر  دکت

خ  .گشود دره  وختآمنشدا  یاتمدکتر  دانشگاه  کده  دانش  پزشکی  پزشکی 
است  تاداس  رزمب  نرداشاگ  از  و  تهران قریب  ایشان پسدکتر محمد  از   . 
ت سای  حصیلفارغ  ا  درل  سه  از   میالشهرهای  خارج  خدمت  کرمانشاه  و 
سال    گذراندرا  مرکز   در  محضر   1338و  در  را  کودکان  تخصص  دوره 

کرد شروع  قریب  سا.استاد  در  فوق  م1973)  1352ل  .  گذراندن  برای   )
بیماری  بعد از مدت   ن شداتسلگان  ان عازمهای گوارش کودکتخصص    و 

محضر   بی کودکان درز طمرکرستان  و در بیما  بازگشت  کشور  ال بهیکس
د فقید  قاستاد  محمد  دادکتر  ادامه  را  خویش  فعالیت  از    .ریب  پس 

درگذشت استاد دکتر محمد قریب، در ادامه فعالیت آموزشی، دکتر خاتمی  
ی انهااست  رد  رابسیفرتهای  انجام مسابا  شاگردان استاد  با همکاری دیگر  

و  کش آنجا،  علمی  نظر    تبادلور  پزشکان  عاطالبا  در  لمی جعات  را  دید 
میداد قرار  به    اختیارشان  کودکان  و  میر  و  مرگ  کاهش  در  ترتیب  این 

ت سوء  و  عفونی  بیماریهای  پنومونی،  اسهال،  علت  به  نقش کشور  غذیه 
 . موثری ایفا نمود 

اثرگذاری  "  می؛تاخ  اضمراد غالستا  ویژگی های مهم شخصیتیمله  از ج
پذیری و"،  "فروتنی"،  "علمی   "حسن شهرت"،  "پاسخگویی  مسئولیت 

 است. ،"مشارکت در امورد خیرخواهانه و نهادهای مدنی"و
 

علمی  های  فعالیت  ترین  و    ،مهم  آموزشی 

 :  پژوهشی
         ( 1378-1377) مدیر گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران-

 
 ( 1374-1365) ن دکاکو ص صتخ شتهمتحنه رعضو هیات م-
 ( 1389-1367)  ندبیر هیات ممتحنه گوارش کودکا-
ک  - بیمترجمه  نلسون داری تاب  پروفسور  اطفال  زیر های  فارسی  جلد  ر 

 ( 1343-1338) نظر استاد دکتر قریب
 ( 1377) تالیف کتاب مسایل رایج طب اطفال -

 و... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( خانم دکتر خاتمی  )ی  تم خار تکقریب توسط نماینده داستاد  دریافت جایزه 

 

فعالی  ترین  علمیمهم  های  و    اجرایی ،  ت 

 گذاری:سیاست
 ان گذاری رشته فوق تخصصی گوارش و کبد کودکان  بنی -
 ( سال 30ه مدت ب)ز طبی کودکان رئیس بخش گوارش بیمارستان مرک -
رییس  سسؤم  - گوار  و  علمی  و کبد کودکان  انجمن  مدت  )ش    12به 

 (سال
هیأت  - کودکان  ر  حنهممت  دبیر  گوارش  بیماریهای  مدت  )شته    25به 

 (سال
 ( سال 40به مدت )اد دکتر قریب اشت استبزرگدگره دبیر کن -
 (لسا 8به مدت  )  انرئیس انجمن علمی تغذیه کودک -
 ( 1388) انجمن پزشکان کودکان ایران  ئیسر -
هیأت  - در  ن  عضویت  اول  پزشکی  مدیره دوره  مدت  )تهران    ظام   4به 
 (لسا
 (سال 10به مدت  )أت ممتحنه رشته تخصصی کودکان در هی عضویت -
 ( سال 32به مدت )یه با شیر مادر ویج تغذته تردر کمی تضویع -
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 ( الس 32 به مدت)کشوری عضویت در کمیته واکسناسیون  -
 سال(  24ت ) به مد CDDعضویت در کمیته کشوری  -
 ( سال24به مدت ) ARIعضویت در کمیته  -
 ( سال 24به مدت )نا ته مایکم رد عضویت -
 (الس  8به مدت ) کودک شک و غذایعضویت در کمیسیون شیر خ -

 .. و .
 

 :تخارامهم ترین نشان ها و افت 

اول- معاون  از  سالمت  حامی  سپاس  لوح  جمهوری   دریافت  ریاست 
(1386 ) 

برای تالش  - لوح سپاس  از   دریافت  ایمن سازی  در کمیته  و عضویت 
 ( 1389وزیر بهداشت )

 ( 1373س ریشه کنی فلج اطفال )لوح سپا دریافت -
 
 ( 1378)ل طب اطفاپیشکسوت پزشک  واننبه عس ا پدریافت لوح س-
لو- عنوان  دریافت  به  سپاس  پزشکی  ح  علوم  دانشگاه  پیشکسوت  استاد 

              (1387)  تهران
 ( 1398اشت )دپیشکسوت و برگزیده جامعه پزشکی از سوی وزارت به-

و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 کدکنی  شفیعی حمدرضام ترکد

 ( استاد زبان و ادبیات فارسی)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گینامهدنز 

  از  کدکن شهر در  1318 مهر 19 در  یکدکنی عیشف محمدرضا دکتر
  محمد   رزایم  به  هخانواد  نیا  مهم  افراد  زا.  گشود  جهان  به  دهید  خراسان

  ، یصفو  اول  عباس  شاه  ریوز   ان،یعالمی  رزایم   به  معروفی  کدکن  عیشف
  و   نرفت  نرستایدب  و  دبستان  به  هرگزی  کدکنی  عیشف.  کرد  رهاشا  انتویم
ی محمدتق  و (  بودی  روحان  که)  محمد  رزایآم  خود  پدر  نزدی  کودک  آغاز  از
  و   زبان  یریگفرا  به   کانشینزد  از (  مودی  شابورین  ب یادی )شابورین  بیاد
  هاشم   خیش  نزد  را   اصول  و   کالم   ه، فق  و    پرداخت   عرب   اتیادب

.  فراگرفت  یالنیمی  محمدهاد  دیسو  «(  آزادگان  هیفق»  به  فمعروی)نیقزو
  دانشگاه   ازی فارس ات یادب و  زبان رشته در  را خودی ناسرشکا مدرکن شاای

  .گرفت  تهران  دانشگاه  از  رشته  نیهم   در  زین   رای  دکتر  مدرک  وی  فردوس
   .است  تهران گاهنشدا ممتاز استاد  تاکنون 1348 سال از شانیا

های   ویژگی  جمله  کدکنیمحمدرضا    استاد  شخصیتیم  هماز  ؛  شفیعی 
علمی" گذاری  سطحبودشاخص  "،  "اثر  در  المللیم  ن  بین  و  ،  "لی 
راستی"،  "فروتنی" و  کاری"،  "شجاعت  انضباط  و  سخت  "،  "نظم 

دوستی"،  "رتشه  حسن"،  "کوشی ادفا"  و  "وطن  حقع  ملتز  ،    "وق 
 است.

    

 

علمی  های  فعالیت  ترین  و    ،مهم  آموزشی 

 :  پژوهشی
از    تاکنون  یکنکدعی  یشف  رکتد خا  50بیش  و  داخلی      24،  رجی  مقاله 

،  تالکتاب   بتصحیح    35رجمه،  ت  6یفی    از یر درآورده است.رته تحه رشرا 
 اشاره کرد: به موارد زیرشان می توان ایهای   رجمهو ت کتب تالیفی

 ( 1388)ت: عطر المعرفه، شهر کوی األدب الفارسی. −

 ( 1370)ه، : آگارانته موسیقی شعر. −

 ( 1384)ن، تهران: سخ حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر. −

الخیر. − ابو  ابوسعید  عرفانی  میراث  از  وقت  طعم  سخن،   چشیدن   :
(1385 ) 

 ( 1385)آگاه، ن: تهرا ان.شاعری در هجوم منتقد −

 ( 1385)تهران: سخن،  این کیمیای هستی. −

 ( 1386): سخن،  یخ.در تار قلندریه −

 ( 1391)تهران: سخن،  لمات.ک زیرستاخ −

 ( 1392)تهران: سخن،  ان شعر در نثر صوفیه.بز −

 ( 1393): سخن، رانته درویش ستیهنده. −

 ( 1394)تهران: سخن،  هرگز و همیشه انسان.در  −

گف − داین کیمیای هستی؛ درس  تهران.انشتارهای  تهران: سخن،    گاه 
(1396 ) 

 ( 1396)تهران: سخن،  . و نکته هااین کیمیای هستی؛ یادداشت ها  −

جها − و  شناسی  جمال  هستی؛  کیمیای  سخن، رانته  .ریشع  ناین   :
(1396 ) 

 ( 1370) ران،یگ افرهن ادیتهران: بن رسوم دارالخالفه. −

 ( 1374)تهران: سخن،  انسان و خدا. ۀ و رابط یتصوف اسالم −

 ( 1374) تهران: آگاه، .خیو تار نشی آفر −

 ( 1375)ه، آگاان: تهر .شابور ی ن خیتار −
 ..و .

 :تخاراو افت مهم ترین نشان ها 

 در تالش قرن مین از شیب سببِ به صلحی ابر رهنی عال نشاندریافت -
ی المللنیب  جشنواره"ۀ  دور  نیهفتم  دری  رساپ   ادب  و   فرهنگی  اعتال
   (1398) "صلحی برا هنر

 و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر محمدعلی موحد

 ( دیبو انگار حقوق، تاریخ استاد )
 

 

 

 

 

 

 

 زندگینامه  

  جهان   به  دهید  زیتبر  در  1302  خرداد   دوم   در  موحدی  محمدعل  دکتر

 زاغآ زیتبر نو اتحاد  و  نیتد مدارس در را لیحصت موحدی لعد ممح. گشود
  تهران  به  ،یادب ۀ رشت در  متوسطه پلمید اخذ  از  پس  ،1319 سال  در  و  کرد
 دانشگاهی  اسیس  علوم  و  حقوق  دانشکده  در  را  خود  التیتحصی  و  .آمد

 نیا  از  یخصوص  حقوقی  دکتر  رکمد  اخذ  به  موفق  و  داد   ادامه  تهران
یی  آشنای  برا  ل،یتحص  از  فراغت  ز ا  پس  ،1338  لسا  در  و  شد  دانشگاه

  را   خود   مطالعات   و   رفت  انگلستان  به  المللنیب  وقحق  مباحث  با  شتریب
 در  شوارتزنبرگ  پروفسور  و  جیکمبر  دانشگاه  در  نگزی جن  پروفسور  رنظریز

 یشناسانرانیا با لندن در  خود حضور دوران در موحد دکتر .داد ادامه لندن
  به   و  بود  نینشهم  الکهارت   وی  نورسکی م  ریمیوالد  ،ی رآرب  آرتور  همچون

 .پرداخت ایتانیبر زهمو در موجودی خطی هاهنسخی رو بر قیتحق
اثرگذاری  "وحد؛  محمد علی م  استاد   از جمله ویژگی های مهم شخصیتی

علمی"،  "علمی داری  س"،  "امانت  در  بودن  بین شاخص  و  ملی  طح 
و مق"،  "انصاف  و  تعدال"،  "سخت کوشی"،  "تنیفرو"،  "المللی بولیت 

 است.   ،"ملتوق از حقدفاع "و  "تیوطن دوس"، "حسن شهرت
 

علمی  های  فعالیت  ترین  و    ،مهم  آموزشی 

 :  پژوهشی
که از آن  را در کارنامه خود دارد  ارزشمندید مقاالت و تالیفاتی  کتر موحد

 رد زیر اشاره کرد:  میان می توان به موا
 (پیلژنده) جام  احمد  ماالسالشیخ   دبنمحم  ابوالفتح از  لحقیقه،حدیقها-
 ( 1343) ،(تعلیق و تصحیح)

آننفت  - حقوقی  مسائل  و    ارزمی، خو  انتشارات:  تهران  ،(تألیف) ما 
(1349 ) 

  خوارزمی،   انتشارات:  تهران  ،(تعلیق  و  تصحیح) مقاالت شمس تبریزی  -
(1369 ) 

 ( 1378) نو، طرح :تهران ،(تألیف) بطوطهابن -

 ( 1379) نو، رحط : تهران ،(فلیأ ت) شمس تبریزی -

ناگفتهگفته   - ات پنهانی سیا در کودتای ارش عملیگز  لی ازلیتحها،  ها و 
  نشر :  تهران  ،(تألیف) نفت  ۀآشفت  خواب ، تعلیقی بر کتاب1332مرداد    28

 ( 1379) کارنامه

مدنی  - حقوق    مرکز :  تهران  کامل،  نظرتجدید   با(  تألیف) مختصر 
 ( 1382) ی،سرابحس و حسابداری صیتخص قاتتحقی

 ( 1384)یف(، اکم )تألن حل: قانوهای نفتی، دفتر اوهایی از داوریدرس  -

ایران  - ملی  نهضت  و  نفت، دکتر مصدق  آشفته  :  تهران  ،(تألیف) خواب 
 ( 1384) کارنامه نشر

، )تألیف(، تهران:  نفتیهای  هایی از داوریملی کردن و غرامت: درس   -
 ( 1384)، امهنشر کارن

 ( 1384) کارنامه نشر: تهران ،(یفألت) دالتع و  قح یادر هو -

 ( 1385) کارنامه، نشر: تهران تعلیق، و ترجمه عربی ناب کم،الحفصوص  -

 ،(تألیف) ایران،  نفت  صنعت و  ایران  تاریخ در  آینده ۀیاد گذشته و اندیش -
 ( 1394)آفتاب یگارهن شرن: تهران

 و ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مهندس فراستخواه) حد وماینده دکتر قریب توسط نماستاد  دریافت جایزه 

 
 
 

19 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

20 
 

 

 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

تری  فعالیمهم  هن  علمیت  و  ،  ای  اجرایی 

 ی:ذار تگاسیس
   رانیا  نفتی مل شرکت سیتأس آغاز ازدر حقوقی اکضو ع-
 رهی مدئتیهی  اصل  عضو  و   ارشد  مشاور  ره،ی مدئتیه  سیرئی  عال  ورمشا-

 ایران شرکت نفت
 ماه  6مدت یس به در آغاز تاس ژنو در اوپکی یاجرا معاونت-

 و ...
 

 

 

 

 
 

 

 :تخاراها و افت ترین نشان مهم 
 )ترجمه( آیزایا برلین زا  ،آزادی  چهار مقاله دربارهرای  ل ب ب سااکتده  برن-
(1369 ) 

برای  - سال  کتاب  شمسمبرنده  و تبریزی  قاالت    یق( تعل  )تصحیح 
(1369 ) 

 ( 1379)  هاناگفته و هاگفتهرگزیده کتاب سال برای ب-
، دفتر اول: قانون  های نفتیهایی از داوریدرس برنده کتاب سال برای  -

 ( 1384)  حاکم
 ( 1384)  ته نفتشفخواب آبرنده جایزه کتاب سال برای -
 ( 1384)  در هوای حق و عدالت برنده جایزه اندیشه برای کتاب-
 ( 1394)برنده جایزه محمود افشاری -

 و ...
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر یوسف ثبوتی 

 ( فیزیکاستاد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 امه:یندگنز 

 یا آمد.به دن  ندر شهر زنجا  1311  همار  در اول شهریو  دکتر یوسف ثبوتی
پرداخت و پس   اندر دانشگاه تهر  فیزیکیل  تحصبه    1329به سال  وی  

  به اخذ درجه دا عزیمت کرد و موفق ی به »دانشگاه تورنتو« در کانااز چند
راه    و«اگکیشد از آن دانشگاه شد. پس از آن به »دانشگاه  کارشناسی ارش

ن فیزیک  اختر  تحصیل  به  و  صاحبا  زدیافت  هستادان  ون چمنامی 
در سال  ن  اوون چمبرلین« پرداخت. ایشاو » ار«  یان چاندراسخوبرامان »س

ایشان   .ته دریافت کرددکتری تخصصی خود را در این رش  مدرک  1342
 نشگاه زنجان است.  استاد ممتاز دا

شخصیتی مهم  های  ویژگی  جمله  گذاری "؛  تیبوث  فسویاستاد  از  اثر 
ن و معنویت،  ماای"،  "یسطح ملی و بین الملل  ر دشاخص بودن  "،  "علمی
انضباط "،  "خت کوشیس"،  "پاسخگویی"،  "ئولیت پذیریمس"،  "یفروتن
مداری"،  "کاری شهرت"،  "قانون  امور "  و  "حسن  در  مشارکت 

 است. ،"خیرخواهانه و نهادهای مدنی
 
 
 
 
 

 

های  فعالیت  ترین  و    شیوزمآ  ،علمی  مهم 

 :  پژوهشی

مقاالت    یفتال  اب و همچنینن کتدیچنکتر ثبوتی تالیف و ترجمه  د −
 در کارنامه خویش دارد.  رجی را متعدد داخلی و خا

ریاضی،اداست − بخش  تا    1342)،  انگلستان ،نیوکاسل  ه اگدانش یار 
1343 ) 

نجوم، − بخش  مدعو  پنسیلوانیا دانشیار  تا    1347)،  آمریکا ،دانشگاه 
1348 ) 

 ( 1350)، دانشگاه شیراز استاد فیزیک، −

فیزیک، − اختر  و  نجوم  انستیتوی  ارشد  دانشگاه  محقق 
 ( 1354تا   1353)، هلند  ،آمستردام

م − فیزیک و نجوم زرکم  وعدمحقق  شی ،اختر  ،  آمریکا ،گوکادانشگاه 
 ( 1364تا  1363)

،  آمریکا ،بوستون ،دانشگاه نورث ایسترن خش فیزیک،ب  عودم  استاد −
 ( 1371تا  1370)

 تا کنون( 1347)، جامعه منجمین آمریکا  عضو −

 تاکنون( 1348)، المللی نجومانجمن بین  عضو −

 کنون(تا  1362) تکنولوژی ایرانو م ولعمجله  عضو هیئت تحریریه −

 تاکنون(  1365) مجله فیزیک ایران اناورمشت عضو هیئ −

 ون(کنا ت 1366) آکادمی علوم جهان سوم عضو −

پیوسته − علوم ج عضو  افرهنگستان  ایرانمهوری  تا    1368)  سالمی 
 ن(کنو

بین  عضو شورای علمی − )تریست ایتالیا(  زیک نظریفیالمللی  مرکز 
 ( 1374تا  1368)

 ون(تا کن 1366) علوم جهان سوم یآکادم عضو −

 و... 

علمی  های  فعالیت  ترین  و  ،  مهم  اجرایی 

 :یر سیاستگذا

رئیسؤم − و  پایه سس  علوم  در  تکمیلی  تحصیالت   زنجان -مرکز 
 ( 1389تا  1370)

فیزیک − بخش  و )1353تا    1350)  ازدانشگاه شیر رئیس  تا    1358( 
1360 )   
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

  1352)  شیراز، دانشگاه  ابوریحان بیرونی انه  دخرص مؤسس و رئیس −
 ( 1365تا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(  1378  تا 1375) یرانیزیک اانجمن ف و رئیس سسعضو هیئت مؤ −
   (1367تا   1365و )

 ( 1381تا   1375)انجمن نجوم ایران مؤسس و رئیس ضو هیئتع −

 
 
 
 

 

علشورا  عضویت − بین ی همکاریهای  و  فرهنمی  وزارت  و المللی  گ 
 تاکنون(  1376) زش عالیآمو

 ( 1357تا  1355)دانشگاه شیراز ورایش عضو −

 ( 1391) م و گرمایش زمینغییر اقلیت پژوهشکده سو رئیمؤسس  −

 ( 1398تا  1392 )انفرهنگستان علوم ایر ریاست گروه علوم پایه −

 ( 1394)نزنجا رازی صوفی غیرانتفاعی ریاست مؤسسه −

 و ...

 :تخارامهم ترین نشان ها و افت 
 ( 1374) جمهوری اسالمی ب سالتاک ناودریافت عن -
   (1357)ریقیقات و فناوم، تحارت علووز مدال پژوهشیت دریاف-
 ( 2000) هان سومعلوم ج دریافت مدال ویژه آکادمی-
 ( 1379)میرزجایزه خوا-

نام ت- و  ایران  فیزیک  انجمن  فیزیک ساالنه  جلیل  بنام  گذاری کنفرانس 
 ( 1381)کنفرانس ثبوتی

 ( 2012)سوم، لوم جهان ع میداکدریافت جایزه آ -
مرحوم- طباط  جایزه  م  ییباعالمه  یوبگانخ   لیبنیاد  استاد  به  سف  ن 
 ( 1391)بوتیث

نشان- دانش درجه    اخذ  جم  یک  علوم  فرهنگستان  طرف  ری  هواز 
 ( 1392)اسالمی ایران  

 و ...
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر مهدی بهادری نژاد 

 ( مهندسی مکانیکاستاد )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :زندگینامه 

مهدیکتد است.    تهران  رد  1312رداد  م  22متولد    نژادی دربها  ر 

رشته در  مندسهم  ایشان  اول  با  1335در سال    کانیکی  رتبه  در    کسب 
فدانش فارغت  گاهی دانشنکده  برای هران  التحصیل شد. وی پس از مدتی 

به آمریکا رفته و پس از کسب مدرک کارشناسی ارشد از   ادامه تحصیل 
دکت مدرک  ویسکانسین،  ایلینوا  ر  یردانشگاه  دانشگاه  سال  زیاز  در   و 

ی و پس پس از اخذ دکتر  نژاد،ری  بهاددکتر مهدی    ریافت کرد.د  1343
شیراز به تدریس مشغول شد و در سال ه  شگادر دان  ران،از بازگشت به ای

سال    1351 در  وی  رسید.  استادی  مرتبه  صنعتی   1366به  دانشگاه  به 
شد منتقل  بهادری .  شریف  عالودکتر  دانشگاهای  بر  هنژاد،  بهن  مدت    ها، 

س و  کانادا به تدری  نشگاه درک دادر آمریکا و ی  نشگاهدادر سه    سال  12
پرداخته بهادردکتاست.  تحقیق  ن ر  از  ژای  یکی  استادان    125د  از  نفر 

، خواستار 1388خرداد    5ای در  دانشگاه صنعتی شریف بود که طی بیانیه 
   ند.ر انتخابات شدل دفعا تبلور عقالنیت در مدیریت کشور و مشارکت

جم ویاز  شخصیتیله  مهم  های  ندی  مه  تاداس  ژگی  ژاد؛  بهادری 
ایمان "،  "لیملال  ی و بینخص بودن در سطح ملشا"،  "لمیاثرگذاری ع"

شهرت"،  "فروتنی"،  "ومعنویت پذیری"،  "حسن  ،  "مسئولیت 
 .  است "دفاع از حقوق ملت"و  "وطن دوستی"، "پاسخگویی"
 

ف  ترین  و    ،علمیهای  ت  لیاعمهم  آموزشی 

 :  ژوهشیپ
های  مقاله علمی به زبان  100ز  ش ابی  خوددر کارنامۀ    بهادری نژادر  کتد

 های  عرفانی به زبان -ب علمیتاد کجلف دو انگلیسی و فارسی، تألی

 
فارسی و سه   زبان  به  عرفانی  یک کتاب  اسپانیایی،  و  انگلیسی  فارسی، 

 دارد.ی رسفا نزمینه مهندسی مکانیک به زباکتاب در 
مشا و  تدویرکت  پیگیری  منشوردر  از    ن  مهندسی  فعیداخالق  الیت  گر 

 ست .  ی دکتر بهادری نژاد اها
 و... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( دکتر ظهور)  بهادری نژاد قریب توسط نماینده دکتر استاد  دریافت جایزه 
 

فعالی  ترین  عمهم  های  و    ، یلمت  اجرایی 

 سیاستگذاری:

تا    1354)نراه شیراز، شیراز، ایگانشاددیر مرکز انرژی خورشیدی،  م −
1359 ) 

 ( 1383تا   1379 )تی شریف اه صنععضو هیئت امنای دانشگ −

 ( 1378تا   1367 )رئیس انجمن مهندسین مکانیک ایران −

 ( 1377-1373)رشیدی ایرانرئیس انجمن انرژی خو  −

 

 ( 1382-1376)ناوری ف و تحقیقاتمشاور وزیر علوم،  −

د − امنای  هیأت  مناانشگاههعضو  ایران  ه  قطی  تا    1370  )جنوب 
1373 ) 

 ( 1373-1370 )انتهر 3 دانشگاههای منطقه ت امنایعضو هیئ −

 ( 1387-1377 )معاونت پژوهشی فرهنگستان علوم ایران −

 و ...
 

 :تخارامهم ترین نشان ها و افت 

 ( 1376-1375) جسته دانشگاه صنعتی شریفاستاد بر −
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 ( 1377)ستاد نمونه کشورا −

ندسان به انتخاب انجمن مه  ایرانک  نیاکاستاد برجسته مهندسی م −
 ( 1378)  ک ایرانمکانی

نمپژوهش − دانشگاه  و گر  طرحهای نه  انجام  در  شریف  صنعتی 
 ( 1380)پژوهشی –کاربردی

 

دانش − اول  درجه  نشان  ع  دریافت  فرهنگستان  پیشنهاد    لوم به 
(1385 ) 

م − سال  کتاب  ممؤلف  دانشگا  کنیکاهندسی  شیرازمکانیک  با    ه 
 ( 1385)هندسی یعقوبی استاد م دموحمهمکاری آقای دکتر 

 و ...
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 ر سید آهنگ کوثدکتر 

ك و گیاه با گرایش مهندسی روابط آب و خااستاد ) 

 (آبیاری

 
 

 

 

 
 
 

 زندگینامه: 

 دری  دیخورش  1315  سال  خرداد  ارمچه  در  کوثر  آهنگ  دیس  دکتر

 کایامر  هحدمت  االتیا  در  خودی  لیتحص  دوران  کوثر  کترد  .شد  متولد  رازیش
  ا ب  اهیگ  و   خاک  و   آب   روابطۀ  رشت  در   را   خود  یادکتر  رکمد  و  کرد  یرپس

 اورگنی  التیا  دانشگاه  از  جنگلی  شناس  آب  وی  اریآبی  مهندس  شیگرا
  ژوهش پ  از   را   خود  کار   1351  سال   از   کوثر  دکتر  . کرد  افتیدر  کایامر

  آغاز   کوچکی  سطح  در  نیقزو  نودهک  تگاهسیا  در  البیس  پخش  درباره
  گسترش   فارسی  ممسن  نگاجون  در  1358ی  د  زا  تیلاعف  نیا  و  ردک

 منطقه  در  رای  بخواندارآی  ها  طرح  1363  لاس  از  کوثر  دکتر.  یافت
ی اه  تیفعال . گذاشت  اجرا  به  کشوری  مرکز  مناطق  گرید  و  فسا  گانیگربا
  عنوان   به  شانیا  از  تا  دش  سبب  یدار  آبخوانۀ  حوز  در  ثرکو  دکتر  گذار  اثر
 . کنند  یاد انریای  ارد آبخوان نیون نشدای  اصل انشگامیپ ازی یک

شخصیتی مهم  های  ویژگی  جمله  کوثر  استاد   از  گذاری "؛  آهنگ  اثر 
المللی"،  "علمی بین  و  ملی  سطح  در  بودن  به "،  "شاخص  احترام 

انضباط "،  "شجاعت و راستی"،  "گاریتوانایی انطباق و ساز"،  "دیگران
پذیری"،"کاری کوشی"،  "مسئولیت  حس  "  و  "دیسخاوتمن"،  "سخت 

 است.  ،"وطن دوستی "و "مکاریون و هتعا
 

ع  های  فعالیت  ترین  و    ،لمیمهم  آموزشی 

 :  پژوهشی

دکتر کوثر تالیفات و مقاالت متعددی را در کارنامه خویش دارد. از مهم  
 یشان می توان به:  ترین فعالیت های علمی ا

 

 

ی اریبآی  برا  ها  تنداب  کردن  ارمه  یِنباستا  وهیشی  رسان  روز  هب −
   وـــــبانی همکار با ها آبخوانی نوعصم هیتغذ و هاارمزید یِالبیس

 گرید  وی  پاشال  محمد  حاج  شادروان  ،(همسر)  یدوائ  آذرتاج
 واسطه  نیبد  که  مراتع،  و  ها  جنگل  قاتیتحق  مؤسسه  همکاران

  به   گفته  ارید  رکت  ییِروستا  هزار  ها  ده  بازگرداندن  موجب
 . شدی کشاورزی ریسرگ از و شانیاروستاه

  در   ها  آبخوانی  مصنوع  هیذغت  و  ،یرزدایآبخ  خاک،  تاظفح  سیتدر −

 .رانیا دانشگاه چند

 و... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( پاشالیمهندس )  کوثرقریب توسط نماینده دکتر استاد  دریافت جایزه 

تر  و    یی اجرا  ، یعلم  یها  تیفعال  ن یمهم 

 :یاستگذار یس
 .رانیا سرسرا دری آبخواندار قات یتحق ستگاهیا هشت وی س مدیریت -
 طول  در  رانیا  در  SUMMAMAD  طرح  نِیستنخ  یِاجرا  ترسپرس  -
  در   رترب  یالگو  ک ی  و   شده  نیتحس  طرح  یک   نانوع  به   که   سال   5

 شده  مطرح  ونسکوی یسو  از  جهان  خشک  مناطق  در  آب  منابع  تیر یمد
 .است

 (کنون تا  1392) رازیش سرخ تنگ سد ساختن ازی ریجلوگ  -
 و... 

 :تخاراتمهم ترین نشان ها و اف  

  بشر   دست  ساخت  بزرگی  ها  رودخانه  برای  آب  المللی  نیب  هجایز −
 ( آب حوزه در کوونسیی عال زهیجا)

 ( 2005) ونسکوی قتو سیرئی وس از سکوونی مدال −

و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 یسید حسین بحرینر دکت

 ( و طراحی شهریبرنامه ریزی  استاد)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :زندگینامه 

بح حسین  سید  سال  تم  نیریدکتر  لیسانس1320ولد  فوق  و    ، 

خکتد را  ری  برنامه ود  رشته  دادر  از  شهری  طراحی  و  نشگاه ریزی 
دریاواش سال  نگتن  از  و  نمود  ته  1362فت  دانشگاه  در  کنون  ران تا 

می تدریس  ومشغول  همباشد.  طراحی کا  ی  گروه  مدیر  و  استاد  نون 
ب دکتر  است.  دانشگاه  این  زیبای  هنرهای  دانشکده  ی ینحرشهری 

دانشگاه تهران را در  زیست  محیطه  شکدنت تکمیلی دانشکده تحصیالدا
نمو  1373سال   آنتاسیس  از  و  تا    د  این    1383سال  زمان  ریاست 

  .استانشکده را برعهده داشته د
مه های  ویژگی  جمله  شخاز  بحرینی؛    استاد  یتصیم  اثرگذاری  "حسین 

المللی"،  "علمی بین  و  ملی  سطح  در  بودن  رش  پرو"،  "شاخص 
،  "فروتنی"،  "ترام به دیگرانحا"،  "یگردهای مطرح در حیطه تخصصاش
شهرت" ک"،  "حسن  منافع  رت"و    "اریوجدان  منافع    جمعیجیح  به 

 است.  ،"فردی
 

فعال  ترین  علمیمهم  های  و    ،یت  آموزشی 

 :  شیپژوه
بحرینی  کد تحصیالت تر  دانشجویان  راهنمایی  و  تدریس  بر  عالوه 

 ن،  گتشناوهای برکلی، در دانشگاهق تحقیان و تدریس و تکمیلی در ایر
 
 
 

 
قش المللی نبینیقاتی ملی و پروژه تحق 56بیرمنگام و نیویورک، در انجام 

از وی تا   به چاپ  مقاله در نشری  35کنون  داشته و  ات داخلی و خارجی 
 .تاسیده رس

و کمیته موسس   زیست  محیط  غیر دولتی حفظ  تشکل  چندین  و عضو 
حد مت  ل ملزیست سازمان  ظت محیطافک حهای کوچتی پروژهملی نظار

 .  باشدمی
شهری  محیط زیست ی را در حوزه تالیفات و مقاالت متعدددکتر بحرینی 

به موارد  فات ایشانتالینامه خود دارد. از مهم ترین  در کار   زیر   می توان 
 اره کرد: شا

− Toward an integrative theory of urban 
design . (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ف" − رابطای  هضاتحلیل  در  اسشهری:  رفتاری  الگوهای  با  تفاده  ه 
ضوکنندگا و  بن  طرابطی  تهران  "احی.رای  دانشگاه  انتشارات   :  

(1383 ) 

 ( 1384)  : انتشارات دانشگاه تهران "ی.طراحی شهر ندآی فر" −

 ( 1384) هراندانشگاه ت ت: انتشارا ".هرشکل ش وریتئ" −

آن  " − از  بعد  و  فراتجدد  شهرسازتجدد،  دانشگاه    ".یدر  انتشارات   :
 ( 1390) تهران

اول.  یشهر  یاحطر  ینطر  یمبان  لیتحل" − جلد  :  انتهر  "معاصر. 
 ( 1393)  انتشارات دانشگاه تهران

 ( 1393)  نشگاه تهرانرات داتهران: انتشا ".یشهر یافضاه لیتحل" −
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

دانشگاه    ".، یشهر  یافضاه  یطراح  یاهنمرا" − انتشارات  تهران: 
 ( 1393) تهران

اول.  یشهر  یطراح  یرنط  یمبان  لیلتح" − جلد  تهران:    "معاصر. 
 ( 1393)  ه تهرانانتشارات دانشگا

 و... 
 
 

 

تر  و    یی اجرا  ، یعلم  یاه  تیعالف  ن یمهم 

 :یاستگذار یس
 ( 1396-1393)نره شکاهدان منایعضویت هیات ا

 ( 1396 -1393 )راه هنامنای دانشکعضویت هیات 

 ( 1396  -1393 )ژوهشی پردیس هنرهای زیبامعاون پ
و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

 ( معماریاستاد )
 

 

 

 

 

 

 

 

 : زندگینامه 

در تهران متولد شدند.    1338ال  س  رد  بیدهندی  اد قیومیر مهرددکت

کارش قیومی  رادکتر  معماری  شهرسازی اد  ناسی  و  معماری  نشکدۀ 
پژوهش   ارشد  ، سپس کارشناسی  آموخت  تهران  بهشتی  دانشگاه شهید 

دانشگاه   در  را  نههنر  در  و  تهران سپری کرد  معماری  دکت  یتاهنر  ری 
شتی تهران ه ب  گاه شهیدزی، دانششهرسا  شکدۀ معماری وداناز  را    خویش

   ود.دریافت نم
مهم   های  ویژگی  جمله  بیدهندیداد  مهر  استاد   شخصیتیاز  ؛  قیومی 

سخت  "،  "احترام به دیگران"،  "نت داری علمیاام"،  "اثرگذاری علمی"
شناسی"،  "کوشی جایگاه  "  ،"وقت  از  سواستفاده  ، "یغلشعدم 

 است. "رتحسن شه" و "و همکاری نوتعاحس "،  "سخاوتمندی"
 

ترین    های  فمهم  و    ،علمیعالیت  آموزشی 

 :  پژوهشی
مقاله را   32از   ب و تالیف بیشکتا 5جمه کتاب، تر 19تالیف دکتر قیومی 

دارد.در   م  کارنامه خویش  به  توان  می  ایشان  تالیفات  ترین  مهم  وارد  از 
 زیر اشاره کرد :  

-Persian Paradises at Peril, Landscape Planning 

and Management in Contemporary Iran  .
Springer (2021) 
-Beitrage zur Islamischen Kunst und 

Archaologie (2017) 
 

 
سازمان مطالعه و   .2و    1جلد  معماری    -مجموعه هنر در تمدن اسالمی-

   (. 1397)نی دانشگاهها, تهرانتدوین کتب علوم انسا

پانزدهاسالمی ایران دفت  ریمعماثار  مه فرهنگ آنجناگ-  .مو شانزدهم  ر 
 ( 1395)تهران

دانشگاه شهید    ,یخ معماری و هنرهای تارکتاب نگاشت توضیحی نظریه -
 ( 1394) بهشتی, تهران

 ( 1393) روزنه .ده حکایت معماری )المختار من نوادر اخبار العمار(-

فارسی از  درآمدی کتا  - بر متون  دفتر )  ماریریخ معظر تامنب شناختی 
 ( 1391) بهشتی, تهرانه شهید ادانشگ .ست(های نخه ول: متون نثر سدا

ا- معماری  فافرهنگنامه  مراجع  در  هنر جمهوری    یرسیران  فرهنگستان 
 ( 1390) موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری, تهران .اسالمی ایران

ت  گفتارهایی- و  مبانی  هنردر  و  معماری  ع  .اریخ  تحلووزارت  و  قیقام،  ت 
 ( 1390)فرهنگی فناوری، انتشارات علمی و

 (.1387)  تهران. ه سه زبانه معماری اسالمینام هواژ-

-"Kara Encyclopedic Dictionary"  ,معین نگاه  شباهنگ   ,
(2015 ) 

 و ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تر  و    یی اجرا  ، یعلم  یها  تیفعال  ن یمهم 

 :یاستگذار یس
علوم  - گروه  مدعوّ  هنر(عضو  و  معماری  )شاخۀ  ن اترهنگس ف  مهندسی 
 (نونتا ک 1391 ) لومع
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

زی فرهنگستان زبان گزینی معماری و شهرساهعضو و مسئول گروه واژ-
 (ونکنتا  1391  )فارسیو ادب 

ای- مؤسسۀ  پیوستۀ  )مؤسسۀ  عضو  ایران  و بین کوموس  بناها  المللی 
 ( تا کنون 1387)تاریخی(  هایطه محو

 ( 1398ا  ت 1385)ۀ هنر )فرهنگستان هنر(عضو هیئت امنای پژوهشکد-
هیئت- دا  عضو  معمعلمی  تاریخ  شنشنامۀ  و  ایران ه اری  زمین،  رسازی 

 (تا کنون 1384 )فرهنگستان هنر
تا    1380  )رهنگستان هنری معماری و شهرسازی فصصتخعضو گروه  -

 (کنون
و  - معماری  دانشکدۀ  معماری،  مطالعات  و  مستندنگاری  مرکز  مدیر 

 (تا کنون 1399 )شهید بهشتی شهرسازی، دانشگاه
معتاانشنامۀ  د  دیرم- و ریخ  ایر  ماری   شهرانشهرسازی 

 (تا کنون 1394)یا(شهرپد )ایران
بمعماری و مر  اریخوه تدیر گرم- ها، دانشکدۀ معماری و  افت مت ابنیه و 

 ( 1390تا   1387 )شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

برنامه- گروه  کارشناسی  عضو  دورۀ  بازنگری  و  مطالعات  ریزی  ارشد 
ایران معمشکدناد  ،معماری  شهرراۀ  و  دانی  شسازی،  ب شگاه    ) شتیههید 

 (تا کنون 1382
 
تا    1380  )هنر  ی فرهنگستانهرسازی و شمعمار  عضو گروه تخصصی-

 (کنون
 ( 1386تا  1385 )رئیس گروه پژوهشی تاریخ هنر، فرهنگستان هنر-

 و... 

 

 نشان ها و افتخارات: نیمهم تر 
 رجمه هنتردر    هدی زبرگ  )کتاب   رانیا  یاسالم  یکتاب سال جمهور  زهیجا
 اشاره کرد.   (1381)

ن  ۀزیجا  ۀبرند و  برا  شیایاخالق  پژوهش،  و  هنر  فعال  یس  یدر    ت یسال 
 ( 1392) یاسالم یهنر و معمار ۀنیدر زم یو آموزش یهشژوپ

 و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 یرضا پارساپور علکتر د

 ( تخصصی اخالق پزشکیکترای د)

 

 

 

 

 

 

 
 

 :زندگینامه 

پوردکتر   پارسا  به    دیده  نتهرادر    .خ  .ه  1349  سال  در  علیرضا 

گشودج پور. دکتر  هان  پزدانشک  ی درشکپزآموخته  دانش  پارسا  شکی ده 
 شگاه علوم پزشکی تهراندکترای اخالق پزشکی از دانو    همدانه  دانشگا

تخصصی دورۀ    اندانش آموختگ  نخستین  ۀ. دکتر پارسا پور در زمر  است
  تحقیقات اخالق  ار مرکزاستادی  و هم اکنون  یران استاخالق پزشکی در ا

 و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.  
،  "فروتنی"استاد علیرضا پارساپور؛    تیهای مهم شخصی  از جمله ویژگی

به  " پاسخگویی"،  "دیگراناحترام  و  پذیری  و  "،  "مسئولیت  ایمان 
  است.  ،"رتشه حسن" و "معنویت

 

فعالی  ترین  علمیمهم  های  و    ،ت  آموزشی 

 :  یپژوهش
 ا در رزومه خود دارد  مقاله داخلی و خارجی ر 35بیش از  پور  پارسار کتد

 ماران عالقمند استپزشکی و حقوق بی  های اخالق   در حوزه   به پژوهش
 :از جمله  بوده است. متعددیوژه مطالعاتی رمجری پو در این راستا 

   (1381بیماران ) قوشور حقن متدوین  −

عمطال − پژعه  علمی  مقاالت  سنجی  های   وهشگرانلم  حوزه  در  ایران 
زیست   و  پزشکی  -اخالق  المللی  بین  پایگاههای  آمار  اساس    بر 

 داخلی کشور 

 تهیه و تدوین راهنمای ارتباط بیمارستان بارسانه −

 تدوین و راه اندازی بسته آموزش الکترونیک مبانی اخالق در پژوهش  −

 ی نه در پژوهشهای علوم پزشکمای تهیه رضایت آگاهاهنراتدوین  −

 و... 

 

علمی  های  فعالیت  ترین  و  ،  مهم  اجرایی 

 سیاستگذاری:
پزش  - آموزش  علمی  گروه  گعضو  و  و  کی  پزشکی  اخالق  فلسفه،  روه 

  (کنون  تا1392)زیستی، فرهنگستان علوم پزشکی  علوم
پ  - نظام  سازمان  پزشکی،  اخالق  ترویج  ستاد  جمهعضو  وری  زشکی 

   (تا کنون 1392)اسالمی ایران  
م   - کمیته  اخالعضو  پزلی  علوم  اموزش  در  بهداشت ق  وزارت  شکی، 

   (تا کنون1396) درمان و آموزش پزشکی
پزشکی    - اخالق  مشورتی  تخصصی  کمیسیون  نظام  ساز  -عضو  مان 

 (  ا کنونت 1396)ان ی اسالمی ایرپزشکی جمهور
بورد  - هیات  پزشکی    عضو  ب  -اخالق  درموزارت  آموزش هداشت  و  ان 
 ( تا کنون 1395)یزشکپ

اخالق  تحمرکز  دبیر    - پزشکی  قیقات  علوم  دانشگاه  پزشکی  تاریخ  و 
 (  1394- 1380)تهران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (  1393- 1380)ی تاریخ علوم پزشکی ایرانوزه ملمدیر م -
پ  - اخالق  عالی  شورای  کزشکدبیر  و   -شور  ی  درمان  بهداشت  وزارت 

 (  تا کنون1395 )کیزشپ آموزش
رو  - و  ریاست  حوزه  عمومی  ابمدیر  علوم  -ط  تهزشپ  دانشگاه    ) رانکی 

   (تاکنون 1393
پزشکی    - تاریخ  و  اخالق  تحقیقات  مرکز  پژوهشی  شگاه  دان  -معاون 

   (تا کنون 1394)علوم پزشکی تهران
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
  ) علوم پزشکی تهران  انشگاهد   -اون پژوهشی گروه اخالق پزشکی  عم  -

   (نوتا کن1394
بالینی    کمیتهدبیر    - اخالق  به  -ملی  آموزش  داوزارت  و  درمان  شت 

 ( نکنوتا  1397)پزشکی
 و..

 

 :تخارامهم ترین نشان ها و افت 
 ( 1400جشنواره قدر استاد ) ومیندر سوه اخالق پزشکی ب گراستاد منتخ

 و ...
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 مریم میرزا خانیدکتر 

 (ریاضی استاد)

 

 

 

 

 

 
 

 : زندگینامه 

در  (  1977مه    12)   1356اردیبهشت    22در    اخانیمیرزمریم  دکتر  

با    شانایتهران متولد شد،   شرکت در آزمون با اتمام تحصیالت ابتدایی 
سمپا مدارس  فد  ورودی  دبیرستان  شد.وارد  تهران  دکتر    رزانگان 

سپس   .کرد  طی  شریف  صنعتی  ه گادانش  در  را  کارشناسی  ۀدورزاخانی  میر
مولن )از  های کورتیس مکسر کالس ا برجبه دانشگاه هاروارد رفت و آن

انشگاه  از د  2004او سرانجام در سال   .شدان جایزه فیلدز( حاضر میبرندگ
مک سرپرستی  به  و  گرفتهاروارد  دکترا  دکترا،    .مولن  اخذ  از  بعد 

رینستون به تدریس مشغول شد.  پ نوان استادیار در دانشگاه نی با عمیرزاخا
ینس آمریکا او را به عنوان  پیوالر ساه پانشری 2005سال بعد در سال  یک

از   جهان    10یکی  جوان  سال  برگزذهنِ  تا  میرزاخانی    در   2008ید. 
  او   سپس.  یافت  ارتقا   تمامی   استاد   ۀ پرینستون ماند و در این مدت به درج

سالگی به عنوان استاد    31در    2008  سپتامبر  اول  از  و  فت،ر  نفورداست  به
  40در    1396تیر   23ایشان در    .ل شدمشغومام در این دانشگاه به کار  ت

 .  درگذشت در بیمارستانی در کالیفرنیا هسین بر اثر ابتال به سرطان سالگی
مهم شخصیتی ویژگی های  مر  از جمله  میرزاخانی؛  استاد  اثرگذاری  "یم 

دارا"،  "میعل ملن  ودبشاخص  "،  "یعلم  یمانت  سطح   نیبو    یدر 
دیگران"،  "یالملل به  شناسی"،  "یفروتن"،  "احترام  وقت  و  ، "نظم 
 است.  ،"حسن شهرت"، "مسئولیت پذیری"
 

علمی  های  فعالیت  ترین  و    ،مهم  آموزشی 

 :  پژوهشی

 استاد دانشگاه پرینستون آمریکا  −

 ( 2016)دمی ملی علوم عضویت آکا −

 ( 2017)علوم و هنر آمریکا آکادمی عضویت  −

 

 لولوی هذ سطوح روی بر شده ترسیم هایحلقه عمق حاسبهم −

ا − رساثببه  زلزلهشاحدس  ندن  ات  ترستن ر  روی ویلیام  فضاهای    بر 
 تایشمولر  

 ی مختلط و بستارهای آنهااهژئودزیک  ساندنمنظم بودنت ربابه اث −
  ...و 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( حقیقی  سرکار خانم)  میرزاخانیقریب توسط نماینده دکتر استاد  دریافت جایزه 
 

 :تخاراها و افت مهم ترین نشان 
 ( 1994کنگ ضی )هنگد جهانی ریامدال طال. المپیا

 ( 1995 کانادا ) ریاضی جهانی المپیاد(. کامل مدال طال )با نمره
 ( 1999تا  1995  )ایران  ن،تهراهای بنیادی، پژوهشگاه دانشهمکار 

 ( 2003) هاروارد  دانشگاه افتخاری ۀ زایج
 ( 2004)ر برتر بنیاد ریاضیات کلی  پژوهشگ ۀجایز
 ( 2009) بلومنتال اسامای ۀجایز

برای سخنرانی در مورد »توپولوژی  المللی ریاضیات  دعوت به کنگره بین
 ( 2010) انسیل معمولی«ه دیفرهای پویا و معادلو سیستم 

 ( 2013)ریکا آمانجمن ریاضی طرف ستر از  زهجای
 از سوی مجله نیچر  2014نوان یکی از ده فرد مهم سال به عانتخاب 

 ( 2014) جایزه بنیاد ریاضیات کلی 
 ( 2014) ریاضی المللیبین  سخنران مدعو کنگره

 ( 2014)سئولمدال فیلدز 
 ( 2015)فرانسه عضویت در فرهنگستان علوم 

 ( 2015)یکا رآمفان فیلسو  مجمع عضویت در
 ( 2016)ی ملی علوم آمریکا دمعضویت در آکا

 ( 2017)  جمهوری اسالمی ایران عضویت در فرهنگستان هنر و علوم
 و... 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 عبدالعلی خوارزمی دکتر 

 (متخصص بیماری های کودکان)

 

 

 

 

 

 

 

 :زندگینامه 

عبدالعلی خوارزمی شانز  دکتر  مهرمدر  سال  دهم   شهردر    1325اه 

در خ و  فرهنوادهامقدس مشهد  مت ای  تا  تحصی  شد.ولد  نگی  را  خود  الت 
متوس نموپایان دوره  در مشهد طی  تو همچ  دطه  پزشکی  نین  حصیالت 

گذراند مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  را  برای  .  خود  خوارزمی  دکتر 
به دانشگاتکمیل دوره تخص و در  رفت  ن آمریکاه جورج تاوص کودکان 

کش  1357سال   بابه  دانشگور  در  و  علوازگشت  پزشکیه  در مشهد    م  و 
 1368کار شد. در سال  هبیمارستان قائم)عج( در بخش کودکان مشغول ب

تم استاد  مقام  تخصصی به  رشته  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  امی 
 کودکان نائل شد. 

بیمارستان های  د  ومدر دوران شیوع ویروس کرونا ایشان بصورت مدا ر 
  31و در تاریخ    دشتنر داحضو  ربمارستان فوق تخصصی اکقائم )عج( و بی

به    1399تیر ماه   به جان  به دلیل ابتال  رین تسلیم  فآبیماری کرونا جان 
 نمودند. 

،  "فروتنی"؛ عبدالعلی خوارزمی استاد  از جمله ویژگی های مهم شخصیتی
کوشی"،  "مهربانی" پ"،  "سخت  ،   "پاسخگویی"،  "ذیریمسئولیت 
 .است ،"از محرومانیت حما" و "حسن شهرت"
 

علفع  ترینمهم    های  و    ،میالیت  آموزشی 

 :  پژوهشی
 و خارجی   مقاله در نشریات داخلی 20تالیف بیش از -
 ( 1370)تالیف کتاب آسم کودکان  -
راهنمای جامع مراقبتهای ادغام یافته کودک ب  کتات در تالیف  مشارک  -

 ( 1393) سالم

 
 کتر شیخ هیز بیمارستان دتج-
 بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبرراه اندازی -
بین "برگزاری  - علمیجشنواره  سرور  -المللی  کودکان  در   "تحقیقاتی 

 شهر مشهد  
 و... 

 

های    فعالیت  ترین  و  ،  علمیمهم  اجرایی 

 :ریسیاستگذا
 ئم بیمارستان قا کودکان بخشت مدیری-
 م)عج( موزشی بیمارستان، ریاست بیمارستان قائنت آمعاو-
 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد -
 وزارت بهداشت و هیئت امتحانات بورد تخصصی کودکان ض ع-
  ی مشهد علوم پزشک ئت ممیزه دانشگاهعضو هی-

 و... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نادمی( دکتر )  خوارزمییب توسط نماینده دکتر رقد  استادریافت جایزه 

 

 :تخاراشان ها و افترین نمهم ت 

نمو زپ- اطفالشک  پزشکانایران    نه  انجمن  طرف  ا  از  یران  کودکان 
(1391 ) 

اف - یتخار جشنوارمدال  پروفسور  بخاطر تالش ه  را  ارتقاء  لدا  ها در جهت 
 ( 1395) طب کودکان 

 و... 
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 دکتر مصطفی معین 
زشکی و زیستی علوم پو دبیر بخش می ورای علت شریاس
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 .  الرحیم رحمنلا اهلل بسم

  استادان   و   سروران   همه  خدمت  مقدم  خیر  عرض  و   سالم   تقدیم  با
  و   علوم  در  اخالق  ایرانی  انجمن  دعوت  پذیرش  از  کنممی   تشکر  گرانقدر،
 محمد  دکتر  استاد   جایزه   اعطای  دوره  نخستین  در  تشرک  برای  فناوری،

  از   که  سالی17  طی  فناوری،  و  علوم  در  اخالق  ایرانی  انجمن.  قریب
 . است داشته  اصلی راهبرد سه گذشته آن سسیات
 آکادمیک  اخالق  اعتالی و تقویت-1
   اجتماعی اخالقیات و علمی فرهنگ ترویج به کمک-2
 جامعه  در قیاخال نهضت یک گیری شکل جهت در حرکت-3

 : است شده پیگیری هابرنامه  این با اخالقی فرآیندهای این انجام
  آنها انتشار  و ماهانه یمیزگردها و هاسخنرانی  برگزاری-1
 انگلیسی  و یفارس زبان به پژوهشی فصلنامه دو انتشار-2

 و  اخالقی  علمی،  مهم  هایمناسبت   در  انجمن  هایبیانیه   انتشار-3
  اجتماعی

   المللیبین و  ملی هایهمایش  یزاربرگ-4
 الگوهای  ارائه  و  نمادین  های سرمایه  بازشناسی  که   راهبرد  این  اکنون  و

  اخالقی   و  فکری  رشد  جهت  در  است،  جامعه  به  اخالقی  و  علمی  شاخص 
 . جدید  نسل

 دکتر  استاد  ساالنه  دو  جایزه  اعطای  انجمن،  برنامه  اولین  ارتباط  نیا  در
 :جایزه این اهداف تریناصلی  که است قریب محمد

 قریب استاد منش و بینش بازشناسی-1
   درعلم اخالق  جایگاه اهمیت به توجه-2
 هایمسئولیت   به  پایبند  پژوهشگران  و  دانشمندان  ممقا  از  قدرشناسی-3

  القیخا و اجتماعی علمی،
 به  مردم  به  خدمت  و  اخالق  و  علم  هایسرمشق   معرفی-4

 .  است ایرانی وانانج و پژوهان دانشجویان،دانش
  و   علم  میان  نسبتی  چه   که   است   این  داد  پاسخ  آن   به  باید  که  پرسشی
  گانه   سه  رابطه  که   است   این  خپاس.  دارد  وجود  اجتماعی  عمل  و   اخالق

  تکمیل   و  تنگاتنگ  سرشتی،  ایرابطه   اجتماعی  مسئولیت  و  اخالق  و  علم
 جدید  دنیای  در   علم،  یعنی  گانه،  سه   این  رکن  اولین.  است  یکدیگر  کننده

  کشف   هدف  با  است  اجتماعی  پدیده  یک.  نیست  فردی  فضیلت  یک  تنها
  ارزشهای   ه ک  رکن   دومین.  عمومی  خیر  و   حقیقت  به  نیل  مجهوالت،

  ابعاد   همه  در  جامعه  و  انسان   راهنمای  و   راه   چراغ  اخالق   است   اخالقی
 .  است اجتماعی حیات و فردی زندگی
  پژوهشی   تربیتی،  آموزشی،  ایهبرنامه  به  دهی  جهت  برای  علم  در  اخالق

  خیر   جهت  در  شده  تولید  هایفناوری  و  هامهارت   درست  کارگیری  به  و
 جامعه،  در  بنیادین  هایآزادی  امنیت،  ،تسالم  تامین  یعنی.  است  عمومی

 . اجتماعی عدالت ایجاد  و پیشرفت و توسعه ض،تبعی و نابرابری و فقر رفع
  و   علم  از  استفاده  ازسوء  پیشگیری  علم،  در  اخالق  دیگر  رسالت  و  نقش

 و  تبعیض   ایجاد  و  زیست  محیط  و  طبیعت  ضد  انسان،  ضد  بر  تکنولوژی
 . است شدن یانهج عصر و  دوران در بیشتر نابرابری

 اخالقی،  نگاه از. است اجتماعی مسئولیت به عمل گانه سه این سوم رکن
  و مسئولیت با مستقیمی رابطه  فرد دانش و آگاهی میزان جهانی، و دینی

قریب  استاد دکتر محمد ۀجایز ۀ نخستین دور انسخنران   
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 باید  قطعاً  باشد،  باالتر   علم   و  آگاهی  سطح  هرچه .  دارد  او   پاسخگویی

.  برود  ترالاب  نسبت  همان  به  هم  پاسخگویی  و  مسئولیت  احساس  میزان
  محیط   قبال  در  مضاعف  مسئولیتی  متعهد،  و  دانشمند  فرد  یک  بنابراین

 همین  با .  دارد  اجتماعی  هایگروه  دیگر  نسبت  به   خود  طبیعی  و  اجتماعی
 در  "21  قرن  برای  علم"  جهانی  کنگره  در  ،1999  سال  که  بود  رویکرد

  گنجاندن   بود،  شده  برگزار  یونسکو  جهانی  سازمان  توسط  که  بوداپست
  جمهوری   توسط  کنگره  مدارک  و  اسناد  در  "مسئول  دانشمند"  واژه

 . شد ارائه  ایران، اسالمی
  یت مسئول  به  توانمی  هاییراه  چه  از  که  شودمی   مطرح  پرسش  این  اکنون

 .نمود اقدام اخالقی و اجتماعی
  جامعه   های چالش  و   نیازها   از   علمی  دقیق  شناخت  ضرورت   اول،  گام 

 . است جهانی حتی و بومی
 آموزشهای  طریق  از   علمی  هایپژوهش  نتایج  ترویج  و   تدوین  دوم،   گام

 علمی  سواد   ارتقاء   کلی   طور  به  سالمت   سواد   ارتقاء  علم،  ترویج  و  ومیمع
 .  است جامعه در
  علمی،   هایسیاستگذاری  فرآیند  در  دانشمندان  مشارکت  سوم،  امگ

  و  ترقد اصحاب  به حقیقت گفتن با جامعه اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،
 .  است مربوط نهادهای و مسئوالن به جدید دستاوردهای انتقال

 و  علوم  احتمالی  و  منفی  پیامدهای  به  نسبت  چهارم،هشدار  مگا
  بیو   تولیدات  و   ژنتیک  دستکاریهای  مینهز  در   ازجمله  جدید  هایفناوری 

  همچنین   و  است  مصنوعی  هوش  و  نانو  ای،هسته   انرژی  تکنولوژی، 
  به   بافی  خیال  و   توهم  خرافه،  علم،  شبه   ابلقم  در  دانشمندان  روشنگری

  دوران   در   و   کشورمان  در   متاسفانه   که   چیزی.  تاس  تکنولوژی  و  علم  نام
 .  زد هم  مردم سالمت به  زیادی خسارات و بودیم شاهد بسیار کرونا،

 و  مسئولیت  احساس  اخالقی،  و  اجتماعی  مسئولیت  ایفای   برای  پنجم  گام
 بی و تبعیض  ستم، نابرابری، و فقر هب نسبت دانشمند یک فعال کنشگری

 .  تسا مردم حقوق از دفاع و عدالتی
  برابر   در  ازجمله  و  دانشمند  یک  دربرابر  که  مسائلی  امروزه  اینکه  خالصه
  از   فراتر  دارد  و  داشته  وجود  قریب  استاد  چون  دانشمندی  شکپز  و  حکیم

 و  درمانگر  یک  تنها  قریب  استاد.  است  تخصصی  صرفاً  خدمت  یک  ارائه
 هم  بیماریها  بالینی  تشخیص  و  درمان  در  که  هرچند  نبود،  نویس  نسخه

 بود  دانشگاه  برجسته  استاد  یک  همچنین  او.  بود  نظیربی  خود  دوران  رد
   موازات  به زمان همان در و  کرد جامعه تقدیم ستهبرج شاگرد صدها که

 
  در   آموزش  داد،می  آموزش  هم  جامعه  عموم  و  هاخانواده  و  بیماران  به  آن
  اصالح   و   بهداشت  سطح  بردن   باال  جهت   در  و   اولیه  پیشگیری  تهج

 . گیزند  سبک
  آموزش   دانش  مرزهای  در  و  بود  گرا  مطلوب  و  پژوهشگر  قریب  استاد

 ملت،  حقوق   از.  بود  هم   اجتماعی  مصلح  یک  او .  کردمی  طبابت  و  داد می
 قرارداد  به  اعتراض  در  آن  نمونه  که  بود  ستیز  ظلم  و  کردنی  دفاع  جانانه

 . رسید  تاریخ ثبت به که بود نفت کنسرسیوم ماریتعسا
  های مناسبت  در  و   بود  هم  هنرمند  و   ادیب   یک  یب،رق  استاد  باالخره
  اثر   در  که  بیماری  کودک  بالین  رد.  بردمی  بهره  لطیفه  و  شعر  از  مختلف

  طبی   مرکز  همین  در  بود  شده  نابینا  حاکمیت  جور  و  ظلم  تغذیه،  سوء
 انسانی  لطیف  احساسات   و   داشت   قلب   رقت  ریخت،می  اشک  کودکان

 جامعه  و  بیماران  خانواده  بیماران،  به  توانستمی  حال  عین  در  و  داشت
 . بدهد امید و  اعتماد و آرامش
 اخالقی  جامعه  و  است  اخالقی  جامعه  نیازمند  همیشه  از  بیش  امروز  ایران

  و   شود می  بنا  اخالقی  ساختارهای  و   اخالقی   نهادهای   اخالقی،  انسان  بر
  نیک،   پندار  همان  یعنی  اخالقی  فهم  به  تعهد  و  التزام  پایه  بر  سه  هر  این

 نیک  کردار  یا  اخالقی  عمل  و  است  نیک  گفتار  همان  که  اخالقی  گفته
 .ایرانیان باستانی و دینی شعار نهما یعنی دارد، قرار
  وظیفه   این  و  بود  متعهد  ارزشها   این  به   خود  روزگار  در  قریب،  محمد  دکتر

  بشناسیم،   را   خود   دوران   اخالقی   و   علمی  ای هسرمایه  که   ماست
 .کوچک هایقدم  با بزرگ کاری یم،هد قرار الگو و بازشناسیم

  و   گرانقدر  ستادانا  از  کنم  قدردانی  و  تشکر  باید  خود  سهم  به  پایان  در
  را   افتخار  این  فناوری،  و   علوم  در  اخالق   ایرانی  انجمن  به  که   ایبرگزیده

 . گردد مزین آنها نام ه ب جایزه دوره نخستین که دادند
  40  حدود  در  که  یصصتخ  هایگروه  عضو  گرانقدر  استادان  از  همچنین

  پایه   بر  دقت  با  و  طرفانهبی   و  گذاشتند  وقت  بودند،  محترم  همکاران  از  تن
  تالش   از  همینطور.  کنم  تشکر  کردند  داوری   کیفی   و   کمی   هایشاخص 
 دکتر  خانم   سرکار  و   شامخی   دکتر  آقای   جناب   اجرایی  و   علمی  دبیران
  حامیان   ههم  و   انجمن  مدیره  هیات  و  جایزه  دبیرخانه  اعضای  مالمیر،

  نشست   این  بیانیه  در  آنها  اسامی  که  پشتیبان  محترم  نهادهای  و  فرهیخته
   .نمایممی قدردانی و تشکر گردید خواهد اعالم
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 دکتر مریم مالمیر 
 استاد دکتر محمد قریب ۀجرایی جایزر ادبی

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
در  ب بزرگوار حاضر  اساتید  تمامی  درود خدمت  و ا  اساتید  تمامی  و    سالن 

 همراهی می کنند. که در فضای مجازی ما را  بینندگانی
بود ک  باعث افتخار ره جایزه استاد دکتر محمد نخستین دوه در  اینجانب 

یدوارم که این رخداد باعث توجه هر  قریب سهم کوچکی داشته باشم . ام
ع جامعه  بیشتر  ح لچه  از  اخالق  و  بشه  اخالق  مبحث  به  نظریمی   الت 

 ی اخالقی باشیم. هد رفتارهاخارج شده و در عمل شا
توجه به   با  من  دوره  این  در  اینکه  اج  به  دبیر  وظیرایی  عنوان  فه  انجام 

شکل روند  از  گزارشی  کوتاه  بسیار  به صورت  است  نیاز  و   کردم  گیری 
دکتر استاد  جایزه  دوره  نخستین  داوری  خدمت   فرایند  را  قریب  محمد 

 نم.  ارایه ک اساتید بزرگوارم
ا داخال  یرانیانجمن  علومق  فناور  ر  نهاد  ،یو  عنوان    ، غیرانتفاعی  ی به 

متعالتحقق هدفِ  یبرا تعمخود ک  ی  جامع  میه  در    است،   یعلم  ۀاخالق 
هر . بر این اساس  آورداجرا در  کرده و به  یرا طراح  "بیدکتر قر  ۀزیجا"

ر  ک یدو سال   در  قر  ز وبار  ماه(،    کمی)  بیدرگذشت دکتر محمد  بهمن 
حمد استاد دکتر م  ۀزیجا"نوان  با ع  یزیواج  ،یدر سطح مل  یمراسم  یط
پ  "بیقر و  شگامانیبه  فعاال  ی فناور  علم  مطو  حوزهالن  در  اخالق    عه 

پا  ،یستیو ز  یعلوم پزشک  های علوم   ،یو اجتماع  ینعلوم انسا  ه،یعلوم 
فن  ست،یز  طیعلوم مح  ،یو دامپزشک  یعی منابع طب-یکشاورز  –  یعلوم 

 . نمایدی م و هنر  اهدا یمعمار علوم مهندسی و

 
اساد ابتدا  راستا  این  در  ر  جایزه  نامه  شیوه  و  انجمن سنامه  مدیره    هیات 

صویب شد . سپس شورای علمی جایزه با حضور برترین  ق تدوین و تاخال
فعالیت    7د  اساتی نیز  اخالق  زمینه  در  که  شده  یاد  علمی  اشتند  دحوزه 

 ر بر عهده گرفت  ه را یک دبیشکل گرفت و مسئولیت هر گرو
 بایست در یکی از دو گروه زیرمه مصوب کاندیداها می  شیوه ناساس  بر ا

 جای گیرند: 
در  خت شاشخصی .1 و  بوده  اخالقی  منش  از  برخوردار  علمی که  ص 

 ی به اخالق مداری شهره باشد جامعه علمی و اجتماع
 رگذار در حوزه اخالق  ثداشتن فعالیت های علمی ا .2

 به این صورت بود که   شیوه انتخاب برگزیدگان

توسط    دها از طریق فراخوانی بود که انتخاب اولیه نامزول،  در مرحله ا −
ج ،  برای  ایزه  دبیرخانه  ها  پژوهشگاه  تحقیقاتی،  مراکز  ها،  دانشگاه 

دارای   فرهنگی  و  علمی  های  انجمن  و  مؤسسات  و  ها  فرهنگستان 
وزار از  بهداشت،   خانه  ت مجوز  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،   های 

پزشکی آموزش  و  و    درمان  فرهنگ  اسالمی  و  از    ارسال شدارشاد   .
خواسته شد   طورنامزدهآنها  به  را  خود  د  رسمی  ای  جایزه به  بیرخانه 

پایان مهر ماه تمدید پیشنهاد   نمایند. این فراخوان تیرماه منتشر و تا 
 شد 

پی − نامزدهای  دوم،  مرحله  بررسی  شدر  جایزه  دبیرخانه  در  ابتدا  نهادی 
و   معیارهای جشده  با  مطابقتچنانچه  رشته  ایزه  تفکیک  به     داشتند 

 د. به شوراهای علمی معرفی شدن

، توسط پیشنهادیالیت های علمی نامزدهای  و فع  آثار  در مرحله سوم: −
افرادی که نصف به عالوه یک رأی مثبت   شد و شورای علمی داوری 

 .وارد شدند چهارم به مرحله دکرده بودنکسب 

دو برابر ،  له سوممرح   مزدهایورای علمی از میان ناشدر مرحله آخر   −
عنو  تظرفی به  تخصصی  بخش  هر  در  برنده را  نامزد    هجایز  یان 

با حداکثر   فرد یا افراد برگزیدهکه در نهایت از میان آنها    نمودتخاب  ان
 شدند. آرا انتخاب 

ی − به  تنها  تخصصی  بخش  هر  شورای    کدر  تشخیص  به  )مگر  نفر 
حداکثر   به  می  2علمی،  داده  جایزه   ) تخصصی  )بخش    .شود  نفر 
ان  علوم  و  به  پزشکی  گستردگی  به  توجه  با  توانند سانی  می  نفر   دو 

 د(ه دهنجایز

 . فرایند داوری تا پایان آذر ماه به طول انجامید  −
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

ای  ددر نخستین دوره به دلیل بحث کرونا مقرر شد به یک نفر از شه −
به تایید شورای علمی فردی اخال ق مدار محسوب حوزه سالمت که 

 شود.   می شده جایزه داده

 
 
 

 
الزم   پایان  انجدر  محترم  مدیره  هیات  از  علاست  در  اخالق  و من    وم 

اثر    فناوری، و  فعال  علمی حضور  در شوراهای  بزگواری که  اساتید  تمام 
ته اجرایی و خارج از  یگذار داشتند و تمام دوستان و همکارانی که در کم

 پاسگزاری کنم. ند سآن همکاری صمیمانه ای داشت
 همگی اساتید گرامی   شادکامی و سالمت برای با سپاس و آرزوی 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 

 ر حسین قریب تدک
 مد قریباستاد دکتر مح ۀجایز ضو هیات امنایع

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  با سالم گرم و ارادت مخصوص از امریکا، دکتر حسین قریب هستم و از 

می صحبت  شما  با  همردفترم  امروز  که  مفتخرم  این کنم.  در  شما  اه 
 مراسم شرکت کنم.  
فوت سالگرد  دکت  امروز  رور  پدرم،  که  است  قریب  شمحمد  و  اانش  د 

 دار باد.خاطرش پای 
مایی امروز ما، برای ارج نهادن خدمات استادان و همکاران گرامی گرده

با یک جایزه اخالق پزشکی که به اسم دکتر قریب از    سرزمین ما است 
علوم و فناوری تهیه شده است. خوشحال    طرف انجمن ایرانی اخالق در

 شده است.  گذاریزه به نام پدرم نام تایزه مهم و هستم این جا
احتیاج  دکتر چرا  قریب،  ولی  ندارد  جمعیت  و  جمع  این  به  معرفی  به  ی 

نام او  نام  به  قبوجایزه  قابل  و هم  جالب  مساله  است.   لگذاری شد هم 
ازجمله داشت.  نیکی  بسیار  صفات  پدر،  همیشه   مرحوم  و  پاک  اخالق 

ر دستگیری و کمک  د  خالق بود.  شعارش خدمت به خلق و جلب رضای 
نمون  دمستمن به   بود. کارهای و محتاج  انجام    ه  خیر ایشان غالباً مخفیانه 
در  می رفتارش  ولی  نداریم.  زمینه  این  در  دقیقی  اطالعات  بنابراین  شد 

خانوادگی  مطب، جلسات  در  و  مردم  بین  در  کودکان  بخش  غیره   در  و 
 همواره نمونه و قابل ستایش بود. 

زمانی کنند که  ل می ونقل قمحترم، دکتر غفرانی  ت  زیزم و دوسهمکار ع
ن بخش کودکان قریب بود، یک شب بچه بیماری را با تشخیص  که انتر

بوده و می یق کند. متاسفانه رخواسته پنی سیلین تزمننژیت معاینه کرده 
ا که گزارش قرار بوده به دکتر داده شود، پنی سیلین هم موجود نبوده فرد

 نبود.   ی سیلین موجودنکه پ کندع را یادآوری میضوانی این مودکتر غفر

 
را از پول خودت دارو  ـکند که چریب، به دکتر غفرانی سرزنش می دکتر ق

هراً داستان پایان خوبی  ارا نخریدی که جان این بچه را نجات بدهی؟ ظ
ه است. ولی این درس و اندرز را دکتر غفرانی داشته و بچه سالمت ماند

ه از اخالق ین یک نمونت. ااسدارد و تکرار کرده    ادی پیش به یاز سالها
 دکتر قریب است که به یاد ما مانده است.   پزشکی

می  رفتار  دلسوزی  و  احترام  با  مراجعین  با  همیشه  مطبش   کرد.در 
ثل کسانی که فراش  بخصوص با بیمارهایی که مستمند و محتاج بودند، م

  گرفت ی ا از اینها ویزیت نمنهودند. نه تیا پاسبان یا کارگر و عمله و بنا ب
در دانشگاه و بخش کودکان، معلمی الهام  دادو پول هم می  بلکه دارو   .

تاده و فبخش بود. عالقمند به خدمت، دلسوز نسبت به بیمار و بیماری و ا
 مهربان بود.  

بود،   در سال گذشته،  حکیمی عالم و خوشنام  به روز.  با سواد و  پزشکی 
ب راجع  در  کتابی  پدرم  رساندیمامه  به چاپ  اسب  ریکا  ایه  علم،  و  م:  مان 
امریکا عمل، زندگا فارسی در  به  بار دکتر محمد قریب. این کتاب  نی پر 

ایران چاپ شود که  در  زودی  به  امیدوارم  و    چاپ شد  در دسترس شما 
در   بگیرد.  قرار  تاریخچه سایر عالقمندان  به  راجع  تفصیل  به  این کتاب 

ف  فامیلی، تحصیالت، حبت  ان صیشنگ و سیاست و غیره ارهخدمات و 
بین   یکی از بحثها هم  کردیم. از  به راز ماندگاری ایشان است که  راجع 

صورت این  به  قریب  دکتر  چطور  دانشگاه  محبوب  و  معروف   اساتید 
 گیرد. لق میماندگار شده و امروز به اسم ایشان این جایزه تع

همکار عزیز،  دوست  از  است  الزم  اینجا  و  در  جناب ع  ارزشمند  الیقدر، 
اخالق در  محترم، شورای عالین، ریاست  ر معکتآقای د ی انجمن ایرانی 

زیادی   زحمات  ایشان  کنم.  سپاسگزاری  صمیمانه  فناوری،  و  علوم 
ق مسئولیت  کمیسیون ب کشیدند،  که  کردند  و ول  بگذارند  سر  پشت  را  ها 

 کنند.  ا یزه را اهدندیدها را بررسی کنند و به چند نفر که برتر بودند جاکا
نم دکتر مالمیر هم دکتر شامخی و خا  زحمات آقایاز    ردهمچنین جا دا

قدردانی کنم. احترام و قدرشناسی از این عزیزان واجب است. بدون هیچ 
انتظاری و  کشیدند.    منفعت  زیادی  که زحمات  اساتیدی  خدمت  آخر  در 

اتید اسخودشان از  شود هم تبریک بگویم. آنها  ن جایزه به آنها داده میای
و پزشکی و علم و   یادی به دانشگاهند، خدمات زهست ما  برجسته سرزمین  

کردند.   ایران  مردم  را    به  دوستان  این  که  است  سرافراز  حقیر،  این 
 ادت مخصوص و خلوص نیت دارد.  رشناسد و خدمتشان امی

خداون از  خاتمه  و  در  آرزومندم  سعادت  و  سالمتی  همه  برای  بزرگ،  د 
کنم.    حضوراً شرکتت  کیالبعدی این موسسه و تشت  رم در جلساامیدوا

  خدانگهدار و به امید دیدار. از امریکا
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 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 

 بهادری  مسلم دکتر
در نخستین دورۀ  ی زیست علوم پزشکی و بخش برگزیدۀ

 باستاد دکتر محمد قری ۀزجای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ستاد، دکتر معین، سرکار خانم یکم، کمال تشکر و امتنان را از اسالم عل
ر معنی  پر  همایش  این  اجرایی  هیات  و  می مالمیر  دلم  نمایم.  ا  خیلی 

بود و میمی بهتر  حالم  اساتید صحبت کنم.  خواست  در خدمت  توانستم 
مس مطی  االه ولی  عنوان  این  در  نیست  حرکه  جدید  گرچه  ولی    شده، 

 است.  آوری نوینرد، علم و اخالق در فننهایت اهمیت دابی
شان  استاد دکتر قریب، نمونه علم، ایمان و عمل بود. اخالق در صفات ای

فر میبسیار  چشم  به  ایشان  اوان  خدمت  در  سالها  داشتم  افتخار  خورد. 
سجایا همیشه  و  کنم  اخالتلمذ  قصهقی  و  ایشان  مفید  و  ردمم  ی  داری 

اهمیت داشت.عالقمندی   خیلی  پایهبعضی   ایشان  را  قریب    گذار ها دکتر 
گذار کل طب ایران  دانند، ولی من ایشان را پایهطب کودکان در ایران می

چونمی اساسی   دانم.  نقش  قریب  دکتر  پزشکی،  دانشکده  تشکیل  در 
 انارستمول خدمت بود در بیغب مشتر قریـــبازی کرد. در دورانی که دک

 

  
توج خمینی،  تختامام  کمبود  به  بیماره  این  های  به  و  داشت  ستانی 

مکاری دوست بسیار نازنینش، مرحوم شادروان حسن اهری،  مناسبت با ه
مر بنبیمارستان  را  طبی  زحمات  کز  بیمارستان  این  بنای  برای  نهاد.  ا 

از   بیش  شد.  کشیده  شبانه  4زیادی  ایسال،  ع روز  تالش  زین  زان 
والن  زم چه از طریق موافقت مسئاز طریق جلب بودجه ال، چه  دکردنمی

انستند یکی از بزرگترین مراکز پزشکی طب دانشگاه و کشور، باالخره تو
افتخار همه ایرانیان مقیم این مرز   امروزه باعث کودکان را برقرار کنند که

 و بوم است. 
کودکا طب  در  خدمت  بر  عالوه  مرکز  ترببرن،  این  خدمتش  ت  یزگترین 

رشدان در  موفق  سراسرآموختگان  است.  کودکان  طب  از   شته  کشور، 
مرک این  آموختگان  میدانش  ،استفاده  دکتر  ز  همچون  استادانی  و  کنند 

به زودی خواهیم دید یکی از  پا نگه داشتهمعین، این مرکز را سر   اند و 
 بهترین مراکز علمی جهان خواهد بود.  

بر علم و   تقاد داشت ایمان مقدمد. اعونظیر بایمان بی   ظرز ندکتر قریب، ا
بای بدانید همه چیز دست خداست و هماخالق است.  به خدا  د  ه چیز هم 

ایگردد و اوست که شفا میبر می با این حال  ندادهد.  شت و  شان غرور 
بود. کتابی اخیراً   با خانواده از سجایای ایشان  به خداوند و همکاری  امید 

ا فرزندد  ستاتوسط  قریب،  دکتر  برومن   حسین  آقای  و  ایشان  محسن د 
دیگرشان فرزند  منت  قریب،  اخالق  و  ایمان  علم،  به  که راجع  شده  شر 

کارورزی و  انترنی  دوره  دو  در  استاد  زندگانی  شرح  کارآموزی    مفصالً  و 
 داده شده و چگونگی خدمت ایشان، عالقه ایشان نشان داده شده است. 

. با اینکه من انترن ر بودضدر بیمارستان حا بحل صدکتر قریب، همیشه او
. ایشان بخش بیایم ولی ایشان حاضر نباشندبخش بودم، نشد یک روز به 

برنامه   بزرگی کردند. ایشان  بودند و کارهای  بزرگواری  مهمی را در مرد 
را  ب کنگره  این  برای  بیشتر  موفقیت  آرزوی  کردند.  تعبیه  کودکان  خش 

 دارم.  
 متشکرم. 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 کتر غالمرضا خاتمی د
ی در نخستین دورۀ  زیستعلوم پزشکی و  بخش ۀرگزیدب

 جایزۀ استاد دکتر محمد قریب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
همکاران فرهیخته،  د بزرگوار و با عرض سالم خدمت سروران گرام، اساتی

عزیزان  در خدمت شما  بزرگان صاحبنظر  با  اینکه همراه  از  و خوشحال 
تا در این مجمع که به من توفیق داد    گویمخداوند را سپاس می  ستم.ه

 علمی و قدرشناس، حضور یابم.  
موس بزرگواران  و  از  علوم  در  اخالق  ایرانی  انجمن  مدیره  هیات  و  س 

آقفناوری جناب  معین،  دکتر  از ای  و  تشکر  محترمشان  همکاران  و   ،
 م. کنیخداوند سبحان سالمتی و توفقیات بیشترشان را آرزو م

کتر محمد قریب، بنیانگذار طب  ز وفات استاد فقید، دالروسماه،  بهمناول 
پزشک افتخار  و  ایران  در  اطفال  است.نوین  کشور  کودکان  یادآوری    ان 

 ی از  ــهای، و بیان گوشهین انسان واالصفات اخالقی، علمی و اجتماعی ا
 
 

 
بهر توفیق  جوان که  پزشکان  برای  ایشان  اخالقی  از  منهخصوصیات  دی 

 ار ارزنده و قابل تحسین است.  رگوار را نداشتند بسید بزامکتب این است
ای در  که  همکاران  و  معین،  دکتر  استاد  شده از  قدم  پیش  زمینه  اند،  ن 

فقید، استاد  این  ش  سپاسگزارم.  آموزش  هم ضمن  سفارشاتی  اگردان، 
موش  نگر را فراهای ایشان این بود که طب جامعهداشت. یکی از توصیه

ایشان ک آخبا    ه نکنند. شخص  از  روزانه،  علمی مطالعه  پیشرفتهای  رین 
بهره کودکان  طب  به  ممربوط  به  زیادی  توجه  بود،  شایع مند  شکالت 

نمود. بعد  مین روش توصیه کودکان کشور داشت. شاگردان را به تداوم ای
را استاد  بزرگداشت  توانستند  استاد  این  بزرگمرد، شاگردان  این  فقدان   از 

نمایند و امسال در  ای همراه می یک هفتهش علیسال با برگزاری هماهر 
در این  بزرگداشت، شاگردان مکتب دکتر قریب ،با حضور    چهل و دومین

را کودکان  پزشکان  سخنرانی،  ایراد  و  پی  همایش  آخرین  شرفتهای  با 
 پزشکی اطفال آشنا نمودند. 

پزشکان   از  همایش  این  توجه  در  با  خواستیم  مکودکان  شکالت به 
ذای مناسب برای کودکان، در ها و عدم دسترسی غدهانواخمعیشتی فعلی  

ورد تغذیه مناسب هر ویزیت بیمار، عالوه بر اصالح مشکل کودک، در م
 مایند.  ه خانواده بنو بهداشتی او سفارشات الزم را ب

در جایگاه واالیی   یقین دارم در جمع جوانان ما که از نظر استعداد ارثی 
آنهدار  قرار به پیشبا    اند و بسیاری از  فراوان  آینده می  پشتکار  روند، در 

استوار و   های دیگری خواهیم داشت که پرچم مکتب استاد قریب راقریب 
 پا برجا حفظ نمایند. 
به این  نباشند که عزیزان آن ا  سفارش من  ست که در شروع کار منتظر 

که باید با مشکالت  ، بلهمه مسائل و امکانات آماده و در اختیارشان باشد
 و پیش رفت.  اخت س

پیروزی و سرافرازی برای همه جوانان کشورمان، عرایضم را به   با آرزوی
  نمایم.توفیق همگان را از خداوند سبحان مسئلت میبرم و پایان می
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 مد علی موحدمح دکتر
در نخستین دورۀ   اعیمانسانی و اجتعلوم  بخش برگزیدۀ

 قریبجایزۀ استاد دکتر محمد 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
علوم و فناوری که با اعطای جایزه استاد دکتر انجمن ایرانی اخالق در    زا

مف قریب،  میمحمد  سپاس  فرمودند  مناسبت تخرم  به  اینکه  از  و  گذارم 
 کدکنی   شفیعیاه نام نامی استاد بزرگوار همر ه اسم منفت این جایزدریا

 

 
با خود میال خطکنم و در عین حشود، مباهات مییبرده م م یگویرم و 

 تم، گر او هست حقا که من نیستم.جایی که دریاست من چیس
بلن و  صاحبنظر  بزرگان  دست  خدمت  و  مدیران  و  موسسین  از  همت  د 

اه به  که  انجمن،  اخالاندرکاران  حومیت  در  عق  توجه  زه  فناوری  و  لم 
گویم  اند، خسته نباشید می نه برخاستههایی در این زمیکرده و به کوشش

آن است مستلزم تمرکز  ی که نام انجمن مشرف بر  فو معتقدم تحقق اهدا
که است  کشور  آموزشی  نظام  اصالح  بر  اخالقی    خاص  نگرش  غیبت 

در   آن  از  کلی  تغافل  و  حیاتی  ساحت  سطودراین  دبسهمه  از  تا  تان  ح 
 باشد.  دانشگاه محسوس می

بزرگ همت  به  که  مناسبترانجمنی  یافته  تاسیس  آشنا  درد  وان   ین 
زم را در این زمینه انجام  ای است که مطالعات اللهیدارترین وسصالحیت

 کژراهه بیندیشد. ای برای خالص از این دهد و چاره
ا محرومیت  بنده که سبب  مزاجی  در  ز شرف  متاسفانه وضع  این  حضور 

نمی  مقال  بسط  اجازه  است،  محهمایش  در  اصوالً  و  بزرگان دهد  ضر 
  نیازی به پرگویی نیست.

نمایندگی از سخاب آقای حسین فراستجن به  برای حضور  واه را  وی خود 
می معرفی  جایزه  اخذ  و  جلسه  ددر  با  و  مراتب کنم  تجدید  و  خیر  عای 

 تشکر. 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر سعد اهلل نصیری قیداری
ستاد دکتر  اایه در نخستین دورۀ جایزۀ علوم پ بخشر دبی

 محمد قریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ف  به  را  جان  آنکه  بکنام  دل  چراغ  آموخت،  برافروخت.  رت  جان  نور  ه 
ارادت دارم خدمت اندیشمندان و دانشمندان حاضر در این   عرض سالم و

ن برنامه ضای مجازی ایجمع بسیار باشکوه و همچنین عزیزانی که در ف
می دنبال  از را  بودند  عبارت  پایه،  علوم  علمی  کارگروه  اعضای  کنند. 
ن، آقای دکتر علی  ی دکتر سعید سمنانیااآقدکتر ایرجی زاد،  سرکار خانم  
آقا و  حضور  فرازمند  معرف  عزیزان  این  که  مسترزاده  اهلل  فتح  دکتر  ی 

هست  پایه  علوم  جامعه  ویژه  به  کشور،  علمی  من  جامعه  برای  باعث  ند. 
خوشبختی است که در سال جهانی علوم  پایه که  چند روزی است آغاز  

بز از  یکی  به  علشده،  دانشی  حوزه  شادروورگان  جایزه  پایه،  استاد  م  ان 
م اهدا  قریب  محمد  چهلمین  یدکتر  در  یونسکو  جهانی  سازمان  شود. 

سال   در  عمومی  سال  2019کنفرانس  که  کرد  تصویب  سال  2022،   ،
پایجه علوم  بسیار  انی  اقدام  پایدار.  پیشرفت  در  آن  تاثیر  و  باشد  ه 

ج برندگان  زیادی  تعداد  است.  زارزشمندی  تعداد  نوبل،  ادی یایزه 
مهم استقبال کردند ما    های علمی دنیا از این رویدادمنهای انجاتحادیه

این   علوم  محترم  وزیر  ریاست  به  سیاستگزاری  شورای  تشکیل  با  هم 
یم و این حقیر هم دبیر شورای سیاستگزاری  ران آغاز کردحرکت را در ای

 است. 
 
 

 
مسال به نام  اایه محصوالتشان را کنیم بزرگان علوم پما خیلی تشویق می

پا مهمعلوم  بسیار  قدم  این  و  کنند  اعالم  ثبوتی   یه  استاد  جناب  را 
در   و  یک    90برداشتند  باد،  دراز  برکتشان  پر  عمر  ان شااهلل  سالگی که 

ند را اهدا کردند و در سال جهانی نور هم مقاله بسیار بسیار ارزشم  مقاله
اهدا  جهانی  رویدار  این  به  را  آقای  خوبی  البته  در    کردند.  ثبوتی  دکتر 

کمک  زنجان با  کردند  آغاز  هم  را  علم  بسیار    خانه  اقدامات  خیرین. 
استاد   مبارک  وجود  از  زنجان،  ارزشمندی  در  ویژه  به  کشور،  در  ثبوتی 

بنیان نمودند و    1370گاه علوم پایه زنجان را در سال  در آنجا دانشایشان  
و کوچه  در  زنجان،  مردم  دل  و  قلب  دا  در  جا  ایشان  را ربازار  اینها  ند. 

خواهد که خداوند  الی می م که اخالقی بودن در علم، یکسری خصگویمی
سال افتخار شاگردی استاد بزرگوار    44دهد. بنده  در وجود برخی قرار می 

 خوانم:  بیتی از موالنا را برایتان میچند ا دارم. ر
 او  امانع از رمزی کردن او/شرح نام آمد چونکه آید واجب

 یافتست  یوسف پیراهان برتافتست /بوی امنمد  جان نفس این
 ها حال  خوش آن از حالی ها /بازگوسال صحبت حقِ برای کز
 شود  صدچندان دیده و  روح و شود/عقل خندان آسمان و زمین تا

افت میبا  اعالم  علوم خار  بخش  در  قریب  محمد  دکتر  استاد  جایزه  کنم 
لی و بین المللی،  مشاخص بودن در سطح    پایه به خاطر اثرگذاری علمی،

ستی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی و  مان و معنویت و فروتنی و تندرای
سخت کوشی و انضباط کاری، قانون مداری، حسن شهرت، مشارکت در  

خ و  امور  ثبوتی،  یرخواهانه  یوسف  دکتر  آقای  جناب  به  مدنی  نهادهای 
پایه زنهای شیراز و دااستاد ممتاز فیزیک دانشگاه ان اهدا  جنشگاه علوم 

 شود. می
جایمج  ثبوتی  دکتر  آقای  جناب  دریافت  ری:  پایه  علوم  در  را  خود  زه 

و  می صداقت  و  راستی  از  ماالمال  که  را  خویش  خویشتن  ایشان  کنند، 
ا از عمر با برکت خود، با تالشی صادقانه به اثبات  است طی ساله  ایمان

مجدان مساعی  و  زحمارساندند. همدلی و کوشش  طبع،  مناعت  بی   ته، 
مدیرانه و مدبرانه، توکل و  هایاندیشی تمشیت امور و چارهشائبه، تقبیه و 

بصیرت،   و  صالبت  و  صبر  فروتنی،  و  تواضع  و  اخالص  مدام،  توسل 
ی همه از صفات و سجایای این مرد شریف داری و مردم خستگی ناپذیر

هستند.  
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 ثبوتی یوسف دکتر
ۀ استاد زدر نخستین دورۀ جای پایهعلوم  شبخ برگزیدۀ

 قریبدکتر محمد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به آقای دکتر نصیری گله کردم، جزو صسالم عرض می فاتی  کنم. من 
نیستم،  نها را شامل رده بودند که خیلی از آکه در دفترچه برای من بر شم 

لیست  وطن   به  را  کلمه  این  بنویسند.  بودند  کرده  فراموش  را  دوستی 
برای که  بود،    سجایایی  شده  ذکر  ه ابنده  حقاً  کردند.  فراضافه  از  م  تر 

 چیزی بود که بنده هستم.
خواهم به آنچه مجری  ، اجازه میها و آقایانجناب آقای دکتر معین، خانم

آقای دکتم و  برنامه  نصیری سخاوحترم  دربر  چند  تمندانه  گفتند،  من  اره 
سال   از  کمترین،  من  کنم.  اضافه  دانشج  1329کلمه  عنوان  وارد   وبه 

ک عشق ورزیدم. از سالها پیش با  فیزی  شدم، تا امروز، به  ندانشگاه تهرا
یک نخوانم یا یاد ندهم، آن  صفحه فیز  2خودم عهد کردم که اگر روزی  

 الت نکنم.یکدان هم دخو در کار فیزودم را فیزیکدان ندانم روز خ
از   الب  50حداقل  ماندم.  وفادار  عهد  این  به  امروز،  به  تا  پیش  ه  تسال 

بوده   هم  و  کروزهایی  نخواندم  فیزیک  نه  کارهای  یاد  در  و  دادم 
کفیزیکدان  هستم  باور  این  بر  من  نکردم.  دخالت  هم  دوام  ها  و  قوام  ه 

به ا این افوامع وابسته  فراد متوسط الحال این ججوامع انسانی  راد  است. 
نوابغ   این  هستند.  اعتماد  قابل  و  درستکار  معموالً  و  هستند  اکثریت  در 

بهس نی را  جوامع  که  می  تند  نجات  و  صالح  و بردن سوی  نادرستان  یا  د. 
بر این باور هستم  کشانند. جدناخلفان نیستند که جوامع را به تباهی می اً 

به افراد    ی فرصت دادن وعی باید براهای اجتماعی از هر نزی یکه برنامه
 متوسط جامعه باشد. 

 
بدهند،    مکارهایشان را انجا  اگر افراد متوسط جامعه با فراغت بال بتوانند

د هم  آ نوابغ  بین  برای ر  را  میدان  هم  ناخلفان  و  شد  خواهد  پیدا  نها 
چند دهه اخیر  کشند. به نظر من در  و پا پس می   بینندخودشان وسیع نمی 

 های اجتماعی.های ریزی ر برنامهجه شده است، دنکته کمتر توبه این 
نش،  یو بر مبنای همین ب  شناختی من درآوردی من استاین بینش جامعه

این آب و خاک که اسمش را ایران گذاشتیم و به  اگر در  گیرم  نتیجه می 
به افراد معمولی جامعه اعتماکنیم الزم  آن افتخار می به  است  د کنیم و 

هایشان را هم ها و نارساییکاستی  فرین بگوییم وکوچک آنها آ  هایکرده
یج جامعه ما در  اکنیم. روند رر میتبه رخ آنها نکشیم، البته این کار را کم

ه این است که از همه چیز و همه کس و هر کرده و ناکرده  چند ده  این
من    م. برای جامعه به نظرو انتقاد را هم در جهت بد بگویی  را انتقاد کنیم

کنم وشی. من اکثراض به دوستانم توصیه می رب است چنین ربسیار مخ
متا کلمه  کردارشان  و  گفتار  در  در کمترین حدسکه  را  یا   ف  ببرند  بکار 

کنند و ر نبرند. این کلمه بار منفی دارد و شنونده را کسل می به کااصالً
گویم  می تررا در یک بستر عامبرد. این ای همدلی را از بین میحال و هو

اکه   هر  مقابل  چیزهایی در  باشد،  هم  سازنده  است  ممکن  که  نتقادی 
آدم که  دارد  معمولیوجود  انجام    های  درست  را  این  یمآن  به  دهند. 

کوچکار آدمهای  گاه  ک  اگر  و  کنیم  ذکر  و  بگذاریم  اجر  معمولی  های 
نارسایی در   نکنیمآنها میگاهی  . در صورتی که در  بینیم خیلی برجسته 

های خود  کنیم. ما داشتهارونه عمل میرسد که ور میحاضر، به نظ  حال
ی از آنها درست و  لکنیم که خیایی میهانگاریم و انتقادرا بسیار ناچیز می 

 ستند.  ه جا نیب
نوشته از  دریکی  پاریزی  باستانی  میاستاد  رهایش  پیرهنش  در  نویسد:  ا 

است.   کرده  خشک  تاریخ  میآفتاب  اجازه  استعاره  خواهم  بنده  از این  را 
استانی پاریزی بگیرم و بگویم بنده هم یک عمر پیراهن در آفتاب استاد ب

خشک  درکرده  دانشگاه  سخنی  و  دانشگاهبام  بگواره  من  ها  این  یم.  بر 
دانشگاه که  کباورم  نهادهای  درستکارترین  و  بهترین  شاید  ما  شور های 

به وظیفه خود متناس نفوذ  باشند که  با امکانات و  لحاظ  کالمی که از  ب 
ک فکر  می که  عمل  مطلوب  نحو  به  این نید  ادعا  این  بر  من  گواه  کنند. 

اختالس که  میلیاردی    یهااست  صد  و هچند  دانشگاه  از    یچگاه 
برای کشور در خارج و  دانشگا یا سخنی که  هیان گزارش نشده است. و 

هیان از دانشگاه و دانشگا ورد و یا ضرر و زیان بزرگ برساندداخل وهم بیا
نتقدانی که با این نظر همراه من نباشند و بگویند  است. هستند م   سر نزده

 دهند. انجام نمی  ادانشگاهیان وظیفه الزم ر
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
آنهایی که آموزش دانشگاهی  کنم تصور کبنده پیشنهاد می نند دولت به 

وقت   ور دهند یک هفته سر کار نروند آناز کارشناسی به باال دارند دست
بانک تصور کنید آی بیمارستانها، داروخانهنایع بزرگ و کوچها، صا  ها، ک، 

مان  زها و ساارتخانهوز  مدارس، دفاتر حقوقی، مجلس شورای اسالمی و 
توانند دربشان را  ا و خیلی جاهای دیگر آیا میهشهرداری  برنامه بودجه و

تنها شو شاید  کنند؟  بقیهباز  ولی  است  استثناء  نگهبان  تعطیل    رای  جاها 
کار  خواهد این  دانشگاه  شد.  کشور   80-70طی  ها  را  این  برای  سال 

باید این موضوع را برجسته به نظر من  دا ید و هرجا فرصت پکر  کردند. 
 انند نقش دانشگاه در این کشور چه بوده است.  تا مردم بدکنیم بگوییم می

های  اهنجاریها مکانیزم خودپاالیی دارند که نسخن دیگر اینکه دانشگاه
دانشگاهکننخود پاک می  و کوچک را ازبزرگ   بوده که در  ها  د. مواردی 

ها ناهنجاری  ین زمینه هست کهر اایم. مثالهای فراوانی دناهنجاری دیده
دان خورا  از  میشگاه  فکر  که  روشن  دلیل  دو  به  کرده  دور  در  دش  کنم 

را جذب خودش های ناخلف  الً جایی نیست که آدمدانشگاه وجود دارد: او
 واهند ـــها نخضه اندام در دانشگاهبرد  و مجال عر سودی نخواهندکند، 

 
دانشگاه شوند،    د افراد وار  ر از این داشت. اگر هم یک روز یک یا چند نف

میپس   مدتی  میبینناز  پس  پا  است،  تنگ  برایشان  فضا  این د  کشند. 
ن نیازی نیست مراوانی در این زمینه وجود دارد.  اتفاق افتاده و مثالهای ف

از   بگوییم.خودپاالیی فهرستی  از    ها  کثیری  گروه  ما  اینکه  دوماً 
انشجویان داین گروه    داریم کهساله    28-20دانشجویان در مقطع سنی  

یک چیزی یاد بگیرد برای سالهای بعدی در شان این است که فکر و ذکر
ه زبان  بدهد اگر ناهنجاری ببیند آن را بجامعه. چیزی ندارد که از دست  

نیروی پیشران اساتید، روسا و    ی بی آالیش به نظر منرد. این نیروآومی
دانشگ خدماتی  کادر  و  دانشگاه  هساهمدیران  بایدها  و  را   تند  قدرشان 

 دانست. 
 خوانم:کنم، برایتان یک دو بیتی میسخن را کوتاه می

 مهر  اهل   هرکجا   عابری سالم کنیم/  عشق را وارد کالم کنیم، تا به هر 
 کنیم.  دحاماز اطرافش در شد،ما پیدا

انجم پیروان  برای  برای  دارم.  توفیق  آرزوی  فناوری  و  علم  در  اخالق  ن 
 کر. فرستم. تشدرود می بد محمد قریکتر استاروانشاد د

 
 

44 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

45 
 

 

 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 ظهور حسن دکتر 

شاگردان استاد بهادری نژاد و نمایندۀ ایشان در نخستین  از 

 استاد دکتر محمد قریب زۀدورۀ جای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
در  ال باید  ب بته  بیانات دکتر  از  مورد  استفاده شود. خدمت  این  نژاد  هادری 

می  عرض  سالم  گرامی  و  حضار  ایکنم  انجمن  بانیان  در راز  اخالق  انی 
و فناوری و نیز از برگزارکنندگان اولین دوره جایزه استاد دکتر محمد  علم

 کنم.  قریب، مخصوصاً دکتر معین و همکارانشان تشکر می 
 نیست  مهر ظهور جز چیزی /عشق چیست  عشق نشان پرسییم که ای

 ای درمان کنی عشق یعنی مشکلی آسان کنی/دردی از درمانده
 شر/عشق یعنی کاهش رنج بشر  ن این همه غوغا و ادر می

کنیم.  جایگزین  اخالق  با  را  عشق  بتوانیم  شاید  موالنا،  اشعار  این  در 
واهیم مشکالت  دارد. اگر بخهمبستگی زیادی میان عشق و اخالق وجود 

دردها را درمان کنیم، رنج بشر را کاهش دهیم، انسانیت را   را آسان کنیم
 های علم  هـــکنیم، نیاز به یافتمش بشر را افزون اعه دهیم، رفاه و آرتوس

 
به   را  مطالب  و  فراگیریم  خوب  را  علم  باید  منظور  این  برای  و  داریم 

تفک روح  بگیریم،  یاد  تحلیلی  ر صورت  خالقیت  و  و  ر  دهیم  پرورش  ا 
ها فکر کنیم. در این صورت باید بار علم را تقویت کنیم  همیشه به چرایی

یافتها در جبهای علمی  ما  تواند هت توسعه انسانی میه همان اندازه که 
می قدرت  همان  با  شود،  گرفته  کار  مورد  به  جامعه  تخریب  در  تواند 

ب است  قادر  علم  گیرد.بار  قرار  یافتهاستفاده  آبادانی،  های  ا  انسانیت،  خود 
نابودی جآسایش و   وامع  آرامش بشر را افزون کند اما در مقابل، توانایی 

 ریم.  کشاندن آنها را هم دا دبشری و به فسا
برای رهایی از مفاسد آن الزم است بار اخالق را تقویت کنیم. بار اخالق  

ده دو  سوق دهد. پرنقادر است انسان را به سوی تعالی  در کنار بار علم،  
کند. بال اخالق باید در کنار بار علم رشد می بال دارد و با یک بال سقوط 

ن تا  دستاوردهای  کند  و  ارتقاء عتایج  راستای  در  آنها   لمی  از  انسانیت 
استفاده شود. در اینجا خدمت استاد عزیز، جناب آقای دکتر بهادری نژاد  

ضمن تبریک کنم.ادب می که از راه دور در نشست ما حضور دارند عرض
ویژگی اخالقی این استاد فرزانه را که به ذهن    5انتخاب شایسته ایشان،  

عدالت: -1کنم:  مییشان رسیده است بیان  ابه عنوان دانشجوی    اینجانب
صداقت: از -2کردند.  حداالمکان عدالت را بین دانشجویانشان رعایت می
به شدت ناحق کردن،  را  می  ریاکاری، دورویی و حق   -3دند.  کرپرهیز 

نامطلوب اجتماعی مبرا درستکاری: از سوءاستفاده های مالی و رفتارهای 
و  پ-4بودند.   به اصول  پایبنداایبندی:  ارزشی  مقابل    عتقادات  در  و  بودند 

قدردانی: از محبت و خدمات  -5کردند.  منافع شخصی از آنها عدول نمی
 دیگران شاکر و همیشه به دنبال جبران بودند.  

های این استادان اخالق  نشیاد داشته باشیم که رفتارها و م  در خاتمه به 
ارزنده الگویی  عنوان  به  این    مدار  فرزندان  خواهد  مبرای  باقی  بوم  و  رز 

 ماند.  
 متشکرم. 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر مهدی بهادری نژاد 
در نخستین دورۀ   فنی و مهندسیعلوم  بخش برگزیدۀ

 جایزۀ استاد دکتر محمد قریب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرحمن الرحیم بسم اهلل
وم و فناوری به خاطر اهدای لوح ن ایرانی اخالق در علاست از انجمالزم 

 نجانب تشکر کنم. یارحوم دکتر قریب به م
و  سالها مشکل  ایران  در  ما  اینکه  یکی  داشتم،  توجه  نکته  دو  به  ست 

و تکنولوژی  و  صنعت  و  علم  در  نداریم.    مساله  مدیریت  و  کشاورزی 
و   اساسی  مشکل  است  مساله  فرهنگ  و  اخالق  مشما  این  تا  و و  کل 

م نشود  مرمساله حل  و  نخواهیم داشت  علمی  پیشرفت  نظر ا  از  دم هم 
خواهند بود. نکته دیگری که به آن توجه  آرامش خاطر برخوردار ن  ورفاه  

در   که  هستیم  مسئول  خدا  پیشگاه  در  که  بوده  این  و  داشتم  زمان  هر 
ر ممکن  کار  بهترین  بدهیمکان،  انجام  فا  خوب  کار  که  این  نه  قط  م 

ب  بهترین کاری که مبکنیم.  با توجیلکه  به این توانیم را انجام بدهیم.  ه 
سال دانشگ1385  نکته،  در  را  درسی  اخالق  ،  نام  به  شریف  صنعتی  اه 

اولین  بود که  اختیاری  واحدی  مهندسی شروع کردم که یک درس سه 
هندسی مکانیک  دانشجویان م  ه دانشجویان که این درس را گرفتند،گرو

که آ  بودند  هم  من  سالهابا  ولی  بودند.  دیگر شنا  دانشجویان  بعد  ی 
مرشته رشتههای  و  عهندسی  نام  ولهای  ثبت  این درس  در  کردند. میم 

من منابع مختلفی را در این درس مورد مطالعه قرار دادم، البته توجه زیاد 
 خالف   س در حین کاروانین و مقررات است که اگر یک مهندآن روی ق

 

 
انج کاری  تنمقررات  بدهد،  ایام  دیدم  چیست.  او  کاربرد بیه  ایران  در  ن 

ر خالف اخالق   یک مهندس باید کااصالً  توجه به اینکه چرا  ندارد بدون
یک  توسط  اخالق  خالف  کار  یک  انجام  عامل  مهمترین  بدهد؟  انجام 

کسی که  رت و شهرت است. البته دقت کردم  مهندس، کسب ثروت و قد
ثروثروت   دنبال  به  هم  باز  ادارد  یا  است،  هم  ت  باز  دارد  قدرت  به  گر 

شهرت است، دیدم بال  نت دارد باز هم به ددنبال قدرت است یا اگر شهر
به اینها    این بیشتر، شادی  باور غلط استوار است که ثروت  بر این  نکات 
نیسمی الق ت. به این ترتیب توجه در درس اخدهد در حالی که اینطور 

  را از طریق دیگر، از   یم شادی خود به این شد که چگونه بتوانمهندسی،  
بی که در قران،   کردماوریم. اشاره هم میطریق اخالق مند بودن بدست 

مراعات  آیات   همانا  که  تقوی  به  را  انسان  که  دارد  وجود  زیادی  بسیار 
»مَ آیه  مثالً  جلب کند.  است    *   الِهَاَأمْثَ  عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَۀِ  جَاءَ  نْاخالق 

إِلَّ  فَلَا  ۀِالسَّیِّئَبِ  جَاءَ  وَمَنْ کار خیر کند خدا  مِثْلَهَا« یعنی اگر کسی    ایُجْزَى 
هد و اگر کار بد کند خداوند برایش برابر همان در به او پاداش میبراب  10

  یَتَّقِ   مَنْ  هست: »وَ است. آیه دیگری    160دهد. سوره انعام آیه  جزا می
  عَلَى   یَتَوَکَّلْ  مَنْ  وَ  یَحْتَسِبُ  ال  ثُحَیْ  مِنْ  هُیَرْزُقْ  وَ   ِمَخْرَجا  لَهُ  یَجْعَلْ  اللَّهَ
آیند و ایرادش که به حساب نمینی خداوند اجرهایی  « یعحَسْبُهُ  فَهُوَ  هِاللَّ

 کند و کسی که به خدا توکل کند همین کافی است.  را تامین می
میبیشت تکیه  اینها  روی  بعد  ر  آیه  کردم.  برخوردم:  سو  96به  اعراف  ره 
  السَّمَآءِ   نَمِّ  تٍبَرَکَ  عَلَیْهِم  الَفَتَحْنَ  وَاتَّقَوْاْ  واْءَامَنُ  الْقُرَى  لََأهْ  أَنَّ  »وَلَوْ

یا قریه ایمان آوردند و تقوی پیشه وَا اگر اهالی یک شهر  لَْأرْضِ« یعنی 
 دارند. میمان به آنها برکات و لطف ارسال کردند خداوند از زمین و آس

می ب اگر  ترتیب  این  خوبخواهیه  زندگی  آم  از  و  باشیم  داشته  رامش ی 
باید باشیم  بخوردار  ا  خاطر  کنیم.  پیشه  مهگتقوی  تقوای ر  ندس هستیم 

ندسی و ارزشهای انسانی را در مهندسی مراعات کنیم. در زندگی خود  مه
ازنشستگی  نوبت قبل از ب 4باشیم. بعد از  هم از ارزشهای انسانی برخوردار

آبان  از   در  چن1389دانشگاه  بعد،  بار  به  دین  بنا  بازنشستگی  عالقه    از 
.  درس را دوست داشتنداین   ارائه کردم.خیلی هم دانشجویان این درس را 

به اتفاق همکاران عزیزم برنامه عرفانی به نام شادی کده را ارائه کردیم.  
انند  توقمندان میی کده دات کام وجود دارد که عالوب سایتی به نام شاد
رورش ارزشهای  ی در این سایت برای پمطالب زیاد  به آن مراجعه کنند و

 شود. یانسانی مالحظه م
دکتر حقیقت و از دوستان عزیزم کرم، از جناب آقای  متش  ااز همگی شم

ند  که این برنامه را ضبط کردند و در اداره سایت شادی کده زحمت کشید
 خداحافظ کنم.تشکر می 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 ر تقی شامخیدکت
و " و دامپزشکیمنابع طبیعی  ،کشاورزی"های بخشدبیر 

ستاد دکتر محمد  در نخستین دورۀ جایزۀ ا "محیط زیست"

 ب قری

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم، 
مدت  این  تمام  در  و  کشیدند  زحمت  که  عزیزانی  تمام  خدمت  سالم  با 

مناب و  گروه کشاورزی  در  فرمودند.  را همراهی  طبیعی، دوسجلسه  تان ع 
های دکتر حسن فرهودی، دکتر سعید نوری نائینی، دکتر  بزرگواری با نام 

و کوچکی  د  علیرضا  مهدوی  دکتر  حضماآقای  خانم غانی،  داشتند.  ور 
بودند. از همه این عزیزان مظفری هم زحمت می  با ما همراه  کشیدند و 

ه بیشترین  کنم. نام بنده به عنوان دبیر علمی هم گفته شده ک تشکر می
کارگروهزح این  را  مسئولیت  و  از  مت  وسیعی  طیف  میان  از  داشتند.  ها 

یدیم. در میان آنها رسند می دومدار بدی که اخالقدانشمندان، باید به افرا
نفر کار ساده انتخاب یک  اولین مسلماً  نبود. بخصوص که این دوره،  ای 

بود که این جایزه می بگیرد.  دوره  پا    زحمت کشیدند   دکتر معینخواست 
گروه  و  شود  تنظیم  کار  روش  و  اساسنامه  پیش که  چارچوب  آن  در  ها 

را دارد. بعد از   یژه خودشو همه کارها، مشکالت برود. ولی در اولین دوره 
کارگروه اولین  انجام  تشکیل  انتخاب  که  آمد  پیش  امتیازدهی  جدول  ها 

که  کسانی  تمام  از  باید  و  بود  سنگینی  مسئولیت  انتخاب  زحمت   شود. 
 تشکر ویژه شود.  کشیدند

را  کوثر  دکتر  آقای  جناب  نام  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  گروه  مورد  در 
کوثردار دکتر  جناب  شاخص   ،یم.  و    فرد  شدند  انتخاب  اخالقی  و  علمی 

 ی متاسفانه تصادف  ـخودشان در نظر داشتند اگر بتوانند به جلسه بیایند ول

 
هستند   منزل  در  فعالً  و  آمد  هستیم  ام  .پیش  زودتر  یدوار  هرچه  که 

 سالمتی کامل حاصل شود.  
به عنوان ی در عرصه  جناب دکتر کوثر، کار تحقیقاتی خود را  ک محقق 

ن محقق آب و خاک و بیابانها بودند، خواه ناخواه باید  کردند و چو  عشرو
دادند، بعنوان یک متخصص با قاتی انجام میدر مناطق بیابانی کار تحقی

، ابتدا به جونگان ممسنی و  1358سالهای  برای همین ازاخالق و متعهد، 
  ، در تمام این مراحل  بعد هم به مناطق دیگر فارس رفتند و ساکن بودند.

ارهای اداری ایشان به عنوان یک  م آقای پاشالی، که از نظر کفردی به نا
بز بودند که حق  به کارگر  رگی در تحقیقاتی که دکتر کوثر انجام دادند، 

ت این  اینگردن  و  ایشان در سطح   حقیقات  تحقیقات  دارند. چون  کشور 
ک سابقه  به  پاشالی  آقای  است.  اثرگذار  بسیار  به  ملی  که  عملی  ارهای 

ر خراسان انجام داده بودند، به مساله پخش سیالب بسیار وان کارگر دنع
آقای دک به  و  بود  در  تر کوثر پیشنهاد می عالقمند  دانشی که  با  کرد که 

ین کار کنند همراهشان خواهند بود. به این  د اگر روی زماین زمینه دارن
شمال   در  ایشان  خانواده  اینکه  وجود  با  میترتیب،  زندگی  د،  نکردایران 

در زندگی    ایشان  سالها  تنهایی  به  بیابانی  منطقه  یک  در  فارس  منطقه 
د در عرصه انجام شود، انجام داد و همانجا هم از  کردند و کارهایی که بای

بیایند،  امروز دکتر کوثر، وقتی دیدند نمی   خوشحالیم که  دنیا رفت. توانند 
  عیین کردند. تبرای دریافت جایزه  پسر مرحوم پاشالی را تعیین کردند که  

به عنوان کارگر از نظر اداری تلقی می با اینکه  شد، ولی  مرحوم پاشالی 
بسیا بولدوزر توان  با  با در صحرا  آنها  امور داشت.  در تشخیص  باالیی    ر 

د، ایشان توانایی پیاده کردن یک بولدوز و دوباره سوار کردن  کردنکار می
 کند. عکند و عیب آن را رفآن را داشت به طوری که کار 

جنگلبنده   سازمان  تحقیقات  در  دکتر سالها  آقای  که  بودم  مراتع  و  ها 
با آقای پاشالی هم کار میکوثر، عضو هیات علم بودند و  کردند. ی آنجا 

شدند منتظر  هایی در تهران هم دچار مشکل میچنین ماشین  زمانی که
آنهامی بیایند و  ب  شدند مرحوم پاشالی از فارس  گردند.  ررا تعمیر کرده و 

طاقت روحش زحمات  تنهایی  به  مملکت  این  بیابانهای  در  که  شاد  ان 
 باید قدر چنین عزیزانی را دانست.  فرسایی را متحمل شدند و

هم   زیست  محیط  گروه  جلساتدر  و  نهایتاً    کوشش  و  داشتیم  متعددی 
فردی این زحمت دوستان بود که به آقای دکتر بحرینی برسند به عنوان  

بودند فعالیتهای محیط زیست شهری،  و شاخص هستن  که شاخص  د در 
سال   40کتر بحرینی تشریف دارند. ولی باید عرض کنم که  خوشبختانه د

 زندگینامه  ، ایشان وقتیهای دانشگاهی حضور داشتماست که در محیط
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زندگینامه مدت،  این  طول  فرستادند دیدم که  را  زندگینامه خود  نظیر  ای 

 ن ندیدم. ایشا
خود آموزند  مبرای  ایشان  خیلی  بود.  اطراف  ه  روستایی  محیط  یک  از 
به تمامی ریشه اصفهان   برای معرفی خودشان  هایی که در  ریشه گرفتند 

ختلف تحصیل را که در خارج  عدها مراحل ماند. بروستا داشتند اشاره کرده
دانند می طی کردند، با این زندگینامه، همه اینها را حاصل ساختار وجودی 

رمشان در آن روستای کوچک اطراف اصفهان  خانواده محت  ک که به کم
 ه بود. خیلی ممنونم از توجه شما.شکل گرفت
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 آهنگ کوثر سید ر دکت
در  پزشکیطبیعی و دام عکشاورزی، منابعلوم گروه  برگزیدۀ

 نخستین دورۀ جایزۀ استاد دکتر محمد قریب 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ف نام  بارانبه  ریزنده  تندآهرو  کننده  روان  آفریدگبا،  و  آبرفت ها  های ار 
درشت دانه، درود بر شما فرهیخگان تالشگر که به یاد استاد دکتر محمد  

 م بر جمع حاضر.قریب این بنیاد را بنا نهادید و سال
برای  اسپ عالسگزارم  آفرینش،  کوچک  خدمتگذار  این  پایه  گزینش  بر  م 

 ست. پا بر جامهر پروردگار 
یک حرکت، خطی که حاضر  ای آغاز  رای است بز ما نقطهتوجه هر یک ا

بهره  و  تالش  از  است  نمایشگری  فرصت آید  یک  از  ما  وری 
   ناپذیر.بازگشت 

پایه اخال بر  حق  و سپاس از    ،ق، خدمت به همنوع ارزشهای اخذ شده را 
کا بده  بیشترین  سنجید.  خواهند  در  تعالی  ش  1347بهمن    6رون  هر در 

مترمکعب  6  اهواز برآورد ش  هزار  ثانیه  است.  دبر  با م2ه  تن خاک  یلیارد 
 ارزش این خطه جدا و به صورت خلیج فارس کشیده شد.  

خشکسالی   گشت.1349در  نابود  ما  عشایر  دام  راس  میلیون  ایکاش    ، 
خیره آنها بهای روان رایگان برای تولید علوفه و ذیم از این آدتوانسته بو

گردی مند  دبهره  این  بم.  را  ما  رخداد  یو  حضرت  سیاست  سوی  سف وه 
می مصر، سوق  برخالف  ما  سرزمین  در  که  شاکریم  را  پروردگار  دهد. 

در  آبرفت آب  بهتر  ذخیره  و  نفوذ  به  هستند  کمکی  دانه  درشت  های 
   ها. زمین 

 
 
 

 
ابل با  یت به ما بهره مندی را برای حفظ نعمات در مقین حکار با اپروردگا

آمو طبیعی  میبالیای  واقعدهزش  در  نعم  د.  به  نغمت  نگاه   تتبدیل  با 
شود نه و بررسی شرایط رو به رو شده در تمام ادوار. پیش بینی می عاقال

ذخیره   آبخوان5با  در  سیالب  مکعب  کیلومتر  ایران،  هزار  پخش های  از 
بهسیالب ر   های  برای  هدر  پروردگار  یاری  به  ویرانگر  و   سال  40فته 

نایتش ما  عماند. پروردگار با  ی در امان  از نابودتوان  خشکسالی مداوم می
 .ایت فرمودید تا بنیانگذار طرح آبخوان داری باشیمرا حم

طی سالها مطالعه و سفر به مراکز علمی جهان،  های علمی بنده،  اندوخته 
نام   ی ذخیره آب ودر راستای چگونگ به  همچنین همیاری بزرگ مردی 

خراسان  مزارع    محمد کاشانی، با تجربه ارزشمند، که حاصل سالها کار در
های سنتی بود، سبب شد تا برای طرحی نوین و علمی  ایی با روشنو آش

فعالبرنامه  موسسه  کنیم.  جنگل   ریزی  به  تحقیقات  وابسته  مراتع،  و  ها 
منابع و  کشاورزی  طرح    وزارت  را طبیعی،  حمایت  پذیرفت،  ما  از  را 

 دار شد.  عهده 
ر خود  آمادگی  شوق  با  موسسه،  کارکنان  از  اعالم گروهی  اجرا  برای  ا 

تابستان  اشتند.  د در  جوار  لشاپا، محمد  1358چنین شد که  در  بنده  و  ی 
ابراهیم مردانی چون  رحمانی، کرمعلی طارمی،    بزرگ  اسماعیل  بایرامی، 

 گروه را تشکیل دهیم. محمد عزیزی  محمود حاج احمدی و
بولدوزرهای از کار افتاده در پ ریزی برنامه  بازسازی  اییز آن هایی از جمله 

انجام   در  گسال  سرانجام  م25رفت.  جونگا/دی  سوی  به  ممسنی،  اه  ن 
 پروردگار به راه افتادیم.  استان فارس مصمم و امیدوار به پشتیبانی 

ب با  را  علم  تالش،  سالها  طی  عمگروه  به  مرحوم  ردباری  کرد.  مبدل  ل 
طرح  لاشاپمحمد   نیکوی  اجرای  در  بارش  پر  حیات  لحظه  آخرین  تا  ی، 
دل  آبخوان و  جان  با  میکداری  تکرار  همیشه  او  بر وشید.  رسالتی  کرد 

از  برداری  بهره  را  خاک  باید  و  است  بندگان  همه  و  آموخته  دوش  ها 
تی که فرد فرد  اریم. به راسهای آینده تقدیم دها پرورانده و به نسل تجربه

این گروه و همچنین همدالنی وفادار در وزارت جهاد کشاورزی و برخی 
به  سازمانه که  مدیرانی  و  گشته اا  واقف  طرح  مخلصانه همیت  را  ما  اند، 

 همراهی کردند.  
امکا محدود،  زمان  داشتن  نظر  در  آن  با  یکایک  از  سپاسگزاری  ن 

  آنها، در دفتر پروردگار چند نام نیک  بزرگواران برای بنده میسر نیست. هر
 ثبت شده است.
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
می واجب  خانوادهبر خود  از  تا  بردبادانم  سالها دوهای  گروه که  از  رر  ی 
خانواده پذیرفته سرپرست  آب و خاک  این  آبادانی  امید  به  را  اند،  هایشان 
 سپاسگزاری کنم. 

کرخانواده  همچنین رها  را  تهران  شهر  در  مرفه  زندگی  که  از  ام،  و  ده 
همراهی کردند. از همه آنها سپاسگزاری گام اول، با شوق گروه را    همان

حداقل امکانات، بسی دشوار    اونت در بیابانها، بکنم. به راستی که سکمی
 است. 

 
د تقاضا  ماندنی،  بنیاد  این  بزرگوار  کنندگان  برگزار  از  خاتمه،  تا  در  ارم 

بنده مرحمت م به این  به  فرمایند تق ی افتخار هر سپاسی را که  دیم دارند 
محمد   مرحوم  محترم،  عزیزان .  پاشالیخانواده  برای  است  بهتر  ضمناً 

رابگویم که   این سخنرانی  آذرتاج دوایی،   متن  بانو  با همکاری همسرم 
  .مشهور به نیکی، تهیه شده است. درود بر همه شما، وسالم
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 دکتر سید حسین بحرینی
رۀ جایزۀ  در نخستین دو محیط زیستعلوم  بخش برگزیدۀ

 محمد قریب استاد دکتر

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

س خدا،  نام  میبه  عرض  شاالم  دکتر  آقای  لطفکنم.  و   مخی  فرمودند 
را گفتند. به    شان فرستادممن به جای رزومه خدمتشاره کردند آنچه که  ا

قدری رزومه تکراری شده، و شاید کسی توجه ندارد که چه مقدار کتاب و  
ت عالقمند شدم و از کجا به محیط زیس  ه من گفتم منرساله نوشته شد

ر تحصیالت  به خاط ن اهمیت پیدا کرد. آیا واقعاًچرا محیط زیست برای م
خاطراد به  بود؟  خاطر  نشگاهی  به  بود؟  ب   مقاالت  انجام  تحقیقاتی  ود که 

دادم؟ دیدم انگار عشق به محیط زیست و یا توجه به محیط زیست باید  
باشد. انسان  آن    در خون  به  ازباید  باشد.  داشته  انسان   تعهد  ابتدایی که 

بود، اینشود آنچه  متولد می  بزرگی    تا وقتی در   بود که  برای من تجربه 
کرد زندگی  محقر  و   خانه  نداشت  برق  و  آب  و  که  یخچال   تلویزیون 

به حیوانات را فهمیدیم.   نداشت ما آنجا قدر آب و خاک و گیاه و توجه 
عنو به  آنچه  ممتوجه شدم  فعال  یک  مواجان  آن  با  زیست  ه شدم حیط 

گر است که روی آن قرار داریم و اای  چیست و چقدر مهم است و شاخه
 فتاده است.  بینیم در اطراف امی افتد که امروزقی میاا ببریم اتفآن ر

می  نتیجه  یک  اولیه  من  تجربه  عنوان  به  که  نکاتی  از   16-15خواستم 
از آن روز به عنوان اخالق   آنچه که امسال در زندگی خودم داشتم. واقعاً

پدرم    اد گرفتم. از آداب و رسومی کهکنیم را در خانه پدری یصحبت می
ب و  ستفاده از آچگونگی خوردن غذا، ا  اط با جزئیات زندگی،به ما در ارتب

 غیره به ما یاد داد. به همین علت در خون من بود. اینطور نبود که در  

 
دک یا  لیسانس  فوق  محیط  دوره  به  باتری  شده  عالقمند  و زیست  شم 

شود  شد که ماموریتی به من داده  اهمیت بدهم. بعدها این توفیق حاصل  
هنگی ست که اول مرکز هماایجاد دانشکده محیط زی  عنوان مسئولبه  

و  مطالعات   زیست  محیط  مطالعات  موسسه  شد  بعد  بود  زیست  محیط 
شد. این    ط زیست ایجادنهایتاً به عنوان دانشکده تحصیالت تکمیلی محی

التحصیل شدند و   وده است و بعدها دانشجویان تربیت و فارغکار موثر ب
 م دادند. اای خوبی انجو کاره استاد شدند

تباط با محیط زیست داشتم  ثبتی که در اررا به عنوان جنبه ممن دو مورد 
بودم اشاره کنم. یکی بحث ایجاد دانشکده است که   و تا حدودی موفق 

دکتر مکتوم کسانی بودند که کار  خدوم، دکتر رازقی و  آقای دکتر م  البته
را   مبصاصلی  نقش  بنده  و  دادند  این  کبودم و سعی  ر کالس  انجام  ردم 

ه اتفاق افتاده شرمنده نم. من از آنچسال اداره ک  15مدت  مجموعه را به  
 نیستم. 

اینکه   را د  10یکی دیگر  بداخالقی  یا  اخالق  بحث  پیش حدوداً،  ر  سال 
با   به عنوان اخالق  ن میمحیط زیست در کشورماارتباط  دیدم درسی را 

شهحرفه  و  زیست  محیط  زمینه  در  وای  ارا  رسازی  و  ئمعماری  کردم  ه 
به این نتیجه رسیدم   ا تدریس کنم و ترم آن ر  3-2انستم  خوشبختانه تو

تواند موثر  ها فعالیت دارند می که این درس برای کسانی که در این زمینه 
ببا را  آن  و  راست هدایت کنشد  راه  عنوان دو ه  به  را همیشه  این دو  د. 

مو بدوعامل  ولی  دارم.  در ذهنم  تعارففقیت  من  از  وقتی  زیست ح،  یط 
کنم. چون آنچه ری احساس نمی جز شرمندگی چیز دیگکنم،  صحبت می

از   یکی  است.  بوده  همراه  ناکامی  با  و  موفقیت  عدم  با  دادم  انجام 
دهد ن من را رنج میقاد داشتم و مسائل آآن خیلی اعت  هایی که بهپروژه

آلودگی بحث  االن،  دوستان  تا  کمک  با  ما  است.  داهوا  در  نشکده ی 
الدین ت بهداش یاس  دکتر  آقای  و،  فنی  دانشکده  از  دانشکده   ،  ها، دیگر 

تجارب  به  توجه  با  هوا  آلودگی  روی  که  کردیم  درست  مجموعه  یک 
همیم آزمایش کردیم که بف  بار در ایرانکشورهای دیگر کار کنیم. اولین  

مثل   شهری  در  هوا  آلودگی  اصلی  بسیار عامل  نتایج  به  چیست.    تهران 
نه تعداد ران عامل اصلی است  م نبود باد موثر در ته هسیدیم و آن  عالی ر

آلودگی نقش دارد ولی نقش اول، و عامل ماشی ن، البته تعداد ماشین در 
بت  باد موثر که  نبود  نیست.  به    200واند از  اصلی    100  متر و از  100متر 

دیم  این رسیه طبیعی را انجام بدهد. به  متر باید و نهایتاً تهوی  10متر به  
ماکت یک    یکه  مقایس  کنی  هزارم100در  تهیه  تهران  باد از  در  و  م 

 افتد. در این مراحل بود که همگی  مایش کنیم ببینیم چرا این اتفاق میآز
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 
آمده که از طرف مسئول دانشکده    ای ازه نامهدر اوج خوشحالی بودیم ک
 ه اینجا را تعطیل کنید. خبر بود کمحیط زیست و اخالق بی

دا  ما چه  کرم که مطرح  شرم  به  دانشکده  رئیس  نانم  این  در  مه چیزی 
خودت بوده  میگفته  ناکامیان  این  از  من  کنید.  احساس  اگر توانید  ها 

لیست کنم، تعدادش خیلی زیاد است برای همین  بخواهم  علیرغم همه  . 
زمینه  پیشرفتها انواع  و  علم  و  تکنولوژی  دیگر،در  با    های  ارتباط  در 

آ  هایجنبه  نتعملی  هیچ  همینها،  برای  نگرفتیم.  مثبتی  هر جه  در  ین 
مشک  زمینه کنید،  فکر  همچنان که  کشورمان  در  را  زیستی  محیط  الت 

 داریم.  
شاا ان  آقای دکتر مخدوم که  در خدمت  است  تیادم  و  سالم  ندرست هلل 

روی یک  یش یک روزه و واقعاً خود جوش برگزار کردیم. باشند، یک هما
ست  آوریم و چه از ده بدست می چشمال:  -هرانادراه تصفحه نوشتیم: آز

ریزی قبلی و تبلیغی، سالن دانشگاه پر از   ون هیچگونه برنامهدهیم. بدمی
 ی در  ـــکردند. ولیجمعیت شد و همه اندر مضار ایجاد آزاد راه صحبت م

 
آن اجرا  بینید هنوز درصد کمی از  د؟ بعد از سالهای سال مینهایت چه ش

ر زلزله  آید آزادراه مسدود است. اگف میرمقدار کمی بانی که  نشده و زم
 ها تخریب خواهند شد.  ها و پلشود تمام تونل ب

آنچه  شود از نتیجه تحقیقات و  متاسفانه بین آنچه در دانشگاه حاصل می
افتد زمین  کنیم با آنچه در عمل اتفاق میمی گوییم و توصیه  ا میامثال م

آس دتا  دارد.  فاصله  ارتبامان  زر  محیط  با  به  یط  ناکامی  جز  ست، چیزی 
نیاو بدست  چون  نتیجهردم  میه  که  بر خواستای  اعتقادم  اما  نرسیدم.  م 

ی و اخالقی  های هنجاراین است و امیدوارم در آینده با وارد کردن زمینه
 ها را تغییر دهیم.هتوانیم یک مقدار رویب

له دکتری یک رسا  ز کارشناسی ارشد وخوشحالم که بگویم حداقل دو ت
به  های مربوط  گیری تصمیم   اخالقی درهای  ارتباط با وارد کردن زمینه  در

 این موارد در سالهای گذشته انجام دادیم.  
 متشکرم. 
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 من ایرانی اخالق در علوم و فناوری خبرنامه الکترونیکی انج

 1400استاد دکتر محمد قریب( زمستان  )ویژه نامه جایزه 

 

 

 اکرمیغالمرضا دکتر 
خستین دورۀ جایزۀ استاد  ماری در نهنر و مع بخشدبیر 

 دکتر محمد قریب

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 رنگذرد.  بکزین برتر اندیشه  به نام خداوند جان و خرد،
دبی عنوان  به  ابتدا بنده  در  دارم  وظیفه  هنر،  و  معماری  علمی  کمیته  ر 

اندرکارانی که   تمامی دست  و  اخالق  علمی  انجمن  بانیان  از  تشکر کنم 
گذاشتند، بخصوص جناب آقای دکتر معین و امیدوارم امه را پایه  این برن

باشد برای ایجاد  ای بزرگی  و بخصوصاخالق دن گام  جامعه   ر جامعه ما 
یک   هنر  هنری.  و  همه  علمی  من  نظر  به  است.  وسیع  و  فراگیر  مقوله 

انسانها هنرمند هستند چرا که مخلوق خداوندند و خداوند اولین هنرمند  
اکتسابی هستند، هنر ذاتی است. در تمامی   تمام علوم کهاست. برخالف  

،هنر زانسانها،   بزرگترین هنر  ر دیستن و زندگی است.  هنر وجود دارد و 
ست و مردم جامعه به هنر عالقه دارند و آن را  هر جامعه که هنر فراگیر ا

میارج می ایجاد  هنر  با  را  خود  زندگی  و  با دهند  و  پیشرو  جامعه،  کنند، 
با عاطفه ااخالق   با عاطفه و محبت و اخالق و  و  ست چون هنر همراه 
ا نمیعشق  اخالق  بدون  واقعی  هنرمند  خداونتواست.  چون  باشد.    د ند 

خودش در انسان دمیده است و این هنر در   اولین هنرمند است و از ذات
کنند و به منصه تربیت میها این را  همه انسانها دمیده شده است. بعضی

می عنوارسانظهور  به  و  میند  مطرح  جامعه  در  هنرمند  ولی ن  شوند 
د ولی زندگی آنها  کنند اگرچه شهرت ندارنهنر زندگی می  ها هم باخیلی 

 ست یعنی هنر زیستن خیلی مهم است. رمندانه است. این خیلی زیبانه
 

 
است.   ماندگار  هنرشان  هستند،  اخالق  به  متخلق  که  وقتی  هنرمندان 

بروقتی خصایص هنرمندی را   کنند، هم خودشان  جسته میدر خودشان 
ماندگار هنرشان  دارد چون    محبوبند و هم  روی دیگری هم  هنر  است. 

را در جامعه بگذارد. جا حضور دارد و بیشترین تاثیر    اثربخشی دارد و همه
بداخالقی اشاعه شود، جامعه هم می ناهنجاری  اگر هنر  به فساد و  تواند 

به عنوان ناهنجاری، فساد و  ر جامعه خود  گرایش پیدا کند. آنچه امروز د
می  ابداخالقی  ناشی  است.  بینیم،  هنر  هنر  ز ضعف  علوم  تمام  وجود  در 

و  علما  و  خمیرما  دارد  که  محققینی  و  در  یه دانشمندان  را  هنر  از  ای 
اخالق   برگزیده  عنوان  به  که  سرورانی  هستند.  موفق  دارند،  کارشان 

ند که این کار نوعی بزرگ ما داشتانتخاب شدند، اشاره به اشعار شعرای  
مسمای این برنامه و هنرمندی    به این شعر حافظ تمسک که هنر است.  

 جوییم: م است، میبا ه
  و   بشکافیم  سقف  را  فلک  /اندازیم  غرسا  در  می  و  برافشانیم  گل  تا  یاب

 . دراندازیم نو طرحی
ح به نظر من این گام بزرگی است که انجمن علمی اخالق برداشته تا طر

پا کند و ما شاهد اخالق از دست رفته   نویی را در بر  عرصه علم و هنر 
 باشیم. 

سروران  خار داشتم در خدمت ته هنر و معماری، افمن به عنوان دبیر کمیت
ج  عزیز الزهرا،  دانشگاه  استاد  کاتر،  خانم دکتر  بزرگی چون  آقای و  ناب 

مه آقای  همچنین  و  هنر  فرهنگستان  رئیس  مطلق،  نامور  ندس  دکتر 
بهش  استاد  محمد  سرسنگی،  دکتر  آقای  سخنور،  و  معمار  و  تی،هنرمند 

که مدیر اجرایی    ن خانم دکتر مالمیررشته تئاتر دانشگاه تهران و همچنی
 ند باشم. افتخار داشتم که در خدمتشان باشم.این برنامه هست 

رشتهاندیدهای  ک از  زمینه  این  در  با مختلفی  معرفی شدند  مختلف  های 
. در زمینه معماری، شهرسازی، تئاتر، سینما،  ی که مطرح شدهمان روند

مجسمه  نقاشی،  گرافیک،  کاندید  موسیقی،  لحاظ سازی  به  ولی    داشتیم 
شد، از بین همه این عزیزان، دکتر میمحدویت که باید یک نفر انتخاب  

بیده قیومی  ایشان  مهرداد  هنر هستند.  و  معماری  گروه  برنده  فرد ندی، 
ز این  در  هستند.  شایسته  میمینه  ایشان  خصوصیات  اثرگذاری از  توان 

نویسنده و توان گفت: ایشان معمار، ادعلمی در زمینه معماری می یب و 
علمیجمتر امانتداری  هستند.  قابلی  و  م  خلوص  دیگران،  به  احترام   ،

سی، عدم سوءاستفاده از جایگاهی که در  فروتنی، سخت کوشی، وقت شنا
داشتند، سخمقام مختلف  تعاون و همکاری، حسن   اوتمندی، حسنهای 

جایزه  این  شایسته  ایشان  دارم،  سراغ  ایشان  در  که  فروتنی  و  شهرت 
 ند. شد
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 یومی بید هندیقدکتر مهرداد 
در نخستین دورۀ جایزۀ   محیط زیستوم عل بخش برگزیدۀ

 استاد دکتر محمد قریب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
سال خدا،  نام  می به  عرض  مسئوالن  م  از  تشکر  اکنم.  و نجمن  محترم 

کا پرسیدند  معروفی  طنزپرداز  از  هنر.  و  معماری  کارگروه  ر همینطور 
دانم همینطور که ت من نمی فکردید؟ گ  مانی شروعطنزپردازی را از چه ز

خندند. من هم حقیقتاً کارهای معمولی کرده مردم می زدم دیدم  می  حرف
. لطف جای آن اخالقی یا علمی شاخص استکنم و نفهمیدم که کو می

دوستان و لطف پروردگار باشد که حقیقت پنهان نماند. صمیمانه و ردند  ک
حقیقتاً خواستم نیایم ولی    دانمنمی   این عنوانعمق دل خود را شایسته    از

 است و بابت عرض تشکر خدمت رسیدم.  احترامی م بی دید
نام بنده  امثال  اینکه  افاز  نام  ذیل  مهندس  شان  قریب،  رادی چون دکتر 

ش از آنکه افتخار باشد برای من باعث شرمندگی است از ید بیگان بیابازر
و  فاصله  آدم  شدت  این  میان  ندرت  حداقها  و  ناشناختما  این   هل  بودن 

 به چشم بیاییم.  ود امثال بندهشافراد که باعث می
می تشکر  اعضامجدد  و  انجمن  محترم  موسسان  و  مسئوالن  از  ی  کنم 

 محترم کارگروه هنر و معماری. 
 کنم.ی میعذرخواه
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 دکتر علیرضا پارسا پور
  اخالق هحوز در موثر و  متعهد محقق"بخش یدۀ  گزبر

 ایزۀ استاد دکتر محمد قریبجدر نخستین دورۀ  "یپزشک 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مختلف  عناوین  به  است  سال  بیست  هستم.  پارساپور  دکتر 
اخالق  حوزه  در  علمی  هیات  و  پژوهشگر  مدیر،  دانشجو،کارشناس، 

  جایزه   این  برای  خود  شدن  برگزیده  بر  دلیلی   پزشکی افتخار حضور دارم.
  من   دریاست  که   جایی  به  موحد  استاد  قول  به  و  نمیبینم  ارزشمند
بر بی  جا  این  قبول  عدم  اگر    !کیستم؟ یزه و عدم حضورم بر سن حمل 

ادبی نبود عذرخواهی میکردم اما در عین حال ممنون لطف و بزرگواری  

 .بانیان این جایزه و وامدار محبتشان هستم

بلند  همت  و  الهی  لطف  به  زیستی  اخالق  و  پزشکی  اخالق  حوزه 
 دانشگاه  متن  به   بنیانگذاران ان امروز در بسیاری از عرصه ها از حاشیه

نظام سالمت ورود پیدا کرده و این حضور به مرور جدی تر و پررنگ تر  و
  .می شود

 
 
 
 
 
 

 
افتاده   پزشکی  اخالق  اکادمیک  حوزه  در  اتفاقات  خیلی  این سه دهه  در 
دانشگاه   در  آموزشی  های  دوره  اندازی  راه  تحقیقاتی،  مراکز  است.ایجاد 

تلف های علوم پزشکی، فارغ التحصیلی دهها دانش اموخته در مقاطع مخ
بین  و  ملی  کنگره  ها  ده  برگزاری  پزشکی،  اخالق  تکمیلی  تحصیالت 
المللی و صدها کارگاه و سمینار و ... و انتشار ده ها کتاب و چندین مجله 

  ....در این حوزه

و  تحقیقاتی  مراکز  دانشگاهی،   ، ملی  سطوح  در  متعددی  های  کمیته 
تنوعی در این حوزه بیمارستانی ایجاد شده و اسناد و راهنماهای متعدد و م

تدوین شده است. کمتر انجمن علمی و سمینار تخصصی را می بینیم که 
  البته   صد  و  البته  و.  نشود  رانده  سخنی   الاقل در آن از اخالق حرفه ای

 شایسته  آنچنانکه  عمل،  عرصه  در   خصوصا  داریم  پیش  در  طوالنی  راهی
 .است ملت و کشور این

نگاه حرفه مندان و مدیران را چه   فعاالن حوزه اخالق تالش می کنند 
  حاشیه  نگاه   در نظام سالمت و چه جهان سیاست، به مقوله اخالق ازیک

  تغییر   مدیریتی و  سازمان هر برای حیاتی و متنی نگاهی  به تزیینی و ای
  حوزه  و دانشگاه  از  اعم فعالیم که  ای حوزه هر در  امروز ما اگر حتما. دهند

و..    و  ورزش  و  سیاست  و  رسانه  و پزشکی  و  مهندسی  و  زیست  محیط 
گامی در اخالق پیش نهیم و اخالقی ترشویم حالمان بهتر خواهد شد؟ و 
انما   قل   . است  ایمان  و  اخالق  مکارم  آور  پیام  بعثت  فلسفه  همان  این 

 .اعظکم بواحده ان تقومو هلل مثنی و فرادا

شفیعی  راستی رمز ماندگاری اساتید بزرگی چون قریب و یلدا و شریعت و 
و املی و اصفهانی در حوزه علوم پزشکی چیست؟ مگر عالم ترو ماهرتر 

  !از انها نیامده اند و نبودند در حالی که رفتند و فراموش شدند

وطن دوستی، تواضع و تعهد ، سالمت و پاکی، صداقت و عزت نفس و 
ماندگاران، این  مشترک  وجه   علمیشان  باالی  مقام  بر  عالوه   وارستگی 

اکل    که  بود جواز  نگاه  دنیا  از  مندی  بهره  از  من  نگاه  گفت  می  من  به 
میته است و همو بود که نام و شهرت و مال و مکنت را به تمسخر می 
خدایشان  بود.  معنویت  و  اخالق  و  ادب  درس  او  با  همنشینی  و  گرفت 

 !بیامرزاد و راهشان پر رهرو باد

 ستگارر ما  و باشی خشنود تو  خدایا چنان کن سرانجام کار /
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 دمیدکتر فاطمه نا
 بخشیدۀ  گزبر زنده یاد دکترعبد العلی خوارزمیهمسر 

ۀ استاد  در نخستین دورۀ جایز "دیگرانایثار برای نجات "

 محمد قریب دکتر

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 با نام و یاد خداوند سبحان
 . تعاشقان را شام نیس خوشتر از دوران عشق ایام نیست/بامداد

، سالم بر همسر نازنینم،  متر مدافع سالدرود به روح بلند شهدای گرانقد
عرض سال با  و  خوارزمی،  عبدالعلی  دکتر  ادب  آقای  خدمت  م،  احترام  و 

 ترم ار و حضار محرگواساتید بز
همکاران   و  معین  دکتر  آقای  جناب  عالیقدر  استاد  از  ویژه  باتشکر 

 ری این همایشگرانقدرشان جهت برگزا
ویژگی  فاطمه از  رهای  نادمی هستم، مختصری  و  ری همسر  فتااخالقی 

می  عرض  شما  خدمت  را  ویژگیعزیزم  این  برکنم.  بعد  سه  در  رسی  ها 
 ود: شمی

خداو با  ارتباط  ارتبا  ند؛اول  ائمه  ایشان  و  خداوند  با  محکمی  و  قلبی  ط 
می آنچه  نبودند  تظاهر  اهل  داشتند.  عیناً  اطهار  رفتار  گفتند  را  همان 

وان داشتند انجام  ر تند، آنچه ددند. همیشه در امور خیر شرکت داشترکمی
لب سلیم و  اکی از قدادند. انرژی مثبت و آرامش عجیبی داشتند که حمی

ای مهربان، مذهبی، فرهنگی و اصیل وادهایشان در خاند.  نیت پاکشان بو
 رشد پیدا کرده بودند. 

ویژگی رعادوم،  فردی؛  براهای  اخالقی  بود.  ییت اصول  مهم  بسیار  شان 
رشد شخصی در  برای  می هم  خودشان  بسیار تالش  ابعاد  کردند. سعی  ه 

ب به روز  براداشتند از نظر معلومات  ب  ی همین همیشه آخرین مطالاشند 

پزشکی،  ع میلمی،  دنبال  را  دنیا  روز  اخبار  و  سیاسی  کردند. فرهنگی، 
و هدفمند  و  سختکوش  انرژی،  با  امیدوار    بسیار  زندگی  خوشبین    و به 

داشت دوست  را  رفاه  هرگبودند.  ولی  بند  نگاه  ز  دنیا  به  مادی  دید  ا 
 کردند. بسیار سخاوتمند بودند. نمی 

ارتباسوم،   ادر  در  ایشان  با دیگران؛  دیگرانرتبط  با  مهم اط  ویژگی  ، دو 
داشتند. از یک طرف عشق و محبت، ادب، احترام، فروتنی و اعتماد بود و  

باصاز   بسیار  دیگر  می الطرف  برخورد  اقتدار  و  وجبت  این کردند.  ود 
میگی ویژ داشتنی  دوست  شخصیت  یک  ایشان  از  هم  با  در  ها  ساخت. 

خانواده م  محیط  مشتاق  بسیار  همه  و  بودند  منزل وروحبوب  به    دشان 
بودیم. ایشان هم با وجود خستگی جسمانی بسیار با نشاط خوش برخورد  

 دادند. ورد لطف خود قرار میمشدند و همه را می و با انرژی وارد منزل
ل بسیار مهربان و مهمان نواز بودند و از دیدارشان لذت  امیرتباط با فدر ا
بودند. در ام امور خیر  انجان در علم و هنرآموزی و  شوق جوانبردند. ممی

ای برای آنها قائل بودند. تصاویر آنها را ارتباط با اساتیدشان، احترام ویژه
بودند. می   در دفتر کارشان نصب آنها سالگفتند هر روز صبح  کرده  م به 

علمی، ها و مجامع  گیرند. اکثراً در کنگرهکرده و از آنها انرژی مثبت می
باط با همکاران و دوستانشان اشتند.در ارتی دخدمات اساتیدشان قدردان  از

د.برای  بسیار خوش برخورد، مهربان و صمیمی و شوخ طبع و وفادار بودن
برایترفاقت و دوس بود.  هم  شان خیلی م ی، ارزشهای انسانی طرف مقابل 

، یا  کرد چه شهرتیعنی صداقت، صفای باطن و انسانیت افراد. فرق نمی
چ  پست از  دارند،  مقامی  یا  خو  هسانوادهه  طبقه ای  چه  به  یا  و  تند 

در  بود.  مهم  خیلی  برایشان  دیگران  شادی  و  غم  دارند.  تعلق  اجتماعی 
ائل م قیشان احتراعالقه زیادی به آنها داشتند و برا  ابطه با دانشجویان،ر

می کمک  مشکالتشان  حل  به  ارتقاء  بودند  برای  زیاد  تالش  و  کردند 
 آنها داشتند.   سطح علمی

پی د  گیرهمیشه  موفقیت پیشرفتهای  از  و  بودند  آنها انشجویانشان  های 
  500  معنوان استاد بتوان  زدند که اگر من بهشدند. مثال می بسیار شاد می

متر  2000بر دوش من بتواند  وارمن باید س متر جلوتر را ببینم، دانشجوی
بیماران با  ارتباط  در  ببیند.  را  و   محبوبیت  جلوتر  آنها  بین  در  خاصی 

تند. رمز موفقیت ایشان در تشخیص و درمان کودکان  هایشان داشهوادخان
 :شودو محبوبیتشان در چند جمله خالصه می

 کردندمی م و یاد خداوند سبحان آغاز به کاراابتدا همیشه با ن −

 . لشان به خداوند بودتوک −
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ب و آرامش خدادادی  وت قلخواستند، بنابراین با ققلباً  از خدا یاری می −
 . پرداختندمی به درمان

عالقمند به رشته طب اطفال بودند و عالقه زیادی به کودکان داشتند  −
 دند. رکبسیار دلسوزی می  و برای کودکان بیمار

را کامالً   − پزشکی  اخالق  می  اصول  برایشان  کردرعایت  رضایت  و  ند 
 خیلی مهم بود. 

خانواد − و  به سخنان کودک  در  بسیار دقیق  گوش ه  حال،  مورد شرح 
کردند و با خانواده کودک  د کودک را معاینه می. با دقت زیاکردندمی

ری را ادادند و نهایت همککردند و به آنها آرامش می ابراز همدلی می 
 با آنها داشتند. 

ک − دبیمارانی  مالی  مشکل  خیریهه  از  یا  و  پرورشگاهاشتند  یا  های  ها، 
می معرفی  حفظمختلف  با  به  احتر  شدند  را  آنها  نفس  حرمت  و  ام 

مص رایگان  را  یورت  آنها  داروی  اوقات  از  بسیاری  حتی  و  پذیرفتند 
 . پرداختندتهیه کرده یا هزینه آن را می

 
ین، و  عب آقای دکتر مکنم از استاد گرانقدر جناتشکر می  در پایان مجدداً 

 همه  کنم ازهمکاران محترم ایشان برای برگزاری این برنامه و تشکر می 
سخت و نفس گیر زندگی ما   که در لحظات   یاران و یاوران همسر عزیزم

 کردند.  با الطاف بیکران خودشان با ما همراه بودند و همدلی می 
با هزاران  م  رخداوندا  زندگی  مسیر  در  را  ایشان  که  دادی،  شکر  قرار  ن 

به تو افتخار میه کنیم. ممنون  مسر نازنینم، خورشید زندگی ما، همیشه 
هبر و  ای  فداکاری  و  ایثار  عشق،  الآمه  فوق  طول عادهرامش  در  که  ای 

روح   کودکان سرزمینت کردی،  و همه  ما  نصیب  بارت  پر  زندگی  سالها 
 نقش  ماهت باد ان شااهلل. و بدان: »هرگزگاد و بهشت برین جایپاکت ش

  چنان  نرود/آن خرامان سرو آن  من یاد از هرگز نرود/ جان  و  دل حول از تو
  جان   از   و  دل  از  برود  سر  اگر  گرفت/ که  جای   جان  و  دل  در  متوا  مهر

 نرود« ممنونم از توجه شما. 
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 "خرد و جان خداوند نام به"

  ه انزم  رممب  نیاز  کوشیدن  اخالقی  و  زیستن  اخالقی  یشیدن،دان  اخالقی
  می  فرا خود سوی به  ها زمینه همه  در را  ایرانی امعه ج و  انسان که  ماست
 اخالقی  مسئولیت  و  نیست  برکتار  ضرورت  این  از  نیز  علم  ساحت.  خوانند

 و  منش  بینش،  تاثیر  و  نقش  دهفزاین  دانش   عرصه   کنشگران  و  دانشمندان
  سوی   به  رهایی  و  اجتماعی  و  یانانس  های  رنج  از  استنک  در  علمی  روش

  های   نداشتن  و  ها  نابرابری  از  که   ای  معهجا  و  انسان.  است  یقتحق
 دارند  انتظار  میبرند،  رنج  ویشخ  اساسی  حقوق  گرفتن  نادیده  و  گوناگون

 امید  های  افق  ثرگذارا  راهپویانی  و  راهها  علم،  و  اخالق  پیوندی  هم  در
 .دنبگشای رویشان به بخش

  خود   تاثیر  نهامد  سعتو  و  علمی  جامعیت  با  که  "یاخالق  های  سرمشق"
 این  آفرینان  نقش  سرزمینند،  این  نمادین  سرمایه  از   بخشی  عهجام  در

 .برد بهره و آموخت آنان های  داشته  زا باید که اند صحنه

 مدنی و  علمی نهاد یک  عنوان به  فناوری و  علوم در اخالق  ایرانی انجمن
 و  ددانیم  نیاز  این  مخاطب  را  ودخ  جامعه،  حیاتی  مسایل  ربراب   در  مسئول

 . نهد می دراز  راه این در کوچک گامی
  پس   اندیشید،  ربیشت   فردا  به  و  نبرد  ازیاد  را  امروز  آموخت،  گذشته  از  باید
 تاثیر  و   موفق  های  سرمشق  بازآفرینی  و   ی ــــــــبازشناس  به  آنکه  بهتر
  و   یمتعم  به  اعتبار  آن  به  و  ورزید  ماهتما  علم  و  اخالق   های  حوزه  در  گذار

. پرداخت  علمی  جامعه  در  اخالقی  های  نشک  و  ها  ارزش  ها،ش بین  تعمیق
 .یابد می تسری نیز جامعه کل  به بالفاصله آن  نفع و و  حاصل که اقدامی
 وضع  را  "قریب  محمد  دکتر  شادروان  جایزه"  منظور  این  برای  انجمن

  آن   درگذشت  سالگرد  که  ه ام  بهمن  اول  در  یکبار  سال   دو   هر  و   کرده
 .کند می تقدیم کشور لمیع -یاخالق آمدان رس به را آن ست،ا بزرگ

 مردم  شناس،  مساله   پزشکی  عنوان  به  قریب  محمد  دکتر  شادروان  نام
 "اخالقی  دانشمند"  مفهوم  با  ایمان  با  و  خواه  وطن  شجاع،  وارسته،  دار،م

  دانشگاه   در  ره اهمو  و  رفت  حقیقت  پی   در   مدام  او .  است  منشینه  و  قرین
 مختلف  های  ویهس   یدبا.  بود  ملی  عمناف  پاسدار  و  ملت  حقوق  مدافع

  و   شناخت   باز  هم   ایران  امروز  علمی  جامعه   در   را   روش  و  بینش  گونهاین
 کنشگران  گرفتن  سرمشق  برای  تواند  می   یقین  به  کار   این  ت،گرفپی

  و   راهگشا   نیز  ست  آنها   به  ملت   و   ملک  امید  چشم  که   علم   عرصه  جوان

  .باشد ارسازک
  از   مرکب   راییشو  لتشکی  با   که  یدکوش  یکسال  طی   نانجم  مدیره  هیات
  شناسایی   به  اجرایی  ای  دبیرخانه  تاسیس   و  عرصه  این  نظرانصاحب

  کار  و علمی آفرینش عرصه  دو  در که  مدار اخالق  مشقانسر و شایستگان
 این  قالب  در.  بپردازد  اند  بوده  اثرگذار  و  برجسته  ملی  سطح  در  آن  بست

 گروه  هفت  و  میعل  شورای  اعضای  اجرایی،  و  علمی  دبیران  تصمیم
  علوم "  ،"پایه  علوم"  ،"زیستی  و   پزشکی  لومع"  های   حوزه  در  صیتخص

  منابع   و  کشاورزی  علوم"  ،"مهندسی  و  یفن  علوم"  ،"اجتماعی  و  انسانی
 با  "هنر  و  معماری  علوم"  و  "زیست  محیط  علوم"  ،"دامپزشکی  و  طبیعی
 یط  و  شدند  نتخابا  کشور  دانشمندان  و  ندیشمندانا  از  تن  40  از  دعوت

   انتخاب  یـــــــ تخصص و میعمو هایوشاخص  رهامعیا منظم جلسات

یانیۀ نخستین دورۀ جایزه استاد دکتر محمد قریب ب قرائت   

علوم انسانی و اجتماعی  بخشدبیر   خانیکیهادی دکتر  توسط   
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 عبارت  توافق  مورد  نهایی  معیارهای.  کردند   راتعیین  جایزه  برگزیدگان

 هحرف  اخالق "  ،"فردی  اخالق "  ،"علمی  شخصیت"  مولفه  چهار  از  بودند
  تعریف   شاخص   پنج  و  بیست  با  که  "یاجتماع  مسئولیت  و  اخالق"  ،"ایی

 .شدند
  دبیرخانه،   میعمو  فراخوان  طریق  از   طشرای  واجد  دان نامز  اساس  راینب

 و  پژوهشی  زمراک  و  موسسات  فرهنگی،  و  علمی  های  انجمن  معرفی
 گانه  هفت  تخصصی  گروهای  به  کشور  برجسته  صاحبنظران  و  دانشگاهی

 علمی  و   اخالقی   اندسرآم  از  تن  دوازده   میان   آن  از   که  شدند  پیشنهاد
  و   فوق  هایمعیار  از  جامع  رداریوــــبرخ  و  ص تشخ  اعتبار  به  ایرانی

  به   ایران  جامعه  در   علمی  و   اخالقی  ماندگار  و  عمیق  دامنه،پر  اثرگذاری
 این به قریب محمد دکتر شادروان جایزه  دوره نخستین برگزیدگان عنوان
  :شدند معرفی شرح

  موحد   محمدعلی  دکتر  استاد   و   ینکدک  شفیعی  محمدرضا  دکتر  استاد  -1
 اجتماعی و انسانی علوم حوزه در
 علوم حوزه  در  بهادری مسلم  دکتر تاد اس خاتمی، غالمرضا کترد  استاد  -2

 زیستی  و پزشکی
 پایه علوم حوزه در ثبوتی یوسف دکتر ستاد ا -3
 مهندسی  و فنی ومعل حوزه در نژاد بهادری مهدی دکتر استاد  -4

 و یعیطب منابع کشاورزی،  علوم حوزه در   کوثر آهنگ استاد دکتر سید -5
 مپزشکی دا
 زیست  محیط علوم حوزه در بحرینی حسین دسی ردکت استاد  -6
 هنری و معماری علوم حوزه در دیبیدهن  قیومی مهرداد دکتر استاد  -7
 
 
 

 
 فروتن  و  جوان  منددانش  عنوان  به  میرزاخانی  مریم  دکتر  استاد   روانشاد  -8
 جهانی عرصه رد تاثیرگذار و
 هحوز  در  موثر  و  متعهد  حققم  عنوان  به  پارساپور  علیرضا  دکتر  استاد -9

 پزشکی اخالق
 ایثار"  حوزه  هبرگزید  عنوان  به  خوارزمی  عبدالعلی  دکتر  شهید  استاد  -10

 کرونا  شیوع دشوار شرایط در  "دیگران نجات برای
 جایزه  برگزیدگان  نخستین  از   فناوری  و  معلو  در  اخالق  ایرانی  انجمن

 و علمی فرخنده ینآی این در خویش حضور با  که قریب محمد دکتر استاد
  صمیمانه   بخشیدند   تحرک  و  امید  علمی  جامعه  به  و  اعتبار  آن  به  قیاخال

  .کند  می تقدیر
  و   همکار  های  نهاد  از  را  خود  سپاس  مراتب  که  داند  می  وظیفه  انجمن
 :دارد  اعالم نیز جایزه مادی و معنوی حامیان

  علوم   فرهنگستان  /ایران  فناوری  و  علم  حامیان  دابنی
  کودکان   نپزشکا  انجمن  /ودکانک  یطب  مرکز  /ایرانسالمیامهوری ج

 مطالعات  ایرانی  نجمنا  /معین  مجتبی  دکتر  نیکوکاری  موسسه  /ایران
 علم  ترویج  انجمن  /ایران  شناسی   جامعه  انجمن  /ارتباطات  و  فرهنگی

/   ایران  علمی  توسعه  جمعیت  /ایران  در  یونسکو  ملی  کمیسیون/انایر
  / جمیلی  کارییکون  بنیاد  /آلرژی   و  آسم  و  لوژیو ایمون  تحقیقات  مرکز
 /تهران استان پیشآهنگان جامعه

  و   اخالق  پیشبرد  به  خدمت  راه  در  که  را  نانآ  همه  توفیق  بزرگ  خداوند  از
  مسئلت   کوشند  می  نه خالصا  و  صمیمانه  اجتماعی  مسئولیت  ایفای   و   علم

 .داریم
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 نام کتاب:

 علم و ایمان و عمل )زندگی پربار دکتر محمد قریب(

 2021آوریل : انتشارال س

 تالیف:گردآوری و 

 دکتر حسین قریب دکتر هادی بهار و
 
 
 
 
 

 
 
 

در سال ست که  ش و پژوهش دو دوست قدیمی این کتاب حاصل کوشا
پزشکی »مایوکلینیک« در  1968 مرکز  با یکدیگرآمر  در  آشنا شدند    یکا 

  .آن ها در یک شب سرد زمستانی هنگامی که در بیمارستان سنت مریرز 
(St.Marysمی ، بودند داشتندنه سوتا  ( در شهر راچستر  ، در     کسیک 

  د ، از بررسی پرونده بیماران بودندفتر امراض داخلی ، وقتی که در حال  
ستند .  ر دو ایرانی هه هکطرز نگاه و حرکات و جنات دیگر متوجه شدند  

 این آغاز یک دوستی طوالنی پنجاه ساله بود که ادامه بیشتر داشت.
درآن   یکدیگر  با  دیدار  آخرین  در  تص  2020اکتبر    ها  واشنگتن  میم  در 

ند ،  ب را به رشته تحریر در آورگرفتند که زندگانی پربار دکتر محمد قری
در  پ تحصیل  اتمام  از  پس  که  سزشکی  در  به    1317/1938ل  افرانسه 
نوین کودکان را در دانشکده پزشکی که پس از ا بازگشتند  و طب  یران 

دانش در  کآن  گزاری  پایه  تهران  نوبنیاد  آگاه   . اعتقادردند  این  بر  ها   ن 
حصیل کرده اند و تخصص  بودند که تمام پزشکان کودک که در ایران ت

ارل ابرلن ) ط شسانجا گرفته اند ، دانش و آموخته های خود تورا از  خود  
Charles Oberling فرانسوی و خدمات دکتر محمد قریب ، اولین )

 ض کودکان در ایران بودند .استاد کرسی امرا
ا مستقیما شاگرد استاد قریب بوده اندو کودکان در ایران ی  ر پزشکانبیشت

دی از آنها از اساتید برجسته دانشکده اد زیاشاگرد شاگردان او ، که تعدیا  
 ایران شدند .  شکیزهای پ
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