سر مقاله

نوبهار آمد و گل سرزده ،چون عارض یار
ای گل اتزه ،مبارک هب تو این اتزه بهار
			
زلف سنبل ،شده از باد بهاری ردهم
چشم رنگس ،شده از خواب زمستان بیدا ر
			
هرسال ،انتشار شماره  4اين فصلنامه يادآور پايان يافتن سال و به پيشواز سال جديد رفتن است .نگاه

گذرا به سال  ،1397نمايانگر حوادث تلخ و شيرين بسياري است كه شايد به علت سنگيني بعضي از

آنها ،شيريني برخي رخدادها كمرنگ شده است .بيشك ،تحريمها و گراني و تورم موجود در كشور،
جامعه علمي را تحتالشعاع خود قرار داده و در پي آن نشر و انتشار ،كه جزء الينفك و الزمه آموزش و

پژوهش است ،از آن بينصيب نمانده است .برهمين مبنا ،اكنون بسياري از انتشارات علمي دست به
گريبان مسائل بسيار حادي هستند ،اما باز هم دست از تالش فرونگذاردهاند.

نشريه بسپارش اكنون وارد نهمين سال انتشار موفقيتآميز خود ميشود .اين نشريه در پرتو انتشار

بيوقفه و با كيفيت خود طي هشت سال گذشته ،جايگاه علمي خوبي براي خود كسب كرده است ،به

گونهاي كه همواره حائز رتبه  Aدر بررسي نشريات علمي توسط كميسيون محترم نشريات علمي كشور
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بوده است .اين رتبه حاصل تالشهاي مجدانه دستاندكاران اين
نشريه است كه سعي در استانداردسازي نگارش علمي فارسي با استانداردهاي نگارش علمي بينالمللي

دارند .نشريه بسپارش كه رسالت نشر زبان فارسي در عين حفظ شيوه نگارش علمي بينالمللي را دارد،
تاكنون از عهده اين مهم بهخوبي برآمده است و اميد ميرود ،در سالهاي آتي نيز با ارتقاي هرچه بيشتر
فصلنامه علمي-ترويجي ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1396

سطح علمي بتواند همچنان به جامعه پليمر ايران ،بهويژه دانشجويان گرامي ،خدمت كند.

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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