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 ناصر الدین علی تقویاندکتر 

 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 و 

ت مدیره انجمن ایرانی اخلاق در عضو علی البدل هیئ

 علوم و فناوری

 

 

 

 

 

 

 

یار پژوهشکده مطالعات ، استاد 2531متولد  ناصر الدین علی تقویان دکتر
یزی ر مشاور مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهفرهنگی و اجتماعی و 

 ، تحقیقات و فناوری است. فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
 دکتر ناصر الدین علی تقویان مدارج خود را در دوره کارشناسی در رشته

را د اسی ارشکارشن، دوره واحد تهران شمال اسلامیفلسفه از دانشگاه آزاد 
ه ی و درجاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگاز پژوهشگدر رشته فلسفه 

 دریافت کرد.  از دانشگاه خوارزمی را دکتری فلسفه آموزش و پرورش
  

 

 های اجرایی سوابق و مسئولیت
به عنوان  سرادهیوقت در انتشارات قص، کار پاره2531تا  2533از  

 .یو مترجم  متون حوزه علوم انسان ابیارز راستار،یو
 .یعموم فهی، خدمت نظام وظ2511تا  2531 از 
به عنوان  سرادهیوقت در انتشارات قص، کار تمام2511تا  2511 از 

 .یو مترجم متون حوزه علوم انسان ابیارز راستار،یو

وزارت علوم،  یاجتماعـی، کار در معاونت فرهنگ2511تا  2511 از 

 .به عنوان کارشناس یو فناور قاتیتحق

 .، کار به عنوان مترجم آزاد2511تا  2511از  
 زیتبر سیگلد یخارج یها، کار در آموزشگاه زبان2531تا  2511از  

 .رعاملیمقام مدو قائم ییاجرا ریبه عنوان مد
 یزیرو برنامه یگذاراستیدفتر س رکلیتا اکنون، مشاور مد 2531 از 

 .ت علوموزار یو اجتماع یفرهنگ
پژوهشکده  یپژوهش یعلم ئتیدر ه تیتا اکنون، عضو 2531 از 

 .یو اجتماع یمطالعات فرهنگ
در  یارشتهانیمطالعات م یپژوهشیفصلنامه علم یتخصص ریدب 

 .(2531)یعلوم انسان
 رانیا یفرهنگ قاتیتحق یپژوهشیفصلنامه علم یتخصص ریدب 
(2531.) 

 

 پیشینه پژوهشی
 هاالف( طرح ها و همایش 

، مجری طرح پژوهشی «اسلامی شدن دانشگاه در ایران»، 2515 
 اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.ـبرای معاونت فرهنگی

 هایای در دانشگاهرشتهنگاهی به وضعیت مطالعات میان»، 2511 
، مجری طرح پژوهشی برای معاونت «برجسته جهان

 فناوری.اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و ـفرهنگی

، همکاری در اجرای چندین طرح پژوهشی در حوزه 2511تا  2511 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات ـآموزش عالی برای معاونت فرهنگی

 و فناوری.

تدوین الگوی خودارزیابی آموزشی »، همکاری در اجرای طرح 2513 

های ، برای آموزشگاه زبان«EFQMبر اساس مدل مدیریت کیفیت 
 تبریز. خارجی گلدیس

رک ، طرح مشت«نقش اخلاقی و تربیتی استاد»، دبیر همایش 2535 
 .2535معاونت فرهنگی وزارت علوم و دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت 

ناظر بر آموزش  یهاو برنامه هااستیس »، طرح پژوهشی 2531 
پژوهشکده ، «رانیشمال شرق ا ایدر کشوره یالمللنیب یعال

 ی.و اجتماع یمطالعات فرهنگ

انجمن هیات مدیره پژوهشی  اعضای –کوته نوشت زندگینامه علمی   
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ی زنانه از زندگی احساس امنیت در تجربه»، طرح پژوهشی 2533 
 ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.«دانشگاهی

، «نقش جنسیت در ساختار کنش دانشگاهی»، طرح پژوهشی 2531 
 ی.و اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ

اقتصادِ سیاسیِ جنسیت و تاریخ آموزش عالی »، طرح پژوهشی 2533 
ی )در دست و اجتماع یمطالعات فرهنگ پژوهشکده، «ایران نوین در

 اجرا(.

 یکالبد شنهاداتیارائه پ»، همکاری در طرح پژوهشی 2533 
ه و فرهنگی؛ نمون اجتماعی بر عوامل دیآموزش عالی با تأک یفضاها
 یموسسه پژوهشی معمار، «پنج دانشگاه منتخب ایران ،یمورد

 .شبستان

 ب( کتب و مقالات

زن، ، نوشته کریستوفر فال«فلسفه به روایت سینما»کتاب ترجمه  
 .2511سرا، تهران، انتشارات قصیده

، «درباره فیلم، ملاحظاتی فلسفی درباره چیستی سینما»ترجمه کتاب  
 .2511سرا، تهران، استیفن میولهال، انتشارات قصیده

دگار ، نوشته اندرو ا«مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی»ترجمه کتاب  
پیتر سجویک، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی  و

 . 2511وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

وشته ، ن«شناسی، مفاهیم کلیدی در فلسفهشناخت»ترجمه کتاب  
 .2513کریستوفر نوریس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

انتشارات ؛ «رسانشیهابرماس، زبان و کنش هم»نگارش کتاب  
 .2533 ،سرادهقصی

چارد ؛ نوشته ری«مثابه سیاست فرهنگیفلسفه به»ترجمه کتاب  
 . 2531رورتی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

شناختی مطالعات شرط روشفهم انتقادی، پیش»مقاله  
، ایرشتهمطالعات میان، فصلنامه علمی پژوهشی «ایرشتهمیان

2531 

لمی ، فصلنامه ع«ری هنجارمندیکاربردشناسی تجربی و کس»مقاله  
 .2535، ایرشتهمطالعات میانپژوهشی 

ه ، فصلنام«رویکرد اجتماعی و فرهنگی در حوزه آموزش زبان»مقاله  
 .2531، تابستان تحقیقات فرهنگیعلمی پژوهشی 

؛ پژوهشکده ها و راهکارهاهای آزاداندیشی: موانع، چالشکرسی 
 .2535مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

أملات دانشگاه: ت؛ در «تبارشناسی نسبت دانشگاه و سیاست»اله مق 
؛ به کوشش رضا ماحوزی؛ پژوهشکده مطالعات نظری و تجربه ایرانی
 .2533فرهنگی و اجتماعی؛ 

دانشگاه: تأملات در ؛ «آینده سرمایه اجتماعی دانشگاهیان»مقاله  
 پژوهشکده مطالعات ی؛به کوشش رضا ماحوز ؛یرانیو تجربه ا ینظر

 .2533 ی؛و اجتماع یفرهنگ

لنامه ؛ فص«هویت: میراثی از گذشته یا انتخابی برای آینده»مقاله  
ای در علوم انسانی، تابستان رشتهعلمی پژوهشی مطالعات میان

2531. 

در  یالمللنیب یناظر بر آموزش عال یهاو برنامه هااستیس»مقاله  
شدن آموزش  یالمللنیبدر کتاب  «رانیشمال شرق ا یکشورها

 یپژوهشکده مطالعات فرهنگ، به کوشش رضا ماحوزی، ایدر آس یعال
 .2533ی، و اجتماع

، در کتاب مجموعه جستارهایی «نمادها ریناپذتحمل یسرکش»مقاله  
 .2533درباره پلاسکو، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 

پرسش از »، در کتاب «تیدوره مجازدانشگاه در جهان»مقاله  
، به کوشش جبار رحمانی، پژوهشکده مطالعات «گاه ایرانیدانش

 .2531فرهنگی و اجتماعی، 

وشش ، به ک«فلسفه دانشگاه»، در کتاب «هابرماس و دانشگاه»مقاله  
 .2533رضا ماحوزی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 

شش ، به کو«و مصرف فرهنگ دیدانشگاه و تول ،یختگیفره»مقاله  
 .2533پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، رضا صمیم، 

نقد رویکرد حاکم بر بخش آموزش زبان در برنامه درسی »مقاله  
، تابستان 13، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، شماره «ملی

2533. 

، پژوهشکده مطالعات ، «امنیت دختران دانشجو»گزارش سیاستی  
 .2531 ،یو اجتماع یفرهنگ
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 یزپایت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل ااعضای هی
ماه و  آبان 21ماه،  مهر 21جلسه به ترتیب در تاریخ های  5سال جاری 

ماه، تشکیل دادند که در ادامه خلاصه ای از دستور جلسات و  آذر 21
 مصوبات هر جلسه ارایه می شود:

 

 9911جلسه مهرماه 

 

 دستورجلسه:
با وزارت علوم و دانشگاه  یقرارداد طرح اخلاق دانشگاه یریگیپ .2

 یبهشت دیشه
 ر یدکتر مالم -رانیا یعلم یانجمنها یگزارش مجمع شورا .1

 انجمن یمردم یجلب کمکها یسته هاب .5
 ییکارگروه امور دانشجو .1
 ماه دوم سال انجمن1 یها یسخنران .3
 یها و امور جار تهیگزارش کار کم .1
 

 جلسه: صورت
با وزارت علوم و دانشگاه  یقرارداد طرح اخلاق دانشگاه یریگیپ 

 یبهشت دیشه
قرارداد با وزارت علوم طی پیگیری نهایی: طرح مورد بحث های کارشناسی 

قرار است آقای دکتر شریفی با دکتر غفاری معاون فرهنگی قرار گرفته و 
ی درباره این موضوع داشته باشند و نتیجه نهایی را آقای وزارت جلسه

 دکتر شریفی بصورت تلفنی به آقای دکتر شامخی اطلاع خواهد داد.
طرح پیشنهادی به دانشگاه شهید بهشتی: نامه طرح پیشنهادی به دانشگاه 

تایید دانشگاه قرار گرفت و قرار شد پرپوزال پیشنهادی ارسال شد و مورد 
 برایشان ارسال گردد و کار شروع شود.

 

 ریدکتر مالم -رانیا یعلم یانجمنها یگزارش مجمع شورا 
 ارائه شد و مهم ترین مطالب ارائه شده:  31گزارش مجمع سال 

 تیرماه 13برگزاری مجمع عمومی در تاریخ  .2
 توسعه با محوریت آموزش عالیبرگزاری همایش راهبردهای  .1
 سال 31تجلیل از فرهیختگان بالای  .5

 تفاهم نامه با دانشگاه علامه طباطبایی برای استفاده از ساختمان .1

 به روز رسانی سایت .3
 پیگیری سند شورا و وزارت خانه .1

 ساعت( 2131جلسه هیات مدیره ) 11تشکیل  .3

 بازبینی و اصلاحات آیین نامه های داخلی .1
 لات مالی انجمن ها و تسهیل امور مالیاتی اونهاپیگیری رفع مشک .3

 انجمن( 211افزایش تعداد اعضا ) .21
گزارش بازرس انجمن درباره بحث مالیات انجمن ها و  پیگیری  .22

 معافیت مالی انجمن ها بود.
 

  انجمن یمردم یجلب کمکها یبسته ها 
نامه مناسبی با توضیح اهداف انجمن و خدماتی که انجمن میتواند انجام 

هد توسط دکتر معین در بسته ها قرار گیرد به اضافه مجموعه سخنرانیها د
 و نشریات انجمن که جعبه پر شود.

 

 یی کارگروه امور دانشجو 
 جامعه هدف عمدتا دانشجویان و فعالیتهای آنها می باشند.

 دانشگاه ها کانونهایی با موضوع اخلاق شکل بگیرد. پیشنهاد شد در
که یک همایش اخلاق برای اعضای علمی پیشنهاد دیگر این بود 

 دانشجوئی برگزار شود.
 

 : ماه دوم سال انجمن1 یها یسخنران 
تاریخ اخلاق دانشگاهی و چالش  -2لیست سخنرانی های پیشنهادی:  

ارزیابی قانون پیشگیری تقلب  -1های کنونی آن مخصوصا در دوره کرونا 
سی موارد عملی و برر -5علمی؛ محدودیتها و دلیل اجرا نشدن آن   

اخلاق عمومی پس از کرونا در   -1مطالعات موردی سوء رفتارهای اخلاقی 
نسبت اخلاق و  -1چگونگی ارتقا اخلاق آموزش و پژوهش  -3جامعه 

نسبت اخلاق و آزادی های علمی در دانشگاه ها  -3استقلال دانشگاه ها 
خنران س -اخلاق و عدالت براساس و پایه شاخص های بین المللی -1

در اولویت قرار  1، 1،3، 2،1پیشنهادی دکتر سیدعلی محمودی. )موارد 
 گرفت(

در مورد مسائل آموزش عالی و کرونا  آقای دکتر میلی منفرد لیست 
ار در اختیرا اساتیدی که در این حوزه فعالیت و پژوهش های جدیدی دارند 

 کمیته اجتماعات قرار خواهند داد.

ت مدیرۀ انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوریامصوبات هی  
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نان در جلسه کمیته اجتماعات بررسی و نهایی مقرر شد عناوین و سخنرا
 شوند و سپس در اختیار هیات مدیره قرار گیرد. 

 

 :جاری امورگزارش کار کمیته ها و  

عضویت: در خصوص عضویت خانم دکتر غضنفری پذیرفته شد و  .2
 عضویت آقای عظیمی رد شد.

مقرر شد یک گروه سه نفره متشکل آقای دکتر معین، خانیکی و آقای  .1
وری جهت تدوین یک بیانیه جدید در خصوص شرایط حال حاضر منص

 جامعه تشکیل شود.

پیشنهاد شد در هرجلسه زمانی را برای اخبار به عنوان موضوع خارج  .5
 از دستور داشته باشیم

 

 9911 آبان ماهجلسه 

 

 :جلسه دستور

 دانشگاه و علوم وزارت با دانشگاهی اخلاق طرح قرارداد پیگیری .2
 بهشتی شهید

 (علوم وزارت فرهنگی معاون) غفاری دکتر آقای از دعوت .1
 33 دوم سال نیم های سخنرانی برنامه .5
 ها کارگروه سایر مطالب .1
 امورجاری .3

 اخبار .1
 

 :مصوبات جلسه
با وزارت علوم و دانشگاه  یقرارداد طرح اخلاق دانشگاه یریگیپ 

 یبهشت دیشه
قرارداد با وزارت علوم طی پیگیری نهایی: پیگیری اعتبار طرح انجام شده 

 د.پیگیری نماینو در دست کارشناس طرح است و قرار شد دکتر شامخی 
طرح پیشنهادی به دانشگاه شهید بهشتی: پیش نویس قرارداد و طرح به 
همراه نامه به دانشگاه ارسال گردید. آقای دکتر نصیری گفتند پیگیری و 

 .دهنداقدام لازم را انجام می
 

 :33 دوم سال نیم های سخنرانی برنامه 
عناوین سخنرانی ها تایید شد درباره سخنرانان، پیشنهادهای زیر اعلام 

 گردید:

 استقلال و علمی/ اخلاق آزادی و دانشگاهی استقلال و اخلاق .2
آکادمیک: دکتر رضا منصوری و دکتر مقصود  آزادی و دانشگای

 فراستخواه

 روزگار در آن چالشهای و ایران و جهان در دانشگاهی اخلاق تاریخ .1
 رذاک -فراستخواه دکتر -منصوری  دکتر-ها مردی دکتر ما: آقایان

 صالحی

 و پیشگیری قانون و تقلب) ها دانشگاه در اخلاقی سوءرفتارهای .5
 یدکتر سیمای-دکتر روشن -: دکتر اسلامی پناه(تقلب با مبارزه

 در موردی مطالعات کرونا؛ مدیریت در پیشرفته های دانشگاه نقش .1
 زاده لکم دکتر/فتوحی دکتر -پارساپور دکتر جهان: معتبر دانشگاه 5

 

 امورجاری: 
 تجاری و نوآوری فناوری، علمی های انجمن پرداخت حق عضویت اتحادیه

 سازی و شرکت در همایش شهر هوشمند:
به دلیل آنکه انجمن در هیچ از فعالیتهای آن مجموعه همکاری نداشته  

از شرکت در همایش شهر هوشمند صرفنظر میشود و برای همکاری های 
 بیشتر نامه ای به آن مجموعه زده شود.

 

 اخبار: 
 کرونا: 

این موضوع باید به صورت مداوم رصد شود. در حال حاضر موضوعی که 
نت علیه کادر درمان است و نقش رسانه ها در بیشتر دیده میشود  خشو

این دوران بسیار موثر خواهد بود. عنوانی برای سخنرانی های بعد نیز 
 "خشونت و ارتباط آن با پاندمی مانند کرونا"میتواند باشد 

 شورای عالی عتف:
باتوجه به اینکه طی طرحی بخش مهمی از اختیارات شورای عتف از وزارت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری واگذار میشود و این علوم  به معاونت 
موضوع به لحاظ جایگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری مهم است قرار 
شد جلسه فوق العاده انجمن به منظور بحث و بررسی در این مورد با حضور 
اعضای هیات مدیره و آقایان دکتر منادی)رئیس کمیسیون آموزش و 

اون پژوهشی وزارت علوم(، دکتر اسلامی پناه تحقیقات(، دکتر رحیمی )مع
)معاون حقوقی وزارت علوم(، دکتر فرجی دانا، دکتر توفیقی، دکتر سمنانیان 

بصورت مجازی  21آبان ساعت  11با موضوع ارتقای شورای عتف در تاریخ 
 برگزار میشود.

 

 :(علوم وزارت فرهنگی معاون) غفاری دکتر آقای جلسه با 
تشکیل کانون یا انجمنهای اخلاق دانشجویی در دانشگاه  باتوجه به پیشنهاد

ها از آقای دکتر غفاری برای حضور در جلسه انجمن و بحث و اتخاذ 
 تصمیم دعوت شد:

 نظرات و پیشنهادات:
پیشنهاد شد کانون های اخلاق دانشجویی و یا انجمن های  .2

دانشجویی اخلاق در علوم و فناوری در دانشگاه ها تشکیل شود و 
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ای همین منظور نامه و یا بخشنامه ای از معاونت فرهنگی وزارت بر
 علوم به دانشگاه ها ارسال شود.

ع امکان سنجی این موضو بر مبنایقبل از ارسال بخشنامه وبیناری  .1
 با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی وزارت علوم انجام شود.

 این طرح با مصاحبه و نشست اطلاع رسانی شود. .5

ر ند دانشگاه شهید بهشتی میتواند اولین دانشگاه ددکتر نصیری گفت .1
 اجرای این طرح باشد و اعلام آمادگی کردند.

در انتها مقرر شد دکتر غفاری ابتدا یک جلسه ای با اعضای خود داشته 
باشند سپس بعد مشخص شدن پذیرش طرح با نمایندگان انجمن که 

ملیاتی و برنامه عآقایان دکتر خانیکی و منصوری جلسه های داشته باشند 
 آغاز شود

 

 9911 آذر ماهجلسه 

 

 دستورجلسه:
 دانشگاه و علوم وزارت با دانشگاهی اخلاق طرح قرارداد پیگیری .2

 بهشتی شهید

  عتف شورای خصوص در گزارش .1
 ها دانشگاه در اخلاق دانشجویی انجمن تشکیل طرح گزارش .5
 آموزشی پژوهشی، علمی، کمیته گزارش .1
 ها کارگروه سایر مطالب .3
 امورجاری .1

 اخبار .3
 

 مصوبات جلسه:
با وزارت علوم و دانشگاه  یقرارداد طرح اخلاق دانشگاه یریگیپ 

 یبهشت دیشه
طرح پیشنهادی به دانشگاه شهید بهشتی: قرارداد با تایید ریاست دانشگاه 
رسیده و بعد اعمال اصلاحات در معاونت پژوهشی، پیش نویس به بخش 

 هفته آینده قرارداد این طرح بسته میشودحقوقی دانشگاه ارجاع شده و تا 
 مقرر شد آقای دکتر شامخی شخصا موضوع قرارداد را پیگیری کنند.

قرارداد با وزارت علوم طی پیگیری نهایی: باتوجه به پیگیری های انجام 
شده مقرر شد ابتدا قرارداد طرح اخلاق در دانشگاه شهید بهشتی بسته شود 

 فرهنگی وزارت علوم این موضوع پیش برود. و بعد پیشرفت کار با معاونت
 

  عتف شورای خصوص در گزارش 
طبق آخرین صحبتها قرار شده است کمیته ای تشکیل شود که ریاست آن 
رئیس جمهور، قائم مقام وزیر علوم و معاوان اجرایی آن  معاونت فناوری 

 ریاست جمهوری باشد.

دکتر منادی صندوق نکات دیگر: در مذاکره آقای دکتر نصیری و آقای 
 حمایت ازپایان نامه های تحصیلات تکمیلی به طرح اضافه شد.

در ملاقات تعدادی از روسای دانشگاه های بزرگ با رئیس سازمان برنامه 
و بودجه سرمایه ای بیشتر  %11پذیرفتند برای سال آینده بودجه هزینه ای

 افزایش یابد.
 در مصوبه مجلس شورای عتف حذف نمیشود.

 

 تردک) ها دانشگاه در اخلاق دانشجویی انجمن تشکیل طرح گزارش 
 (خانیکی

پیرو صحبت با آقای غفاری؛ باتوجه به تعطیلی چندوقت نتوانستند این 
-موضوع را پیگیری کنند مقرر شد یک جلسه با حضور آقایان دکتر غفاری

 -ادهدکتر رحیم ز -دکتر عسگری )مدیرکل امور فرهنگی(-دکتر خانیکی
 ری و دکتر وحید شالچی در چند روز آینده تشکیل میشود.منصو

 

 :(خانیکی دکتر)  آموزشی پژوهشی، علمی، کمیته گزارش 

آقای دکتر فیرحی که قرار بود  روح مرحوم  با دورد و ادای احترام به .2
نفرند:  دکتر  3بود عضو کمیته باشد در حال حاضر اعضای کمیته 

نجفقلی حبیبی؛ دکتر جعفر میلی منفرد؛ دکتر احسان شمسی 
گوشکی؛ دکتر محمدمهدی مجاهدی؛ دکتر فاطمه راکعی؛ خانم 

 شهیندخت مولاوردی؛ آقای اردشیر منصوری؛ 

ه به صورت مجازی برگزار شد و با دو جلسه با حضور اعضای کمیت .1
همکاری آقای منصوری جمع بندی صحبتها انجام و آیین نامه 
داخلی کمیته علمی، پژوهشی و آموزشی و برنامه آن تهیه شد) به 
پیوست صورت جلسه(. در کل هفت برنامه پیش بینی شده است که 
میتوان از آنها برگزاری دو نشست داخلی برای سال جاری و سه 

ت تخصصی برای سال آینده معرفی نمود همچنین برگزاری نشس
مدرسه تابستانه اخلاق در علوم و فناوری یکی دیگر از برنامه ها می 

امور  -2باشد. این کمیته شامل سه زیر کمیته با عناوین: 
 حلقه، ،کارگاه امور آموزش)همایش، -1مطالعات)پژوهش و تولید( 

 ی ها، مالی( می باشد.امور اجرایی )هماهنگ -5ها( کانون
کمیته علمی، پژوهشی، آموزشی میتواند با برنامه آموزش اخلاق  .5

 دانشگاهی و اخلاق دانشجوئی همکاری داشته باشد

 شیوه نامه کمیته در جلسه ارائه شد و به تصویب هیات مدیره رسید. .1

توصیه شد که رصد تحولات اخلاق در سطح دانشگاه ها و در سطح  .3
الملل انجام شود و در خصوص بخش بین الملل خانم دکتر بین 

یکی خان نوری زاده اعلام همکاری کردند و قرار شد یک جلسه با دکتر
.در این مورد داشته باشند
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 : با عنوان مهر ماه  میزگرد

آثار مستقیم و غیرمستقیم کرانا در اخلاق دانشگاهی و  "

 " راهکارهای دانشگاه ها برای مقابله با آن
 

 : انسخنران

 دکتر علی اکبر افضلیان

 دکتر بابک شکری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با  2533در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا ماه مهر میزگرد
 شکری اکبر افضلیان و دکتر بابکدکتر علی اساتید گرامی آقایان سخنرانی 

 نشست در ادامه ارایه شده است:از  گزیده ای .برگزار شد

 دکتر افضلیان:
رانا ک ریتاث ی،اخلاق دانشگاه یکی د:چند محور دارموضوع مورد بحث امراز 

 را یمن مطالب. مقابله با آن یهاکار راه و در دانشگاه یموارد اخلاق بر این
ر بیشتر و آقای دکتبر آموزش  دیکبا تا ارائه میدهمبا آموزش  ارتباطدر 

نند. ی مبحث را تکمیل میکمسائل مربوط به پژوهش و فناور شکری حالا با

کنم : انما بعثت لاتمم اشاره  )ص(که از رسول اکرم  یمقدمه به سخندر 
 نیا می گن که دی کننم یطلبگ بحثه مکارم الاخلاق. حالا دوستانی ک

کمیل تکه مکارم اخلاق در  بعثت اینهفقط هدف از عنی یدیگر  انما حصره
 بیان میکنم سپس در داخل راامکارم اخلاق  قیمصادابتدا من او شود.

اده استف این مصادیق دانشگاهآموزش چگونه در عنوان میکنمدانشگاه 
فهرست وار می فقط  منگفتند  مصداق مکارم اخلاق ده برای میشود؟
-1 ،خویشتن داری -3شکر، -1صبر،  -5 قناعت، -1 ، نیقی -2گویم، 
ت. اینها مرا -21و  شجاعت-3 ،رتیغ -1 سخاوته،-3 خلقه،حسن 

دیق اما اگر این مصا است. گفته شده مکارم اخلاق یبرامصادیقی است که 
ه ، چگونآموزش ی  بیاوریم، یا حالا به مفهوم عمومی،آموزش دانشگاه را در

 به این مسائل را میتوان .کنمذکر  کنمیمچند نمونه را سعی من  میشوند؟
اید ی بخواهند مراعات کنند باخلاق آموزش دیساتا یعنی ارتباط دهیم. دیاسات

را مراعات  یاخلاق آموزش ها بخواهنددانشجو چه چیزهایی را مراعات کنند؟
چیا را باید مراعات کنند؟ و یک مفهوم هم اینه که من می خوام  کنند

خلاق ا اگر بخواهددانشگاه  یآموزش ستمیسیا دانشگاه  ستمیسویروس 
لاق اخ ایمکارم اخلاق باید چکار کند؟ مصادیق کند  عاتمرا ی رادانشگاه

سلط ت یکی به نظرم چندمورد هست. دیدگاه اساتدیدر آموزش دانشگاه از 
 یم،بگوی نیقین امعادل هم تدریس است. حالاو مهارت در  ییو توانا یعلم

که  یانتظار میرود که مطالباز او  باشد یمتخلق به اخلاق آموزشاگر استاد 
اشد داشته ب شسیدر تدر یو مهارت کاف ییتوانا مسلط باشد، میدهددرس 

شود یک می شود. پس واقع دیمفکه دانشجو مطلب ارائه کند  برایواقعاً و 
 دناوتیم یوقتیک محیط پر چالشی است و  یآموزش طیمحاین تسلط. 

داشته ر صب سعه دیکه به نظرم اسات شودارائه  زیآم تیآموزش به طور موفق
 . اینداشته باشند یبردبارصبر و  و همکاران هادر برخورد با دانشجو باشند،

 یآموزش ستمیس بحث بعدی که ما در است. قیاز مصاددیگر  یکیهم 
و  ی دروسابیعدالت و انصاف در ارز میهست ریدر واقع درگ با آن ادیز

 البقدر  را دانشجو یعملکرد آموزش دیاساتهست.  انیدانشجو یتهایفعال
 امهن انیاز پاکه  یابیارزنمره یا  از  او ی هندد یم انشرسکه به د نمره ای

الت انصاف و عداینجا انتظار میرود که  .کنندیقضاوت مو رساله آنها دارند 
گر ا د ورینمره خوب بگ یدموفق بوده با ییرا مراعات کنند اگر دانشجو

نمره  دبراورده کنرا انتظارات استاندارد  هنستانتو یی خدایی نکردهدانشجو
 صاف رااین ان استاد اگر این عمل نشود خب میتوان گفت د.ریگینم خوبی

م درس معل" )منظور حسن خلق است(. حتی میگویند: است نکرده مراعات
سن یعنی ح "را یپا زیفل گرجمعه به مکتب آورد ط   یار بود زمزمه محبت

 سخنرانی های انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در فصل پاییز
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ک ی می باشد.مهم یلیخ یو انتظار اخلاق اساتید یک شاخص است خلق
وان به عن ی استتعهد شغل ،دیاز منظر اسات یاخلاق آموزشمصداق دیگر 

در  و یرا به خوب ی خودآموزش یها تیکه مسئول عضو هیات علمی و این
 استاندارددر حد  درس دهددر حد استاندارد  د یعنیحد استاندارد انجام بده

موزشی آ اخلاق یک مصداق شغلی به نظرمتعهد  نیا یفایا د.ریامتحان بگ
 است. اما صداقت مصداق که می خواهم بگویم نیآخرو حالا  می شود.

احترام به  است: یک چند موردهم  انیاز نظر دانشجو یشاخص اخلاق
ی، به همکلاس یموزشآ طیمح درکه  یرودمر از دانشجو واقعا انتظا ،گرانید

 کنان احترام بگذارد و یک محیطی توام بابه کارباید  چنینهمو  اساتید
داقت صبه آن  که من در دانشگاهپدید بیایید. مصداق دوم  احترام متقابل

عا از . واقکرد مطرح میتوان را اینجاعدم تقلب که حالا  می گویم. در رفتار
نجام ا نیصادقانه تمر بخوانند،درس انتظار میرود که صادقانه دانشجوها 

 یکه به دست م یجینامه انجام بدهند صادقانه نتا انیبدهند صادقانه پا
، تاامتحاندر  چیز می گنجد. و یعلمدر مفهوم سرقت ارائه کنند که  راآورد 

وها از دید دانشجاخلاق  قیمصاد. این هم نکنند تقلبنامه  انیپاتمرین، 
رش اینجا خوب است این موضوع است. یک موضوع هم به نظرم ذک

عه مجمومیباشد که هم مصداق اخلاق در سیستم آموزش دانشگاه است و 
در که  میداشته باش یمقررات میناتویما نم ی است.مقررات منصفانه آموزش

مجموعه  کهنیا نیتضم .منصفانه باشد ریغاحیانا  ایقابل اعمال نباشد  واقع
 ستمیس اخلاقالزامات مربوط به نظرم   ددار یانواست و کارکرد ر منصافانه

قسمت اما می خواهم حالا در  ی است. دراینجا یک مقدمه را گفتم.موزشآ
ش قابلما در مو  ؟بود هچ یاخلاق یشاخص هااین نا بر وکر ریتاثبگویم بعد 
اخلاق  یارهایمع یراب 23 دیکوو سیرووهمه گیری  ایآ ؟میچکار کن باید

 ایبت بوده مث رشیداشته تاث ریاگر تاث ؟داشته ریدر دانشگاه ها تاث یآموزش
. همین میکن یموشکاف است؟ این را به نظرم باید یک دهبو یمنف رشیتاث

 منفی باید یرتاث نیمقابله با ا یما برا اداشته و حال یمنف ریتاث که بگوییم
اره خوام اش یکه من م . یک نکته ای راستیکامل ن ، بحثمیکن کاریچ

 یخلاقا ایاریشدن مع لیتعط ی باعثاضطرار طیشرا شهیهمکه اینه کنم 
اتفاقات  ایکرانا  مثل این همه گیری یاضطرار طیوقتا شرا یبعض شهینم

 یرددباشد از جمله هم یاخلاق یارهایمقوم مع تونهیدیگر م فورس ماژور
دنبال  میبگرداما اگر بخوایم  .کند تیرا تقو در واقع آنهااحساس مشترک و 

چه محدودیتهایی  23همه گیری ویروس کووید  طیشرا نیااینکه ببینیم 
ز ا یکی م.کنیم یبنددسته را اعمال کرد؟ من این محدودیتها را دوباره

 تمسیس منظربه  ها. حالادانشجوی از منظر کی اعضای هیات علمی،منظر 
 یداین کوو ی،علم اتیه در سمت اعضای فعلا کاری ندارم.آموزش دانشگاه 

 یازس ادهیخوب قابل پ دیاسات یاخلاق یم شاخص هاوباعث شد که کد 23
م این تعهد شغلی است. یعنی اگر بگوی مثلا من می توانم بگویم ؟نباشد

 کامل ارائه کند به طور کامل وتمام  رادرس یک که  این است استاد فهیوظ

و  رهیبگ خوب و روان یلیامتحان خ دپاسخ بده دانشجوهابه سوالات 
 نیا شد که شاید در باعث 23این محدودیتهای کووید  بله استاندارد بگیرد،

 دخواستن یکه م شکلی آن ندنانتو دیاسات شود یعنی جادیا تیمحدود نهیزم
لل خ سهایشان را ارائه کنند. یعنی به یک نحوی در تعهد شغلی اساتیددر

، وارد شده است. یک شاخص دیگر که در مورد اساتید من بیان کردم
 شدن یحضور ریغ این ،بود یهاکار دانشجو یابیانصاف در ارز و لتعدا

را  نیا یک مقدار هادانشجو یهادفاعحتی کلاس ها ، دانشگاه یدوره ها
لا منصفانه به طور کام ندنستانتو ان شایداستادیعنی  .قرار داد ریهم تحت تاث

را  هادانشجو یو در واقع کارها دهندنمره  د ورنیو عادلانه امتحان بگ
ها. به نظر میرسد تا یک حدی محدودیت نامهانیپاارزیابی کنند، از جمله 

باعث چه محدودیتهایی ویروس  نیا هادانشجو ایجاد شد. اما در سمت
؛ ردکفهرست  هم شتریب چه میتوانکنم اگر یم شد؟ من دونمونه  بیان

ه ب هادانشجو یتمنتو کام درس خواندنو تداوم  لیبه تحص یبندیپا
دانشجوها انتظار میرود این است که در از  ی کهارزش اخلاق تحصیل، یک

ه باعث شد ک این ست و حسابی درس بخواند،در ،نهاندخویدانشگاه درس م
گاه دانش طیمح دردیگر  شل شود. دانشجوها یبندیبه نظرم پایک مقدار 

 ند.ندار دیگر متاسفانهتحصیل بود  یبرا راکه  یتعاملات آن دندارن رحضو
 کی د و شایدن دیگر به آن شکل مطلوب وجود ندارشانظارت استاد در کار

 یاخلاق یژگیو ، که یکلیتحصدانشجوها در امر ممارست  مقدار
مت سدر  ی دیگرشاخص اخلاق است، به نظرم کمرنگ شده است.دانشجو

 دار. یک مقنامه انیاپ، نیتمر ،در امتحان است. در رفتار دانشجوها صداقت
که  وداینگونه برداشت ش دیشاو  بگذارد ریتاث توانست ویروساین نظر  به
 ردهک دایپ شیافزا ی شایددر رفتار آموزش هاشجوعدم صداقت  دان زانیم

توسط  زورید یامتحان اتفاقا مربوط به دیروزاست. یکمثال بزنم یک  است.
 فصل اولاز دانشجوها در مربوط به تا  11 از  در آن  یکی از اساتید گرفتند

 تقلبنفر  1که  ش این بودبرداشت ،دانشجوتا  11درس بود هم بوده از این 
همفکری کرده با هم  امتحان نیا شکلی در بهن انفرش 11بودند. نکرده 
ود. نب زانیم نیبه ا ، شایدبود اگر حضوریکه بود  یاتفاق نیابودند. 

 یریگه همت سوء مقابله با اثرایکی راهکارهای  چی هستند؟ راهکارها
 امیروم، مثل دانشجوها ی است. من بیشتر در بحثاخلاق دانشگاه یراب

 راقبم دوب یحضور . ما وقتی امتحاناتاز تقلب با کمک مراقب یریجلوگ
 یحضور ریمراقب غ دیبا ی داشتیم. حالا که غیر حضوری استحضور

 توانیکه م دبازار هم وجود دار در حال حاضر درنرم افزار  یم. کلیداشته باش
 runگر دیبرنامه یک  شوتریکامپ را اگر فیلمش را می گیرد. جلو دانشجو

متوجه  کند خواندنبالا بیاورد شروع به   pdf ویم. یکش یمتوجه مکند 
 است نیابگویم  خوامیم ای دیگرنکته اما من  ویم. یک راه این است،شیم

 یچرا وقت شود؟میاینطوری که چرا  مینیو بب میکن یابیشهیربیایم که واقعاً 
 شهیو ر ودشیم شتریتقلب ب دانشجو تمایلش بهدانشجو میرود از سر  مراقب
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 د ما یکعث شویروس بااین  . به این ترتیب که بگوییممیتر عمل کن یا
 باید بهو  مینیمشخصتر ببی لیخحالا  میدیدیمهم که قبلاً  ینقطه ضعف

دور مراقب باشد دانشجو بذاریم از راه که نرم افزار این .میفکر چاره باش
تقلب نکند به نظرم این چاره کار نیست. چاره کار یک مقدار عمیق تر 

فکر  به ، باید در این زمینهمیکنیم یتیتربو آموزش  است و ما که کار
تقلب  هنیکه زم دبدهکشور رخ  باید در یاجتماع تیترب .مین باشاکشورم
 که ما در ینقدریواقعا ا دینیبیدیگر که م یکشور ها . الان شماکندرا کم ب
مختلف . ، دانشجوهای از کشورهای ستین وجود دارد،ن تقلب اکشورم

-ید میکنینگاه م میروند. وقتی افتهیتوسعه  یکشورها برای تحصیل به

، در ناشیهاژهوانجام پر در کشور های بومی آنکه دانشجو یدنبی
ایی هند. کسدیانجام من اخودشترند و ن صادقاشهاینیتمر در شانامتحانات

ه از ک کنندیکه تقلب م دینیبیم هاییدانشجو در همان کلاس وکشور،
 هکشده به  به این منجر یجهان سوم تیچرا تربند، جهان سوم یکشورها

 تقلب قیاز طر وبه صورت شورتکات  را تیکه راه موفقبار بیایند  یافراد
 .لمان سر جاش هستما واقعا مشک باشد یطور نیا میشود.تا زمانی نیتام
و تدر آموزش  یاخلاق یارهایمع تیامتحانات و عدم رعا در بحثتقلب  نای

 تیسئولم ی این فارغ التحصیل میشود در جامعهوقت ودشیم نمادانشگاه تم
 یم مانکشور و همین وضعی که الان درکند یکار م و دریگیبه عهده م

همه  نیا عنوان مثالشما اگر جامعه را ببیند به  خواهد ماند. دینیب
 . ولی خب منشا آْناست کار درتقلب اینها به نوعی  اختلاسها هایناهنجار

 . به هر حال من فکر می کنمشد یم هایی هست که در دانشگاهتقلب همان
 نیز اا میریگیکه م یتوجه ای میریگ یکه ما م یاخطارباید این در واقع 

 حواسمان این باشد که دانشگاه معیارهای اخلاقی در رویویروس  ریتاث
کر چاره ف باید یدیم ودیخوب نمرا مشکل  یما بزرگ شود. شاید بیشتر جمع

 یمان راتیربتسیستم و  یآموزش ستمیکه س ، چاره اش باید این باشدمیباش
و. من  تاس اصلاح شده کما اینکه در خیلی از کشورها میاصلاح کن ابتدا از

انواده ابعاد مختلف از خرید این است، در  فکر کنم درسی که بتوانید بگی
ن توجه به آ دیتا بالا با نییاز مقاطع پا یمراکز آموزشو در جامعه  تاگرفته 

 شود.

 

 دکتر بابک شکری:
 شرایط در زیستی پژوهشهای اخلاق و پژوهش اخلاق تحقیقات، انجام

 اضطراری
 استانداردهای اصول اخلاقی برای تحقیق در شرایط اضطراری 

در مواقع اضطراری باید توسط  :استانداردهای کلیدی اخلاقی جهانی
محققان، نهادهای بازبینی کننده، سرمایه گذاران، ناشران و تولیدکنندگان 

 (.2رعایت شود )جدول 
 

 : اسناد اصلی راهنمایی اخلاقی9جدول 

( راهنما برای مدیریت مسائل اخلاقی در شیوع 1121سازمان بهداشت جهانی. )
 بیماری های عفونی.

( تحقیق در موارد اضطراری بهداشت 1111شورای اخلاق زیستی نوفیلد. )
 جهانی: مباحث اخلاقی.

 چه چیزی تحقیقات بالینی را در کشورهای در حال توسعه اخلاقی می کند؟ 

 

: استانداردهای اخلاقی که تحقیقات باید در این زمینه 5جدول 

 رعایت کنند

 اعتبار علمی ارزش اجتماعی

 شراکت مشارکتی نسبت خطر و سود مناسب 

 مشارکت عادلانه و داوطلبانه بررسی مستقل 

 احترام اخلاقی برابر برای شرکت کنندگان و جوامع تحت تأثیر

 
در تمام موارد، از جمله موارد اضطراری، تعهد ما حفظ استانداردهای اخلاقی 

ی حال، این استانداردهای اخلاقی جهانالمللی است. با این شده بینپذیرفته
 های خاص سازگار باشند.ممکن است با شرایط و زمینه

 

 ریاضطرا شرایطاستانداردهای اخلاقی و کاربرد آنها در تحقیقات در  

ش های واکنتحقیق باید تنها در صورتی انجام شود که مانع تلاش .2
 اضطراری نشود.

وجه به با ت -در طول تحقیق  به اشتراک گذاری سریع اطلاعات تولید شده
الزامات اخلاقی مانند حفظ محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی اطلاعات 

با افرادی که در تلاش برای پاسخگویی شرکت می کنند نیز  -شخصی 
می تواند به ایجاد تعادل موثر و سودمند متقابل بین تحقیق و پاسخ کمک 

 .کند

ضطراری چگونه باید های تحقیقاتی مشترک در شرایط امشارکت  .1
 باشد؟

تحقیقات باید هم در اولویت های بین المللی و هم در اولویت های محلی 
باشد و بنابراین مشارکت های بین المللی مشترک بسیار مهم هستند., 

های محلی در تمامی مراحل ضروری است که جوامع و محققان از زمینه

  تحقیق، در صورت امکان, درگیر شوند 

 های تحقیقاتی درگیر شوند ؟مع باید در تلاشچگونه جوا .5

تحقیق در طول یک وضعیت اضطراری نیازمند مشارکت عادلانه و معنادار 
ترین سطح درگیری مربوط به گیری جامع است . مهمجامعه و تصمیم

مشارکتی است که در آن از ذینفعان محلی نه تنها مشاوره گرفته می شود 
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ی با توجه به طراحی، اجرا و ارزیابی بلکه در فرایندهای تصمیم گیر
 تحقیقات نیز ، شرکت می کنند.

چه چیزی نیاز به بررسی اخلاق مستقل دارد و چگونه باید این بررسی  .1
 در موارد اضطراری رخ دهد؟

در موارد اضطراری ممکن است ظرفیت جوامع محلی یا کشورها برای ارائه 
ل ه باشد. برای تسهیبررسی اخلاقی مستقل کاهش یابد یا وجود نداشت

های های اورژانسی ، پروتکلبررسی اصول اخلاقی سریع در وضعیت
پیشرفته عمومی، الگوها ، و سایر ابزارها برای مرور اخلاقی تحقیق را 

 توان بکار برد.می
 

 شرایط اضطراریاستانداردهای اخلاقی و کاربرد آنها در تحقیقات در  
 بهداشت عمومی

 حقیق را در موارد اضطراری تطبیق داد؟آیا می توان روشهای ت .3

شده در طول یک بحران بهداشت عمومی باید دارای تمام تحقیقات انجام
 اعتبار علمی و ارزش اجتماعی باشد.

چگونه باید شرکت کنندگان در تحقیق برای استخدام در موارد  .1
 اضطراری انتخاب شوند؟ 

 برسانند، از جمعیتباید به گونه ای انتخاب شوند که خطر را به حداقل 
  های آسیب پذیر محافظت و اعتبار علمی تحقیق را به خطر نیندازد.

 شرایط موافقت آگاهانه در موارد اضطراری چیست؟ .3

 رضایت آگاهانه فردی یک نیاز اخلاقی اساسی برای تحقیق است. 

تا چه اندازه باید داده ها و نمونه های تحقیق در موارد اضطراری به  .1
 ه شود؟اشتراک گذاشت

شرکت کنندگان و ذینفعان باید در مورد جمع آوری، ذخیره سازی، استفاده 
در آینده، بانکداری زیستی و صادرات مواد بیولوژیکی انسان کاملاً مطلع 
شوند. محققانی که اطلاعاتی را تولید می کنند وظیفه اخلاقی دارند که به 

 ذارند. آنها را برای انتشار به اشتراک بگ محض کنترل کیفیت

 چگونه باید مزایای تحقیق در موارد اضطراری تقسیم شود؟ .3

 های محلی قرار گیرند. باید در اسرع وقت در دسترس جمعیت
 

 COVID-19انجام تحقیقات در عصر  
ملاحظاتی که هنگام طراحی تحقیقات در طی همه گیری باید در ذهن 

  :داشته باشید

های جمع آوری داده ها، اخلاق و صحت تحقیق، طراحی تحقیق، روش 
 فرصت های تحقیق، پیامدها و محدودیت ها

تحقیقاتی مختل بسیاری از پروژه های  COVID-19گیری به دلیل همه
اند. این امر به دلیل غیرممکن بودن بسیاری از روشهای شده، یا رها شده

سنتی جمع آوری داده در طی فاصله فیزیکی است، این وضعیت بی سابقه 

ضایی را فراهم می کند تا در آن بتوان پروژه ها و روش های همچنین ف
 .تحقیقاتی جدید را در نظر گرفت

-COVIDبا توجه به اقدامات محدودکننده ای که به دلیل همه گیری 

 انجام شده است، روش های سنتی انجام تحقیقات نیاز به اصلاح دارند.. 19

گزینه های انجام تحقیقات کیفی، کمی یا ترکیبی با  :هدف این بحث
استفاده از رویکردهای آنلاین یا راه دور را تعیین و در میان بیماری همه 

، فرصت های جدید مرتبط با تحقیق را برای محققان COVID-19گیر 
 . شناسایی کند

 

 اخلاق و صداقت در تحقیق 

 های دیجیتال بین محققانیاکنون تجزیه و تحلیل داده ها به انتقال داده  
 ارد.باشند، نیاز دکه نمی توانند به داده های فیزیکی دسترسی داشته 

همچنین در نظر گرفتن سواد دیجیتالی شرکت کنندگان بالقوه تحقیق از  
 نظر ارائه رضایت آگاهانه بسیار مهم است. 

ک رتغییر به سمت جمع آوری داده از راه دور ممکن است نیاز به ارزیابی د
و توانایی شرکت کنندگان در استفاده از دستگاه ها یا برنامه های کاربردی 

 فناوری داشته باشد. 
 

تطبیق تحقیقات فعلی: روشهای نوآورانه تحقیق  در دوران  
COVID-19 

روشهای جمع آوری اطلاعات آنلاین در حال برجسته شدن هستند. 
ها و از هزینه تواند برخیهای جمع آوری داده از راه دور میروش
های رو در رو جمع آوری اطلاعات را کاهش های لجستیکی روشچالش

دهد و برای برخی از شرکت کنندگان مانند افرادی که دارای مشکلات 
حرکتی هستند نیز در دسترس تر باشد. تغییر از رویکردهای جمع آوری 

تفاده از های چهره به چهره به از راه دور، ملاحظات دقیقی را در اسداده
اصول سخت قضاوت در مورد کیفیت تحقیق شامل: انعطاف پذیری، 

 طلبد. را می کفایت، اصالت، قابلیت اطمینان 
 

 COVID-19فرصت ها برای تحقیقات جدید در دوران  

با افزایش استفاده از ابزارهای از راه دور برای انجام تحقیقات فرصت های 
های تحقیقاتی بین المللی ایجاد بیشتری را برای همکاری ها و مشارکت 

 می شود.

 پیامدهای مثبت و محدودیت های بالقوه

استفاده از رویکردهای از راه دور و فرصت های جدید مرتبط با تحقیق 
ش افزای برای محققان پیامدهای مثبتی را نشان می دهد. این موارد شامل

جمع  ه دوراست. بسیاری از روش های از راهمکاری تحقیقاتی بین المللی 
آوری داده ها نیاز به دسترسی و ظرفیت استفاده از ابزارهای دیجیتال یا 

پیامدهای بهداشتی ، شغلی و مالی  اینترنت دارند. این بیماری همه گیر



 
 
 
 
 
 
 

11 
 

9911( پاییز 52خبرنامه الکترونیکی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری )شماره   

دارد و در نتیجه می تواند بر مشارکت افراد در فعالیت های تحقیقاتی تأثیر 
 بگذارد. 

 

 موضوعات اصلی تحقیق 

تحقیق به طور کلی و در زمینه های چالش برانگیز مانند  سوالات زیر برای

 مهم است: COVID19همه گیری 

 کسی دستور کار تحقیق را تعیین می کند؟چه  .2

تحقیق در سطح محلی طراحی و تعریف شده است و اولویت ها آیا  .1
 چگونه تعیین می شوند؟

های محلی چگونه با برنامه ریزی جهانی برنامه سازگار می دیدگاه  .5
وند و چگونه تحقیقات در اکوسیستم های دانش محلی تعبیه شده ش

 اند؟ 

 تحقیق چگونه طراحی می شود؟  .1

 مشارکتهای عادلانه .3

 :متعادل سازی چابکی و ایمنی .1

 : حساسیت فرهنگی .3

 : حریم خصوصی و رضایت آگاهانه .1

 : پیامدهای اخلاقی داده ها و روش نوآورانه .3

تواند زمینه ساز اعمال رت میعدم توازن قد: های اخلاقیکاربرد رویه .21
گیری اخلاق در در چنین مواردی، اندازه. های اخلاقی باشدرویه

 .تحقیق باید از طریق یادگیری و آگاهی بخشی توسعه و تقویت شود

  چه کسی صاحب دانش است؟ .22

 ؟با جمع آوری داده ها چه کاری انجام می شود .21

یط ویژه در شرامحققان وظیفه مراقبت، به . تأثیر تحقیق چیست؟ .25
ق و کنندگان در تحقیزا را دارند و باید مراقب تجربیات شرکتآسیب

 .همچنین محققان باشند
 

 المللیاخلاق در پژوهش در پاسخ به اپیدمی بین 

هـای عفونـی یـا سـایر حتـی در وضـع اضطـراری مربـوط بـه بیماری
 ای بین المللیهـای بحرانـی، مبانـی و ارزشهایـی کـه راهنماهـموقعیت

 .و ملی اخلاقـی دربردارنـد بایـد حفظ شـوند

بیشـتر مسـائل اخلاقـی مربوط به پژوهـش در موقعیتهای اضطراری 
منحصـر بـه مـوارد اضطـراری نیسـتند. بلکـه بـه ایـن مسـائل پیشتـر 

هایـی کـه نیـز در راهنماهای کلـی اصول اخلاق حاکـم بـر پژوهش
ـان اسـت در سـطح ملی و بین المللی پرداخته شـده موضـوع آنهـا انس

هایی از قبیـل رضایـت آگاهانـه، سـنجش ایـن مسـائل پرسـش .اسـت
 .گیرنـدمزایا، محرمانگی، مشـارکت جامعه و غیـره را دربرمی-ریسـک

هـا از چندیـن مسـائل اخلاقـی در مـوارد اضطـراری بـا سـایر موقعیت
  :جهـت متفاوتنـد

 هـای اضطـراری درک خطـرات، مزایـا و اعتمـاد را تحت عیتموق
 دهنـدالشـعاع قـرار می

 هـای اضطـراری، نیـاز مبرمـی بـه توجـه بـه در موقعیت
هـای اخلاقـی سـازمانی، ماننـد پاسـخگویی و شـفافیت ارزش

 .وجـود دارد

 هـای اضطـراری، تولیـد به موقـع دانـش موضـوع حائز در موقعیت
ها، فرایندهـای عادی مورد اسـتفاده . در این موقعیتهمیتی اسـتا

جهـت تضمین اعتبار علمـی و اخلاقـی چنیـن اقداماتی، ممکن 
نشـان دادن بـه موقعیـت مربوطه سـرعت کافی  اسـت برای پاسـخ

نداشـته باشـند؛ بـرای مثال، ممکن اسـت وقـت کافی بـرای 
اخلاقـی، کـه در بسـیاری از فرایندهـای اسـتاندارد بررسـی 

تواننـد ماههـا بـه طـول بیانجامنـد، وجود نداشـته کشـورها می

 .باشـد

هـدف نهایـی بایـد این باشد که بیشـتر فعالیتهای در شرایط اضطـراری،  
چـه رسـما ماهیتی پژوهشـی داشـته باشـند و چـه نه، مشـروط به شـکلی 

 . از نظارت اخلاقی باشـند

 آنچـه حیاتـی اسـتنیل به این هدف، برای 

 افزایـش کارایـی فراینـد بررسـی اخلاقی  -2

پذیـر در رابطـه هـای مناسـب و انعطافبرقـراری سـازوکارها و رویه -1

 .هـای سـنتی کمیتـه اخلاق نباشـدمحـدود به نظام بـا نظـارت اخلاقـی

ـا . امبایـد اتخـاذ شـودنیـز  "تر از معمولسـریع" بررسـیرویکـرد -5
مصلحـت نباید چنیـن ایجـاب کنـد که مبانـی اخلاقی بـه ناچار حذف یـا 

هـای تر از معمـول پژوهشبـرای بهبـود ِ بررسـی سـریع .کم شـوند
 اضطـراری،

برقـراری تعـادل بیـن ارتباطـات حضـوری و الکترونیکـی توسـط -5-2
 اعضـای کمیتـه اخلاق؛

هـای مطالعاتـی مربـوط بـه پیـش از اسـتفاده از منابـع پروتکل 5-1
هایـی از آنهـا، کـه بـرای پیش غربالگـری وضـع اضطـراری یـا بخش

 تواننـد بـه کمیتـه اخلاق ارائـه شـوند؛می

های اضطـراری، شـاید هـای اخلاق خـاص پژوهشایجـاد کمیته -5-5
 ایدر سـطح ملـی یـا منطقـه

المللی، لازم است های پژوهشی بینخصوص در مورد همکاریبه -5-1
های نظارت بستری در جهت هماهنگی رویه ها و اصطلاحاتی که بر رویه

 .شودتأثیر دارند ایجاد 
 
 

 در انجام تحقیقات23اقدامات برای کاهش اثرات مخرب کووید  
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ان ها و کالج ها در سراسر کشور، محققهمزمان با مجازی شدن دانشگاه
کنندگان انسانی و موضوعات حیوانات، بورس در تلاشند تا از شرکت

 .تحصیلی و شغل خود محافظت کنند

 برای کاهش اثرات مخرب این دوران:  

 کار از راه دور شوید،آماده  .2

 آنلاین را اصلاح کنید: آوری اطلاعاتو تحلیل خودو جمعتحقیق  .1
اده از راه دور روی شوند.  اگر به جمع آوری و ذخیره سازی دبرگزار 

 ست. ها امی آورید، پرداختن به سواد دیجیتال یکی دیگر از نگرانی

افراد شرکت کننده و موضوعات و نمونه های حیوانی خود در از  .5
 تحقیقات محافظت کنید،

 افزایی کارکنان و کار گروهیمهارت  .1

خود را با تیم خود حفظ کنید:ارتباط مکرر برای نه تنها ادامه ارتباط  .3
تحقیقات بلکه برای محافظت از سلامت روان تیم شما نیز کلیدی 

 است. 

همکاران ارشد حمایت کنید:دانشجویان، کارآموزان و محققانی که از  .1
تازه کار خود را شروع کرده اند در حال حاضر بیشترین آسیب پذیری 

عنوان هیئت علمی، هر کاری که می توانید انجام دهید را دارند. به 
تا اطمینان حاصل کنید که آنها می توانند به پیشرفت خود در جهت 

 رسیدن به اهداف خود ادامه دهند 

 بین باشیدنسبت به اوضاع خوش .3

ان، در کمترین زم: باید دسترسی به اطلاعات صحیح، موثق و اخلاقی .1
یاری . در این برهه، بسگرفتدر اختیار بهترین و بیشترین اطلاعات را 

کنند و در اینجا نقش پالایش و ها اخبار جعلی منتشر میاز رسانه
بسیار مهم ها به مخاطبان مدیریت اطلاعات و در اختیار قرار دادن آن

 .است

، توجه به روند شتابناک دانش: با آشنایی با مهارتهای سواد اطلاعاتی  .3
های سواد اطلاعاتی هستند تا قادر به دانشجویان نیازمند مهارت

 د. خود باشن ةگیری بهینه از دانش روز رشتدسترسی، درک، و بهره
 

 و ارتباط آن با اخلاق اطلاعات واگیری 
 بحث. کرد بررسی زمان طی در را اندیشه و اطلاعات افول و اوج توانمی

 اریبیم یک که همانطور که است توجه مورد لحاظ این از اطلاعات واگیری
 هم غلط اطلاعات دهد، قرار اذیت و آزار مورد را انسان جسم تواندمی
  کند؛ مشوش را افراد ذهن تواندمی

 
 

 
 

ترین حالت، اشاعه یک موجودیت یا نفوذ آن بین اشخاص واگیری در کلی
 یک جامعه از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم است. 

فرایند واگیری ممکن است ایستا یا پویا باشد. در حالت ایستا تعداد مبتلایان 
یابد و بیماری ثابت است، اما در حالت در طی زمان کاهش یا افزایش نمی

پویا تعداد مبتلایان ممکن است افزایش یابد. این مباحث گفته شده، در 
ادی از کند. هنگامی که تعداد زیمورد واگیری اطلاعات هم صدق می

ان تواعضای یک جامعه با یک مفهوم علمی آلوده شوند، در این حالت می
 گفت که واگیری اطلاعات رخ داده است. 

یابد و انسانهای همانگونه که یک بیماری واگیردار به سرعت شیوع می
ی توانند اینگونه باشند و افراد زیادها هم میکند، اندیشهزیادی را مبتلا می

 ند. را مبتلا کن

های مقابله و پیشگری از آن به رسانی در مورد این بیماری و راهاطلاع
ها اخبار زیادی در اینباره های اجتماعی و رسانهشدت اهمیت دارد. در شبکه

وجود دارد، اما متأسفانه بسیاری از این خبرها نادرست است و باعث تنش 
 شود. و ایجاد ترس بیشتر می

نی اینچنینی اطلاعات صحیح را انتقال دهیم و با لازم است در شرایط بحرا
 واگیری درست اطلاعات، واگیری در این بیماری را کاهش دهیم. 
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 نیاز به رفع سرقت علمی را افزایش داده است؟ COVID-19چرا  

های اجتماعی و به ویژه محتوای تحقیقات آکادمیک با استفاده از رسانه
 تحقیق است و دانشگاهی شدهیات ملفیس بوک وارد جریان اصلی ع

ای از مطالعه در حق خود در حال ظهور های اجتماعی به عنوان شاخهرسانه
 .است

تغییر سریع به یادگیری از راه دور باعث افزایش سطح اضطراب در بسیاری 
 از جنبه های زندگی ما شده است. 

د یا اوقتی اتفاق نظر مشترکی درباره رفتار صحیح وجود نداشته باشد، افر
گروه ها می توانند قوانین اخلاقی خود را تدوین کنند به شرطی که با 

 هنجارهای بزرگتر یک جامعه سازگار باشند. 

دانشجویان ممکن است خریدار هنجارهایی که مدرسان پذیرفته اند، 
نباشند. این امر قرارداد اجتماعی مفروض حول یکپارچگی علمی و سرقت 

 علمی را نقض می کند.
 

تغییر الگوی تخلفات پژوهشی با شیوع بیماری کرونا در بستر ضعفِ  
 مقررات حافظِ اخلاق پژوهش

اشکالاتی در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و دستورالعمل نحوه  .2
که در وضعیت پاندمی کرونا وجود دارد بررسی تخلفات پژوهشی 

 شوند. تشدید می

ژوهش طعم کوچ شیوع ویروس کرونا نظام آموزش عالی و پ با .1
های شناور را از ویترین به متن آورد و گام اجباری را چشید آموزش

 .بزرگی را به عصر اطلاعات برداشت

 افزایی ارتکاب به تخلفات پژوهش در قبلتدابیر قانونی برای سختی .5
تر به از شیوع کرونا ناکافی بوده است و امروز با شیوع کرونا ناکافی

 .رسدنظر می

تشدید تنهایی ( 2در پایان نامه نویسی: اصالت پژوهش نقض افزایش  .1
نیاز شدید به فراغت از تحصیل با توجه  (1، ایپژوهشگران غیرحرفه

 آینده مبهم در عصر پساکرونا( 5، یابیشغلبه ابهامات 

قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی مصوبه سال  .3
جرایی آن مصوبه سال نامه امجلس شورای اسلامی و آیین 2531
و همچنین دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و  2531

رسد که به نظر می 2531مصادیق تخلفات پژوهشی مصوب سال 
 داردهایی نارسایی

راهکاری برای عدم توقف آموزش در بعنوان آموزش مجازی  .1
های جدیدی ازجمله آموزان را با چالشدانشجویان و دانش، دانشگاه

 ق پژوهش در عصر کرونا روبرو کرد.اخلا

های عینی، بستر مناسبی را برای حذف تعاملات حضوری و نظارت .3
تحقق اهداف مجرمانه و پیوستن به سهولت تخلفات پژوهشی در 

وضعیت عدم نظارت عینی اساتید و ناظران پژوهشی بر عملکرد 
 .استایجاد کرده ای پژوهشگران غیرحرفه

 

 خلفات پژوهشی در دوران کرونابرخی از عوامل افزایش ت 

های ها و رسالهنامهاثر تنهاتر شدن دانشجویان، در تعریف پایان .2
 خودشان

 کنند حضوری را تجربه نمی آموزی پژوهشیِدانشجویان مهارت .1

 تحت فشار آینده علمی  .5
 

خلاق ابرای بهبود وضعیت ضعف قانونی و کوشش رفع تدابیری برای  
 پژوهش در عصر کرونا

ها در کنار تایپ و ترجمه قرار گرفته گردآوری داده ،قانون تخلفاتدر  .2
در کنار هم قرار گیرند چراکه نحوه نباید این دو در حالیکه  ،است

ها، خصوصاً در تحقیقات میدانی و آماری یک موضوع گردآوری داده
نامه رود و در واقع خود مراکز غیرمجاز پایانماهوی به شمار می

 توانند از این تبصره در خود قانون مقابله با تقلبی مینویسی به راحت
. متخلفان با قبول سفارش و انجام صفر تا صد استفاده بکنند

را  نامهها و بلکه تمامی پایاننامه نه تنها بخش تجمیع دادهپایان
کنند و از چنگال عدالت کیفری ها تلقی میمصداق گردآوری داده

 گریزند.می

نامه یا هر نوع پژوهش دیگری هم باید معطوف به ویراستاری پایان .1
ویرایش زبانی شود؛ وگرنه ویرایش علمی یک امر ماهوی و در زمره 

رود. این اطلاق عبارات واژه ویرایش که تألیف و تصنیف به شمار می
ای ههر کار ویرایشی مجرمانه نیست، باعث شده است که ویرایش

ها تصرف حالی که این علمی گسترده هم مجاز دانسته شود، در
 ماهوی در اثر است.

ها و جرایم پژوهشی و تخلف از محدودسازی تکالیف پیشگیرانه نهاد .5
ماده  3تکلیف به پیشگیری از تخلفات پژوهشی است که در تبصره 

های واحد قانون مذکور رخ داده است؛ این ماده واحده وظیفه نهاد
کرده  جرایم پژوهشی گیرنده را معطوف به پیشگیری ازنظارتی پیش

 .جرایم تخلفات پژوهشی در این ماده واحده فراموش شده استاست؛ 

های حوزوی که تابع وزارت علوم هستند و حوزوی برخی از نهاد .1
ها د آناند و بایدلیل از شمول این تبصره جا ماندهبیمحض نیستند، 

هم مکلف به اتخاذ این تدابیر باشند؛ به این ترتیب، حذف واژه 
دانشجو باید در تبصره اصلاح شود و طلاب حوزه و دیگر پژوهشگران 

دهند های علمی آزاد را انجام میهم مانند پژوهشگرانی که پژوهش
متأسفانه سراسر این قانون متمرکز بر دانشجویان . را در بر بگیرد

ها است و عنایتی به پژوهشگران حوزه و پژوهشگران دیگر دانشگاه
 ندارد.
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 :با عنوانماه  آبان نشست

 " کرونا و نابرابری در تبعات: نگاهی اخلاقی "  

 

 محمد توکلسخنران: دکتر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با   2533در سال  یاخلاق در علوم فناور یرانیانجمن ا آبان ماه نشست

جامعه شناس  ،محمد توکلدکتر  .برگزار شد محمد توکلسخنرانی دکتر 
رونا و کموضوع  ،با نگاهی اخلاقی ،تهرانبرجسته کشور و استاد دانشگاه 

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

  :گوید می اوت ماه در  ملل سازمان 1111 گزارش
 قرارگرفته 23 یدوکو تأثیر تحتیک میلیون و ششصد هزار نفر  تا کنون 

 .اند
 بخاطر کودک میلیون 11 حداقل که است کرده بینی پیش ملل سازمان

  .کنند می تحصیل ترک کرونا
 :همچنین 

 ریبض) طبقاتی شکاف که میدهد نشان مختلف کشورهای در تحقیقات

 .است یافته افزایش کرونا تأثیر تحت( جینی
 جوامع پایین های لایه های محرومیت دهد می نشان تحقیقات باز

 .است یافته افزایش بهداشتی امکانات از استفاده در بخصوص

 روانی اختلالات و ها پریشیروان انواع افزایش شاهد ما کرونا با همزمان
 .ایم بوده اجتماعی متفاوت های لایه بین و کشورها همه در تقریبا

 

،  های مهم و برجسته اجتماعی در این بحرانبعضی از واقعیت 
 درایران: 

داری اعتماد عمومی لوازم اساسی حکومتبه یادمان آورد که یکی از   .2
است، و ستون به پادارنده اعتماد عمومی، راستگویی و بیان حقیقت 

عتماد هم ا آشکار استآید. اما شفافیت. احترام به تبع اعتماد می و است
 فه! شود هیچ طرشود، میو هم احترام باید متقابل باشد. یک طرفه نمی

 هجامع ، است بهتر علم از ثروت بود شده داده نشان که مدتها از پس  .1
 بهتر ثروت از علم مواقعی در هم هنوز نه، که خورد تکانی فرهنگ و

 و ثروت که شد مشاهده چون. است لازمتر ثروت از حداقل یا ، است
 آنجا ات علم ولی کند درمان آنرا و بگیرد را کرونا جلو نتوانست مکنت

   .رسید مدد به کرد پیدا میدان که

 از که معنوی و مادی هایحمایتو  ادعاها علیرغم که شد داده نشان  .5
 اقعمو در شود،می «سنت » اصطلاح به از  بردارانبهره و ذینفعان طرف

 علمی دستاوردهای و است علم است راهگشا عمل در که آنچه بحرانی
 این در .خرافی ادعاهای و بدلهامی بایست مورد توجه قرار گیرند نه 

ت اهمی بهداشت و طب علمی دستاوردهای و ،پزشکی کرونایی بحران
 رسول که انداخت یادمان به و. جمبل و جادو و ورد و سحر نه و ،دارد

 به شدمی بیمار که آنگاه خود ، اوست از اسلام بنیاد که اسلام مکرم
 .جادوگر به نه و کردمی مراجعه طبیب

سیاستمداران و سیاستگزاران حال، هم به پزشکان و هم به در عین  .1
ای هنشان داده شد که صرف پزشکی، بدون تمهیدات و بستر سازی

تواند به مبارزه با بیماری رود و پیروز اجتماعی، فکری و رفتاری نمی
دان، شناس، اقتصادقدم به قدم و مرحله به مرحله احتیاج به جامعه برآید.

سیر اجتماعی، روانشناس، رفتارشناس، و صاحب ایده است تا م
مدیریتی، فرهنگی، ذهنی، هنجاری را صاف و هموار کنند تا مرکب 

آنها،  هایاثر نگردد. به دانشآنان به سنگلاخ نیفتد و تلاششان بی
 های آنان  هم نیاز است.تجارب آنها و پژوهش

با وجود اقبال و استقبال عمومی به پزشکی برای مواجهه با این   .3
های مختلف در ها و میدانآفت حوزه زدگی کهبیماری، سیاست

بخش بهداشت و درمان ی برای های اخیر بوده و هست، ایندفعه باردهه
تخصص و تجربه این  آنگونه کهگذارد از آغاز تا پایان شود و نمیمی

علم اقتضا می کند نقش خود را ایفا کند و به تکالیف خود جامه عمل 
 بپوشاند. 

هم نمایان شد: نشان داده شد که چقدر  در این بحران یک ضعف دیگر  .1
ارهای ـــمان ضعیف بوده و چقدر هنجهای شهروندیآموزش
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شک سطح و درصد باسوادیمان مان ضعیف عمل کرده. بیشهروندی
ایم همان یاد نگرفتهای رسمیبالا رفته )کمّاَ و کیفاً( ولی در کنار آموزش

 مانو فکر و فرهنگکه از فردگرایی که عملاً و عمیقاً در شخصیت 

ترجیح کامیابی  .استیلا پیدا کرده، فاصله بگیریم )حتی در مواقع ضرور(
فردی برخیر جمعی. بیان دیگر آن، ضعف سواد کاربردی شهروندی، در 

 تمییز از سواد کلاسیک.

ها و ساختارهای رسمی ناکارآیی عملی و عینی نهادها و سازمان  .3
و غیبت میدانی و ملموس  های فراگیر ملّی،مواجهه با بحران

های آن. راهکارهای از پیش اندیشیده شده برای مدیریت چالش
ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث و سوانح »مصداق آن 

 و نظایر آن است.« ستاد...»، «ستاد پدافند غیر عامل»، «طبیعی
کارهایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ناکارایی و یا فقدان چنین سازو

 رهنگی ومدیریتی در طول بحران کرونا قابل مشاهده است.ف

 این .کرونا بحران بحبوحه در اقتصادی -اجتماعی نابرابری خودنمایی  .1
 -بهداشتی خدمات به دسترسی و برداریبهره در را خود هم نابرابریها

ی این نابرابر کرونا شیوع اثر بر که داد نشان هم و داد نشان  درمانی
 .معلول هم و است عامل هم هانابرابری یعنی، است افزایش حال درها 
 سیبآ قشر، یک عنوان به  جامعه، اقتصادی-اجتماعی بالایی نازک لایه

 لایه زا داشتند، قرار لایه این زیر که مردم اکثریت ولی ندیده آنچنانی
 اصطلاح به یا درآمد بی و درآمد کم اقشار تا متوسط، طبقه بالایی

 متحمل را نابودکننده گاه و جدّی آسیب مستضعفین و محرومین
 زا بهداشتی، و درمانی خدمات به دسترسی عدم از بیماری، از اند،شده

 دن،ازش گیرزمین و نشینیخانه از و ارتباطی، وسائل قطع از بیکاری،
 مسأله نای دیگر بیان.  تلفات تحمل از و خانوادگی، درگیریهای افزایش

 .است اجتماعی عدالت تضعیف و تنزل

های خانگی است و از عواقب در خانه ماندن یکی هم افزایش تنش  .3
افزایش قابل توجه مشکلات و درگیریها در خانه. دلائل آن متعدد است. 

ها و ها و آپارتمانهای کم درآمدتر و فقیرتر، با خانهدربین خانواده
طی یهای کوچکتر، کمبود فضایی و فشردگی انسانی در محسکونتگاه

کوچک و گاه تنها در یک اطاق طبعاً فضا را مستعد برخورد و تنش 
کند، وقتی این همراه باشد با فقر و بروز کمبودها و کاستیهای می

 معیشتی و احیاناً بیماری و عوارض دیگر تنگدستی. 

یکی از مسئولین بهزیستی اخیراً اعلام کرد میزان تماس و گردش 
شده است. از نتایج سوء دیگر  خشونت خانگی در روز سه برابر

ترس، ها ، اسپریشینشینی، افزایش روانگیری اجتماعی و خانهفاصله
افسردگی، اضطراب، و سایر اختلالات و بیماریهای روانی و ذهنی است. 

 کند ولی حلّالدرست است که در خانه ماندن مشکلی را حل کرده و می
  همه مشکلات نیست، بلکه مشکل آفرین هم هست.

از کرونا دهها عیبش گفتیم، از خوبش هم بگوئیم. چند نتیجه مثبت  
 شمریم: را برمی

ی تکانی است که به شیوه زندگاز مهم ترین پیامدهای مثبت کرونا یکی 

قهقرایی که  وارد آورد. سبک زندگی امروزی ،    Life Styleیا به اصطلاح
 این. ودببند و بارانه محور و کالایی و تن آسانه و گاه بی–فراغت  ،مصرفی

، یک از خواب پراندن، یک بخود آمدن،  و ناشی از کرونا شوک اجباری
. این شیوه زندگی نه بود دهیمیک مرور نقادانه از آنچه انجام دادیم و می

ی دچار تا حد و اجبار دلبخواهانه و از سر فکر و تدبیر، بلکه از سر تکلیف
 داردقت مو یماهیت این توقف احتمالاً ولی متاسفانه یک توقف شده است؛ 

 .نیست و همیشگی و یک توقف مستمر
 

 :هایی که از بحران کرونا گرفتیم/ باید بگیریمدرس 

پذیرفتن اینکه آماده نبودیم برای بحرانی اینچنینی و اینکه  برای این   .2
ی لازم بود برای چنین بحرانناآمادگی هزینه  زیادی پرداختیم، و اینکه  

کسب  های اولیهکردیم، و  آمادگیریزی میکردیم، برنامهبینی میپیش
های جانی و میکردیم. و اگر چنین کرده بودیم چقدر از حجم خسارت

 شد.های مادی و معنوی آن کاسته میمالی و هزینه

 ،«نرفت خاموش چراغ» ،«اندیشیمصلحت» پوشی،پرده که فهمیدیم   .1
 حالا و است، زماندار و شناسدمی تاریخی مرحله هم ،...«داری راز»

 تماعیاج شبکه از برخوردار جامعه در اینکه و نیست، گذشته ی همیشه
 رتباطاتا پیشرفته، تکنولوژیهای و دیجیتال امکانات اینترنت، و برخط

 توان،نمی است دسترس در غیررسمی و رسمی بطور که رسانیاطلاع و
 با شدمی پیش سال هزار و پیش سال 211 که کردگونه رفتار همان
 .کرد مردم

باز نشان داده شد که صراحت، صداقت، بیان حقیقت و شفافیت    .5
و  «خیرخواهانه»،عاقبت به خیرتر از ترک اینهاست با هر توجیهی ولو

از سر دلسوزی و مآل اندیشی، اینها از لوازم کسب و حفظ اعتماد 
 عمومی است که نباید ترک بردارد.

 عهجام که ندارد وجود مستحکمی قرار هیچ که دیدیم عینی بصورت  .1
 اینکه و یابد ، استمرار( نزدیک وگذشته) موجود شرایط تحت بیش کما

 کانت یک این و. کرد حفظ را موجود وضع آن تلاشی اندک با شودمین
 سرتاسر هک بود شوکی. نیفتاد اتفاق ما کشور در فقط تکان این و. بود

 و کنندهتولید بزرگترین که چین از. لرزاند را غرب تا شرق از جهان
 و اقتصادی قدرت بزرگترین که آمریکا تا است، جهان صادرکننده

 هک اروپا تا است، جهان کشور پهناورترین که روسیه تا است، نظامی
  و هانیج هایجنگ از قویتر مراتب به تکان دنیاست؛ بلوک ترینمرفّه

 .بود سپتامبر 22حادثه 

 داج و بریده هاییجزیره کشورها و جوامع که واقعیت این کردن لمس   .3
 زندگی پیوسته بهم واحد جهان یک در ما اکنون اینکه و نیستند
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 انهزار که کرونایی. دورش به کشیده دیوار کشور یک تا کنیممی
  یاسیس–اقتصادی سیستم ،و فرهنگ جغرافیا، در تر،آنطرف کیلومتر
 کرد، سرایت دنیا کل به هفته چند ظرف در بود افتاده اتفاق متفاوتی

 وناکر ویروس برای صادق تنها این و. بیشتری وحدّت شدت با حتی
 نچنی افزارینرم و افزاریسخت های پدیده از بسیاری برای. نیست

 .بود خواهد و است بوده

 دچار تواندمی( Life Style) زندگی شیوه سرعتی، چه با اینکه دیدن   .1
 آن زا قبل روز چند حتی که درآید بصورتی و شود عوض شود، تغییر
 ه،خان در کار، در جا، همه در را تغییر این هایجلوه. نبود تصور قابل هم
 ییع،تش در تا.... تفریح و فراغت در بازدید، و دید در خرید، در خیابان، در

 .دیدیم عبادت و عزاداری،

های اجتماعی کارهای حمایتمشاهده اینکه در مقابل ضعف سازو   .3
ها و بیشتر از آنها در این بحران کرونا، NGO رسمی، چگونه بعضی از 

ها، و ، به فریاد نهادهای رسمی بهداشتی و سلامت ،بیمارستان خیرین
دیده مراکز مرتبط با خدمات درمانی، و همینطور نیازمندان آسیب

شتافتند. با اعداد و ارقام بزرگ میلیاردی حتی در شهرهای کوچک. و 
بود بلکه قشر متوسط جامعه هم این خاص متمولین و ثروتمندان ن

 %31ای که در همین چند روزه انجام شده، آستین بالا زد. طبق مطالعه
دیدگان اند که به آسیبای اینترنتی اظهار داشتهپاسخگویان پرسشنامه

هایی هستند که اند. و اینان عموماً طبقه متوسطکرونا کمک کرده
 پسندد.سیستم آنها را نمی

 هاییبرنامه آیدمی نظربه که نیازهاست و هاکاستی این بحبوحه در و   .1
 برنامه محترم سازمان که داشت را این ارزش «سلامت بیمه» همچون

 کس و نرود توانمندی وزیر تا کند تزریق آن به میلیاردی چند بودجه و
 .بیاورد بجایش را دیگری

از نتایج بالقوه خوب بحرانهایی اینچنینی تقلیل قطبی شدن    .3

(Polarizationدرون ) جامعه است. برجسته شدن و اولویت یافتن
شود با از مواجهه با بحران از این نوع، معمولاً و یا اضطراراً همراه می

، با این وجودهای رسمی. ها و خصومتاولویت افتادن ارجاع به دشمن
ها، و تخاصمات، و لو به این مفاهیم، قطبها، مرزبندی استمرار ارجاع

م، کننده است تادر زمان لازحفظ سناریوهای قطبی« ضرورت»ضعیفتر ،
حتی در طول بحران، مورد استفاده قرار گیرد. مثالش، طرح شعارهای 

 رسمی ضد چینی است در آمریکا، در سرآغاز همین بحران کرونا.

 ،عرفان ایمان، خدا، به بردن پناه بحران، امیدبخش اتفاقات از .21
 واملع که شودمی دیده وقتی بخصوص. است ماوراءالطبیعه و معنویات،

 یا و ، دتردی مورد یا نیستند کارساز( رسمی و) زمینی روندهای و زمینی
 جأمل و بردن پناه کوتاه،؛آنگاه آنها به رسیدن در جمع و فرد دستهای

. امیدبخش هم و است بخشتسّلی هم انسانی ماوراء قدرت نزد گرفتن

روم مح قشر در هم و مرفه قشر در هم افتاده  است اتفاقی اتفاق، این و
 .خود خاص دلیل به یک هر مسلما

( Version)و سرانجام، همه را به فکر انداختن که نسخه  .22
ها باید داشته باشیم، و شیوه متفاوت جدیدی از آدمها، نهادها، و دولت

زندگیی دیگر؛ گونه دیگری از ملّت و دولت. اینکه این فکر بادی است 
ه ماند و پروردیا نسیمی است گذرا و از تبعات بحران، و یا اینکه می

 شود. باید بود و دید. می

 :زیر گروههای و شاراق برای مضاعف صورت به  کرونا تأثیرات
 فقرا 

 اقلیت ها 
 مناطق توسعه نیافته و محروم

 زنان و دختران

 حاشیه نشینان

 روستائیان
 

اما یک تکلیف اخلاقی: ارجگذاری خدمات ایثارگرانه ی کادر درمان  
 :و پزشکی کشور در طول این بحران

 چیزی که مسلّم است سیستم پزشکی و سلامت کشور با امکانات محدودی
 ات،امکانات و تجهیزبه لحاظ  و کمیابیهاکاستیها   با وجود همه اشتهکه د

انی گذاری و ایثار پرسنل بهداشتی و درمسیستم با حداکثر ظرفیت و با مایه
در همه سطوح کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است. پرواضح است 

بجز احساس اخلاقی باشد، علیرغم  توانستهکه از خودگذشتگی آنها نمی
تواند جبران کاستیهای مالی، تجهیزاتی، نمیاینکه با وجود ارزشِ والای آن 

ها و سیاستگذاریهای محیطی و بیرون از ریزیتدابیر پشتیبانی، برنامه
 کند.سیستم پزشکی 
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 :ماه با عنوان آذرنشست 

اخلاق علمی، استقلال دانشگاهی و آزادی "

 "آکادمیک : تاملی درباره نیم قرن تجربه ایران

 مقصود فراستخواهسخنران: دکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

با  2533نشست آذر ماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در سال 
رگزار ب، استاد برجسته جامعه شناسی  مقصود فراستخواهسخنرانی دکتر 

 :گزیده ای از نشست در ادامه ارایه شده است شد.
 

 .تنیس پذیرامکان دانشگاهی استقلال و آزادی بدون علمی اخلاق 
 زادیآ بدون را علمی اخلاق عام، و کلان سطح در اینکه بیان با فراستخواه
 به: فتگ دهیم، توضیح توانیمنمی اساساً دانشگاهی استقلال و آکادمیک

 راگ. ندارد امکان این بدون و دارد معنا آزادی و اختیار با اخلاق کلی طور
 .شودمی مخدوش علمی اخلاق موضوعیت نباشد، هم استقلال و آزادی

 ریزیبرنامه و پژوهش موسسه استاد فراستخواه، مقصود ایکنا، گزارش به
 آزادی و دانشگاهی استقلال علمی،  اخلاق» نشست در عالی آموزش

 لاقاخ انجمن سوی از که ،«ایران تجربه قرن نیم درباره تأملی آکادمیک؛
 شد، برگزار مجازی صورت به آذرماه دهم دوشنبه عصر فناوری و علوم در
 است، ارزش فاقد چقدر و بوده ارزشمند چقدر معلمی که پرسش این بیان با

. ودشمی داده توضیح منطق و رویکرد سه در اساساً اینجا در اخلاق: گفت

 حق با بلکه نتایج، از فارغ گاهی. دهندمی توضیح نتایج با را اخلاق گاهی
 ضیحتو فضلیت با را آن هم گاهی دهند،می توضیح مسئولیت و حقوق و

 .دهندمی
 هک است این دهیم، توضیح را دانشگاهیان اخلاق بخواهیم اگر: افزود وی

 میعل اخلاق یعنی است؛ سودمند جامعه برای گروه این هایفعالیت چقدر
 هایشانفعالیت دانشگاهیان وقتی یعنی. کنیممی بررسی آن نتایج با را

 اً مثل بدهند، جامعه به هاییارزش بتوانند که هستند ارزشمند و علمی
 تایجن چقدر که است این اول حالت پس. کنند برطرف جامعه از را مشکلی
 ایشانهفعالیت که بگوییم بتوانیم که است ارزشمند دانشگاهی اعمال

 .است اخلاقی
 قدرچ دانشگاهیان که است این دوم حالت: کرد تشریح فراستخواهدکتر  

 محققان و استادان اند؟داده انجام درست اند،گرفته عهده به که را کاری
 دانشگاهیان که است این اخلاق پرسش. دهند انجام را کاری که اندآمده
 نآ چقدر و اندکرده برآورده را نفعانشان ذی یعنی مردم حقوق و حق چقدر

 لیتفض با را اخلاق که است این پرسش سوم، حالت در. اندنکرده برآورده را
 هایضلیتف علمی، کار با دانشگاهیان که گوییممی یعنی دهیم؛می توضیح

 .دارد یدتأک اخلاقی فاعل روی بر اینجا. کنند متجلی توانندمی را انسانی
 فرض دو به امآموزیدانش مطالعات که است این اماصلی بحث: افزود وی

 ار علمی اخلاق عام، و کلان سطح در که است این اول فرض. است رسیده
. دهیم یحتوض توانیمنمی اساساً دانشگاهی استقلال و آکادمیک آزادی بدون
 اگر .دهیم توضیح را آن توانیمنمی رهیافت سه آن از کدام هیچ با یعنی

 ورط به. شودمی مخدوش علمی اخلاق موضوعیت نباشد، استقلال و آزادی

 .ندارد امکان این بدون و دارد معنا آزادی و اختیار با اخلاق کلی
 علمی آزادی اگر که است این دوم فرض: گفت ادامه در فراستخواهدکتر 

 علمی جودیو فلسفه بلکه علمی اخلاق تنها نه نباشد، دانشگاهی استقلال و
 سرشت و علم وجودی فلسفه یعنی. شودمی مخدوش هم آموزیعلم و

 .را علمی نهادهای استقلال و علمی آزادی کندمی ایجاب علم
 ودندب متفکری دو اینها: گفت وبر ماکس و کانت هایدیدگاه اشاره با وی
 انشگاهد و علمی جدی پردازاننظریه و داشتند دانشگاهی زیست اتفاقاً  که
 نآ در و کندمی بحث هادانشکده جدال درباره کانت. بودند علمی اخلاق و

. کندمی بحث آکادمیک اخلاق درباره تفصیل صورت رابه خود هایدیدگاه
 قلالاست و علمی اخلاق نسبت بتوانم که کردم انتخاب را متفکر دو این

 با جز د،شونمی راست انسانیت کار گویدمی کانت. کنم بیان را آکادمیک
 طرح هب اینجا  در کانت. باشد داشته دانستن جرائت انسان یعنی اخلاق،

 علمی رحط به باید شود، عملیاتی خردگرایی این اینکه برای. رسدمی عقل
 این اشهلازم برود، پیش طرح این اینکه برای گویدمی کانت. شود تبدیل
 شودمی مهم دانشگاه علم، شدن نهادینه برای و شود نهادینه علم که است

 کی را دانشگاه کانت. شودمی نهادینه که است دانشگاه طریق از علم و
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 هآزادان را چیز همه یعنی. است آزادی اشلازمه که کندمی تعریف پارلمان
 وفادار عینیت به باید دانشمند و دارد وجود عینیت یک علم در و بیازماییم

 .باشد
 تعهد باید دانشمندان در بیافتد، اتفاق این اینکه برای فراستخواه، گفته به

 کی چیز همه برای باید ما یعنی باشد، داشته وجود استدلال به ذهنی
 این. اشیمب داشته علمی حقیقت به وفاداری و باشیم داشته علمی استنتاج
 آن برروی کانت که است ایپایه مهمترین علمی حقیقت به وفاداری
. باشد قتحقی متولی تواندنمی دولت گویدمی اینجا در کانت. است ایستاده

 یقتحق جویپی باید که هستند متفکران و دانشگاهیان کهصورتی در
 داشته یعلم قدرت باید هادانشگاه که رسدمی نتیجه این به کانت. باشند
 اینجا در کانت. باشند وفادار علمی حقیقت به بتوانند اینکه برای باشند،

 حکومت، دینی، هایقدرت یعنی قدرت سه با دانشگاهیان گویدمی
 مطرح دانشمندان برای که چیزیآن و هستند مواجه اقتصادی نهادهای

 ستدلالا مبنایشان بلکه گویند،می هاقدرت این که نیست مبنایی است،
 به نیاز علمی حقیقت جستجوی برای دانشگاهیان که اینجاست. است

 .دارند دیسیپلین
 خط لمع برای توانندنمی هاایدئولوژی گویدمی کانت: شد یادآور فراستخواه

 ایجاب لمع جستجوی بلکه کنند، تعیین چارچوب آن برای و بکشند نشان و
 حقیقت جستجوی در و باشد داشته را خودش خاص منطق که کندمی

 عنیی. رسدمی دانشگاه خودآئینی به علم که اینجاست در و است علمی
 تقف و رتق را هایشفعالیت و کند تنظیم را خودش باید خودش دانشگاه

 کادمیکآ استقلال و آزادی به اینجا در و. باشد خودتنظیم و خودگردان و کند
 حکومت. است کثیر علم سرشت که رسدمی نتیجه این به اینجا در. رسدمی

 شگاهیاندان که بکشند بیرون جدال این از را پایشان باید دینی هایقدرت و
 یک لمع گویدمی کانت که اینجاست. ببرند پیش را کارخودشان بتوانند

 .است ناپایان کار
 تعبیر هب اینکه  بیان با عالی آموزش ریزیبرنامه و پژوهش موسسه استاد
 دلیل این به فرآیند این ناتمامی: گفت است، ناتمام فرایند یک علم کانت
 مامنات بلکه رسد،نمی پایان به محدود و معین زمان یک در علم که است
. شوندنمی بازنشسته خاطر همین به دانشگاه استادان و دانشمندان و است
 مدنی نیتعقلا یک به باید علمی و دانشگاهی عقلانیت این گویدمی کانت

 .شود تبدیل
 ثبح در را مسیر همین هم وبر: گفت وبر به اشاره با ادامه در فراستخواه
. کندیم بحث مونیخ دانشگاه در اشمهم سخنرانی و دانشمند و سیاستمدار

 دگیزن. است لختی و اینرسی حال در مرتب انسان زندگی که گویدمی او
 و اینرسی این بر اینکه برای است، زوال و فساد معرض در همیشه بشر

 باید قموث شناخت این. هستیم موثق شناخت نیازمند بیاییم فائق زوال

 باید ما ؟فهمیممی درست را جهان که ببینیم مرتب باید. شود تنظیم مرتب

 .کنیم بازاندیشی را آنها هااستدلال و عینیت به تعهد با
 اجتماعی طرح یک علم واقع در است، لازم علم کار، این برای: افزود وی

 رسدیم این به اینجا از وبر. است لازم اجتماعی زندگی تداوم برای که است
 انشپژوهیدانش در دانشمندان که است پژوهشانه کاریدرست اخلاق که

 هک است این نیازمند اینها. باشند هاداده واقعیت به وفادار و کار درست
 ار خودشان استقلال دیگر هایقدرت مقابل  در و باشند آزاد دانشمندان

 .باشند داشته
 و میکآکاد آزادی بدون اساساً که مقدمه این با فراستخواه،دکتر  گفته به

 در هک بگویم باید شود،می اغتشاش دچار علمی اخلاق علم، نهاد استقلال
 دهش مخدوش علمی اخلاق که بوده شرایطی گذشته، دهه پنج این در ایران
 نتیجه اینها تمام هستیم،...  و اخلاقی ناهنجاری شاهد امروزه اگر. است

 است این علت. است شده دهه پنج این در علمی اخلاق شدن پرمناقشه
 ینجاا از ایران در علم مشکل. است شده مستعمره قلمرو یک دانشگاه که

 دهه رد. است شده دولت مستعمره از بخشی دانشگاه که است شده ناشی
 این .است شده اداری و سیاسی کنترل دانشگاه انقلاب، از قبل 31  و 11

 گفت وبر آنچه و کردند ائتلاف سیاسیون با دانشگاهیان که شد سبب
 از بیش که آمد وجود به دانشگاه در شرایطی ائتلاف این از و شد مخدوش

 که است این شاه معروف جمله. شد زدهسیاست حتی و سیاسی اندازه

 .است شده زنبوران لانه تهران دانشگاه
 اگر ونچ بودند، ضعیف مدنی نهادهای طرفی از: کرد بیان فراستخواهدکتر 

 ارب دلیل همین به داد،نمی رخ انقلاب اصلاً  شاید بودند، قوی نهادها این
 اآنج از و کرد حمل را بار این خیلی و افتاد دانشگاه دوش بر سیاسی

 این صلیا قربانی اتفاقاً و شد دانشگاه وارد مختلفی سیاسی هایایدئولوژی
 بر هم ایدئولوژیک کنترل یک انقلاب از بعد. بود دانشگاه خود هم

 شدند اهدانشگ وارد نهادهایی و شد اضافه سیاسی و بروکراتیک هایکنترل

 .کردند دخالت دانشگاه کار در رادیکالیستی طور به که
 شد،یم نقض دانشگاه بیرونی اختیارات انقلاب از قبل اگر: شد یادآور وی
 گویی و رفت سوال زیر دانشگاهیان معرفتی اختیارات هم انقلاب از بعد در

 اهیاندانشگ و. دهد توضیح را جامعه تواندنمی شناسجامعه یک اساساً مثلاً
 اخلاق نتیجه در و شد مخدوش شانمعرفتی اختیارات هازمینه این در

 تدول بلکه است، اخلاق متولی بدترین دولت. شد مخدوش دانشگاهی
 عامی هایفعالیت و اجتماعی هایزیرساخت برای که است خدمتگذاری

 ست،نی حقیقت و اخلاق متولی اساساً و است شده ایجاد...  و امنیت مانند
 حقیقت و اخلاق برای  روزگار بدترین شود، دو این متولی بخواهد اگر

    .است
 پنج ندانشگاهیا که شد این وضعیت این نتیجه: گفت ادامه در فراستخواه

 تمهاجر واقع در و شدند دانشگاهی گریزپایان طایفه یک شدند؛ دسته
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 گراایدهف اخلاق نوع یک سایه اینجا. داشتیم را مغزها فرار نتیجه در. کردند
 کنیم اریک توانیمنمی اینجا که کردند احساس دانشگاهیان یعنی. داریم را
 بخش .شوند واقع مفید بتوانند شاید تا کردند مهاجرت دلیل همین به و

 در و ماندند اینجا در که افرادی یعنی گویممی دانشگاه رمزپردازان را دوم
 شانحرفه پشت نبود، علمی آزادی چون شدند، پنهان شانتخصص پشت
 اقاخل اینجا. دادند کار ادامه تخصصی زبان یک با یعنی شدند، پنهان

 .شودمی مخدوش مسئولیت
 هب گروه این: گفت و نامید دانشگاهی گراییعمل را گروه سومین وی

 کردندمی سعی اینها. پرداختند علمیه حوزه حتی و بازار و دولت به مشاوره
 را اگرفایده اخلاق از نوعی هم اینجا. کنند عرضه را خدماتی طریق این از

 گروه چهارمین. امگذاشته دانشگاهی متوسط اخلاق را این اسم. داریم
 وجود هب شرایط با دانشگاهیان از بزرگی بخش هستند، دانشگاهی کارمندان

 گرایوظیفه اخلاق نوعی به و شدند تبدیل دانشگاهی کارمندان به آمده
 انکارمند این که شد باب محتسبانه اخلاق نوعی. دادندمی انجام صوری

 وجود هب دانشگاهی متعارف اخلاق یعنی. کنند کار توانستند حد این تا هم
 هک دانشگاهیانی یعنی هستند، دانشگاهی شهروندان گروه پنجمین. آمد
 پنهان خودشان حرفه پشت نه و کردند مهاجرت نه و هستند گراعام
 حوزه انروشنفکر که کردندمی سعی که هستند کسانی اینها...  و شوندمی

 یمدن نهادهای با و بشوند جامعه وارد کنندمی سعی و. باشند هم عمومی
  هاسازمان هب انتقادی رویکرد با اینها. باشند داشته ارتباط اجتماعی مسائل و
 اب ارتباطی کنش کنندمی سعی و شوندمی مواجه...  و قوانین و ادارت و

 لمع شدن اجتماعی علم، سازیتجاری مقابل در اینها. باشند داشته جامعه
 به هدمتع و باشد داشته اجتماعی بیان باید علم یعنی. کنندمی مطرح را

 در اخلاق. کند مندمسئله را اجتماعی زندگی و باشد اجتماعی هایمسئله
 .دهدیم پوشش را فایده اخلاق و فضلیت اخلاق مسئولت، اخلاق گروه، این
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کمیسیون انجمن های علمی، نشست سالانه خود هفته پژوهش مناسبت به 

نقش آفرینی انجمن های علمی ایران در ”را به صورت مجازی با عنوان

 2533آذر ماه  15در روز یکشنبه ” جامعه، دولت، صنعت و چالش های آن

. در این نشست از سامانه ارزیابی انجمن های علمی رونمایی نمودبرگزار 

 د . ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت دکتر سعد الله نصیری قیداری ریاست محترم دانشگاه شهید در این نشس
بهشتی و نایب رییس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری به عنوان 

نقش آفرینی انجمن های علمی ایران در سخنران مطالبی را در رابطه با 
ایراد نمودند که گزیده های از آن  جامعه، دولت، صنعت و چالش های آن

 ائه می شود:در ادامه ار

رییس انجمن فیزیک آمریکا خشونت علیه فیزیکدانان را 

 (2533/13/11) محکوم کرد

اکس باوم، بفیلیپ در ابتدای بحث دکتر نصیری قیداری بیان کردند که: 
رئیس انجمن فیزیک آمریکا کشتن فیزیکدانان ایرانی را محکوم کرد. متن 

 نامه او به شرح زیر است:

 اعضاء محترم انجمن فیزیک آمریکا

به های مشاای ایرانی، یادآور زنجیره قتلکشتن اخیر فیزیکدان هسته
 ا وهفیزیکدانان ایرانی در حدود یک دهه قبل است. مستقل از انگیزه

پیامدهای ژئوپلیتیک، انجمن فیزیک آمریکا عمیقا از اعمال خشونت و 
ترور، من از جمله کشتن اعضای جامعه فیزیک مان متاثر است. بیانیه 

کند که المللی تاکید میای بینالمللی و فیزیک هستههای بینهمکاری
خواهیم که خشونت علیه ها میعلم فراتر از مرزهاست. ما از دولت

من رییس انج دان را محکوم کنند. با احترام، فیلیپ باکس باومدانشمن
 فیزیک آمریکا

،  دولت و نقش انجمن ها در جامعهدر ادامه دکتر نصیری قیداری به  
 صنعت اشاره کردند و بیان نمودند:

 (ترویج علم در جامعهنقش انجمن ها در جامعه ) 

آشنا کردن جامعه با تفکر علمی ) هفته، روز و دیگر مناسبت های  .2
فیزیک، باشگاه فیزیک، روز نجوم، شبهای رصد آسمان، فعالیت 
مشترک با نهادهای عمومی مثل فرهنگسراها، پارکها، وبینارهای 
عمومی، کنگره سلامت، اخلاق در جامعه و...( اینگونه کارها از جنس 

 وزارتخانه ها نیست.  کارهای انجمنی است و کار

کمک به اعتلای سطح آموزش علوم مختلف در جامعه به عنوان  .1
 نهادهای مردمی مستقل و حلقه واسط بین دولت و مردم

همکاری با رسانه ها برای تشخیص علم و شبه علم و تصحیح تفکر  .5
 علمی نادرست. 

   ،چالش ها: نبودن ساز و کار اجرایی، خلاء قانونی، ضعف مالی انجمن ها

 (یساز میمشورت در تصم) نقش آنجمن ها در دولت 

کلان  یو مشاوره در طرح ها یو نوآور یبودن در علم، فناور شتازیپ .2
 ،یکنولوژنانوت ،یدیخورش یانرژ ،ی) رصدخانه مل ینسب تیبا مز یرقابت
و   یعلم یها تیاولو نییتع ،یاستگذاری...(، س ،یکوانتوم یفناور
 یتوسعه ا یبرنامه ها یدرست بودجه درفصل علم و فناور صیتخص

دولت و مجلس، مرکز  یتخصص یها ونیسیکم اکشور )ارتباط ب
 مجلس و ...( یپژوهش ها

 یعلم تیریو اعمال مد یقیتحق یکار ها یو ارزش گذار یسنج علم .1
به شاخص ها و  ازیو ن ستین یو کار آمار ی) که صرفا مقاله شمار

 ،یدر علم و فناور یپژوه ندهیو آ ینگر ندهیخاص دارد )آ یها اریمع
 و انتخاب استاد ممتاز و ...( دیارتقاء اسات یارهایمع

 نقش آفرینی انجمن های علمی ایران در جامعه، دولت، صنعت و چالش های آن

 دکتر سعد الله نصیری قیداری

https://www.psi.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_3246_%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.psi.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_3246_%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7_%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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مشاوره و تاثیرگذاری در بازنگری کتب درسی و تکنولوزی آموزشی در  .5

 آموزش و پرورش 

مشاوره و تاثیرگذاری در بازنگری و اصلاح برنامه  درسی، حذف یا  .1

جایگزینی رشته ها در مقاطع مختلف، تعیین معیارهای سنجش، 

پذیرش و هدایت تحصیلی دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در 

 آموزش عالی

دیپلماسی علمی و ارتباط علمی با سایر کشورها و مجامع و سازما نهای  .3

 المللیبین 

چالش ها: عدم درخواست قوای سه گانه برای همکاری انجمن ها علی رغم 

تاکید قانونی )برنامه پنجم وششم(، نهادینه نشدن جایگاه انجمن ها در کشور 

 که بخشی هم به عملکرد انجمن ها مربوط است.

 نقش انجمن ها در صنعت 

یژه در حوزه انجمن ها نقش اجرایی ندارند و لذا تاثیر گذاری آنها به و .2
 های دانشی علوم انسانی و علوم پایه در صنعت چشمگیر نیست.

علی رغم برگذاری همایش ها و کنفرانس ها و چاپ نشریات و کتب  .1
که درگاه ایده های و یافته های نو هستند ولی به لحاظ ساختاری 
 قابلیت تبدیل این ایده ها به محصول و حل معضلات صنعت را ندارند.

 از تجربیات انجمن فیزیک در این زمینهچالش: برخی 
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که روز پنج شنبه  دارالاکرام  هیریسالگرد موسسه خ هجدهمیندر مراسم 

 در باب انیملک یمصطفآذرماه به صورت مجازی برگزار شد ، استاد 11

که در پی می  سخن گفت "یآموزش عموم یو اخلاق یضرورت عقلان"

 آید:

کتر د انیآقا دمیو کسب اجازه از محضر اسات انیسلام و درود بر خانم ها آقا

شان  یکه افتخار شاگرد یکدکن یعیموحد و دکترمحمدرضا شف یمحمدعل

من هست و خواهد بود و با سپاس از همه مسئولان و دست  یبرا شهیهم

 قهیدق دهزپان بایتقر نیو عام المنفعه دارالاکرام.در ا هیریاندرکاران موسسه خ

 یمربوط به حوزه روانشناس یکه در محضر سروران خواهم بود بحث یا

 .تیبا شفاف دوارمیاخلاق طرح خواهم کرد با اختصار هرچه تمام تر و ام

 

 

 

 

 

 

 

 

ذشت از گ یعنی یانفاق مال یعنیانفاق  یکه به لحاظ نظر ستین یشک

 چیماست ه یمهم اخلاق فیاز وظا یکیمال خود در راه خدمت به همنوع 

که  نیتا الان قائل نشده است به ا یاخلاق هینظر چینظام وه چیمکتب ه

از  ثاری.گذشتن از مال و استین یانسان انفاق مال یاخلاق فیاز وظا یکی

از  یکیهمنوعان محل اجماع است که  یو خوش یبهروز یبرا مال ثیح

ه به ک نیاست که چرا با ا نیماست اما سوال بر سر ا یعمده اخلاق فیوظا

 یم یتلق یاخلاق فهیوظ شیرا همه انسان ها کماب یانفاق مال یلحاظ نظر

 مورد قبول واقع شده یآن مقدار که از لحاظ نظر یبه لحاظ عمل یکنند ول

م که من کاملا واقف نیچرا با ا یعنیشود  یمعمول واقع نم یعمل حاظه لب

را  یاقاخل فهیوظ نیعملا ا یمن است ول یاخلاق فهیوظ یکمک مال نیکه ا

است در  ینکته ا نیدهم و چه بسا اصلا انجام ندهم. ا یکمتر انجام م

 یجلسه منحصر است به انفاق مال نیاخلاق. فقط بحث من در ا یروانشناس

است  نیاند . سخن بر سر ا رونیاز شمول بحث من ب یاخلاق فیوظا هیبق

خواه همنوعان خودم  کین یعنیباشم  یکه ممکن است من انسان اخلاق

حق  در یخواه کین فهیانسان وظ نکهیداشته باشم به ا دهیباشم و عق

 نیعملا به ا ،امایمال یخواه کیمورد ن نیهمنوعان خودش را دارد و در ا

 کین شهیبه زبان ساده تر چرا هم یعنیاثر ندهم  بیترت یخواه کین

به  لیهست اما تبد یخواه کیشود. ن ینم لیتبد یکوکاریبه ن یخواه

 .شود ینم یکوکارین

نسبت به همنوع وجود  یخواه کیمن در درون من ن ریذهن من در ضم در

 به لیچرا تبد یول_مدنظر است یمال یخواه کیکه در بحث ما ن_دارد

چرا آنچه در عالم درون من در عالم ذهن  یعنیشود؟  ینم یمال یکوکارین

 یمن جار یدر دست و پا نیگذرد ا یمن در عالم روان من م ریو ضم

 یزیچه چ ست؟یهست چ انیم نیکه در ا یشکاف نیا تشود؟ عل ینم

 نجایکند؟ فقط البته در ا یم جادیا یکوکاریو ن یخواه کین نیشکاف ب

 قیعلا یبحث ها یمباحث اخلاق ریدر سا یدر مساله انفاق مال یعنی

واه خ کیکه ن یروانشناسان اخلاق انجام داده اند. به زبان ساده تر کسان

 کین میاشب یکه ما کسان میریفرض را بر آن بگ مابه کنار، ا ستندیبشر ن

 یاخلاق فیلو تک فهیبه عنوان وظ یزیاساسا به چ نیو بنابرا میخواه بشر باش

به  یکه به لحاظ درون یمال ثاریا نی. چرا امیقائل باش یمال ثاریدر جهت ا

 نی؟ا ردیگ یلزوما در مقام عمل انجام نم میا لیاش قا یاخلاق یارزشمند

 من فقط در باب یقابل بحث و گفت و گو است ول یاخلاق فیدر همه وظا

 .کنم یعرض م ثاریاز لحاظ ا یخواه کین

نشود  لیعوامل که موثرند که تبد نیخواستم به ا یکه من م نجاستیا در

 یو من فقط در عالم درونم بمانم فقط م یکار کویبه ن یخواه کین

د قابل بحث هستن نجایکه در ا یعوامل اشاره کنم. عوامل نیخواستم به ا

شش عامل از مقوله توهمات ماست از مقوله  نیعامل هستند؛ همه ا 1

خطاها و  نیهمه احتمال دارد که ا نیبا ا یول ماست یناختش یخطاها

ام را  یاهخو کیو باعث شود که من نتوانم ن دیایب شیپ یتوهمات شناخت

 بکنم. یکوکاریبه ن لیتبد

   یآموزش عموم یو اخلاق یضرورت عقلان
 مصطفی ملکیان :سخنران
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 یبه شدت عاطف یاست که ممکن است ما انسان ها نیعامل ا نیاول

 یحنه اکه ص یوقت یزند ول یم یکوکاریدست به ن ی. انسان عاطفمیباش

 رزنیپ ای رمردیپ یگدا کیمن  یچشم داشته باشد وقت شیپ زیرقت انگ

 دایم شدباش یصحنه اگر انسان عاطف نیا نمیب یرا م مارگونهیژنده پوش ب

اش  یمال ازین ایاز من استمداد کرد  یدهد و وقت یقرار م ریتاثمن را تحت 

 نیا لیکنم فراوان است به دل یکه کمک مال نیرا به من گفت ، امکان ا

سبت حالت ها را ن نیا نمیب یرا که نم یانیهستم. اما گدا یکه انسان عاطف

که در منظرشان  ییدر برابر صحنه ها یعاطف یبه آنها ندارم انسان ها

 رسریو از ت یکه از منظر و مرئ ییبه شدت حساس اند اما صحنه ها تهس

انسان  نیندارند ا تینسبت به آن ها حساس گریاست د رونیحواس شان ب

به  کنند اما یکمک م گرانیبه د یهستند که به لحاظ عاطف یها کسان

 شیاست برا یکه اخلاق یکنند. انسان یکمک ها را نم نیا یلحاظ اخلاق

شم او چ شیپ زیصحنه رقت انگ کی رندهیکه کمک گ کند ینم یفرق

اشد. نکرده ب جادیچشم او ا شیپ یزیصحنه رقت انگ ایکرده باشد  جادیا

و برزن به  یبر سر چهارراه ها در کو میتوان یکه ما نم دیا دهیفراوان د

 شهیدر اند مینیب یرا که نم ییگداها میتوان یاما م میگداها جواب رد بده

با  بودن فرق دارد ی.عاطف میروز و روزگارشان نباش شهیکاروبارشان در اند

مول بودن تحت الش یعاطفشود به  لیبودن اگر تبد یبودن.عاطف یاخلاق

اشم و ب یبودن. اگر من فقط عاطف یشود به اخلاق یم لیتبد ت،یعقلان

نباشد در آن صورت فقط به آنچه  تیبودن من تحت شمول عقلان یعاطف

مه به ه یدهم ول یواکنش مناسب نشان م نمیب یچشمم م شیکه در پ

که در  ییهاها و محنت ها و مرارت  یفقرها و فلاکت ها و رنج ها و تلخ

 نیچن یدهم. انسان اخلاق ینشان نم تیحساس ستیچشم من ن شیپ

ته چشم داش شیپ یکه صحنه ا ستیمهم ن یانسان اخلاق یبرا ستین

که من  نیا یاست که به جا نیا عامل نیاول نینداشته باشد بنابرا ایباشد 

ا تحت بودن ام ر یباشم و عاطف یعاطف یباشم صرفا انسان یاخلاق یانسان

 یاباشد فقط صحنه ه نینبرده باشم. اگر چن تیعقلان تیشمول و حاکم

چشم  شیکه مفقودند و پ ییکند و صحنه ها یم کیمرا تحر زیتاثربرانگ

 نی. ادارند یبه عمل و کنش وانم وآورند  ینم جانیمن را به ه ستندیمن ن

 یاخلاق به لیبودن تبد یشود که عاطف یکه چگونه م نینکته اول. حالا ا

 تیعقلان تیشمول حاکم ریبودن ز یتواند عاطف یچگونه م یعنیبودن شود 

 یاخلاق به انسان لیبودنش تبد یعاطف نیدر ع یو انسان عاطف ردیقرار بگ

 .است رونیبحث من ب لاست که از مح یگریشود داستان د

 کباشد که کم نیگمانش برا یاست که ممکن است کس نیدوم ا عامل

 یکه انسان به همنوع خود م ستندین ییکمک ها نیمهم تر یمال یها

همنوعان  یو خوش یخواهم بهروز یم یلیخواهم خ کیتواند بکند. من ن

همنوع خودم مهم  یو خوش یبهروز یندارم که برا دهیاما عق نمیخود را بب

مهم  یرمالیغ یکنم کمک ها یگمان م یعنیباشد،  یمالکار کمک  نیتر

 یمهم ترند کمک ها یاسیس یترند. مثلا ممکن است گمان کنم کمک ها

 نیمهم ترند و توجه به ا یپرورش یآموزش یمهم ترند کمک ها یفرهنگ

که  نیبه جهت ا یمال یآن کمک ها کمک ها تیاهم نینکنم که در ع

رآورده را ب یولوژیزیو ف یولوژیب یاضرورت ه یعنی یشتیمع یضرورت ها

 کیکه ن دینیب ی. آن وقت مگرید یکنند حتما تقدم دارند بعد کمک ها یم

 شود اما در قلمرو یم یکوکاریبه ن لیتبد گرید یمن در قلمروها یخواه

شوم در  ینم لیطراز اول قا تیاهم ییگو یامور مال یچون برا یامور مال

 یارکوکیبه ن لیماند و تبد یم یخواه کیمن همان ن یخواه کین نجایا

 .عامل دوم نیشود. ا ینم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاست که ممکن است من اعتماد نداشته باشم به کسان نیسوم ا عامل

کنند، اعتماد نداشته باشم که سازمان  یم یمن و فقرا واسطه گر نیکه ب

که  یو موسسات عام المنفعه و موسسات هیریکه به نام موسسات خ یها

موسسات ممکن است  نیکنند. ا یم ییاز انواع دارند فقرزدا یبه هر نوع

کنم  یم یشان اعتماد نداشته باشم و معتقد باشم من کمک مال قتبه صدا

ر رسد. اگ یچنان که من کرده ام به دست مستحقانش نم یاما کمک مال

 یا موسسه چیواسطه ها اعتماد نداشته باشم و معتقد باشم ه نیمن به ا

ه آنچه را ک قایدق یباامانتداردر جامعه من وجود ندارد که بتواند باصداقت 

 کیدهم به دست مستحقان و درخورانش برساند در آن صورت ن یممن 

ده تو یچون در جامعه ها ینخواهد شد ول یکوکاریبه ن لیمن تبد یخواه

بکنم و  یواسطه کمک مال یهست که من ب نیامروز کمتر امکان ا یا

د دارن ییواسطه ها کیبه  ازیدر اهم اغلب موارد ن یمال یکمک ها شهیهم

 اگر ظن بد داشته باشم ایواسطه ها شک داشته باشم  نیخب اگر من به ا
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 یمانکه از بدگ ستین یموسسه ا چیموسسات و معتقد باشم که ه نیبه ا

 یمک نمک گریباشد در آن صورت چه بسا که د یمن بتواند معاف و مستثن

حل برسد در م دیکه با ییرسد به جا یکمک نم نیکه ا لمیکنم چون قا

 نیموضع خودش به جا مصرف نخواهد شد. ا رد ردیگ یخودش قرار نم

ات که موسس یکه در جامعه همه موسسات ستین نیتوهم است. چن کیهم 

ه نداشته باشند و انسان نتواند به صداقت شان و ب یکار تیاند شفاف هیریخ

 کیع هم در واق نیبکند و بجا داشته باشد ا ییشان اعتماد عقلا یامانتدار

 .توهم است

که موسسات  نیباشد و آن ا لیدخ نجایتواند در ا یهم م یچهارم دگاهید

هستند مورد اعتماد مردم .همه مسئولان و دست  یواسطه موسسات

د هستن یو درستکار نیام یاندرکاران شان از خرد تا کلان همه انسان ها

 زیچ یرسد ول یمن به دست فقرا م یمال یحتما کمک ها نیو بنابرا

 یمال یکمک ها نیکه از ا یگرانیهستند و د یدر کار است؛کسان یگرید

ممکن است سوء استفاده کنند مثلا دولت ها ممکن است سوء استفاده کنند 

 یفقر را کم م هیریچون موسسات خ هیریموسسات خ یمال یاز کمک ها

 یها میکم مردم رژ ییکنند و از نارضا یمردم را کم م ییکنند پس نارضا

 نیکه ا باشد نیکنند. ممکن است گمان من بر ا یسوء استفاده م یاسیس

 یها میجائر رژ یاسیس یها میرژ یاند برا ینانیکمک ها سوپاپ اطم

که  یاسیس یها میکنند و رژ یخودشان عمل نم فیکه به وظا یاسیس

موسسه اعتماد  نیبه ا میدارند. آن وقت ممکن است من بگو تیسوء ن

 ییموسسات سوء استفاده ها نیدانم از حاصل کار ا یدارم اما چون م

ات موسس نیکنم .من آن قدر کمک به ا یکنند من کمک نم یم گرانید

 یاسیس یها میبکند و رژ دایپ شیاز فقر افزا یعموم ییکنم تا نارضا ینم

وضع  نیشود و بدانند اگر ا شتریسرشون به عقل و توجه شان به ملت ب

شان هست و به خود  لبکند امکان سقوط شان امکان افو دایادامه پ

 کنند که خود کمک یتصور افراد همه فکر م نی.درواقع انگار در اندیایب

ز ا یرسد ول یاست کمک من هم به دست فقرا م یکردن من کار درست

سوء  یرگیموسسات وابسته کسان د یکمک من و کمک رسان ندیفرآ نیا

کمک  نیا منآنها  یاز سوء استفاده ها یریجلوگ یکنند و برا یاستفاده م

 نیکه ا کنند یکه متاسفانه گمان م یکسان ستندیکنم. کم ن یها را نم

تفاده .چه سوء اسستین یتصور تصور درست نیا یاست ول یتصور درست

به مردم و کاهش سطح  یمال یبکنند از کمک ها یاسیس میرژ ییها

 ردیگصورت ن ییسوء استفاده ها نیظ فقر و چه چنمردم به لحا یتینارصا

 چیه یاخلاق فهی.وطمیخودمان را فراموش کن یاخلاق فیوظا میتوان یما نم

شود به جهت سوء استفاده که  یساقط نم یاوضاع و احوال چیکس در ه

 .انجام دهند یاخلاق فهیانجام وظ نیممکن است از ا یگرانید ای یگرید

نباشد  لیها قا دگاهید نیاز ا کی چیبه ه یممکن است که فرد یبعد نکته

 گرید ردیگ یکمک صورت م تیقائل باشد که در جامعه ما به قدر کفا یول

 یم کمک صورت یبه اندازه کاف دیگو یم ستیبه کمک اندک من ن ازین

 یراب یکار گریکنم د یکه من م یکمک زیاندک پش نیا گریو د ردیگ

ا مردم ب یشتیمع یکرد. کمک آن قدر فراوان است و خلا ها هدنخوا یکس

نم. خب بک یکه من کمک ستین نیبه ا یازین گریشود که د یآن ها پر م

در در  یغرب حت شرفتهیپ یدر کشورها ی. حتستین شیب یهم توهم نیا

 یاسیدارند و هم به لحاظ س یو سالم شرفتهیکه هم اقتصاد پ ییکشورها

بر  یشناس فهیوظ یها میو رژ رخواهیخ یها میرژعاقل و  یها میرژ

د توان یدر آن کشورها هم فقر همچنان م یکشورشان مسلط هستند حت

ند توان یکه نم یدر آن کشورها هستند کسان یوجود داشته باشد و حت

 دیوقت نبا چیخودشان را برآورده کنند. ه یزندگ یو ضرورت ها ازهاین

ندارد  یکمک من ارزش گریکه د نندهستند که کمک بک یگمان کنم کسان

 .توهم است کیهم  نیوا

ما هم در جهات  دیبگو یاست که کس نیکه وجود دارد ا یتوهم آخر اما

 یزیما مبهم است من چرا چ ندهیو چون آ میبه کمک هست ازمندین گرید

را که پس انداز کرده ام به فقرا بدهم ممکن است فردا فرزندان من جزو 

اصلا  که آدم ییمبهم دارند در کشورها ندهیکه آ ییفقرا باشند. در کشورها

به لحاظ  یاسیبه لحاظ س یکشورش به لحاظ اقتصاد ندهیاعتماد ندارد به آ

 یزیفکر کند که بله من الان چ نیچن یآن وقت ممکن است کس ،یحقوق

فردا را  یاست ول اجمیدر هر ماه درآمد دارم که مازاد بر احت یازیمازاد بر ن

 یغلط اقتصاد استیس کیمن بر اثر  نیممکن است فردا هم ؟یدیچه د

خود من  یغلط حقوق یخط مش کیبراثر  یاسیغلط س استیس کیبر اثر 

 شوند بهتر گرانیبشوم و خانواده خود من محتاج د گرانیمحتاج کمک د

کنم  یکنون یرا صرف فقرا یکه مازاد بر درآمد کنون نیا یبه جا ستین

دان ممکن است فرزن ندهیآ یبکنم که آن فقرا ندهیآ یبگذارم صرف فقرا

 سرشار از ابهام است و متاسفانه ندهیکه آ یی. در همه کشورهاباشندخود من 

است که سرشار از ابهام است  ییکشورها نیاز شاخص تر یکیکشور ما 

انه که به خ یچراغ ندیگو یم یبشرند ول کخواهین یممکن است کسان

اما چه بکنم که فردا  گرانمیخواه د کیرواست به مسجد حرام است. من ن

 نیبه صلاح من است که ا ایگو نینخواهم بود. بنابرا نیا تاجمح ایخودم آ

 کانیخود من اند از نزد ندانشاویکه خو یکسان یپس انداز را بگذارم برا

را  یخواه کیدهند و ن یم لیمن را تشک یخود من اند خانواده هسته ا
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خودم اختصاص  شاوندانیشمولش را تنگ کنم و به خانواده و خو رهیدا

 یسانک یدر جامعه ا یوقت میتوان ی.ما نم ستین شیب یهم توهم نیدهم .ا

د به خاطر برن یرنج م یآموزش یو ب یبهداشت یو ب یهستند که از گرسنگ

مان را  یخلاقا فهیوظ میتوان ینم دیاین دیو شا دیایب دیکه شا یا ندهیآ کی

 اته مظنونرا به خاطر آنچه ک اتینیقیما  یگرید ریبه تعب میندازیب قیبه تعو

 .میرها کن دیاست نبا

 و ما رستگار یچنان کن سرانجام کار / تو خشنود باش ایخدا

 

 

 دارالاکراممنبع: سایت 
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  -COVID با موضوع التهاب شدید در بیماری دومین همایش ملی التهاب
شد، دکتر مصطفی برگزار  33آذر  13تا  15 از تاریخ صورت مجازیبه  19

 ،ریاست انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری() معین، رئیس همایش
دکتر طوبی غضنفری، دبیر علمی و دکتر مریم نوری زاده دبیر اجرایی 

در ) عضو هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری( همایش 
صوص اهمیت بروز التهاب در تشدید بیماری ای به سؤالات در خمصاحبه

، استادان سخنران و مباحث علمی موردبحث و برنامه 23-کووید

 .ها و معرفی کارگاه جانبی این همایش، پاسخ دادندسخنرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م علوروابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه 

 ئیسر با  التهاب، ملی همایش دومین  پزشکی تهران، در آستانه برگزاری
 زیر رحش به که داد انجام گفتگویی  و اجرایی همایش فوق علمی دبیران و

 :است

 و مرگ و میر ناشی از آن COVID- 19اهمیت بروز التهاب در تشدید بیماری 

 دومین همایش ملی التهاب
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جناب آقای دکتر معین، رئیس محترم دومین همایش ملی  

 در همکارانتان و شما به  قوت خدا و  سلام  التهاب
لتهاب در تشدید ا بروز اهمیت  بفرمایید فوق،   همایش   برگزاری

 و مرگ و میر ناشی از آن چیست؟ 23-بیماری کووید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
من هم خدمت شما سلام عرض می کنم، در عفونت ویروسی کرونا یا 

در سلول  ACE2 ، نفوذ ویروس از طریق گیرنده های23-بیماری کووید
 و T سلول های دفاعی های پوششی راههای هوایی، موجب فعال شدن

B مونوسیت ها، ماکروفاژها و به دنبال آن ساخته شدن پادتن اختصاصی ،
بر علیه ویروس و نیز تولید بسیاری از فاکتورهای پیش التهابی و سایتوکاین 

 ,IL6, IL8, IL10, GSF, GMCSF هایی مانند

MCP1,TNFa,... می شود که باعث التهاب شدید و از بین رفتن بافت
ریه و بروز علایم و مشکلات تنفسی می شود. این واکنش فوق العاده 

نامگذاری شده  "طوفان سایتوکاینی"سیستم ایمنی و دفاعی بدن که 

است موجب ایجاد جراحت در بافت های اندام درگیر شده می شود. چنانچه 
ید باشد، نارسایی تنفسی و کاهش سطح این فرآیند التهابی خیلی شد

 اکسیژن خون رخ می دهد که به آن نشانگان اختلال تنفسی شدید

(ARDS)  گفته می شود و بیمار باید با فوریت در واحد مراقبت های ویژه
بستری شود و در صورت لزوم به دستگاه تنفس کمکی وصل شود. این 

ب، ای حیاتی مانند کلیه، قلالتهاب شدید همچنین می تواند در سایر اندام ه
مغز باعث اختلال عملکرد آنها و در مواردی اختلال در سیستم انعقاد خون 
و ایجاد لخته وآمبولی می شود که افزایش احتمال مرگ و میر بیماران را 

تنها در  23در پی دارد.خوشبختانه احتمال وقوع نوع خطیر عفونت کووید
در مردان، کهنسالان، افراد چاق و  درصد از بیماران است و 1تا  3حدود 

افرادی که بیماری زمینه ای مانند دیابت، بیماری های مزمن تنفسی، نقص 

 .ایمنی دارند بیشتر خواهد بود

و  23-اهمیت پیشگیری از بیماری در کاهش ابتلا به بیماری کووید 
 نرخ مرگ و میر ناشی از التهاب ریوی ناشی از آن چیست؟

 

ی از بروز بیماری بسیار موثرتر و مهم تر از این است بدون تردید پیشگیر
که بخواهیم بیماران دچار عفونت ویروسی کرونا را درمان کنیم. چون 

وجود  23-متاسفانه هنوز واکسن یا درمان اختصاصی و موثری برای کووید 
ندارد و درمان های کنونی کم اثر، پرعارضه و پرهزینه هستند. در هرصورت 

باید بیمار از اطرافیان فاصله  - 23علایم بالینی کووید به محض شک به
بگیرد و سریعاً با پزشک معالج خود مشورت کند. رعایت توصیه های 

شستشوی منظم  ماسک، زدن اجتماعی، گذاری فاصله  پزشکی مانند
دستان، و در مواردی که اعلام می شود ماندن در خانه و نداشتن سفرهای 

گیری از این عفونت که به شدت مسری و شهری و بین شهری در پیش

 .خطرناک است، سرنوشت ساز است
 

با بیماری های مزمن مانند آسم و آلرژی  23-ارتباط بیماری کووید 
 چگونه است؟

 

هرچند آلرژی های مختلف و آسم شیوع فراوانی دارند و افراد زیادی به 
لی شوند، وآنها مبتلا هستند و از جمله بیماری های زمینه ای تلقی می 

یا شدت آن در آنها بیشتر از دیگران   23-خوشبختانه احتمال بروز کووید 
گزارش نشده است. فقط اگر علایم تنفسی بیماری آسم با درمان دارویی 

ه دلیل خارج از کنترل باشد، ابتلا ب هر به یا  به خوبی کنترل نشده باشد
پر مخاطره تر باشد.  می تواند در این بیماران شدیدتر و 23-بیماری کووید

همچنین وقتی بیمار به علت حمله آسم مجبور به مراجعه به اورژانس یا 
بیمارستان شود، در آن محیط احتمال تماس با آلودگی ویروسی و ابتلا به 
بیماری کرونا بیشتر خواهد بود. این نکته هم یادآوری می شود که بیماران 

شده باشد( به علت عطسه و دچار آلرژی بینی )و نیز آسم اگر درمان ن
خارش بینی یا سرفه مکرر، اگر ناقل ویروس کرونا باشند می توانند محیط 
را آلوده کنند و اطرافیان خود را در معرض خطر قرار دهند، بنابراین ارتباط 
با پزشک و درمان مناسب هرچند از را دور و با تلفن یا فضای مجازی باشد 

 .ضروری است
 

دبیر علمی همایش فوق و  غضنفری طوبی دکتر غسرا به  در ادامه 
م خواستی ایشان از  استاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد رفتیم و

 .کنند ارائه توضیحاتی فوق همایش خصوص  در  تا
 

میزگرد  21وبینار شامل  3دکتر غضنفری گفت: این همایش مشتمل بر 

 های هرشت  تخصصی خواهد بود که در این میزگردها اساتید و متخصصان
جمله همکاران گروههای تخصصی و فوق  از بیماری این با مرتبط

تخصصی در رشته های ایمونولوژی، ژنتیک ، عفونی، ریه، قلب و عروق، 
مغزو اعصاب، مراقبتهای ویژه، اطفال، اپیدمیولوژی و... در موضوعات 
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 بیماری این در درمان و تشخیص ، پیشگیری با  ارتباط در  مختلف،
  .ی خواهند کردسخنران

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ازمل مراقبتهای سایر  او اضافه کرد: همچنین در این همایش در خصوص 

 .شد خواهد صحبت شوند، می شدید التهاب دچار که افرادی برای

دبیر علمی دومین همایش ملی التهاب گفت: التهاب در واقع از اولیه ترین 
محرکهای مختلفی ایجاد شود، پاسخهای ایمنی است که می تواند در اثر 

از جمله در شروع عفونت و عفونتهای ویروسی که در ابتدای این عفونتها 
 یا  ایمنی سیستم تنظیمی های مکانیسم توسط  التهاب ایجاد می شود ولی

کنترل می شود. در صورتی که این التهاب  التهاب این  درمانی مداخلات
ر طلوب بعدی یعنی درگیری سایکنترل نشود می تواند منجربه عوارض نام

خارج شود و شدید شود می  کنترل از التهاب این اگر و شود  اعضای بدن
 .تواند منجربه وضعیتهای بحرانی و متاسفانه مرگ شود

دکتر غضنفری گفت: عوامل متعددی در ایجاد و گسترش التهاب موثرند:  
 مانند سن، عوامل مربوط به پاتوژن یا ویروس، عوامل مربوط به میزبان

جنس، بیماریهای زمینه ای، ژنتیک و عوامل محیطی که هر کدام سهمی 
را در ایجاد این التهاب شدید می توانند داشته باشند ،در این همایش ما به 
عوامل مختلف مرتبط با ایجاد التهاب شدید و همچنین روشهای تشخیصی 
 و آخرین روشهای درمانی خواهیم پرداخت ، متخصصانی که در

رای خود را ب تجربیات  بیمارستانهای بزرگ در حال درمان بیماران هستند،

 .استفاده سایر متخصصان در میان خواهند گذاشت
 

مریم نوری زاده، دبیر اجرایی همایش، به گفتگو  دکتر  سپس با 
نشستیم و ایشان در خصوص روند برگزاری همایش فوق و تاریخچه 

 :گفت و داد توضیح  آن

-3ابی لتها بیماریهای و ایمونولوژی رویکرد  ش ملی التهاب بااولین همای
 تتحقیقا مرکز نیز امسال و شد برگزار موفقیت با  33اسفند ماه سال  3

و آلرژی با همکاری مرکز تحقیقات تنظیم پاسخهای  آسم ایمونولوژی،
ایمنی دانشگاه شاهد، دومین همایش ملی التهاب با رویکرد التهاب شدید 

وبینار با موضوعات متنوع و بسیار مهم  3به صورت  23-بیماری کوویددر 

آذر  13تا  15از تاریخ،   19 -در زمینه تشخیص و درمان بیماری کووید
هر روز، در فضای اسکای روم دانشکده مجازی  21تا  22و از ساعت  33

 .دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد کرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

هماهنگی برای برگزاری این همایش از سال گذشته با برگزاری  :وی گفت
جلسات کمیته علمی آغاز شد که به دلیل شیوع پاندمی کرونا موضوع این 

تعیین شد. زیرا  COVID-19 همایش، موضوع التهاب شدید در بیماری
موضوع مهم در وخیم شدن حال بیماران مبتلا به ویروس کرونای جدید، 

د و کنترل نشده متعاقب آغاز پاسخ های ایمنی است، ایجاد التهاب شدی
بنابراین اطلاع رسانی در خصوص همایش در گروه های مختلف انجام شد. 
وی اضافه کرد: خلاصه مقالات در محورهای مختلف تعیین شده در حیطه 

به دبیرخانه ارسال شد که داوری  23-تشخیص و درمان بیماری کووید
ان ماه به صورت آنلاین پایان پذیرفت و نتایج خلاصه مقالات در اواسط آب

پذیرش هر خلاصه مقاله که امتیاز لازم را کسب کرده بودند به نویسندگان 
عنوان خلاصه مقاله به عنوان  23خلاصه مقالات ارسال شد و در نهایت 

 .سخنرانی کوتاه پذیرفته شدند

 ه همایشدبیر اجرای دومین همایش التهاب اضافه کرد: همچنین در حاشی

 طول در  صبح 21:51تا  3از ساعت  Graphpad Prism فوق ، کارگاه
 دکتر  های برگزاری همایش به صورت مجازی برگزار خواهد شد وروز

 .محسن بدل زاده مدرسان این کارگاه خواهند بود دکتر و شکوهی راهله

 مختلف های گروه برای  همایش ملی التهاب دومین  وی در پایان گفت:
بازآموزی است و علاقه مندان می توانند  امتیاز دارای پایه علوم و پزشکی

و سایت سامانه آموزش  همایش  سایتبرای کسب اطلاعات بیشتر به 
 .مداوم مراجعه کنند
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فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری یک فصلنامه علمی با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجوز علمی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 

 می باشد که ازبا صاحب امتیازی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
 تا کنون به شکل منظم منتشر می شود.  2513سال 

بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران حوزه اخلاق می رساند که شماره پاییز 
فصلنامه علمی اخلاق در علوم و فناوری  منتشر شد. مقالات چاپ شده در 

 این شماره به شرح زیر می باشند: 
 

 ی و اخلاق اجتماع یسالمند
 2  ....................................................................... اورنگ لایاورنگ، سه میمر  طوبا اورنگ،
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 اخلاقی-مواد مخدر با رویکرد حقوقی
 11 ............................................................................ نصرتی دکتر منا حسین پوری، یزدان
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 عمومی و خصوصی شهر تهران

 55  ..................... دکترمرضیه قرائت خیابان، حسین رضائی حسین آبادی، فاطمه تیموری
گر با نقش تعدیل رابط ه رهبری اخل اقی و رفتارهای ش  هروند ش  رکتی
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 11  ................................. ذلاندکتر امیررضا خانی دُری،حسین رجبدکتر رضوان حجازی،

 لیاز تحص   تیو رابطه آن با رض  ا یعلم اتیه یاعض  ا یاخلاق آموزش  
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 اخلاق در زندگی"، کتاب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ،"و شرایب اخلاقی پیشرفت و اعتلای علوم انسانی کنونی
عه مجمو کتاب حاضر در منتشر نموده است. رضا داوری اردکانی رانوشتة 
 های اخلاق آکادمیک نگاشته شده است.کتاب

این کتاب برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت 
کشور است . این کتاب بیش از آنکه یک پژوهش متعارف دانشگاهی باشد 
، نظریه پردازی یک اندیشمند اصیل و بسیار مجرب است. البته نویسنده 
 در این راه ، خود را به شیوه های نگارش آکادمیک و قواعد دست و پا گیر
مقاله نویسی و ارجاع دهی محدود نکرده و کوشیده تا یافته هایش را به 

 شیوایی تبیین کند. 
این اثر از آن رو اصیل به شمار می آید که از مواجهه ناب ذهن این متفکر 
معاصر با معنا و کارکرد اخلاق در جهان امروز و امکانات آن برای پیشرفت 

 فرهنگ و علوم برخاسته است. 
 

است. در بخش اول بحران تشکیل شده  فصل 11بخش و  1 کتاب از
اخلاقی معاصر و وضع اخلاق در جهان مورد بررسی قرار گرفته ، در بخش 
دوم نظری اجمالی به اخلاق در تاریخ ایران شده است و در بخش های 
سوم و چهارم به ترتیب مبحث اخلاق کنونی از کجا آمده است و نسبت 

 ق مورد بحث قرار گرفته است. تاریخی میان علم و اخلا

ق در اخلاق تحقی"است:  بیان کردهداوری اردکانی  نیز،  در پیشگفتار کتاب
از همه حیث و مخصوصا از حیث اخلاقی دشوار است، زیرا در مورد اخلاق 

کسی که اخلاق را از منظری فلسفس می " " نمی توان بی طرف ماند. 
اخلاق چیست و با وجود آدمی چه نسبتی دارد؟ بیند باید مشخص کند که 

و مهم تر اینکه چه زمانی و چگونه مردمان تا حدی به اخلاق روی می 

"آورند و چرا گاهی اخلاق رو به انحطاط می گذارد؟

 معرفی کتاب
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 مهم خیلی  اطلاعیه

 اساتید، پژوهشگران، دانشجویان ارجمند
پیرو اطلاعیه شماره قبلی دبیرخانه در مورخ با درود گرم و آرزوی تندرستی؛ 

ا ب  "اخلاق و فرهنگ شهرنشینی"همایش و نشست علمی  13/1/2533
پیدایش و گسترش ویروس کرونا و محدودیتهای ناشی از آن برگزاری این 

 موکول گردیده است.  9911بهمن ماه واقعه علمی به 

یاستگذاری همایش مورخ با عنایت به مصوبه آخرین جلسه شورای س
و دو روز  طی 2533بهمن ماه  51بهمن الی  13در تاریخ   21/3/2533

به صورت مجازی برگزار همایش در قالب نشستهای صبح و بعد از ظهر 
 خواهد شد. 

لذا از تمامی اساتید،پژوهشگران،دانشجویان و علاقه مندان به حوزه اخلاق 
 .و فرهنگ شهرنشینی جهت شرکت در همایش دعوت به عمل میآیند

 اعلام خواهد شد. متعاقبا جزئیات برنامه هالازم به ذکر است که  
                                   

 

 با تشکر

 میرطاهر موسوی

 ینیاخلاق و فرهنگ شهرنشهمایش ملی  دبیر علمی
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