
 

 

 "آن برگزيدگان معرفي و قريب محمد دكتر استاد جايزه اعطای دوره نخستين بيانيه"

 "خرد و جان خداوند نام به"

 مي فرا خود سوي به ها زمينه همه در را ايراني جامعه و انسان كه ماست زمانه مبرم نياز كوشيدن اخالقي و زيستن اخالقي انديشيدن، اخالقي

 و منش بينش، تاثير و نقش فزاينده دانش عرصه كنشگران و دانشمندان اخالقي مسئوليت و نيست بركتار ضرورت اين از نيز علم ساحت. خوانند

 گوناگون هاي نداشتن و ها نابرابري از كه اي جامعه و انسان. است حقيقت سوي به رهايي و اجتماعي و انساني هاي رنج از كاستن در علمي روش

 به بخش اميد هاي افق اثرگذار راهپوياني و راهها علم، و اخالق پيوندي هم در دارند انتظار ميبرند، رنج خويش اساسي حقوق گرفتن ناديده و

 .بگشايند رويشان

 صحنه اين آفرينان نقش سرزمينند، اين نمادين سرمايه از بخشي جامعه در خود تاثير دامنه وسعت و علمي جامعيت با كه "اخالقي هاي سرمشق"

 .برد بهره و آموخت آنان هاي داشته از بايد كه اند

 و داندمي نياز اين مخاطب را خود جامعه، حياتي مسايل برابر در مسئول مدني و علمي نهاد يك عنوان به فناوري و علوم در اخالق ايراني انجمن

 بازآفريني و بازشناسي به آنكه بهتر پس انديشيد، بيشتر فردا به و نبرد ازياد را امروز آموخت، گذشته از بايد. نهد مي دراز راه اين در كوچك گامي

 اخالقي هاي كنش و ها ارزش ها،بينش تعميق و تعميم به اعتبار آن به و ورزيد اهتمام علم و اخالق هاي حوزه در گذار تاثير و موفق هاي سرمشق

 .يابد مي تسري نيز جامعه كل به بالفاصله آن نفع و و حاصل كه اقدامي. پرداخت علمي جامعه در

 بزرگ آن درگذشت سالگرد كه ماه بهمن اول در يكبار سال دو هر و كرده وضع را "قريب محمد دكتر شادروان جايزه" منظور اين براي انجمن

 .كند مي تقديم كشور علمي -اخالقي آمدان سر به را آن است،

 قرين "اخالقي دانشمند" مفهوم با ايمان با و خواه وطن شجاع، وارسته، مدار، مردم شناس، مساله پزشكي عنوان به قريب محمد دكتر شادروان نام

 بينش اينگونه مختلف هاي سويه بايد. بود ملي منافع پاسدار و ملت حقوق مدافع دانشگاه در همواره و رفت حقيقت پي در مدام او. است همنشين و

 كه علم عرصه جوان كنشگران گرفتن سرمشق براي تواند مي يقين به كار اين گرفت،پي و شناخت باز هم ايران امروز علمي جامعه در را روش و

  .باشد كارساز و راهگشا نيز ست آنها به ملت و ملك اميد چشم

 شايستگان شناسايي به اجرايي اي دبيرخانه تاسيس و عرصه اين صاحبنظران از مركب شورايي تشكيل با كه كوشيد يكسال طي انجمن مديره هيات

 تصميم اين قالب در. بپردازد اند بوده اثرگذار و برجسته ملي سطح در آن بست كار و علمي آفرينش عرصه دو در كه مدار اخالق سرمشقان و

 و انساني علوم" ،"پايه علوم" ،"زيستي و پزشكي علوم" هاي حوزه در تخصصي گروه هفت و علمي شوراي اعضاي اجرايي، و علمي دبيران

 از دعوت با "هنر و معماري علوم" و "زيست محيط علوم" ،"دامپزشكي و طبيعي منابع و كشاورزي علوم" ،"مهندسي و فني علوم" ،"اجتماعي

 جايزه برگزيدگان انتخاب تخصصي و عمومي هايوشاخص معيارها منظم جلسات طي و شدند انتخاب كشور دانشمندان و انديشمندان از تن ٤٠

 و اخالق" ،"ايي حرفه اخالق" ،"فردي اخالق" ،"علمي شخصيت" مولفه چهار از بودند عبارت توافق مورد نهايي معيارهاي. كردند راتعيين

 .شدند تعريف شاخص پنج و بيست با كه "اجتماعي مسئوليت

 دانشگاهي و پژوهشي مراكز و موسسات فرهنگي، و علمي هاي انجمن معرفي دبيرخانه، عمومي فراخوان طريق از شرايط واجد نامزدان اساس براين

 اعتبار به ايراني علمي و اخالقي سرآمدان از تن دوازده ميان آن از كه شدند پيشنهاد گانه هفت تخصصي گروهاي به كشور برجسته صاحبنظران و

 نخستين برگزيدگان عنوان به ايران جامعه در علمي و اخالقي ماندگار و عميق پردامنه، اثرگذاري و فوق معيارهاي از جامع برخورداري و تشخص

  :شدند معرفي شرح اين به قريب محمد دكتر شادروان جايزه دوره

 اجتماعي و انساني علوم حوزه در موحد محمدعلي دكتر استاد و كدكني شفيعي محمدرضا دكتر استاد -١



 

 

 زيستي و پزشكي علوم حوزه در بهادری مسلم  دكتر استاد ،خاتمي غالمرضا دكتر استاد -٢

 پايه علوم حوزه در ثبوتي يوسف دكتر استاد -٣

 مهندسي و فني علوم حوزه در نژاد بهادری مهدی دكتر استاد -٤

 دامپزشكي و طبيعي منابع كشاورزي، علوم حوزه در  كوثر آهنگ دكتر سيد استاد -٥

 زيست محيط علوم حوزه در بحريني حسين سيد دكتر استاد -٦

 هنري و معماري علوم حوزه در بيدهندی قيومي مهرداد دكتر استاد -٧

 جهاني عرصه در تاثيرگذار و فروتن و جوان دانشمند عنوان به ميرزاخاني مريم دكتر استاد روانشاد -٨

 پزشكي اخالق حوزه در موثر و متعهد محقق عنوان به پارساپور عليرضا دكتر استاد -٩

 كرونا شيوع دشوار شرايط در "ديگران نجات براي ايثار" حوزه برگزيده عنوان به خوارزمي عبدالعلي دكتر شهيد استاد -١٠

 و علمي فرخنده آيين اين در خويش حضور با كه قريب محمد دكتر استاد جايزه برگزيدگان نخستين از فناوري و علوم در اخالق ايراني انجمن

  .كند مي تقدير صميمانه بخشيدند  تحرك و اميد علمي جامعه به و اعتبار آن به اخالقي

 :دارد اعالم نيز جايزه مادي و معنوي حاميان و همكار هاي نهاد از را خود سپاس مراتب كه داند مي وظيفه انجمن

 

 نيكوكاري موسسه /ايران كودكان پزشكان انجمن /كودكان طبي مركز /ايراناسالميجمهوري علوم فرهنگستان /ايران فناوري و علم حاميان بنياد

 در يونسكو ملي كميسيون/ايران علم ترويج انجمن /ايران شناسي جامعه انجمن /ارتباطات و فرهنگي مطالعات ايراني انجمن /معين مجتبي دكتر

 /تهران استان پيشآهنگان جامعه /جميلي نيكوكاري بنياد /آلرژي و آسم و ايمونولوژي تحقيقات مركز/  ايران علمي توسعه جمعيت /ايران

 

 مسئلت كوشند مي خالصانه و صميمانه اجتماعي مسئوليت ايفاي و علم و اخالق پيشبرد به خدمت راه در كه را آنان همه توفيق بزرگ خداوند از

 .داريم
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 فناوریودرعلوماخالقايرانيانجمن


