شیًٌ استىاد بٍ ایه مقالٍ :ضرٍرت تأسیس ٍ اًتطبر هجلِ علوی در حَزُ خَاًذى (سخي سردبیر).
داًطگبُ کردستبى

فصلٌبهِ پصٍّصّبی خَاًذى ،)1( 1 ،ث-ت.

یادداشت سردبیر

ضريرت تأسیس ي اوتشار مجلٍ علمی در حًزٌ خًاودن
ّوَارُ در جبهعِ اظْبر ًظرّب ٍ گسارشّبیی درببرُ هیساى خَاًذى (سراًِ خَاًذى) ،بِ عَر کلی ،گسارش
هی ضَد کِ اغلب هٌفی است ٍ چٌذاى اهیذ بخص ًیستٍ .اقعیت ایي است کِ بیطتر ایٌگًَِ گسارشّب کِ در
رٍزًبهِّب ،سبیتّب ٍ یب در سخٌراًیّب ارائِ هیضَد ،دارای جٌبِ کبرضٌبسی عویق ًیستٌذ ٍ رٍش علوی دقیق
برای بررسی ٍ ارائِ ًتبیج بِ کبر گرفتِ ًطذُ است.
ضبیذ یکی از دالیل ارائِ ایي گًَِ گسارضْب ٍ اظْبر ًظرّبی غیر علوی ًبَد بستر هٌبسب برای گفتگَی
علوی ٍ هبتٌی بر پصٍّص قببل قبَل درببرُ خَاًذى ببضذ .از دالیل دیگر ایي است کِ خَاًذى هسئلِای چٌذ
ٍجْی است ٍ ًویتَاى تٌْب از یک زاٍیِ توبم عَاهل هَفقیت یب ضکست فعبلیتّبی ایي حَزُ را پَضص داد.
خَاًذى از جٌبِّبی هختلف قببل بررسی است ٍ ّر جٌبِ در یک یب چٌذ حَزُ علن قببل بررسی است:
-1

درک هتي در خَاًذى فرایٌذی رٌّی ٍ ضٌبختی است کِ در حَزُ رٍاىضٌبسی ٍ فیسیَلَشی قرار
دارد.

-2

آهَزش خَاًذى در حَزُ کبربرد ًظریِّبی یبدگیری است.

-3

هْبرتّبی خَاًذى در حَزُ رٍش تذریس است.

-4

ترٍیج ٍ ًْبدیٌِ کردى رفتبر خَاًذى در حَزُ فرٌّگ است ٍ بحج جبهعِ ضٌبسی است

-5

فراّن کردى بسترّبی پطتیببى خَاًذى در جبهعِ بحخی هذیریتی است ٍ هربَط بِ ًْبدّب ٍ
کتببخبًِّبست.

-6

چرخِ تَلیذ ٍ ببزار هٌببع خَاًذى در حَزُ علن اقتصبد است.

-7

دسترسی ٍ تکخر هٌببع در حَزُ سیبست هلی اعالعبت است.

-8

ایجبد ٍ هْبرتْبی سَاد اعالعبتی در حَزُ برًبهِ ریسی آهَزضی ٍ درسی است.

بب جستجَ در پبیگبُ پبیبىًبهِّب هتَجِ هیضَین کِ در اکخر حَزُّب پصٍّصّبی هرتبظ بب خَاًذى اًجبم
هیضَد .اهب فضبیی دائوی کِ زهیٌِ گفتگَ ،تعبهل ٍ ارتببط علوی برای پصٍّطگراى ٍ عالقِهٌذاى فراّن ًوبیذ،
ٍجَد ًذارد.
هجلِ پصٍّص ّبی خَاًذى بب ّذف فراّن کردى فضبی گفتگَی علوی در ایي حَزُ فراّن ضذُ است .اگر
چِ ًیک هیداًین کِ تٌْب راُ حل ٍ تٌْب عبهل هؤحر برای بْبَد خَاًذى در جبهعِ اًتطبر ًَضتبر علن در هجلِ
علوی ًیست ٍ حل ایي هطکل ببیذ بِ صَرت ریطِای پیریسی ضَد ،اهب ٍجَد فضبی گفتوبى علوی کوک
هی کٌذ اگر برًبهِ ٍ اقذام عولی قرار است تذٍیي ٍ اجرا ضَد ،اصَل ٍ هببًی علوی ًبدیذُ گرفتِ ًطَد ٍ اًتظبر
گسارش ٍ سخٌراًی بذٍى هعیبر ٍ هالک علوی ًذاضتِ ببضین.
فصلٌبهِ پصٍّص ّبی خَاًذى بب اهیذ ٍ ّذف فراّن کردى بستر گفتوبى علوی راُ اًذازی ضذُ است .از توبم
پصٍّطگراى حَزُ ّبی هختلف ٍ هذیراى فعبل در ًْبدّبی آهَزضی ٍ خذهبتی هرتبظ بب خَاًذى ٍ عالقِهٌذاى ٍ
فعبالى سبزهبًْبی دٍلتی ٍغیر دٍلتی درخَاست یبری هیضَد.
دکتر سیذ هْذی حسیٌی
هذیر هسئَل فصلٌبهِ پصٍّصّبی خَاًذى
پبییس 1396

