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-

کتاب «ماخذشناسی اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات» و «مسائل اخالقی و اجتماعی در عصر اطالعات» از
انتشارات دانشگاه قم به سفارش دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی از انتشارات اخیر در حوزه اخالق اطالعات
معرفی شود.

-

همچنین« سند راهبردی اخالق فناوری اطالعات و ارتباطات :پیش نویس» معرفی و توصیه شد اعضا این سند را که
در وبگاه دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی قابل دسترس است ،مطالعه نمایند.

دستور يكم :برنامه گروه درباره ترويج ،پيشبرد و گسترش بينش ،دانش ،و مهارت در زمينهي اخالق اطالعات،
مصوب:
-

به منظور ترویج موضوع های اصلی زمینه اخالق اطالعات ،مقرر شد اعضا پس از بررسی و مطالعهه ،اولویهت ههای
موضوعی را انتخاب و درباره آنها در رسانه های عمومی و بولتن ها مطالبی تدوین و منتشر کننهد .بهه منظهور تققه
هدف ترویج مفاهیم ،مطالب با رعایت نگارش ساده و قابل فههم نگاشهته مهی شهوند« .حهریم خصوصهی در فضهای
مجازی« ،به عنوان موضوع اول انتخاب و مقرر شد تا جلسه آینده ،اعضا مطالهب و تجربیهات خهود را آهردآوری و
ارائه کنند .در نهایت ،نتیجه آنها در قالب های آفته شده ،تدوین و منتشر شوند.

دستور دوم :برگزاري ميزگرد تخصصي
مصوب:

مقرر شد میزآرد تخصصی با عنوان «جایگاه اخالق و حقوق در موضوع های مرتبط با فناوری اطالعات» یا «بررسی
ظرفیتهای حقوقی و اخالقی در موضوعهای مرتبط با فناوری اطالعات» با شرکت صاحبنظران حوزه حقوق و اخالق
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اطالعات در اواسط شهریور سال جاری برآزار شود.

دستور سوم :گردآوري واژه نامه توصيفي اخالق فناوري اطالعات
مصوب :مقرر شد پیشنهادیه ای درباره تدوین واژه نامه توصیفی اخالق فناوری اطالعات ،آماده شود.

دستور چهارم :تدوين تقويم فعاليت گروه
مصوب :مقرر شد تقویم فعالیت آروه شامل فعالیت های مشترک(سخنرانی ،همایش ،بازدیدو  )...و اختصاصی (اقدام/پروژه) برای جلسه آینده نهایی و
اعالم شود.
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