ﺳﺨﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
دﻓﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﯽﯾﺎد او ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎره دﯾﻤﺎه  ،۱۳۹۷ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﺷﻤﺎره از ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎره از ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس اﺳﺖ ﮐﻪ
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ،ﭼﻨﺪ
ﺳﻄﺮی را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺠﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارم.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر،
ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﺗﮏﺗﮏ اﻋﻀﺎی آن ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﻠﻪ را در
اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮم،
ﭘﺮﺟﻮش ،زاﯾﻨﺪه و ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ از اواﯾﻞ دﻫﮥ ﻫﻔﺘﺎد اﻓﺘﺨﺎر داﺷﺘﻪام ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻤﻊ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮاه ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ آن
ﺑﻮدهام .روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻋﺎﯾﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮔﻮاه
آﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در
ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺪرداﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺑﺮاز دارﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﻻزم دﯾﺪه اﺳﺖ در راﺳﺘﺎی ارﺗﻘﺎی
دﺳﺘﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺠﻠﻪ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ در روشﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺷﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺑﺸﺮی ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﺠﻠﻪای ﻋﻠﻤﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
اﻧﺘﺸﺎر دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺘﺎب ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎﺷﺪ .اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای
ﻣﺠﻠﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از :ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺠﻠﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ روشﻫﺎ و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻋﺖ داوری و
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪﻏﯿﺮ از
دورۀ ﻓﺘﺮت ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی رﺳﯿﺪه،
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺪون اﻗﺪام اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻼش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻨﻮز اداﻣﻪ دارد؛ ﺟﺎ دارد در
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﮥﺷﺎن
در اﯾﻦ دوره دﭼﺎر ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﻢ و از ﺑﺮدﺑﺎرﯾﺸﺎن
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ.
ﻣﺠﻠﮥ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎدۀ  ۱-۱آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب  ۹۰/۱۱/۸وزارت ﻋﻠﻮم ،از دو وﯾﮋﮔﯽ
"اﺻﺎﻟﺖ و اﺑﺪاع" ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺠﻠﻪ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
ﺗﻨﻈﯿﻢ و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ در "راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن" ،ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ
زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،درج ﺷﺪه اﺳﺖً .
ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ
ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻧﺎن در ﻣﺠﻠﻪای

وزﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت آن ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺗﻼش
ﻫﻤﮕﯽﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺎزﺧﻮرد ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و
آن ارﺗﻘﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺠﻠﻪ در
ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎرزﺗﺮ
اﺳﺖ .ﺻﻔﺤﻪ اول ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﻪﺳﺎزی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،درج ﻣﺮاﺟﻊ و ﺑﺮﻗﺮاری ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﻼﯾﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ،آﻣﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ در "راﻫﻨﻤﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن" آﻣﺪه اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﺎدهﺳﺎزی
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ .دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ،در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﮕﻮنﺳﺎزی
روشﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف روﺑﺮو ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف
وﻗﺖ زﯾﺎد ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ وﻓﻖ دﻫﺪ و دﻏﺪﻏﮥ زﯾﺎدی در
ﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻣﺠﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺎرﭼﻮب وﯾﮋۀ ﺧﻮد را دارد
و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺪﺷﻪای ﺑﻪ آن راه ﻧﯿﺎﺑﺪ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ
ﺑﺎری ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ؛ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮏﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺠﻠﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت دو ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ دﻗﯿﻖ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻧﺪازۀ
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺻﻔﺤﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮﻧﺖ آزاد اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺟﺪولﻫﺎ را در ﻫﺮ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ و ﺑﺎ ﻫﺮ رﻧﮕﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮب وﯾﮋۀ ﻣﺠﻠﻪ درﻣﯽآورﻧﺪ و در ﭼﺎپ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ از واژهﻫﺎی
ﻣﺘﻦ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎنِ ،
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎدهﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ در اراﺋﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﺮف ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ دﻗﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﺬرد اﮔﺮ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﻓﺘﺮت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاط ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس ،ﻗﺼﻮری در ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﭘﻮزش ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪراه
ﺗﺪاوم ﻫﻤﯿﺎری ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﺴﺘﻢ.
ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺪرس

