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 یادداشت سردبیر

 

 خًاودن  ضريرت تأسیس ي اوتشار مجلٍ علمی در حًزٌ
گسارش  ، بِ عَر کلی،خَاًذى(سراًِ )ّبیی درببرُ هیساى خَاًذى  گسارش ّوَارُ در جبهعِ اظْبر ًظرّب ٍ

ّب کِ در  ضَد کِ اغلب هٌفی است ٍ چٌذاى اهیذ بخص ًیست. ٍاقعیت ایي است کِ بیطتر ایٌگًَِ گسارش هی

ضَد، دارای جٌبِ کبرضٌبسی عویق ًیستٌذ ٍ رٍش علوی دقیق  ّب ارائِ هی ّب ٍ یب در سخٌراًی ّب، سبیت رٍزًبهِ

 رای بررسی ٍ ارائِ ًتبیج بِ کبر گرفتِ ًطذُ است.ب

غیر علوی ًبَد بستر هٌبسب برای گفتگَی  یگسارضْب ٍ اظْبر ًظرّب رائِ ایي گًَِضبیذ یکی از دالیل ا

ای چٌذ  ببضذ. از دالیل دیگر ایي است کِ خَاًذى هسئلِ درببرُ خَاًذى علوی ٍ هبتٌی بر پصٍّص قببل قبَل

 ّبی ایي حَزُ را پَضص داد. تٌْب از یک زاٍیِ توبم عَاهل هَفقیت یب ضکست فعبلیت تَاى ٍجْی است ٍ ًوی

 :ٍ ّر جٌبِ در یک یب چٌذ حَزُ علن قببل بررسی است ّبی هختلف قببل بررسی است خَاًذى از جٌبِ 
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 کردستبى داًطگبُ



 

ّبی هرتبظ بب خَاًذى اًجبم  ّصّب پصٍ ضَین کِ در اکخر حَزُ هتَجِ هی  ّب ًبهِ پبیبى  بب جستجَ در پبیگبُ

فراّن ًوبیذ، هٌذاى  برای پصٍّطگراى ٍ عالقِتعبهل ٍ ارتببط علوی گفتگَ، فضبیی دائوی کِ زهیٌِ اهب  ضَد. هی

 ٍجَد ًذارد. 

ّبی خَاًذى بب ّذف فراّن کردى فضبی گفتگَی علوی در ایي حَزُ فراّن ضذُ است. اگر  هجلِ پصٍّص

راُ حل ٍ تٌْب عبهل هؤحر برای بْبَد خَاًذى در جبهعِ اًتطبر ًَضتبر علن در هجلِ داًین کِ تٌْب  چِ ًیک هی

ریسی ضَد، اهب ٍجَد فضبی گفتوبى علوی کوک  ای پی علوی ًیست ٍ حل ایي هطکل ببیذ بِ صَرت ریطِ

َد ٍ اًتظبر کٌذ اگر برًبهِ ٍ اقذام عولی قرار است تذٍیي ٍ اجرا ضَد، اصَل ٍ هببًی علوی ًبدیذُ گرفتِ ًط هی

 گسارش ٍ سخٌراًی بذٍى هعیبر ٍ هالک علوی ًذاضتِ ببضین.

ّبی خَاًذى بب اهیذ ٍ ّذف فراّن کردى بستر گفتوبى علوی راُ اًذازی ضذُ است. از توبم  فصلٌبهِ پصٍّص

ٍ هٌذاى  ّبی هختلف ٍ هذیراى فعبل در ًْبدّبی آهَزضی ٍ خذهبتی هرتبظ بب خَاًذى ٍ عالقِ پصٍّطگراى حَزُ

 ضَد. بالى سبزهبًْبی دٍلتی ٍغیر دٍلتی درخَاست یبری هیعف
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