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معرفی اعضای شاخص انجمن

دکتر مهدی بهادرینژاد

تاریخ و محل تولد - 1312 :تهران
نشانی پست الکترونیکیbahadori@sharif.edu :

الف) مدارک تحصیلی:
 کارشناسی مهندسی مکانیک  -دانشگاه تهران 1335 - کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  -دانشگاه ویسکانسینآمریکا 1338 -
 دکترای مهندسی مکانیک  -دانشگاه ایلونوی آمریکا 1343 -ب) سوابق علمی  -آموزشی و اجرایی:
 استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه میسوری ،روال،آمریکا 1343 - 1345
 دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،1345-1350
 رئیس گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز1349-1351 ، معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز،1349 -1354
 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز1350-1359 ، استاد مدعو دانشگاه ايالتي آریزونا 1349-1359 ،و1354 -1355
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 مشاور پژوهشی در طرحهای مختلف انرژی خورشیدی، 1356تاکنون
 رئیس مرکز انرژی خورشیدی دانشگاه شیراز1356-1361 ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز 1366 ،تاکنون معاون تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف،1367 -1370
 عضو پيوسته فرهنگستان علوم ايران 1369 ،تاكنون معاون آموزشی فرهنگستان علوم ایران1370-1372 ، محقق مدعو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کالیفرنیا،1371-1372
 معاون پژوهشی فرهنگستان علوم ایران1377 -1387 ، عضو علیالبدل هیأت مدیره انجمن ایرانی اخالق در علوم وفناوری از سال  1386تاکنون
 عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی  -پژوهشی اخالق درعلوم و فناوری از سال  1385تاکنون
 عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران عضو انجمن انرژي خورشيدي ايران تألیف  6کتاب به زبان فارسی و  2کتاب به زبان انگليسي واسپانيايي
 انتشار بیش از  100مقاله در کنفرانسها و مجالت داخلی وخارجی
ج) جوایز:
 برگزیده به عنوان استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف درسال 1375
 برگزیده به عنوان استاد نمونه کشور در سال 1377 برگزیده به عنوان استاد برجسته مکانیک ایران به انتخابانجمن مهندسان مکانیک ایران در سال 1378
 برگزیده به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه صنعتی شریف درسال 1380
 برگزیده چهره ماندگار کشور در سال 1380 دریافت نشان درجه اول دانش ،سال ( 1385به پیشنهادفرهنگستان علوم)
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برگزاری نشست مشترک انجمن ایرانی
اخالق در علوم و فناوری با
انجمنهای علمی  -گروه پزشکی
اولین نشست مشترک انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری با
انجمنهای علمی  -گروه پزشکی هشتم بهمن ماه سال جاری برگزار
شد .در ابتدای جلسه آقای دکتر معین رئیس انجمن و كميته اخالق
حرفهاي انجمن طی سخنانی به معرفی انجمن پرداختند :توسعه سريع
علم و فناوری ،عصر ارتباطات و جهانی شدن ،بار فرهنگی علوم و
فناوری و ضرورت سازگاری بیشتر فرایند توسعه علمی با نیازها و شرایط

جامعه بومی ایجاب میکند که به اخالق در علم و فناوری توجه بیشتری
شود .از این رو تعدادی از استادان و صاحبنظران برای پرداختن به
مسئله اخالق در علوم و فناوری در سال  ،1383انجمن ایرانی اخالق
در علوم و فناوری را تأسیس کردند .از جمله مهمترین اهداف انجمن
میتوان موارد زیر را نام برد:
•تعیین و تدوین مبانی و اصول اخالقی در علوم و فناوری و ترویج
اخالق حرفهای
•بهبود و ارتقای آموزش و پژوهش در زمینههای مختلف اخالق در
علوم و فناوری
•شناخت و بکارگیری آموزههای دینی و فرهنگی برای تقویت اخالق
در علوم و فناوری
•گسترش ارتباطات و مبادالت فکری ،علمی و فرهنگی میان
دانشمندان ،فیلسوفان و اخالقپژوهان ایرانی و غیرایرانی در
زمینههای گوناگون اخالق در علوم و فناوری
در ادامه ایشان به اهم فعالیتهای انجام شده انجمن اشاره نمودند:
 انتشار  7شماره از فصلنامه به همراه یک شماره ضمیمه اخالقپزشکی
 انتشار  12شماره از خبرنامه انجمن برگزاری بیست و یک سخنرانی علمی با عناوین :اصول نانوشتهدانش تجربی ،اخالق در علوم و فناوری ،منطق عام و تصمیمگیری

اخالقی ،تدریس علم و فناوری و علوم اجتماعی ،اخالق حرفهای
در فرهنگهای مختلف ،اخالق پزشکی در عرصه جهانی ،کرامت
انسانی از دیدگاه معاصر ،اخالق در ادیان و مکاتب ،اخالق زیستی
از دیدگاه ادیان ،اخالق مهندسی ،فرهنگ دانشگاهی و زندگی
دانشجویی در ایران با تأکید بر اخالق علمی ،اخالق آکادمیک
(دانشگاهی) ،اخالق و حقوق ،جهانیسازی و اخالق زیستی،
اخالق و دموکراسی ،اخالق و خانواده ،اخالق پزشکی ،اسالم،
اخالق و حقوق بشر ،اخالق در اقتصاد ،خودشیفتگی فرهنگی و
ناکامی قومی ،اخالق و جامعه.
 شرکت در برگزاری کنگره بینالمللی اخالق زیستی ،برگزارينشست ملي آموزش اخالق در علوم و فناوری و نشست تخصصی
زیر منطقهای آموزش اخالق در علوم و فناوری ،برگزاری كارگاه
اخالق حرفهای در مهندسی ،برگزاری نشست مشترک انجمن
اخالق با انجمنهای علمی به منظور تدوین اصول مشترك
اخالقی انجمنها
 تدوین اصول اخالقی انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری طراحی وبگاه جدید انجمن برگزاری کارگاه جنبههای اخالقی داوری و نقد مقاالت در مجالتعلوم پزشکی
 برگزاری همایش اخالق در اقتصاد ،مبانی نظری و جنبههایکاربردی
در پایان آقای دکتر معین با اشاره به اینکه مؤثرترين راهکارهاي
پيشرفت از انجمنها آغاز میشود ابراز امیدواری کردند انجمنهای
علمی با همکاری یکدیگر بتوانند گامهای مؤثری برای ارتقای اخالق
در جامعه بردارند.
سپس آقای دکتر فرهود نایب رئیس و عضو کمیته اخالق حرفهای
انجمن اظهار داشتند :یکی از وظایف انجمن که در اساسنامه به آن
اشاره شده است اعتالی موازین اخالقی و اخالق حرفهای در مجامع و
نهادهای علمی ،پژوهشی و فناوری است .به همین دلیل انجمن تصمیم
به ایجاد کمیته اخالق حرفهای گرفت که این کمیته پس از تشکیل

جلسات مختلف ابتدا اصول اخالقی انجمن را تدوین و سپس مجموعهای
را تحت عنوان اصول مشترک اخالقی انجمنهای علمی تهیه کرد.
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ایشان ضمن تأکید این موضوع که همه حرفهها باید اصول اخالقی
خود را داشته باشند؛ اظهار داشتند :هدف ما رسیدن به اصول اخالق
مشترکي است که هر انجمن آن را پذیرفته و به آن پایبند باشد .ایشان
از نمایندگان انجمنهایی که در نشست حضور داشتند ،درخواست کرد
که پیشنویس فوق را در انجمن خود مطرح و اصول اخالقی اختصاصي
خود را تدوین و ارسال کنند و در نشستهاي بعدی به عنوان ضوابط
و منشور اخالقی انجمنها مطرح شود .سپس پیشنویس اصول فوق
بدین شرح قرائت شد:

«اصول مشترك اخالقي انجمنهاي علمي»
انجمنهاي علمي (انجمن) به دليل تركيب اعضاي خود از جمله
نهادهاي واسطي هستند كه ارتباط و تعامل ميان نخبگان علمي،
فرهنگي ،اجتماعي و مديريتي را تسهيل و تقويت مينمايند و از اين نظر
ميتوانند نقش مؤثري در تبيين و ترويج ارزشهاي اخالقي در حرفهها
و مشاغل دولتي و غيردولتي در بخشهاي مختلف علمي و آموزشي،
فرهنگي و اقتصادي ،صنعتي و توليدي ،خدماتي و فرهنگ عمومي داشته
باشند .ضوابط اخالقي زير به منظور تبيين رفتارهاي شايسته ايست كه
اعضاي انجمن همواره در مناسبات با ساير اعضا و همكاران ،مدنظر
داشته باشند .بيترديد پايبندي به اين اصول باعث بهبود كيفيت عملكرد
دروني و بروني ،جلوگيري از مشكالت ناشي از رفتارهاي خالف اخالق
و حمايت از ماموريت انجمن ،مبني بر پيشبرد علوم و فناوري ،ترويج و
تشويق آموزش و پژوهش و ايجاد و گسترش شبكه همكاري ميان افراد
و نهادهايي است كه در زمينه تخصصي هر انجمن فعاليت دارند.
1.1پايبندي به رفتارهاي اخالقي و اخالق حرفهاي:
الف) پايبندي به رفتارهاي اخالقي ،رعايت شأن و جايگاه علمي و
اجتماعي انجمن و پرهيز از كارهايي كه باعث تخريب وجهه انجمن و
سلب اعتماد از آن ميشود ؛
ب) پايبندي به اصول و مقررات اخالق حرفهاي انجمن ؛
ج) احساس مسؤوليت متقابل اعضاي انجمن نسبت به يكديگر و انعكاس
موارد نقض مقررات اخالق حرفهاي به انجمن.
 .2احترام به قانون و حقوق شهروندان:
الف) احترام به قانون و رعايت دقيق مقررات قانوني در زمينه فعاليت
انجمن و ساير حوزههاي فردي و اجتماعي ؛
ب) بررسي علمي زمينههاي پيدايش فساد ،ستم ،تبعيض ،بيعدالتي و
نقض حقوق شهروندان و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع آنها ؛
ج) در اولويت قراردادن مسائل و مشكالتي كه حقوق شهروندان را
مورد تضييع قرار ميدهد مانند تخريب محيطزيست ،ترافيك شهري
و تصادفات جادهاي ،سوانح طبيعي ،آسيبهاي اجتماعي ،اپيدمي و بار
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بيماريها ،عدم بهرهوري در مديريت ،افت تحصيلي و مشكالت فرهنگ
عمومي و در دستور كار انجمن ؛
د) پيشنهاد اصالح قوانين و مقررات از طريق انجمن ،در مواردي كه
منافع جامعه ايجاب نمايد.
 .3مسؤوليتپذيري و پاسخگويي:
الف) پايبندي به اساسنامه انجمن ،سياستها و مقرراتي كه به تصويب
رسيده است و نيز ارائه پيشنهادهاي اصالحي در اين موارد؛
ب) مسؤوليتپذيري و پاسخگويي متقابل همه اعضاي انجمن ،نسبت به
وظايف و تكاليف خود و تعهدي كه به انجمن دارند و پاسخگويي متقابل
مسؤوالن اجرايي انجمن ؛
ج) اهتمام نسبت به نظارت و ارزيابي درست علمي از فعاليت انجمن،
جهت بهرهگيري مناسب از فرصتها و منابع مالي هزينه انجام شده ؛
د) حضور فعال در فعاليتهاي انجمن و ايفاي نقش مؤثر در
تصميمسازيها و تصميمگيريها.
 .4رعايت امانت و انصاف:
الف) امانتداري ،رعايت انصاف و جانبداري دور از تعصب نسبت به اعضا،
همكاران و در مناسبات فردي و اجتماعي در هر زمان و هر موقعيت ؛
ب) جلب رضايت و موافقت قبلي ساير پژوهشگران و صاحبان آثار علمي،
فرهنگي و هنري در استفاده از اطالعات و دستاوردهاي علمي آنان
بهمنظور چاپ مقاله يا ارائه سخنراني علمي ،برابر ضوابط و مقررات
حقوق مالكيت معنوي ؛
ج) تأثيرندادن روابط عاطفي ،منافع شخصي ،صنفي و يا مادي و سياسي
و مالحظات ديگر ،در امور مختلف علمي و اجتماعي انجمن
د) استفاده نكردن از اموال انجمن در موارد شخصي و بهرهنگرفتن از
شخصيت حقوقي انجمن ،خارج از مقررات مربوط.
 .5حفظ حرمت و حقوق همكاران:
الف) خودداري از :اظهار نظرهاي نسنجيده ،دادن نسبتهاي ناشايست،
گفتار توهينآميز و پخش شايعات اختالف برانگيز در مورد اعضا و
همكاران ،در هر شرايطي ؛
ب) اطالعدادن به هر كدام از اعضاي انجمن كه به رفتار خالف اخالق
حرفهاي متهم شدهاند و توجيه ايشان جهت برخورداري از حق دفاع از
خود ،در زمان مناسب ؛
ج) اهتمام مسؤوالن اجرايي انجمن به ريشهيابي تنشها و اختالفات و
حل عادالنه آنها ؛
د) خودداري از تجسس در امور همكاران و يا آشكاركردن اطالعات
محرمانه آنان بدون اجازه ايشان ،مگر در مواردي كه از نظر قانوني مجاز
بوده يا خطر جدي براي خود فرد و يا افراد ديگر ،مطرح باشد.
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 .6مسؤوليت و تعهد اجتماعي:
الف) اهتمام به ايفاي نقش و مسؤوليت اجتماعي انجمن در نقد و بررسي
زمينههاي مشكالت جامعه با رويكرد پيشگيرانه و آيندهنگر و ارائه
راهكارهاي علمي جهت رفع آنها به مسؤوالن ؛
ب) اهتمام انجمن نسبت به ارائه آموزشهاي عمومي و ترويجي و
ارتقاي سطح آگاهيهاي علمي و تخصصي جامعه و كمك در برگزاري
سمينارها ،كنفرانسها و همايشهاي علمي در سطح ملي و جهاني ؛
ج) تأكيد بر عقالنيت در مديريت ،ترويج خردورزي ،روح تحقيق و تتبع،
تفكر و رويكرد علمي در مديريتها و فرهنگ عمومي.
 .7حقيقتجويي و دانشورزي:
الف) تحقيق و كشف حقيقتهاي نو ،اصالح افكار اشتباه ،غلبه بر ناداني
و جهل ،به عنوان يكي از متعاليترين اهداف بشريت ،از مهمترين
رسالتهاي انجمنهاي علمي است ؛
ب) احترام به تحقيقات علمي و تشويق ايدههاي نو و همكاري در انجام
آنها ؛
ج) تعهد نسبت به انتشار نتايج تحقيقات و يافتههاي علمي از طريق چاپ
در مجالت ،سخنراني در همايشها و محافل علمي و راههاي مناسب
ديگر جهت بسط و گسترش علوم و فناوري ؛
د) ارتقاي ضوابط و معيارها و قوانين حرفهاي ،در رشتههاي مختلف علمي
و تطبيق آنها با استانداردهاي ملي و يا بينالمللي در انجام تحقيقات ؛
هـ) نقد و برخورد توام با احترام نسبت به نظرات علمي و حرفهاي
ديگران ؛
و) بكارگيري بيشترين معيارهاي عقالني ،علمي و اخالقي در انجام
فعاليتهاي اجتماعي خود و همكاران.
 .8آزادي علمي:
الف) ارائه بدون سانسور انتقادها بر پايه آموختهها و مطالعات خود ،در
جهت بهرهگيري و ارتقاي فرصتها و ايفاي مسؤوليتها ؛
ب) تأمين فضاي امن و آزاد و بكارگيري روشهايي كه موجب بيان
آزادانه عقايد شود ؛
ج) تشويق نظرات انتقادي و ايجاد فضاي انتقادپذيري.
 .9رفتار و آداب دانشگاهي (آكادميك):
الف) تاكيد بر هويت علمي انجمن به عنوان نهادي مسؤول و مستقل و
غيروابسته به سازمانهاي دولتي و غيردولتي ؛
ب) انعكاس و ارائه نظرات كارشناسي و تصميمات مهم انجمن از طريق
مسؤوالن اجرايي و نشريات ،به ساير انجمنهاي علمي و مراجع ذيربط
و افكار عمومي ؛
ج) بهرهگيري از رهيافتهاي علمي جهاني و تطبيق و بهكارگيري آنها
متناسب با شرايط و نيازهاي بومي ؛

د) روزآمدي دانش اعضاي انجمن با بهرهگيري از جديدترين منابع،
اطالعات ،روشهاي علمي و توانمنديهاي حرفهاي.
 .10حرمت آموزش و پژوهش:
الف) تعهد هميشگي اعضاي انجمن به آموزش و پژوهش به عنوان يكي
از مسؤوليتهاي علمي و حرفهاي ؛
ب) ضرورت ارتباط و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي توسط اعضاي
انجمن به نهادها و دستگاههاي اجرايي كه بيشترين ارتباط علمي و
حرفهاي را با زمينه تخصصي آنها دارند ؛
ج) همكاري انجمن در زمينه ارزيابي سطح علمي دانشگاهها ،مراكز
پژوهشي ،كيفيت توليد و بهرهوري در واحدهاي صنعتي ،اداري و خدماتي.
References:
•
http://www.academicsenate.ilstu.edu/documents/code of ethics_Dec 1970
• Siegler m. identifying the ethical aspect of
clinical practice. Bulletin the American college
of surgeons 1996;81(11): 23_25
• http://www.waikato.ac.nz/hrm/internal/policy/
code thic1.html
• http://www.ethicsweb.ca/codes/coe3.htm
• http://www.secretarriat.concordia.ca/policies/
bd/en/BD_4.shtml

سپس اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را درباره پیشنویس اصول
مشترک اخالقی انجمنهای علمی اعالم و بر موارد زیر تأکید کردند:
 پایهگذاری آموزش اخالق از خانواده و مهدکودک تا آموزش وپرورش
 ریشهیابی عدم رعایت اخالق در جامعه -باالبردن قدرت قانونی انجمنهای علمی

شمارههای  1و  ،2بهار و تابستان 1388
فصلنامه علمی  -پژوهشی اخالق در
علوم و فناوری منتشر شد.

در این شمارهها مطالب زیر را میخوانیم:
اخالق ،فناوری اطالعات و رفتار شهروندی سازمانی ،تأثیر دیدگاه اخالقی
مدیران عالی بر کیفیت گزارشهای مالی شرکتها ،اخالق در فناوری
اطالعات و آسیبشناسی اخالق ارتباطات ،نقش بازاریابی اخالقی در
رفتار خرید مصرفکنندگان موادغذایی ،پرداختهای خارج از چارچوب
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در سازمانها ،رویکردی طبقهبندی شده به حوزه اخالق اطالعات،
اخالق در پژوهشهای زیست پزشکی بر روی آزمودنیهای انسانی،
چارچوبی برای پژوهش در اخالق رسانه ،نگاهی به معضالت و الگوی
راهبردی ترویج اخالق در سازمانهای آموزشی ،حقوق پدیدآورندگان و
منافع عمومی در کتابخانه رقومی ،موازین اخالق پزشکی و اعالم خبر
بد به بیماران ،نقش ترویج کشاورزی در ارتقاء اخالق زیست محیطی
کشاورزان ،مالحظاتی پیرامون اعالمیه جهانی اخالق زیستی و حقوق
بشر.
فصلنامه علمی  -پژوهشی اخالق در علوم و فناوری آماده پذیرش
مقاالت پژوهشی ،مقاالت مروری ،نقد ،بیان دیدگاه ،مقاالت کوتاه ،نامه
به سردبیر ،پاسخنامه به سردبیر در هر یک از زمینههای مرتبط با اخالق
است .عالقهمندان جهت آگاهی از نحوه چاپ مقاالت در این فصلنامه
میتوانند به راهنمای نگارش مقاالت بر روی وبگاه انجمن به نشانی:
 www.iranethics.irمراجعه نمایند.
مجله علمی  -پژوهشی اخالق در علوم و فناوری با صاحب امتیازی
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری بهصورت فصلنامه منتشر میشود
و آماده پذیرش مقاالت در هر یک از زمینههای مرتبط با اخالق از جمله:
فلسفه اخالق ،آموزش اخالق ،اخالق در آموزش ،اخالق در پژوهش،
اخالق و قانون ،اخالق اجتماعی ،اخالق زیست محیطی ،اخالق و
خانواده ،اخالق و رسانه ،اخالق در مهندسی ،اخالق حرفهای ،اخالق
جنسی ،اخالق و صنعت ،اخالق در مدیریت ،اخالق زیستی ،اخالق و
هنر ،اخالق و ادبیات ،اخالق در حکمرانی ،اخالق و سیاست ،اخالق در
ورزش ،اخالق و ژنتیک ،اخالق و حقوق زنان ،اخالق پزشکی ،اخالق و
دین ،اخالق در تجارت ،اخالق و تبلیغات ،اخالق و نظامیگری ،اخالق و
حقوق حیوانات ،اخالق و مدیریت آب ،اخالق و مدیریت معادن ،اخالق و
جنگلداری ،اخالق و هوافضا ،اخالق و جهانی شدن ،اخالق و موجودات
دستکاری شده ژنتیکی و  ...میباشد.
نویسندگان میتوانند مقاالت خود را با رعايت راهنماي نگارش مجله به
پست الکترونیک  info@iranethics.irارسال نمایند.

جایزه ابنسینا برای اخالق در علم و فناوری
به دانشمند چینی اهدا شد

سومین جایزه ابنسینا برای اخالق در علم و فناوری در مراسمی در مقر
یونسکو (پاریس)  18دسامبر  2009توسط مارسیوباربوزا قائم مقام مدیر
کل این سازمان به پروفسور «کی یو رنزونگ» دانشمند چینی اهدا شد.
پروفسور رنزونگ از پیشگامان عرصه اخالق زیستی است .وی نایب
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رئیس کمیسیون اخالق وزارت بهداشت چین ،استاد و رئیس آکادمی
علمی در مرکز اخالق زیستی دانشگاه پکن ،استاد افتخاری مؤسسه
فلسفه چین و عضو گروه مبارزه با ایدز سازمان ملل است.

از پروفسور «رنزونگ» تاکنون  20کتاب و  280مقاله در خصوص مسائل
اخالقی منتشر شده است.
جایزه ابنسینا به پیشنهاد وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری جمهوری
اسالمی ایران در سال  1381به تصویب سازمان جهاني یونسکو رسیده
است و هر دو سال به دانشمندان مبرزي كه در زمينه اخالق در علوم
و فناوري به كار تحقيق و پژوهش پرداخته باشند از کشورهای مختلف
تعلق میگیرد .جایزه ابنسینا برای اخالق در علوم و فناوری در سال
 2003به خانم پروفسور سامرويل از دانشگاه مكگيل در کانادا و در سال
 2006به پروفسور دار از شخصیتهای علمی عمان اعطا شد.

برگزاری سمینار ملی فضای مجازی،

مالحظات اخالقی ،حقوقی و اجتماعی
سمینار ملی فضای مجازی ،مالحظات اخالقی ،حقوقی و اجتماعی 23
آذر ماه سال جاری با همکاری سه نهاد :مرکز پژوهشی سیاستهای
فضای مجازی ،مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه
تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران در دانشکده مطالعات جهان
دانشگاه تهران برگزار شد.
از اهداف این سمینار میتوان به شناخت بهتر ماهیت و ابعاد دگرگونیهای
جامعه اطالعاتی و تبعات کاربردهای فنآوریهای اطالعاتی و ارتباطی
اشاره کرد.
محورهای اصلی سمینار عبارت بودند از :اخالق در فضای مجازی ،حقوق
در فضای مجازی ،مالحظات اخالقی جامعه اطالعاتی ،جرایم سایبر،
تیپشناسی جرایم مجازی ،مقوالت مرتبط با دسترسی به اطالعات،
شئون انسانی در عصر دیجیتال ،حریم شخصی در فضای مجازی ،دزدی
هویت در فضای مجازی ،پدیده وبگاههای غیراخالقی.
در این سمینار که دکتر یونس شکرخواه دبیر علمی آن بود ،دکتر
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کاظم معتمدنژاد ،دکتر سعیدرضا عاملی ،دکتر شهیندخت خوارزمی،
رضا باقری اصل ،مهندس نصرا ...جهانگرد ،مهندس محسن بارزی،
دکترعلی صباغیان ،دکتر فرهاد اعتمادی ،دکتر حسین ابراهیم آبادی،
دکتر محمدجواد محمدی و دکتر یونس نوربخش به ارائه دیدگاههای
خود پرداختند.

خوشامد به اعضای جدید انجمن
در زمستان سال جاری 13 ،تن به اعضای جدید انجمن افزوده شدند:
•آقای امین امینی ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران
•آقای دکتر دردی قوجق ،دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی بابل
•آقای دکتر محمدرضا محبوبی ،مدیر گروه ترویج و آموزش
کشاورزی و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان
•آقای دکتر سعید مرزبان راد ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد
•خانم دکتر آمنه سادات کاظمی ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی
•آقای دکتر علی رحیمیپور ،استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز
•آقای دکتر یداهلل دادگر ،عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه
شهید بهشتی
•آقای سید آیتاهلل میرزایی ،دستیار پژوهشی پژوهشگاه اطالعات و
مدارک علمی ایران
•آقای پژمان غیوری پیرسلطان ،مدیر آموزش شرکت ایران یاسا
•آقای دکتر سید ربیع مهدوری ،استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
و رئیس انجمن فیزیک پزشکی ایران
•آقای دکتر عبدالحمید مهدوی دامغانی ،مدیر گروه کشاورزی
اکولوژیک پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
•آقای سید شهابالدینی معین الدینی ،دانشجوی کارشناسی ارشد
کشاورزی اکولوژیک دانشگاه شهید بهشتی
•آقای دکتر محمد نیاکان ،عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی
شاهد
انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری حضور این عزیزان را در جمع
خود گرامی میدارد.

معرفی موسسه جهاني اخالق
موسسه جهاني اخالق ،نهادی مستقل ،غیردولتی و غیرانتفاعی است
که فعالیت خود را در سال  1990در شهر راکلند ایالت متحده آمریکا

آغاز کرده است .هدف این موسسه ترویج ارزشهای اخالقی در سطح
بینالمللی و فراهم نمودن ابزارهای الزم
جهت تصمیمگیریهای اخالقی میباشد.
این موسسه اصول مشترک اخالقی همه
اعضا را بدون در نظر گرفتن نژاد ،سن،
مذهب و جنس چنین بیان میکند:
 صداقت و درستکاری مسؤولیتپذیری و پاسخگویی متقابلنسبت به وظایف خود
 رعایت انصاف در مناسبات فردی و اجتماعی احترام به حقوق شهروندان دلسوز بودن در هر موقعیتاز فعالیتهای این موسسه میتوان موارد زیر را نام برد:
 ارائه برنامههای آموزشی در زمینه اخالق انجام تحقیقات علمی در زمینه اخالق در سطوح بینالمللی ارائه کدهای اخالقی سازمانها برگزاری گردهماییها و سخنرانیهای مرتبط با اخالق در سطحملی و بینالمللی
 انتشار هفته نامههای خبری مرتبط با اخالق بهصورت آنالینعالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به وبگاه این موسسه
به نشانی www.globalethics.org :مراجعه نمایند.

معرفی کتاب
کتاب «هنر و اخالق» به کوشش «خوزه لوییس برمودس» و «سباستین
گاردنر» با ترجمه مشیت عالیی در
شمارگان  2000نسخه و با قیمت
 8700تومان از سوی مرکز تألیف،
ترجمه و نشر آثار هنری (فرهنگستان
هنر) انتشار یافته است .این کتاب
مجموعه چهارده مقاله تخصصی است
که به پیوند میان زیباشناسی و اخالق
میپردازد.
این مقاالت به قلم فیلسوفان و
فلسفهپژوهان معاصر از منظرهای گوناگون و در بزرگداشت مقام
«مایکل تنر» فیلسوف کیمبریج نوشته شدهاند.
مقاالت «اخالق و زیباشناسی» از مایکل تنر« ،هنر و آموزش اخالقی»
نوشته کریستفر همیلتن« ،دانش ممنوعه :چالش اخالقگریزی» نوشته
میتوکی یران« ،اخالقیات تخیل و عوالم داستانی» از مری مادرسیل،
«احساساتیگری» نوشته مایکل تنر« ،مفهوم انحطاط» نوشته خوزه
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لوییس بردموس« ،تحوالت انتقادی» از ارن ریدلی و «عشق در اپرای
ریشارد واگنر» نوشته راجر اسکروتن در این کتاب آمده است.
مقالههای «ژرفای اخالقی و هنر تصویری» نوشته جان آرمسترانگ،
«کانت و آرمان زیبایی» نوشته آنتونی سویل« ،تراژدی و ارزش از نظر
شوپنهاوئر» نوشته الکس نیل« ،تراژدی ،اخالق و متافیزیک» نوشته
سباستین گاردنر« ،نیچه :بازاندیشی در هنر» از کریستفر جاناوی و «هنر،
بیان و اخالق» نوشته کالین الیس را نیز در این اثر میخوانید.
در فصل نهم این کتاب آمده است :در تاریخ دور و دراز هنرهای بصری،
کرات محتوایی اخالقی به آثار خود بخشیدهاند .هنر نقاشی
نقاشان به ّ
ً
مدتهای مدید عمدتا به تصویر و بازنمایی دقیق شخصیتها ،کارها و
وقایعی اختصاص داشت که خوب ،فاخر یا درخور احترام تلقی میشدند.
با این وصف ،بعضی از نظریهپردازان چنین پنداشتهاند که نقاشی میتواند
کاری بیش از ترسیم مضامین اخالقی انجام دهد و آن عمق بخشیدن
به درک اخالقی ماست .در واقع ،این فکر که نقاشی دامنه فهم اخالقی
ما را به نحو قابل مالحظهای گسترش میدهد در بعضی نظریههای
مهم هنر و زیبایی دیده میشود .یکی از این نظریات تأثیرگذار این بود
که زیبایی مرئی و محسوس از زیبایی روح خبر میدهد و زیبایی روح
خود جنبهای از خیر مطلق است .نقاشی میتواند تصاویری بیافریند که
زیبایی آنها همه زیباییهای طبیعی دیگر را تحتالشعاع قرار داده ،نتیجت ًا
به بیننده امکان دهد زیبایی معنوی را بشناسد .چنین شناختی از سوی
بیننده خود ویژگی اصلی هستی اخالقی را تشکیل میدهد .نظریه دیگر
دایر به وظیفه اخالقی هنرهای تصویری ساخته و پرداخته راسکین است.
به زعم او ،هدف واقعی نقاشی ترسیم و ضبط نمودها و ظواهر محسوس
و مرئیست ،به ویژه نمودهایی که مهمترین حقایق مربوط به موضوع
خود را به ما انتقال میدهند .راسکین ،به دلیل اعتقادش در مورد نیات
خدا ،چنین حقایقی را شالوده اخالقی میپنداشت .هریک از نظریاتی که
به اختصار آورده شده است بر پایه مفروضاتی فلسفی استوار است که
امروزه عموم مردم به آن باور ندارند .هیچ یک از این دو را نمیتوان
برای طرح این ادعا به کار گرفت که هنرهای تصویری به اعتالی درک
اخالقی ما کمک میکنند ،اما هر دو گواه این واقعیتند که دوستداران
جدی و هوشمند نقاشی چنین تصوری داشتهاند.

برگزاری همایش ملی حقوق و اخالق
در زیست فناوری

به همت کمیته حقوق ،اخالق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری
و انجمن علمی حقوق پزشکی همایش ملی حقوق و اخالق در زیست
فناوری در روزهای  28و  29اردیبهشت ماه  1389برگزار میشود.
محورهای این همایش عبارتند از :ایمنیزیستی ،مهندسی ژنتیک و
استاندارد.
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از اهداف همایش مذکور میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
• فراهم نمودن امکان هماندیشی میان صاحبنظران حقوق ،اخالق
و استاندارد در زیست فناوری و ایجاد و تحکیم تعامل میان آنها
• فرهنگسازی و تعمیق دانش حقوق زیست فناوری و اخالق زیستی
در کشور
• طرح موضوعات نوین ،جهتدهی به تحقیقات ،شناسایی اولویتهای
تحقیقاتی و زیرساختارهای مورد نیاز در زمینههای حقوق زیست
فناوری ،اخالق زیستی و استانداردهای زیست فناوری
موضوعات قابل بررسی در این همایش عبارتند از:
1 .1ظرفیتهای قانونی در عرصههای ایمنیزیستی و مالکیت فکری
در زیست فناوری
2 .2طرق تضمین «حق بر سالمت» در ایمنیزیستی
3 .3اصل «محرمانگی» در نحوه رهاسازی و موضوع «شرایط
اضطراری» در ایمنی زیستی
4 .4مکانیزم داوری در خصوص رسیدگی به شکایات ناظر بر تخلفات
ایمنیزیستی
5 .5سیاست قضایی و کیفری برای تخلفات و جرایم مربوط به
مهندسی ژنتیک
6 .6تضمینات حقوقی و اخالقی پژوهشگران و کاربران در عرصه
مهندسی ژنتیک
7 .7مسؤولیتپذیری و جبران خسارت در مهندسی ژنتیک
8 .8پروتکل کارتاهنا ،تجارت و حمل و نقل محصوالت تراریخته
9 .9برچسبگذاری محصوالت تراریخته و حقوق مصرفکننده
1010حقوق محیطزیست و حفاظت از تنوع زیستی
1111تجاریسازی دستاوردهای زیست فناوری و حقوق رقابتی
1212حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراعات در زیست فناوری
1313موازین بینالمللی حقوق زیست فناوری ،اخالق زیستی و مطالعات
تطبیقی
1414حقوق و اخالق زیستی در سند ملی زیست فناوری ،سیاستهای
کلی نظام ،مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و برنامههای
توسعه
1515چالشهای حقوقی و اخالقی تحقیقات پیرامون اعضاء و عناصر
متشکله بدن انسان
1616استانداردهای مورد نیاز برای محصوالت ،تجهیزات ،تأسیسات،
روشها و فرایندهای مهندسی ژنتیک
1717مهندسی ژنتیک و چالشهای فقهی ،حقوقی و اخالقی آن
عالقهمندان جهت کسب اطالعات بیشتر برای ارسال مقاله
و شرکت در همایش میتوانند به وبگاه همایش به نشانی:
 http://biodc.ir/web/ray/hamayeshمراجعه نمایند.

