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پژوهنده ،شماره  ،6پيدرپي  ،114بهمن و اسفند 1395

بسمه تعالي
همتي بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم

باردیگر بر آستان کبریائي حضرت احدیت سر تعظیم فرود مي آوریم که چنین اراده فرمود و ما را این توان بخشید تا گاهي بلندتر در مسیر انجام وظایف
دانشگاهي خود برداریم و بتوانیم ماحصل پژوهش های همکاران ارجمند را در قالب نشریه ای که «پژوهنده» نام دارد به چاپ برسانیم.
حدود  10سال است که کارگاههای روش شناسي تحقیق به صورتي مستمر در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي تشکیل مي شود به گونه ای که تا پایان
شهریور  ،1375پنجاه و نه دوره کارگاه برگزار و نزدیک به  95درصد اعضای هیات علمي دانشگاه دست کم یکبار در این کارگاهها شرکت نموده اند .از آنجا
که شرکت کنندگان پس از طي دوره موظف به ارائه یک طرح تحقیقاتي به شورا ی پژوهشي دانشگاه مي باشند ،در سالهای اخیر میزان طرحهای تحقیقاتي
تصویب شده در شورای مذکور روندی صعودی داشته است به طوری که اگر مسئله کمبود اعتبارات پژوهشي دانشگاه سنگ راه نمي شد قطعاً تعداد
طرحهای مصوب از حد گفته شده فراتر مي رفت.
روشن است که با انجام طرح ت حقیقاتي کار پژوهشگران را نمي توان پایان یافته تلقي کرد مگرآنکه حاصل پژوهش در قالب مقاله ای علمي در نشریه ای
مناسب چاپ شده و محقق این امکان را بیابد تا یافته های خود را با سایر پژوهشگران در میان بگذارد .نکته اخیر باری سنگین بر دوش محققان زحمتکش و
فروتن دانش گاه مي نهاد چرا که شمار نشریات پژوهشي کشور اندک بود و زمان انتظار برای چاپ مقاله به طول مي انجامید.
در سالهای اخیر یاریهای نشریه دانشکده پزشکي (که اینکه با نام «پژوهش در پزشکي» با مسئولیت و سردبیری استاد ارزشمند جناب آقای دکتر عزیزی
انتشار مي یابد) بسیار چ اره ساز بود چرا که گهگاه با انتشار ویژه نامه هایي حاصل تعدادی از طرحهای تحقیقاتي خاتمه یافته را در اختیار عالقمندان قرار
مي دادند .متأسفانه انتشار آن نشریه به دلیل ضرورت تغییر نام مدتي طوالني دچار وقفه گردید و این زماني بود که از سوی اعضای هیات علمي دانشگاه
فشاری مضاعف برای انتشار مجله ای ویژه درج مقاالت پژوشهي برآمده از نتایج طرحهای تحقیقاتي مصوب دانشگاه بر مسئوالن و گردانندگان دانشگاه وارد
مي شد .چاره کار تقاضای کسب مجوز برای انتشار نشریه ای بود که اولین شماره آن را پیش رو دارید.
اینک نهال «پژوهنده» با تال ش و همدلي همکاران در خاک دانشگاه ررس شده و مي تواند در یک فضای سرشار از تفاهم و همیاری ببالد ،قد بکشد و قامت
راست کند مشروط بر آن که همگان آستین یاری باال بزنند ،تالش و خواست مسئوالن انتشار «پژوهنده» آن بوده که تا حد مقدور کاری کم عیب و فارغ از
کاستي به پ یش گاه فرزانگان و دانش پژوهان عرضه نمایند اما قطعا نمي توان ادعا کرد که این خواست در شماره نخست تحقق یافته و آنان به حد آرماني
نشریه دست یازیده اند.
انتظار مي رود همه کساني که به سرفرازی میهن اسالمي دل بسته اند با تامل و تعمق بر صفحات این فصلنامه بنگرند و کاستي های آنرا خاطرنشان نموده و
راهکارهای اعتالی آن را ترسیم فرمایند.
با آرزوی بهروزی برای همه کوشندگان و تالشگران راه سربلندی میهن اسالمي.
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