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ربآمد باد صبح و بوی نوروز
مبارک بادت این سال و همه سال

هب کام دوستان و بخت پیروز
همایون بادت این روز و همه روز

بهار سال  97در حالي از راه ميرسد كه سال  96با كولهباري از رويدادهاي تلخ و شيرين در حال گذر است.
شايد بتوان گفت ،سايه رويدادهاي تلخ سال  96گستردهتر بود .از ابتداي سال هر از چندي شاهد حوادثي چون

واژگوني اتوبوس در محورهاي مختلف ،انفجار معدن يورت ،سيل آذربايجان ،آتشسوزي پااليشگاه تهران و

نفتكش سانچي و زلزلههاي كرمان و كرمانشاه بوديم كه خاتمهدهنده آنها سقوط هواپيماي تهران-ياسوج در
ارتفاعات سيسخت بود .حوادثي كه بيشك دل همه هموطنانمان را به درد آورد .تنها تسكيندهنده اشكهاي

تلخ دلهايمان ،همدلي و همآوايي ملت ايران در ياريرساني به بازماندههاي اين حوادث بود .در اين ميان،
اخباري چون ورود  2دانشگاه ديگر كشورمان به رتبهبندي اليدن  )Leiden Ranking 2017( 2017تحتالشعاع
قرار گرفته است .اما نبايد سعي و تالش براي بهکاري و بهروزي را از ياد برد.

نشر علم رسالتي است كه عمدتا از طريق انتشار مقاالت علمي انجام ميپذيرد .اگرچه كار بياجر و مزدي

است ،اما پاداش آن همانا انعكاس آخرين دستاوردهاي پژوهشگران ايراني و تبيين جايگاه علمي كشور است.

در اين ميان ،سهم نشريات علمي را نبايد ناديده گرفت .نشرياتي که با وجود تمام معضالت موجود و گاه حتي

بيمهريها ،همچنان مجدانه به کار خود ادامه ميدهند و دست از تالش بازنميدارند .از همين رو ،برخي از

آنها راه خود را در سطح ملي و گاه بينالمللي گشودهاند و در حال گسترش نشر علمي هستند.

اكنون در آستانه ورود به سال هشتم انتشار بسپارش ،با نيمنگاهي به عملکرد آن ،ميتوان به رشد کيفي و کمي

اين نشريه علمي-ترويجي پيبرد .از تنوع و گستردگي زمينههاي موضوعي و تعدد مقاالت که بگذريم ،تداوم
نشر ،استانداردبودن ،هماهنگي و يكنواختي مقاالت خود گواه زحمات و تالش فراوان تمام دستاندرکاران
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نشريه است كه بر کسي پوشيده نيست .از اولين شماره همواره سعي بر آن بوده است تا در راستاي گسترش زبان
فارسي علمي ،از معادلهاي فارسي واژهها و اصطالحات استفاده شود .شايد از ديدگاه برخي از نويسندگان،
سياستهاي نشريه بسپارش کمي سختگيرانه است ،اما بايد گفت اين سختگيريها جز در راستاي ارتقاي کمي و

کيفي سطح نشريه نيست.

جاي آن دارد ،ضمن تبريک سال نو و آرزوي موفقيت براي کليه پژوهشگران کشور ،به ويژه پليمردانان

گرامي ،از تمام همکاران که تا کنون با جديت و پشتکار خود موجب انتشار پيوسته و بهنگام اين نشريه شدهاند،
تشکر و قدرداني شود.

با امید سالی سرشار از سالمتي ،موفقیت و بهروزي
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