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پیشــرفت چشــمگیر علمــی کشــور بویــژه در حــوزه علــوم پزشــکی طــی ســه دهــه گذشــته مایــه مباهــات و افتخــار بســیار اســت .کمتــر
کســی اســت کــه دهــه ی شــصت و دوران دفــاع مقــدس را دیــده باشــد و پوشــش پزشــکی کشــور توســط پزشــکان وارداتــی را بــه خاطــر
نیــاورد .اکنــون نــه تنهــا اقصــی نقــاط میهــن عزیزمــان را فرزنــدان ایــن بــوم وبــر بــا نهایــت تــاش ،مهــارت و دلســوزی تحــت پوشــش
بهداشــت و درمــان خویــش قــرار داده انــد ،بلکــه تعــداد قابــل توجهــی از ایــن تحصیــل کــردگان برومنــد و تربیــت یافتــه ی دانشــگاه هــای
ایــن ســرزمین ،در ســایر کشــورها نیــز بــه خدمــت و تحقیــق مشــغول هســتند.
در حــوزه ی پژوهــش نیــز دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور بــا تلفیــق هوشــمندانه ی آمــوزش  ،درمــان و پژوهــش ،رونــدی بالنــده و
فزاینــده رو بــه توســعه ی پژوهــش و انتشــار نتایــج آنهــا را تســهیل و تشــویق کــرده انــد و منحنــی ســیر انتشــار و تولیــد علــم و ارجاعــات
بــا شــیبی تنــد رو بــه تزایــد نهــاده اســت.
بــر پایــه ی همیــن برنامــه ریــزی هــا و تــاش هاســت کــه هــم اکنــون کشــورعزیزمان جمهــوری اســامی ایــران در طــی ســه ســال گذشــته
بــی وقفــه رتبــه اول رشــد تولیــدات علمــی منطقــه ونیــز بیشــترین تعــداد اســتنادات را از آن خــود کــرده اســت .نقطــه ی هــدف گذاشــته
شــده بــرای ســند چشــم انــداز  1404اکنــون دســت یافتــه شــده اســت .بدیهــی اســت کــه ایــن همــه میســر نشــده اســت مگــر بــه لطــف
خداونــد ،تکیــه بــر باورهــای دینــی و خودبــاوری جوانــان ،تکیــه کــردن بــر تــوان دانشــمندان بومــی و البتــه تــاش و از خــود گذشــتگی
اســاتید بــزرگ.
ـن آوری نیــز ،گام هــای بســیاربزرگ و شایســته ای برداشــته شــده
در زمینــه ی کســب ثــروت از طریــق تبدیــل نتایــج تحقیقــات بــه فـ ّ
اســت و ماننــد همیشــه پیشــتازانی کار را آغــاز و راه را همــوار کــرده انــد ،امــا مقیــاس بــزرگ و حــوزه ی وســیع دانــش در جوانــان و اســاتید
کارکشــته ی ایــران اســامی آمــاده ی کارهــای بســیار بزرگتــر و شایســته تــر اســت.
شــکی نیســت کــه صدهــا مجلــه علمــی کــه در ســطوح عمومــی ،تخصصــی و فــوق تخصصــی بــه شــکل ماهنامــه ،دوماهنامــه ،فصلنامــه و
غیــره در حــال انتشــار اســت و بخــش اعظــم آنهــا بــه زبــان انگلیســی منتشــر مــی شــود نیــاز بخــش اعظــم تولیــدات علمــی را بــرای انتشــار
نتایــج ،بــه اتفــاق بخــش انتشــارات خارجــی ،مرتفــع ســاخته اســت ،امــا بــا تمایــل اغلــب ایــن مجــات بــه انتشــار بــه زبــان انگلیســی و
حرکــت باقیمانــده ی آنهــا بــرای تبدیــل بــه زبــان خارجــی ،جایــگاه زبــان فارســی بخصــوص در ســطح پژوهــش هــای تخصصــی و فــوق
تخصصــی ناچیــز و در حــال انقــراض اســت .از ســویی بســیاری از پژوهــش هــا کــه توســط دســتیاران و اینتــرن هــای پزشــکی تحــت هدایــت
اســاتید انجــام مــی شــوند امــکان انتشــار نمــی یابنــد ،از ایــن رو مرکــز تحقیقــات ارولــوژی و نفرولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان
بــرآن شــد تــا بــا کســب حمایــت همگانــی مجامــع علمــی داخلــی (و در آینــده خارجــی) نســبت بــه ایجــاد فضایــی بــرای انتشــار نتایــج
تحقیقــات در زمینــه ی تخصصــی ارولــوژی و نفرولــوژی بــه زبــان فارســی اقــدام نمایــد .پــر واضــح اســت کــه در ایــن راه کــه آغــاز نمــوده
ایــم نیازمنــد راهنمایــی ،حمایــت و ارشــاد همــه ی همــکاران بویــژه اســاتید صاحــب نظــر و کارکشــته هســتیم.

