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  :یزه ابن سینا براي اخالق در علمجامعرفی 
 

سازمان توسط  2002سینا به پیشنهاد جمهوري اسالمی ایران در سال  ابناخالق در علم جایزه         
هایی  براي گرامیداشت پژوهش و خدمات افراد و گروه) UNESCO(آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

به نام » اخالق در علم « پیشنهاد اعطاي جایزه  .تأسیس شد که در زمینه اخالق در علم فعالیت دارند
توسط دکتر مصطفی معین، وزیر  2001ی ابن سینا، در آخرین کنفرانس عمومی یونسکو در سال دانشمند ایران

  .توري مطرح و مورد موافقت قرار گرفوقت علوم، تحقیقات و فنا

، آموزشی، با همکاري سازمان 2003شود، به طور عملی از سال  این جایزه که هر دو سال یک بار اعطا می
  .، آغاز شده است»یونسکو«لل متحد علمی و فرهنگی و آموزشی م

اندیشی درباره این مسئله و جلب توجه محافل  هدف از اعطاي این جایزه نمایش اهمیت اخالق در علم، ژرف
این جایزه به ویژه براي بزرگداشت دانشمندان جوان، . علمی، دانشمندان و افکار عمومی نسبت به آن است

  .شود المللی تقدیم می ص در سطح بینکمک به شناسایی ایشان و طرح این اشخا

هیات . شود المللی انتخاب می توسط مدیرکل یونسکو بر اساس پیشنهادهاي یک هیات داوري بینجایزه برنده 
غربی و مرکزي آسیا  ها باید از منطقه جنوب هاي مختلف که یکی از آن داوري مرکب است از سه عضو با ملیت

 ) و و از میان اعضاي کمیسیون جهانی مربوط به اخالق در علم و فناوريآنها از سوي مدیرکل یونسک. باشد
COMEST ) شود منصوب و جایزه در حضور نمایندگان جمهوري اسالمی ایران تقدیم می.  

ارتقاي اصول و «یکی از اهداف راهبردي یونسکو . هاي یونسکو است اخالق در علم و فناوري یکی از اولویت
و  2007، مطابق با استراتژي میان مدت »هدایت پیشرفت علمی و دگرگونی اجتماعی معیارهاي اخالقی براي

  .است 2002

  :سینا براي اخالق در علم مقررات جایزه ابن

 هدف  -

ها  این فعالیت. ها در زمینه اخالق در علم است هاي افراد و گروه داشت فعالیت هدف از اعطاي این جایزه گرامی
هاي یونسکو و در ارتباط با برنامه این سازمان در زمینه اخالق در علم و  ريگذا باید در راستاي سیاست

  .آوري باشد فن
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 شیوه انتخاب، مبلغ و دوره جایزه   -

 ؛ »سینا براي اخالق در علم جایزه ابن«عنوان جایزه عبارت است از ) الف  

سینا  ت از نشان زرین ابنشود و مرکب اس منبع مالی جایزه توسط جمهوري اسالمی ایران تامین می) ب  
دالر پول نقد و یک هفته سفر علمی به جمهوري اسالمی ایران، که شامل ایراد  000/10همراه با گواهی؛ مبلغ 
هاي دانشگاهی خواهد بود که از سوي دولت جمهوري اسالمی ایران به این منظور برپا  سخنرانی و گردهمایی

  .شود می

  .شود ن تعیین شده هر دو سال یک بار اعطا میاین جایزه در چارچوب موازی) پ  

، به صورت مشترك توسط جمهوري اسالمی ایران و  2005-2004هاي  هاي برپایی مراسم از سال هزینه) ت  
ریزي و بودجه سازمان به  ها در برنامه شود، مشروط بر آنکه سهم یونسکو از این هزینه یونسکو تامین می

  .تصویب مجمع عمومی برسد

 رایط ش  -

باید در زمینه اخالق در علم و فناوري موفق به پژوهش علمی واالیی شده ) چه به صورت فرد یا گروه(نامزدها 
  .باشند

 انتخاب برنده جایزه  -

  .شود المللی انتخاب می برنده جایزه توسط دبیر کل یونسکو، به پیشنهاد یک هیئت داوران بین

 نحوه انتخاب کاندیداها  -

ذکر شده در  2رسد و منابع مالی مراسم مطابق ماده  د شایسته دریافت جایزه به دبیرخانه میهنگامی که موار
هاي  هاي ملی از کشورهاي عضو و از سازمان شود، مدیرکل یونسکو پس از مشورت با کمیسیون باال تامین می
هر کشور عضو و . ندکند تا کاندیداهاي خود را معرفی کن المللی مرتبط با یونسکو دعوت می غیردولتی بین

  . کند تواند یک کاندیدا معرفی  سازمان غیردولتی فقط می
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 معرفی کاندیداها   -

کنند که  نامه تقدیم می هاي غیردولتی در حمایت از کاندیداي موردنظر خود یک توصیه ها و سازمان دولت
  : مرکب است از

  شرحی درباره سابقه و دستاوردهاي علمی کاندیداي موردنظر ) الف  

 شود  شرح مختصر از کاري که براي بررسی تقدیم می) ب  

 شده با زمینه تخصصی جایزه  شرح ارتباط اقدامات کاندیداي معرفی) پ  

  .دیدا باشدنامه علمی و رزومه کان ها باید به زبان انگلیسی یا فرانسوي و همراه زندگی نامه معرفی

 روند اعطاي جایزه  -

جایزه در یک مراسم رسمی با حضور نماینده دولت جمهوري . کند مدیرکل یونسکو نام برنده جایزه را اعالم می
  .گردد اهدا می) یا نماینده او(اسالمی توسط مدیرکل یونسکو 

اصالحات در مقررات جایزه  -  

  شود د براي تصویب به کمیته اجرایی تسلیم هرگونه پیشنهاد اصالحی براي مقررات کنونی بای
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 اسامی برندگان جایزه بین المللی ابن سینا
  1394تا  1383از سال  

 
از )  Margaret . A. Somerville(سامرویل .آ.پروفسور مارگارت -

 کانادا 

 از کانادا ) Abdollah.A. Daar( پروفسور عبداهللا دار  -

 از چین ) Renzung Qiu (پروفسور رنسونگ کیو  -

 از پاکستان ) Zebtakhan Shinwari (پروفسور زبتاخان شینواري  -
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 ):Zabta Khan Shin Wari( زبتاخان شینواريمعرفی  - 

   

  

صورت تحصیالت ابتدایی او در محیطی . پروفسور زبتاخان شینواري در شهر کوهات پاکستان متولد شد
مدرك لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه وي . رفت که کمتر کسی به مدرسه میپذیرفت 
از دانشگاه قائد اعظم پاکستان در نیز در رشته بیوتکنولوژي مدرك فوق لیسانس دیگري را و پیشاور 

 .مدرك دکتراي خود را  از دانشگاه کیوتو در ژاپن کسب کرددریافت نموده و آباد  اسالم

الی آب سرد و آب شور تحقیقات گسترده اي هاي مقاوم گیاهی در مقابل خشکس وي درخصوص ژن 
به نتایج شایان توجهی دست یافت و در این خصوص چندین مدرك فوق دکتري از  انجام داد و

هاي  وي استفاده از روش ،پس از بازگشت به پاکستان. هاي علمی معتبر ژاپنی دریافت نمود مؤسسه
کتاب نیز در معرفی دانش  6مولکولی را در تضمین کیفیت داروهاي گیاهی معرفی کرد و در این راستا 

مقاله در مجله هاي علمی  320پرفسور شینواري بیش از . نمود بومی در مورد گیاهان دارویی گردآوري
 10کتاب، ویرایش  10ت وي می توان به انتشار از دیگر مکتوبا. است  با تأثیرگذاري باال به چاپ رسانده

 . مجموعه مقاالت کنفرانس هاي مختلف نیز اشاره نمود 

از دیگر . است) 2020- 2015(ساله  6وي  هم اکنون رئیس شوراي ملی طب پاکستان براي دوره 
-WWFخدمت در موزه تاریخ طبیعی پاکستان، پژوهشگاه ملی کشاورزي پاکستان، وي، فعالیتهاي 

Pakistan  وCOMSTECH علم و (همچنین در حال حاضر وي معاون رئیس دانشگاه فنی . است
از مهمترین دستاوردهاي ایشان کمک به تحصیالت عالیه زنان بازمانده از . کوهات می باشد) آوري فن
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  . دنمووي دانشگاهی نیز در منطقه محروم بانو تأسیس . تحصیل در پاکستان است

در تأسیس دانشگاه کارشی در الهور نیز که  KUSTمؤسسه علوم پزشکی  پرفسور شینواري مؤسس
 . نقشی مؤثر داشته است

دانشجو  58وي اکنون استاد و رئیس گروه بیوتکنولوژي در دانشگاه قائد اعظم است و استاد راهنماي 
ی به براي جوامعی که دسترس می باشد و همواره الگویی شایسته دانشجوي دکترا  10فوق لیسانس و 

 .ها دشوار است، می باشدآموزش در آن

هاي افتخار متعدد  مفتخر به دریافت نشانکل و عضو فرهنگستان علوم پاکستان، پرفسور شینواري دبیر
ها و دانشگاههاي  وي با مؤسسه. می باشدشده است و اکنون در زمینه آموزش ایمنی زیستی فعال 

 . است  هنمودپاکستان پیوندهایی ایجاد  المللی براي ترویج آموزش ایمنی زیستی در بین

سازي در زمینه ایمنی زیستی در پاکستان به  از جمله فعالیتهاي در دست اقدام پرفسور شینواري شبکه
  .نفع اقتصاد رو به رشد پاکستان است
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AAvviicceennnnaa  PPrriizzee  ffoorr  EEtthhiiccss  iinn  
SScciieennccee  

 

Celebrating the laureate of the 2015 UNESCO 
Avicenna Prize 

For Ethics in Science 
 

 

Dr. Zabta Khan Shinwari 
Pakistani Professor of Biotechnologist and 

Bioethicist, 
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  )خرداد  2(  :ایران-ورود به ایران و دیدار با دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو -
 

در سال  که در اجالس جهانی یونسکواخالق در علم ابن سیناي یونسکو پرفسور زبتاخان شینواري برنده جایزه 
ابن سینا و موارد این جایزه در کنار دریافت مدال  یکی ازگردید، عطف به  این جایزه به ایشان اهدا  2015
به همراه همسر و  1395خرداد  2صبح روز وي . نمودیک هفته اي به ایران  هزار دالر، سفر  10مبلغ 

  .وارد ایران شد و در مجموعه هتل اوین مستقر گردید فرزندش
دکتر نصیري دبیرکل کمیسیون محل اقامت ایشان، در البی هتل  2016می  22با  برابربعدازظهر این روز، 

، عاشوري  ایران، دکتر مهنام رئیس دپارتمان علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو-ملی یونسکو
سیفی پور کارشناس ارشد دپارتمان علوم اجتماعی و تحقیقات و فناوري و ارت علوم، رئیس اداره تشریفات وز

انسانی کمیسیون ملی یونسکو به دیدار ایشان در محل هتل اوین جهت خوش آمدگویی رفته و با ایشان و 
  .خانواده محترمشان مالقاتی داشتند

و گفت، اخالقیات براي ایرانیان  مودهن در این نشست صمیمی دکتر نصیري به اهمیت جایزه اخالق اشاره
فرهیخته علم  بسیار با اهمیت است و از افتخارات این جایزه دربرداشتن نام فرهیخته و ارزشمند ابن سینا، 

  .می باشد در تاریخ ایران اخالق
یران پرفسور شینواري نیز ضمن ابراز خرسندي از حضور در ایران به عالقه خود به فرهنگ کهن کشور و مردم ا

فرهنگی را داشته است و خانواده اش نیز بسیار از -اشاره کرد و افزود همواره آرزوي سفر به این کشور تاریخی
  .ساعت به طول انجامید 2این نشست غیررسمی به مدت . این فرصت خرسند می باشند
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با دکتر فرهادي  پروفسور شینواريبه مناسبت مالقات  برگزاري نشست تخصصی -
  )خرداد 3( کشور  اندیشمندان حوزه اخالق و  علوم، تحقیقات و فناوريوزیر 

 و  با دکتر فرهادي وزیر علوم، تحقیقات و فناوري پروفسور شینوارينشست تخصصی که به مناسبت مالقات  
اندیشمندان حوزه اخالق در سالن شهداي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با همکاري معاونت بین الملل این 

 . برگزار گردید 30/13الی  12ا زساعت  1395خرداد  3در تاریخ دوشنبه وزارتخانه برنامه ریزي شده بود، 
اللی سفیر و نماینده دائم ایران در دکتر نصیري قیداري دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ، دکتر جدر این نشست 

ن در ایران ، مقر یونسکو، استر کیش الروش ، رییس دفتر منطقه اي یونسکو در تهران ، سفیر مقیم پاکستا
اندیشمندان  و دانشگاه تهرانهمچون دکتر نیلی احمدآبادي رئیس  برخی روساي دانشگاهها، معاونین وزیر علوم

  .حوزه اخالق کشور حضور داشتند

در ابتداي این نشست پس از خوش آمدگویی از سوي دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ، سفیر پاکستان ، دکتر 
  .به سخنرانی پرداخت ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوريالروش ، دکتر فرهادي جاللی و استر کیش

است که به واسطه دکتر فرهادي اشاره نمود که هدف جایزه این سینا ترویج تفکر اخالقی در مورد مسائلی 
پیشرفت هاي حاصل شده در علم و فناوري به وجود آمده اند، بدون شک تالش هاي ارزنده پروفسور زبتا خان 
شینواري در زمینه آموزش در دانشگاه و در زمینه اخالق در علم زیست فناوري و توانمند سازي جوامع محلی 

اکستان براي سایر دانشمندان جهان مشوق و مثال زدنی بري استفاده از منابع طبیعی و تنوع زیستی در کشور پ
  .است

وي افزود، جایزه ابن سینا در واقع ابزاري را فراهم می آورد تا فعالیت چشمگیر پروفسور شینواري در ترویج علم 
  .و پژوهش اخالق مدار در جهان به رسمیت شناخته شود

مسئولیت پذیري در قبال علم و فرهنگ سازي در اینتعهد شخصی پروفسور شینواري به : وزیر علوم تاکید کرد  
زمینه در میان دانشمندان کشور خود، تشویقی است براي دانشمندان در سرتاسر جهان و این فعالیت ها و بیان 
دستاوردهاي مرتبط با آنها طی سه دهه اخیر که در نهایت منجر به اخذ جایزه اخالق در علم ابن سینا از یونسکو 

  .د الهام بخش باشدشد می توان

ژه در حوزه هاي مورد نیاز  وي تالش در زمینه معرفی گیاهان دارویی پاکستان، ارتقاء کیفیت آموزش عالی به وی
و فراهم آوردن ارتقاء دسترسی استعداد ها به ویژه خانم ها به آموزش عالی را بخشی از تالش هاي علمی پرفسور 

  .زبتا خان شینواري اعالم کرد
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یس نماینـدگی یونسـکو   دکتر نصیري به ارائه گزارشی از فعالیت هاي یونسکو در ایران پرداخت و از تأسـ  در ادامه
کنون بطور خالصه به حوزه هاي کاري و فعالیت هاي انجام شده همچون ثبت هاي جهانی، انتشـارات  در ایران تا 

سپس دکتر ایرجی زاد عضو کمیته بین المللی اخـالق در   .اشاره کرد.. غنی یونسکو ، کنفرانس هاي بین المللی و 
علم و فناوري یونسکو و پژوهشگر برتر کشور د رحوزه نانوتکنولوژي به ظرفیتهـا و چالشـهاي علمـی، فرهنگـی و     
بودجه اي کشور در حوزه اخالق با تاکید بر اخالق در نانو پرداخت و سپس پروفسور شینواري در طـی سـخنرانی   

ها و تجارب کشور پاکستان در حوزه اخالق در علـم و فنـاوري پرداخـت و مقایسـه تطبیقـی را بـه       خود به ظرفیت
 . عنـــوان الگـــویی بـــا فرهنـــگ و ظرفیتهـــاي علمـــی نزدیـــک بـــه ایـــران بـــا پاکســـتان بـــه عمـــل آورد 

وسـط وزیـر علـوم انجـام گرفـت و همچنـین پروفسـور        تمراسم تجلیل از پروفسور شینواري در پایان این نشست 
اري به نمایندگی از فرهنگستان علوم پاکستان از تالشهاي دکتر فرهـادي ، دکتـر نصـیري ، دکتـر جاللـی و      شنو

در ادامه ضیافت نهار و پـذیرایی از مهمانـان بـه میزبـانی      .دکتر مهنام دبیر علمی سفر ایشان، تقدیر و تشکر نمود
  .پذیرفت وزیر علوم و معاونت بین الملل جناب آقاي دکتر ساالر املی انجام

  .ارائه گردیده است )در بخش پایانی گزارش(  متن کامل سخنرانی هاي این نشست در پیوست هاي متعاقب
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نواري با اعضاي هیات علمی یو مالقات پروفسور ش نشست تخصصیبرگزاري   -
 :)خرداد 3( ایران  فرهنگستان علوم

  

 
  

،  پروفسور زبتا خان شینواري دبیر کل آکادمی علوم پاکستان و 1395روز دوشنبه سوم خرداد ازظهر ددر بع
، با حضور در سالن جلسات گروه علوم »اخالق در علم ابن سینا«المللی یونسکو با عنوان برنده جایزه بین 

به میزبانی دکتر داوري اردکانی رییس فرهنگستان و  دکتر محقق داماد مدیر این  اسالمی فرهنگستان علوم
با برخی مقامات فرهنگستان علوم و اعضاي گروه علوم اسالمی و تنی چند از استادان و صاحبنظران کشور  گروه 

دکتر  ،)دبیر فرهنگستان(در این جلسه که آقایان دکتر محمدرضا شمس اردکانی . دیدار و گفتگو کرد
معاون پژوهشی علوم (، دکتر حسین نمازي )رئیس گروه علوم اسالمی فرهنگستان(سیدمصطفی محقق داماد 

اعضاي (، دکتر غالمرضا اعوانی، دکتر احمد احمدي و دکتر سیدمحمد سیدفاطمی )انسانی و اسالمی فرهنگستان
، دکتر )روه علوم پایه فرهنگستانعضو پیوسته گ(، دکتر سیدمحمد بلورچیان )گروه علوم اسالمی فرهنگستان

، دکتر شهین )رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران(اهللا فوالدوند، دکتر عبدالحسین خسروپناه عزت 
، )الملل فرهنگستان رئیس روابط بین(اعوانی، دکتر سیمایی، دکتر حمیدزاده، دکتر خادمی، علیمحمدي 

الملل کارشناس روابط بین (و خانم مرجان شجاعی  )رئیس دفتر ریاست فرهنگستان(مهندس پزشکی 
داماد رئیس گروه علوم اسالمی به آقاي شینواري خوشامد گفت و  دکتر محقق حضور داشتند، ابتدا) هنگستانفر

دکتر محقق داماد همچنین از تشریف فرمایی استادان و . کسب جایزه اخالق در علم را به ایشان تبریک گفت
و به ارائه گزارشی از ظرفیتهاي علمی، پژوهشی و فرهنگی این  نشست تشکر کردصاحبنظران در این 
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سپس دکتر مهنام، دبیر علمی این سفر ابتدا گزارشی در خصوص آشنایی بیشتر حاضرین . فرهنگستان پرداخت
جمهوري  جایزه اخالق در علم ابن سینا بنا به ابتکار و پیشنهادبا جایزه ابن سیناي یونسکو پرداخت و افزود، 

هدف از اهداي این . تاکنون به صورت دو ساالنه اهدا شده است 2002اسالمی ایران از سوي یونسکو از سال 
ارتقاي اخالق در علم از . باشد هاي اشخاص و گروه ها در زمینه اخالق در علم می جایزه ارج نهادن به فعالیت

باشند و از این جهت معایب در حال پیشرفت می آن جهت حائز اهمیت است که علم و فناوري به صورت مداوم
از این جهت . یابندها افرایش میهاي علمی و فناوري نیز همراه با این پیشرفت  و مزایاي حاصل از پیشرفت

نام جایزه از آن جهت به ابن . هاي پیشگیرانه اخالقی در علم و فناوري ضرورت داردالمللی و روشهوشیاري بین 
از سوي . شود که این دانشمند در آثار خود براي اخالق در علم اهمیت زیادي قائل شده استیسینا مربوط م

 .دیگر یونسکو نیز تأکید زیادي بر مسئله اخالق در علم دارد

در ادامه آقاي پروفسور شینواري از دعوت فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران تشکر و قدردانی کرد و شرح 
  .هاي علمی و پژوهشی خود ارائه نمودفعالیت مختصري از زندگی و 

و  علمحوزه حکمت و فلسفه اخالق در ، موضوعات مختلفی درفلسفی تخصصی ،سپس در یک بحث علمی
 .نظر صورت پذیرفتتکنولوژي توسط حاضران مطرح شد و پیرامون آنها بحث و تبادل 

کمیسیون ملی رئیس گروه علوم اسالمی فرهنگستان و عضو شوراي عالی  ،دکتر محقق داماد در پایان جلسه
  .نمودشینواري اهداء دکتر اي به رسم یادبود به  یونسکو در ایران، هدیه

استراحت بازدید تفریحی از تهران و مجموعه برج میالد داشت  در ادامه روز، ایشان به محل اقامت رفته و پس از
خود صرف نمود در طول جلسات امروز تا پایان شب، آقاي عاشوري نماینده وزارت  و شام را در هتل محل اقامت
  .علوم ایشان را همراهی نمود
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بازدید پروفسور زبتاخان شینواري برنده جایزه بین المللی یونسکو از پژوهشکده  -
  )خرداد 4(  ایران بیوتکنولوژي کشاورزي

 

 

 

 4در تاریخ آکادمی فرهنگستان علوم پاکستان  پاکستانی و رییسدانشمند  زبتاخان شینواري
آشنایی با اعضاي هیأت علمی و و از  از پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي بازدید کردخرداد 

از نحوه فعالیت و تحقیقات این واحد پژوهشی ابراز خرسندي نموده و این پژوهشگاه و پژوهشی 
به گزارش روابط عمومی . پژوهشکده را ستودنی خواند مجموعه فعالیت هاي تحقیقاتی در این

پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي پروفسور شینواري متخصص در حوزه مهندسی ژنتیک و 
باشد بیوتکنولوژي کشاورزي و برنده چهارمین دوره جایزه بین المللی اخالق در علم ابن سینا می

دانشگاه  "قائد اعظم "کنولوژي دانشگاهو ریاست فرهنگستان علوم پاکستان و دپارتمان بیوت
توان به فعالیت در حوزه هاي ارزنده ایشان میاز تحقیقات و پژوهش. اسالم آباد را بر عهده دارد

ایمنی زیستی، توسعه برنامه هاي آموزشی در حوزه اخالق در علم و هدایت چندین پروژه 
از وجود نقاط مشترك بین دو  "کوهات "استاد دانشگاه علم و بیوتکنولوژي. دانشجویی اشاره کرد

کشور خبر داد و پیشرفت هاي علمی تکنولوژیک ایران را در این زمینه را شایسته تقدیر دانست 
هاي و اذعان داشت همکاري هاي دوجانبه بین دو کشور دوست و همسایه جهت راهبرد هدف

وسعه همکاري هاي علمی و همچنین در این بازدید پروفسور شینواري بر ت  .پژوهشی بیشتر شود
ایشان از نقش . فنی بین المللی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه هاي ایران و پاکستان تاکید داشت

بانوان محقق ایرانی در پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي نیز تقدیر کردند و از برنامه بازدید 
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اهداف مطروحه . ل کردندمحققان پژوهشکده بیوتکنولوژي از مراکز پژوهشی پاکستان نیز استقبا
هاي انسانی، تبادل هاي دوجانبه از جمله افزایش سطوح کیفی نیرودر نشست شامل همکاري

دانشجویان مقطع دکتري بین دوکشور، کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم و انجام پروژه هاي 
هاي تحقیقاتی مشترك در زمینه افزایش تحمل گیاهان به تنش هاي محیطی، برگزاري کارگاه 

هاي دوجانبه از موسسات و مراکز تحقیقاتی دو کشور بود که مورد آموزشی مستمر و بازدید
   .تحلیل و بررسی قرار گرفت
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در  برگزاري نشست تخصصی با حضور پرفسور شینواري در انجمن ایرانی اخالق -
  ):خرداد 4(علم و فناوري 

در این نشست که با حضور پرفسور شینواري برنده جایزه اخالق در علم ابن سینا، دکتر نصیري 
ایران، دکتر حبیبی نایب رئیس انجمن ایرانی اخالق، دکتر معین -دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

ایران و اعضاي -دانشمند حوزه اخالق در علم، سیفی پور کارشناس ارشد کمیسیون ملی یونسکو
ابتدا دکتر حبیبی ضمن خوش آمدگویی به معرفی انجمن  ایرانی اخالق برگزار گردید،انجمن 

وي به کنگره هاي بین المللی و . اخالق از آغاز تا کنون پرداخت و فعالیت هاي انجمن را برشمرد
انتشارات انجمن با اطالعاتی بسیار ارزشمند و کاربردي  ،نمود تاکید ملی برگزار شده اشاره کرد و

  .حال فعالیت استدر 

سپس دکتر نصیري قیداري ضمن توضیح مختصري در مورد جایزه اخالق در علم ابن سینا و 
ذکر نام برندگان دوره هاي قبل به معرفی پرفسور شینواري برنده این دوره جایزه اخالق در سال 

ترده پرداخت و ضمن اشاره به سوابق درخشان ایشان این جایزه را نقطه عطف روابط گس 2015
لم اخالق نکاتی را متذکر شد و دکتر نصیري در مورد اهمیت ع. تر با کشور پاکستان دانست

یشان اهدا شده است و نه براي این جایزه براي زندگی اخالق مدار پرفسور شینواري به ا افزود
  .حقیق و یا مقاله خاصیک ت

ر ایران هستم بسیار و گفت، از اینکه دبه ارائه سخنرانی پرداخت سپس پرفسور شینواري 
ران و دانشمندان ایرانی کرد و خوشحالم وي به توصیف ایران پرداخت و ابراز شگفت زدگی از ای

من دانشمندان ایرانی را با دانش فراوان یافتم همانطور که دیروز در فرهنگستان علوم با  افزود، 
و احساس ! آنها نداشتمسواالتی از سوي فیلسوفان این فرهنگستان روبرو شدم که جوابی براي 

وي گفت جایزه اخالق یکی از مهم ترین حرکت هاي . شاگردي در حضور این فیلسوفان نمودم
بلکه این  ندن نشدحاضر به متولی گري آمحسوب می شود که آمریکا و اروپا  بین المللی اخالقی

جامعه جهانی ه این جایزه را بمحسوب می گردد که ایران افتخاري براي دولت جمهوري اسالمی 
وي توضیحاتی در خصوص علم بیوتکنولوژي و اهمیت آن ارائه کرد و گفت . پیشنهاد داده است

یک انسان در آینده که سال آینده تا حدي می تواند پیشرفت کند  پیشرفت این علم در سی
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گردد می تواند تهدیدات و کنترل ناین پیشرفتهاي علمی  و اگرگردد  بدون پدر و مادر تولید
پیش از  و اینجاست که نیاز به اخالق در علم طرات غیر قابل جبرانی را به دنبال داشته باشدخ

  .دپیش احساس می گرد

ضمن خوش و موسس و عضو این انجمن، تر معین دانشمند حوزه اخالق در علم و فناوري دک
آمدگویی به برنده جایزه اخالق به بیان تاریخچه این جایزه در زمان وزرات ایشان در وزرات علوم، 

کو پاریس و تصویب آن را و روند پیشنهاد این جایزه به مقر یونس پرداختتحقیقات و فناوري 
 و چگونه عملی شدن دم استفاده اخالقی از علم دانستایشان چالش جهان امروز را ع. ذکر نمود

دکتر معین احترام به  .که دانشمندان باید پاسخگو باشند برشمرد این موضوع را سوال اصلی
که این  همه انسانها دانسته و متذکر شد ادیان مختلف و زندگی برابر و مسالمت آمیز را آرزوي

دامه این نشست پرسش در امهم تنها با تکیه به علم اخالق و استفاده از آن قابل تحقق می باشد
صورت پذیرفت که بخش عمده آن اعضاي انجمن ایرانی اخالق و پرفسور شینواري میان پاسخ  و

در ادامه . به تجربیات و عملکرد دکتر شینواري در حوزه اخالق در علم و تکنولوژي بوده است
  .پذیرایی شام با حضور اعضاي انجمن صورت پذیرفت
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ور ضاصفهان و دیدار با رئیس دانشگاه اصفهان و حسفر پرفسور شینواري  به   -
  :  )خرداد 5( در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کمیسیون ملی  اجتماعی علوم مدیرگروه مهنام دکتر به همراه شینواري و خانواده شان، پرفسور
 فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت تشریفات امور رئیس یونسکو و دبیر علمی ا ین سفر، عاشوري،

خرداد تهران به مقصد اصفهان ترك  5سیفی پور کارشناس کمیسیون ملی  یونسکو در تاریخ  و
صبح وارد اصفهان شده و مورد استقبال معاونت پژوهشی استانداري اصفهان  30/7نمود و ساعت 

پس از صرف صبحانه در مهمانسراي استانداري اصفهان در دانشگاه اصفهان ایشان . قرار گرفت
ه و پس ا زبازدیدي از فضاي این دانشگاه با اعضاي هیات علمی دانشکده علوم پزشکی حضور یافت

این دانشگاه مالقات نمود و سپس مورد استقبال دکتر طالبی ریاست این دانشگاه قرار گرفته و به 
و  مذاکره و تبادل نظر در خصوص همکاري هاي آینده میان دانشگاههاي پاکستان و این دانشگاه

وي بر این اصل تاکید نمود که خوشبختانه ایران از . علمی و پژوهشی پرداختمبادالت 
ظرفیتهاي علمی و پژوهشی ارزشمندي برخوردار است که در سطح بین المللی قابل ارائه است 
ولی متاسفانه در برجسته سازي و ایجاد لینکهاي ارتباطی با موسسات علمی و پژوهشی بین 

  . و نیاز به ارتقا و تقویت این همکاري ها داردده است المللی چندان تخصصی عمل نکر
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  )خرداد5( شهرك علم و فناوري اصفهان پرفسور شینواري از بازدید  -

دانشگاه اصفهان به همراهی نماینده  با اساتید و دانشجویاندکتر شینواري پس از مالقات 
و از مراکز رشد و قسمت اسناداري اصفهان بازدیدي از پارك علم و فناوري اصفهان به عمل آورد 

و با دکتر مهدي کشمیري رئیس شهرك  لف این شهرك صنعتی بازدید به عمل آوردهاي مخت
پور مالقات  علم و فناوري اصفهان، ، مشاور رئیس مرکز، دکتر حسن خباز و دکتر مژگان یزدیان

  . افت نهار در کنار این مسئولین و پژوهشگران برگزار شدو ضی نمود
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  )خرداد 5(با استاندار اصفهان، دکتر زرگرپور فسور شینواري وپرمالقات ویژه  -

- پرفسور شینواري در ادامه سفر به استان اصفهان به همراه مسئولین کمیسیون ملی یونسکو
در این مالقات ابتدا دکتر مهنام توضیحاتی  .مالقات نمود رپورران با استاندار اصفهان دکتر زرگای

. در خصوص جایزه این سینا و روند انتخاب برنده این جایزه را براي دکتر زرگرپور ارائه نمود
هزار ساله دارد  7اصفهان سابقه ي  اظهارداشت، در این نشست صمیمی استاندار اصفهانسپس 

  .پایتخت ایران بزرگ بوده استدوره  4و 

اصفهان شهر  و تمدن ایران اسالمی است، افزود، زرگرپور با بیان اینکه اصفهان پایتخت فرهنگ
ن اسالم خواهد جهانی صنایع دستی است و در سال آینده نیز پایتخت جهانی گردشگري جها

  .شد
این استان در علم و تکنولوژي جایگاه ویژه اي در کشور دارد و در حال حاضر  وي اظهارداشت،

  .له ي صنعتی را پشت سرگذاشته و وارد مرحله ي فراصنعتی شده استمرح

رسول زرگرپور با بیان اینکه براي توسعه ي بلند مدت اصفهان، توسعه ي علم و فناوري در کنار 
دست استقرار کریدور علم و فناوري در  توجه قرار گرفته است، تصریح کرد، دیگر محورها مورد

هکتار مساحت است و  500آن شهرك علمی و فناوري با  پیگیري است که نمونه ي کوچک
  .می باشد کریدور علم و فناوري در نمونه ي بزرگتر و پیشرفته تر

در این کریدور تمامی شرکت ها دانش بنیان خواهند شد و فکر و ایده و  استاندار اصفهان افزود،
و هنر و صنایع دستی خالقیت خرید و فروش می شود و در کنار این توسعه ي میراث فرهنگی 

ساله ي استان را کامال بر این سه محور ترسیم  20هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و آینده ي 
  .ده ایمنمو

در اصفهان بازسازي و احیا شده است،  "مدرس ابن سینا"وي با اعالم اینکه هفته ي گذشته 
.واهد بودجالب خعا قطاین خبر براي شما که برنده ي جایزه ي ابن سینا هستند افزود، 
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جایگاه علمی سابق اصفهان در حال احیا می باشد و در حال حاضر  مدیر ارشد استان افزود،
.هزار دانشجو دارد 330مرکز آموزش عالی با  150دانشگاه در رنکینگ بین المللی،  7اصفهان 

ه ست، خطاب بینکه اخالق در علم در دین مبین اسالم تاکید شده اااستاندار اصفهان با بیان 
.ل ستایش استجایزه ي شما در زمینه ي اخالق در علم قاب پروفسور زابتا خان شینواري افزود،

المللی و سایر  با توجه به وجود مدرس ابن سینا، دانشگاه هاي رنکینگ بین ، زرگرپور اظهارداشت
ق در علم ویژگی ها، اصفهان بهترین محل براي برگزاري دوره ها و سمینارها در خصوص اخال

می باشد و اعالم آمادگی می کنیم که از طریق دفتر ملی یونسکو پیشنهادات دبیر کل آکادمی 
.علوم پاکستان را پیگیري و براي برگزاري کالس ها، دوره ها و کنفرانس ها اقدام نماییم
ار پروفسور زابتا خان شینواري ، دبیر کل آکادمی علوم پاکستان نیز در این دیدار، ضمن اظه

اندیشمند و صاحب نظر، اظهارداشت،  خوشوقتی از مالقات با دکتر زرگرپور به عنوان استانداري
بعنوان برنده ي جایزه ي ابن سینا از یونسکو در زمینه ي اخالق در علم اعالم می کنم که این 

وم بحث ، درا در بر داردجایزه به سه دلیل ، اول اینکه اسم یک دانشمند بزرگ ایرانی و مسلمان 
  .اخالق و سوم مطرح شدن این جایزه از سوي جمهوري اسالمی ایران براي من مهم است

اخالق را در پروفسور شینواري با اشاره به اینکه جمهوري اسالمی ایران موفق شده است بحث 
با هجمه اي که علیه کشورهاي اسالمی است این پیشنهاد ایران از سوي  علم زنده کند، افزود،

.پذیرفته شد و این براي ما بسیار مایه ي خوشحالی و خوشوقتی است یونسکو
در مدت حضورم در اصفهان از سه  علوم پاکستان در خصوص اصفهان گفت،دبیر کل آکادمی 

در شهرك علمی تحقیقاتی رابطه  و شهرك علمی و تحقیقاتی بازدید نمودمدانشگاه و همچنین 
.ه می شود که بسیار حائز اهیت استي بین علم، اقتصاد و خالقیت ترویج داد

اشراف خود بر ظرفیتهاي بسیاري از دانشگاه ها اشاره نمود  وي با اشاره به ارتباطات بین المللی و
در رنکینگ بین المللی دارد ولی اطالع رسانی در خصوص توانمند اصفهان دانشگاه هاي  که

به اینکه دانشگاه هاي اصفهان و  داشته هاي دانشگاهی اصفهان باید افزایش یابد و با توجه
هاي اول مطرح باشند ولی  شهرك علمی تحقیقاتی شیخ بهایی میتوانند در سطح آسیا در رتبه



٢٤ 
 

  .اطالع رسانی درستی در این رابطه صورت نگرفته است

بسیار مهم آن تحقیق، ارتباط با صنعت و تاثیراتی  تاثیرگذار افزود، وي در خصوص اطالع رسانی
نتوانسته اطالع رسانی خوبی  ،ا توجه به اینکه اصفهان هرسه مولفه را در اختیار داردب لیوبوده 

  .در این زمینه داشته باشد

اعضاي انجمن طب سنتی پاکستان برنده ي جایزه ي بین المللی اخالق ابن سینا بعنوان یکی از 
دنیا به طب سنتی بازگشته است زیرا بسیاري از بیماري ها توسط طب مدرن قابل درمان  گفت،

  .نیست و توسط طب سنتی و داروهاي گیاهی قابل درمان خواهد بود

می وبی صورت گرفته است، اظهارداشت، وي با بیان اینکه در این رابطه در پاکستان مطالعات خ
با دانشگاه هاي اصفهان داشته باشیم و آمادگی  توانیم تبادالت علمی خوبی در این خصوص

  .همکاري در این زمینه را داریم

پروفسور زبتا خان شینواري با تاکید بر اینکه آموزش اخالق باید در دانشگاه هاي اصفهان بسیار 
در رشته هاي  اصفهان شهر ابن سینا است و باید براي دانشجویان جدي انجام شود، افزود،

چرا که اخالق نه تنها در پزشکی بلکه در سایر رشته ها گردد ي اخالق برگزار دوره ها مختلف
  .و آموزش داده شود نیز باید در نظر گرفته

براي برگزاري اولین دوره ي آموزش اخالق در اصفهان  یر کل آکادمی علوم پاکستان افزود،دب
  .دارداعالم آمادگی می کنیم و یونسکو نیز در این زمینه آمادگی الزم را 

گفتنی است دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو نیز با اهداي لوحی مراتب تقدیر و تشکر کمیسیون 
ایران را براي زحمات و تالش بی شائبه استاندار اصفهان و همکاران ایشان در  -ملی یونسکو

خصوص برگزاري مطلوب و شایسته ي سفر علمی، فرهنگی و پژوهشی پروفسور زبتا خان 
ي  ، که تنها جایزه2015ه ي جایزه ي بین المللی اخالق ابن سینا در سال شینواري برند
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  .بین المللی حوزه ي اخالق می باشد، را اعالم نمود

پس از پایان این دیدار، دکتر شینواري بازدیدي از بناهاي تاریخی محوطه ساختمان استانداري 
ترك نموده و ) انشگاه اصفهانمهمانسراي د( اصفهان نموده و استانداري را به محل اقامت 

اساتید این دانشکده و حضور ساعاتی بعد ضیافت شام به میزبانی دانشکده علوم پزشکی اصفهان 
  .صورت پذیرفت
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  از اماکن تاریخی و فرهنگی اصفهان به همراه خانوادهپروفسور شینواري بازدید  -

  95خرداد  6پنجشنبه 

  ....جهان، سی و سه پل، پل خواجو، چهل ستون، منار جنبان،  میدان نقش: شامل 
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رس و حضور در شهر شیراز به همراه به استان فاپروفسور شینواري سفر  -
  ):خرداد 6(مسئولین کمیسیون ملی یونسکو 

  

خرداد وارد شهر  6شب پنجشنبه  21و خانواده به همراه آقاي عاشوري ساعت پرفسور شینواري  
مهندس رستمی، دکتر خادمی معاون اجرایی معاون استاندار شیراز، مورد استقبال و شیراز شد 

  .ایران قرار گرفت و در مهمانسراي ویژه استانداري اقامت گزید –کمیسیون ملی  یونسکو 

به عمل آورد و با از پارك علم و فناوري استان فارس بازدیدي روز بعد پرفسور شینواري 
   .و گفتگو نمودمسئولین این پارك مذاکره 
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بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز  به همراه مسئولین کمیسیون ملی  -
  : )خرداد 7( یونسکو و خانواده
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پرفسور شینواري در دانشگاه شیراز و برگزاري نشست تخصصی حضور و سخنرانی -
  :)خرداد  8 (با حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه

  

پروفسور زبتاخان شینواري ، رئیس فرهنگستان علوم کشور پاکستان و برنده چهارمین دوره 
مصطفوي دانشگاه جایزه بین المللی یونسکو با عنوان اخالق در علم ابن سینا در تاالر دکتر 

  .شیراز حضور یافت و به سخنرانی پرداخت

این دانشمند برجسته ي پاکستانی در حوزه اخالق در علم و آموزش به در جمع اساتید و 
اهمیت اخالق و توجه به ارزش هاي اخالقی در "دانشجویان دانشگاه شیراز ، مطالبی را درباره ي 

  .بیان کرد "پیشرفت هاي علمی و تکنولوژیکی 

وظیفه ي اصلی دانشمندان برآورده کردن ، دانشگاه اسالم آباد گفت يرئیس دپارتمان بیوتکنولوژِ
.نیازهاي بشریت است و علوم مختلف باید تاثیر خود را در زندگی افراد نشان دهند

، وع انقالب هاي علمی اظهار داشتاین متخصص حوزه گیاهشناسی و کشاورزي با اشاره به وق
وجه زیبا و مثبت و یک وجه منفی و ناپسند می باشد و اگر گسترش علمی بدون  علم داراي یک

  توجه به ارزش هاي اخالقی صورت گیرد به نابودي جهان می انجامد

اخالق موضوعی است که در تمامی رشته ها باید به آن ، پروفسور زبتاخان شینواري گفت
.اسی ، طراحی گرددپرداخته شود و واحدهاي درسی براي این موضوع مهم و اس

رئیس فرهنگستان علوم کشور پاکستان با اشاره به حمله اتمی آمریکا به دو شهر هیروشیما و 
.این از نمونه هاي پیشرفت علمی بدون توجه به اخالق است، اکازاکی کشور ژاپن ، تصریح کردن

ونه استفاده ان دیگر نم.وي از حمله بیولوژیکی رژیم غاصب صهیونیستی به مردم غزه به عنو
  .ناصحیح از پیشرفت هاي علمی یاد کرد

این دانشمند برجسته ي پاکستانی در حوزه اخالق در علم و آموزش با اشاره به جایگاه ویژه 
دانشگاه شیراز با بهره گیري از اساتید توانمند خویش  ،ر حوزه تمدن اظهار امیدواري کردشیراز د
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  .ن اخالق علمی ایفا کندبتواند نقش موثرتري را در پیشبرد گفتما

در ادامه این نشست علمی، اساتید حاضر در جلسه سواالت خود را مطرح کردند و پروفسور 
  .زبتاخان شینواري به آنها پاسخ داد 
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بازدید از اماکن تاریخی شهر شیراز و دیدار با مسئولین استانداري و شهرداري  -
  )خرداد  8 (این شهر
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حضور پرفسور شینواري  در دانشگاه تهران و دیدار از محوطه و دانشکده هاي  -
  :)خرداد  9( این دانشگاه

اداره علوم اجتماعی و پرفسور شینواري به دعوت دانشگاه تهران و همراهی دکتر مهنام رئیس 
انسانی و خانم سیفی پور کارشناس ارشد اداره علوم اجتماعی از برخی دانشکده هاي این دانشگاه 
همچون دانشکده ادبیات و دانشکده علوم پایه و همچنین کتابخانه مرکزي این دانشگاه بازدیدي 

ی بیوفیزیک به عمل آورد و سپس در جمع اعضاي هیئت علمی مرکز تحقیقات بین الملل
  .بیوشیمی دانشگاه تهران حضور یافت 
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ان بیوشیمی دانشگاه تهر-مرکز تحقیقات بیوفیزیکبازدید پرفسور شینواري از  -
  ):خرداد 9(

پروفسور شینواري ضمن مالقات با دکتر موسوي موحد رییس این مرکز و بازدید از 
در آمفی تئاتر این مرکز  آزمایشگاههاي تخصصی مرکز و پرسش و پاسخ از دانشجویان مرکز

تحقیقاتی به سخنرانی پرداخت و بر اهمیت اخالق در علم و فناوري با در نظر گرفتن پیشرفتهاي 
وي افزود امروز دیگر تنها مفهوم سالمت، سالمت جسم نیست . علمی و تکنولوژیکی تاکید نمود

خالقی و تبعات تهدید و در چارچوب تحقیقات علمی و دستکاري هاي ژنتیکی باید به مالحظات ا
سالمت زیست محیطی و سالمت اکوسیستم شرط الزم و کافی . آمیز این پژوهش ها توجه کرد

  .براي سالمت جسم و روان است که حفاظت ا ز هر دوي ان ریشه در اخالق و خرد دارد

وي در ادامه با اعضاي هیات علمی مرکز در خصوص تبادل ظرفیتهاي علمی و تحقیقاتی مذاکره 
نمود و نیاز  اصلی اینگونه مراکز را برجسته سازي فعالیت آنها در سطح بین المللی و ارتقاي 

  .ارتباط فعال با سایر مراکز منطقه اي و بین المللی برشمرد
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حضور و سخنرانی پرفسور شینواري در مرکز تحقیقات اخالق پزشکی با حضور  -
  ):دخردا 9(ي هیات علمی  این مرکز اعضا

  

در ادامه بازدید از دانشگاه تهران، دکتر شینواري به همراه دکتر نصیري قیداري، دبیر کل 
وي . کمیسیون مورد استقبال و میزبانی مرکز تحقیقات اخالق پزشکی دانشگاه تهران قرار گرفت

در جلسه اي با حضور دکتر علیرضا باقري، نایب رییس کمیته بین المللی اخالق زیستی یونسکو 
و عضو هیات علمی این مرکز، دکتر شمسی کوشکی ، رییس کمیته کشوري اخالق در پژوهش 
وزرارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی و  عضو هیات علمی این مرکز و سایر اعضاي هیات 

پرداخت که به پیوست متن سخنرانی ایشان  21علمی به سخنرانی با موضوع اخالق در قرن 
یان نشست علمی در این مرکز ضیافت ناهار برگزار و سپس ایشان، پس از پا. ارائه می گردد

  .دانشگاه تهران را به مقصد کمیسیون ملی  یونسکو ترك نمود
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فسور شینواري برنده جایزه اخالق وبرگزاري نشست خبري جمع بندي سفر پر -
 -در کمیسیون ملی  یونسکو ابن سینا به ایران با حضور خبرنگاران و رسانه ها

  ):خرداد9(  ایران

  

هاي تخصصی در سفر علمی، فرهنگی و  پس از یک هفته برگزاري بازدیدها، میزگردها و نشست
بندي دستاوردهاي سفر ایشان با  پژوهشی پرفسور شینواري به ایران، نشست مطبوعاتی جمع

ب حضور دکتر نصیري قیداري دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، دکتر علیرضا باقري نای
المللی اخالق زیستی یونسکو، دکتر کوشکی رئیس کمیته کشوري اخالق در  رئیس کمیته بین

پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مهنام رئیس اداره علوم اجتماعی و 
در مکان سالن اجتماعات  9/3/95انسانی، نماینده وزارت علوم و جمعی از خبرنگاران در تاریخ 

  .ار گردیدکمیسیون برگز

زبتاخان شینواري در طول یک هفته گذشته پس از مالقات با وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و 
اندیشی با اساتید  اندیشمندان حوزه اخالق کشور، بازدیدي از فرهنگستان علوم و مالقات و هم

هاي پژوهشکده  ها و توانایی وي همچنین ضمن بازدید از ظرفیت. این فرهنگستان داشت
اندیشی را با اعضاي هیأت علمی این پژوهشگاه و  وتکنولوژي کشاورزي، نشست همبی

پژوهان این مرکز داشت و سپس در نشست تخصصی که  در انجمن ایرانی اخالق در علم و  دانش
وي در ادامه . فناوري تنظیم شده بود حضور یافته و براي اعضاي آن انجمن سخنرانی نمود

از مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی این استان داشت و پس از مالقات سفري به اصفهان و بازدید 
با رئیس دانشگاه اصفهان جناب آقاي دکتر طالبی و سخنرانی در دانشکده علوم پزشکی اصفهان 
بازدیدي از پارك علم و فناوري این استان نمود و مالقاتی با دکتر کشمیري رئیس این شهرك 

سپس گزارشی از این بازدیدها را در مالقات رسمی با استاندار  علم و فناوري نیز به عمل آورد؛
. اصفهان دکتر زرگرپور ارائه نمود و اصفهان را مهد تمدن اسالمی، علمی و فرهنگی ایران برشمرد
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پس از اصفهان به پایتخت ادبی ایران، شیراز سفر نموده و از اماکن فرهنگی و ثبت شده در 
دید کرد و همچنین دیداري با مسئولین دانشگاهی این شهر لیست میراث فرهنگی یونسکو باز

وي پس از سخنرانی در دانشگاه شیراز در جمع اساتید و دانشجویان بر اهمیت توجه به . داشت
هاي علمی و تکنولوژي تأکید نمود و شهر شیراز را به عنوان  هاي اخالقی در پیشرفت ارزش
هاي ادبی و فرهیخته تکرارناشدنی  ود تاریخ، شخصیتگاه ویژه اخالق و کرامت انسانی با وج جلوه

برشمرد و در دیداري ویژه با مقامات این شهر، معاونین استانداري، شهردار و مسئولین از 
  .عمل آمده درخصوص برگزاري این سفر قدردانی نمود هاي به هماهنگی

ها و  رخی از دانشکدهپرفسور شینواري در آخرین روز از سفر خود بازدیدي از دانشگاه تهران، ب
کتابخانه مرکزي داشت و سپس در مرکز تحقیقات بیوفیزیک بیوشیمی دانشگاه تهران به 
سخنرانی براي دانشجویان، پژوهشگران و اساتید این دانشکده پرداخت در ادامه پس از بازدیدي 

اندیشی  هم از مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تبادل نظر و
  .هاي آینده در حوزه اخالق در علم و فناوري پرداخت با اعضاي این مرکز درخصوص همکاري

خود به عنوان استاد دانشگاه  یپس از معرفدر نشست مطبوعاتی روز گذشته  ينواریدکتر ش
طب پاکستان، به  یمل يکل شورا ریفرهنگستان علوم پاکستان، دب سیقاعد اعظم پاکستان، رئ

و وزارت علوم،  رانیـ ا ونسکوی یمل ونیسیکم ران،یا یاسالم ياز دولت جمهور یتشکر و قدردان
 نیا ياهدا يدر راستا یو پژوهش یفرهنگ ،یعلمسفر  نیا يبرگزار يبرا يو فناور قاتیتحق
است،  تیحائز اهم اریمن بس يبرا لیبه چند دل زهیجا نیافزود ا يو. کرد دیارزشمند تأک زهیجا
 زهیجا نیا ییمدال اهدا يکه بر رو ناستیبرجسته ابن س ختهیو فره شمندیاسم اند لیدل نیاول
 شمندیاند نیا يخود را خاك پا یفارساو به زبان . قرار داد  تصویر این دانشمند یالملل نیب

را موضوع  زهیجا نیبا ارزش ا اریمع نیدوم. کرد ژهیابراز  افتخار و ثیح نینمود و از ا یمعرف
به اخالق و  يا ژهیکه جهان نگاه و شیسال پ 15از : و گفت  برشمرد  ياخالق در علم و فناور

 نیا رانیا یاسالم يجمهور ،داشته است يدر حوزه علوم و فناور الخصوص یعل یکرامات انسان
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 يها ارزش ژهیو يها نمود تا بتواند جلوه ونسکوی یالملل نیارزشمند را به سازمان ب شنهادیپ
افزود در جهان  يو. دیبرجسته نما يعلم و فناور زیآم دیپرخطر و تهد يها شرفتیرا در پ یاخالق

نگاه  نیا شود یم دهید تر یالقتر باشد اخ است که هرچه فضاها مدرن نیبر ا ایامروز که تفکر دن
را در حوزه  یتیو حائز اهم رگذاریتأث يها توانسته است قدم رانیا یاسالم يفرد جمهور منحصر به

  .بردارد ينقش اخالق در عرصه فناور يساز برجسته

اصفهان را مهد  راز،یمطلوب و پربار انجام شده در تهران، اصفهان و ش يدهایبا اشاره به بازد يو
سفر  نیا يبند در جمع ينواریپرفسور ش. برشمرد یرا مهد تمدن ادب رازیو ش یتمدن فرهنگ

 یو پژوهش یمستحکم علم يربناهایو ز ها تیظرف يدارا رانیا یاسالم ياشاره نمود که جمهور
متأسفانه با وجود  یقرار دارد ول ییباال گاهیاز کشورها در جا ياریبا بس سهیکه در مقا باشد یم
گونه  هنوز به ها تیظرف نیا يساز و برجسته يکردن، مستندساز یالملل نیباال ب تیهمه ظرف نیا

 یو فرهنگ یپژوهش ،یعلم يهایارتقاء تعامالت، تبادالت و همکار و قطعا صورت نگرفته يا ارزنده
  .کردن باشد یو عموم ییشناسا نیقدم محکم در ا تواند یم ایسراسر دن يدانشگاههابا 

 وندیدر حوزه پ شیمدت خو یطوالن يها را تالش زهیجا نیا افتیدر لیدل نیتر مهم انیدر پا يو
و  یعیبر منابع طب هیو گسترش فقر با تک ضیاز تبع يریاخالق و آموزش، جلوگ انیم
 نیبرشمرد که قطعاً ا یاخالق نیمواز تیدولتمران با رعا ی برايو علم حیصح يها يگذار استیس

مستقر در مقر سازمان  يژور ئتیه زهیجا نیا افتیدر ينامزد برا يادیتعداد ز انیها از م تالش
  .واداشته است شانیرا به انتخاب ا) سیپار( ونسکوی یجهان

ضمن تشکر از  ونسکوی یستیاخالق ز یالملل نیب تهیکم سیرئ بینا يادامه دکتر باقر در
 نیاول نیاشاره نمود که ا يو فناور قاتیو وزارت علوم، تحق ونسکوی یمل ونیسیکم يها تالش
 ،یسفر علم نیا زهیاندك از زمان جا اریکه با فاصله بس باشد یم زهیجا نیا ياز برگزار  دوره

 تیاهم انگریکه خود ب دهیبرگزار گرد ستهیداده شد و به نحو مطلوب و شا بیتتر یپژوهش
 يو. باشد یم رانیـ ا ونسکوی یمل ونیسیو کم رانیا یاسالم يموضوع از منظر دولت جمهور
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منافع جامعه در راستاي علم اخالق  احقاق عدالت در آموزش يبرا ينواریافزود تالش پرفسور ش
اقشار  يها رفع مشکالت و چالش جهتو در  یکیتکنولوژ يها شرفتیپ داتیو مقابله با تهد

  .است یمختلف اجتماع ستودن

نه در  یو پژوهش یبه مطالعات علم ژهیتوجه ومیتوان را  شانیدستاور سفر ا نیتر مهم :وي گفت 
 نیاقشار جامعه دانست که ا یو تمام یبسته بلکه با توجه به منافع شمول اجتماع يپشت درها

  .است ریپذ امکان یبه اخالق و کرامت انسان ژهیتنها با توجه و

با اشاره به رفتار متواضعانه  ونسکوی یمل ونیسیکم رکلیدب يداریق يریجلسه دکتر نص انیپا در
ماحصل  میدوارینمود و افزود ام یمعرف ستهیشا يا را به عنوان فرزانه شانیا ينواریپرفسور ش

فاصله  دنیبرگزار شده است منجر به حداقل رسان شانیکه با حضور ا ییها یها و سخنران نشست
  .ان علم و اخالق گرددیم

ه ارائ شانیبه ا رانیـ ا ونسکوی یمل ونیسیاز جانب کم ی ایراندست عیاز صنا يا هیهد انیدر پا
   .دیگرد
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 بافت قدیمی تهران و بازار سنتی بازدید تفریحی پروفسور شینواري از -

  ):خرداد 10( 

با توجه به پایان یافتن سفر رسمی ایشان،  پرفسور شینواري به همراه خانواده  ،خرداد 10در روز 
که براي ایشان و خانواده . پرداختندبه دیدار از بافت تاریخی تهران، بازار سنتی و اماکن تفریحی 

  .بسیار ارزشمند تلقی شد

ارت علوم ایشان در این بازدید تفریحی و فرهنگی جناب آقاي عاشوري رئیس اداره تشریفات وز
تهران را به مقصد اسالم آباد  1395خرداد  10دکتر شینواري و خانواده شب . را همراهی نمودند

 .ترك نمود
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  دستاوردها
  و

  پیشنهادات
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دستاوردها و پیشنهادات علمی، پژوهشی و فرهنگی پروژه سفر پروفسور  -

  :زبتاخان شینواري به ایران 
 

می و پژوهشی نکات زیر به صورت لهاي متعدد در طی این سفر ع جلسات و نشستپس از برگزاري 
  :ارائه می گردددستوردهاي علمی این سفر در قالب پیشنهادات جهت بهره برداري الزم 

  :پیشنهادات راهبردي آموزشی در حوزه اخالق در سطح ملی -الف

در طی مذاکرات و تبادل نظر با پروفسور شینواري در طی جلسات متعدد و بازدید ایشان از 
سازي آموزش  هایی براي بهینهراهبردمراکز علمی و آموزشی در ایران ایشان بر در نظر داشتن 

بین رشته اي  ، دسترسی و ارتباط موضوعیارتقاي کیفیت باید منجر به  عالی که این راهبردها
 .در مطالعات حوزه اخالق گردد، تاکید نمود

فراگیري عبارت است از تمرکز بر مناطق، ، راهبرد انصاف و فراگیريدر ابتدا در نظر داشتن 
یی محروم می به آموزش هاي ابتدا که از دسترسی  حاشیه نشین و گروههاي اجتماعینواحی و 

با د رنظر گرفتن این راهبرد انصاف و فراگیري که در راستاي راهبرد تواند  دولت می. باشند
اولویت بخشی و تمرکز ویژه اي را در این مناطق داشته شمول اجتماعی یونسکو نیز می باشد 

 .باشد

مد در خصوص ظرفیت سازي در این مسیر را چالشهایی را باید  ی، دولتراهبرد آموزشدر این 
 :ها پیشنهاد نماید نظر داشته باشد و چندین روش را حول شش محور زیر براي رفع این چالش

 .هاي موجود سازي در مؤسسه ظرفیت: گسترش  -1
 .ها مانده و براي اقلیت هاي هدفمند براي جوامع عقب تدوین برنامه: انصاف -2
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ریق پژوهش و نوآوري، توسعه دانشگاهها و ترویج کیفیت از ط: ترویج کیفیت -3
 .المللی سازي دانشگاهیان و بین

 .هاي آموزشی تقویت استقالل و شفافیت مؤسسه: تحاکمی -4
تقویت تأمین بودجه از منابع خصوصی و دولتی و ارتباط آن با : تأمین بودجه -5

 .دستاوردها
 .تقویت همکاري و هماهنگی میان نهادهاي مرتبط: اجرا و پایش -6

با در نظر داشتن موارد زیر می تواند در  برنامه ریزي هاي  آموزش عالیهمچنین راهبردهاي 
  :آینده مورد توجه قرارگیرد

 گذاري در نیروهاي انسانی و نوآوري و سرمایه اجتماعی و ادغام آموزش عالی در  سرمایه
 .جامعه، جوامع محلی و مسئله حاکمیت

  هت دار شدن آن به سمت خودکفایی که در مسیر و جآموزش عالی از انزوا خارج نمودن
 .بهینه داشته باشدنفعان استفاده  ذيتمامی از پایدار، جامعه علمی ایران نیز باید توسعه 

  توانند براي  اي که می هاي ویژه شناسایی بخشدر راستاي دولت با دانشگاهها همکاري
ها  ریزي برنامهکه این  در این بخش ها گذاري سرمایهدر جهت ارتقا رشد و توسعه سریع 

دستیابی به توسعه اجتماعی ـ آن  فهدریزیهایی متمرکز باشد و  بایست برنامه می
 .در نظر گرفته شود اقتصادي خالقانه

هاي علم  میان مؤسسه، که الزم است، المللی ارتباطات بینهمچنین در نظر داشتن راهبرد ارتقاي 
المللی از طریق تبادل دانشجو و نیروي کار و ترویج  اي مرتبط بینه و فناوري ایران با مؤسسه

برقرار شود تا به این واسطه کیفیت فعالیتهاي  و تعامل نزدیک هاي مشترك پژوهشی پیوند برنامه
هاي علمی و پژوهشی  براي خواهر خواندگی مؤسسهدر این راستا تالش . یابد علمی در ایران ارتقا

  .اي محسوب می گردد ویژه  قدامالمللی ا ی و بینایران

هاي مختلف علمی اعم  در حوزهدیگر همان راهبرد مرتبط با حاکمیت است که الزم است  راهبرد
هاي  از کشاورزي، مهندسی، زیست فناوري، فناوري اطالعات، داروسازي، علوم پایه، انرژي

یی، منابع آب، ها، علوم فضا ، ریز فناوريpost-genomesتجدیدپذیر، علوم مواد، علوم 
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براي حصول نتایج  بهینه گروههاي گردد و بیابانزایی و غیره از مغزهاي متفکر استفاده 
یکدیگر فعالیت گروهی و هم اندیشی داشته باشند که این هم اندیشی به توانند با  متخصصان می

  .توان افزایی منجر خواهد شد

ي علمی پژوهشی ها برنامه. شاره نموداز دیگر راهبردها می توان به راهبرد حسابرسی خارجی ا
قرار ارزیابی مورد نیز ) ارزیابانی خارج از سازمانهاي مرتبط(باید توسط ارزیابان خارجی  ملی
براي حصول . پذیر می باشد ایه بازبینی محتوا امکاندستیابی به آموزش عالی کیفی در س. دگیرن

ها توجه  یند، برونداد و تأثیرگذاري برنامهبه آموزش عالی کیفی باید به محتوا، درون دادها، فرآ
در داخل نیز توسط ارزیابان بین المللی مورد نظارت و بهینه  تولید دانشاز این طریق . داشت

   .سازي قرار می گیرد

ها و اساتید، دانشجویان، مسئولین دانشگاهها،  درونداد دانشکدهبنابر این پیشنهاد می گردد 
همواره بر اساس شاخصاي بین المللی امکانات، بودجه، فضاي دانشگاهی و تحصیلی و غیره 

دانشجویان با دانش کیفی، دانشکده و دانشگاهها، دادها یعنی،  ارزیابی شود و همچنین برون
فرآیندها، شامل . گرددمستمر ارزیابی به گونه  ، نگخدمات ارائه شده به جامعه، هنر و فره

مسئولین دانشگاهها، تدریس و یادگیري، تضمین کیفیت، بودجه بندي و تأمین مالی، خدمات 
بیشتر همواره مورد سازي  بهینهنیز براي  جامعه دانشگاهی در قبال اجتماعی، هنر و فرهنگ

دیدگاه از فرآیند اساسی در نیازمند تغییر ون اکنها  در این حوزهو  ارزیابی خارجی قرار بگیرند
  . می باشیمتدوین به سمت نتایج یادگیري 

از سایر موارد پیشنهادي براي ارتقاي آموزش عالی در کشور بر مبناي پیشنهادات پروفسور 
  :  شینواري می توان به موارد زیر اشاره نمود

مین نیازهاي کشور در حوزه نیروي اعتماد عموم و تأ(تأثیرگذاري تقویت و توجه ویژه به  -
  )انسانی
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  .احیا تفکر خالق و آزادي بیان -

  .استقالل دانشگاههاتضمین آزادي و  -

  .براي تربیت رهبران آیندههمکاري و حمایت از دانشگاهها  -

  .تربیت پژوهشگران و دانشمندان با کفایتهمکاري و حمایت از دانشگاهها براي  -

  .نیازهاي پژوهشی و تولیدات پژوهشیکاهش شکاف میان  -

  .اي رشته تربیت دانشجو براي تفکر بین -

  .تربیت رهبران دانشگاهها براي تحقق توسعه پایدار -

  .هاي فناوري توسعه و تقویت مراکز رشد فناوري و پارك -

  .هاي خصوصی و دولتی به عنوان مغز متفکر ارائه خدمات به بخش -

هاي  هاي توسعه و پژوهش و کارخانه هاي مشترك میان دانشگاهها، مؤسسه تقویت پژوهش -
دانشمندان به تعامل هاي مشترك در حوزه فناوري با تقویت  خصوصی در سایه حمایت از پروژه

  .هاي خصوصی منظور تقویت شرکت

  :پیشنهادات در خصوص بازبینی اساسنامه جایزه -ب

 8ماده ( در صد و نود و نهمین جلسه شوراي اجرایی سازمان جهانی یونسکوعطف به اسناد منتشر شده 
بحث و تبادل نظر درخصوص بازبینی اساسنامه  ، )2016آوریل  16، مورخ EX/34  199شمارهسند به 

رود و در جلسات و  شمار می المللی یونسکو که جایزه ابن سینا یکی از این جوایز به جوایز بین
این خصوص اعالن نظر کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و بر نکاتی که  هاي مختلف در نشست

بایست درخصوص بازبینی اساسنامه این جایزه مورد تجدید نظر قرار گیرد به شرح زیر نظراتی بیان  می
  :شد
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هاي  ارتقا مبلغ پرداختی جمهوري اسالمی ایران به سازمان جهانی یونسکو درخصوص هزینه - 1-ب
ی، همچون هزینه مربوط به هیئت ژوري و ارزیابی کاندیداهاي معرفی شده، هزینه علمی و اجرای

در مقایسه با سایر جوایز (برگزاري مراسم در یونسکو، هزینه چاپ و انتشارات، افزودن مبلغ هدیه جایزه 
هد یونسکو شایسته تر است که این مبلغ اضافه شود که قطعا در تاثیر گذاري پیام جایزه نیز موثر خوا

 . )بود

هاي مختلف  بندي جایزه در شاخه تواند با طبقه ارتقا علمی و محتوایی ارزیابی جایزه که می - 2-ب
هاي  با توجه به اینکه امروز موضوع اخالق موضوعی حائز اهمیت در تمامی  رشته. اخالق صورت پذیرد

بندي را در  ایزه، تقسیمتوان درخصوص بازبینی اساسنامه این ج باشد می علمی، آموزشی و فرهنگی می
چرا که در طی بازدیدهاي . سه شاخه اخالق در علم و فناوري، اخالق زیستی و اخالق پزشکی قرار داد

هاي مختلف علمی این اجماع نظر وجود  مختلف پروفسور شینواري و مالقات ایشان با دانشمندان حوزه
شود که اینگونه قطعاً انتخاب به صورت  هاي مختلف اعطا داشت که بهتر است جایزه ابن سینا در شاخه

 .تر خواهد پذیرفت تخصصی

پیشنهاد در خصوص ثبت بین المللی مدرسه تاریخی ابن سینا در لیست و فهرست   -ج
 :میراث فرهنگی یونسکو

ابن سینا در شهر اصفهان و مرمت در  ،با توجه به موجود بودن بناي محل تدریس فیلسوف ارزشمند
باشد، کمیسیون ملی یونسکو  پیگیري میکه توسط استانداري اصفهان در دست دست اجراي این بنا 

در ایران در نظر دارد به پیشنهاد پروفسور شینواري و همچنین ابراز عالقمندي و تأکید استاندار 
ترین مدارس یا دانشگاههاي  وان یکی از ابتداییاصفهان تدابیر و مراتب الزم جهت ثبت این بنا به عن

هاي مدون بود است، صورت  تاریخی که داراي هیئت علمی مشخص، دانشجویان مشخص و رشته
 .پذیرد

هاي مختلف در ایران با حضور پروفسور  هاي آموزشی اخالق در رشته برگزاري دوره -د
 :شینواري

هاي مختلف در مکان بناي تاریخی مدرسه ابن سینا در  هاي آموزشی اخالق در رشته برگزاري دوره 
گذاري  شود که قطعاً تأثیر اصفهان که یکی از اولین مراکز آموزش اخالق در تاریخ جهان محسوب می
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گی این فرآیند مقدمات هماهن. المللی بسزایی را در راستاي ارتقا هویت این جایزه دربرخواهد داشت بین
این کارگاهها با همکاري دانشگاه . باشد با استانداري و دانشگاه اصفهان در دست اقدام و پیگیري می

تهران و همچنین دانشگاه شریف قابل د رتهران نیز قابل اجراست که مذاکرات ابتدایی در این خصوص 
 .انجام پذیرفته و امید است در طی سال جاري انجام پذیرد

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


