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سرمقاله

در اسفند 69، وقتی کالس ما پذیرای یکی از دانشجویان سال باالیی )سيدمسعود 
که برای نشریۀ جدیدالتأسيس دستاورد تقاضای همکاری داشت و  فرهنگ( بود 
بنده و عده ای از همکالسيان )سيدرضا مرتضایی، مهران هاشمی، شبنم فرایی، 
ترکان آسيایی( پذیرفتيم که با نشریه همکاری کنيم، در تصورم نبود که این نشریه 
26 سال دوام می آورد و خودم هم روزی مسئوليت سردبیری و مدیرمسئولی آن را 
خواهم پذیرفت. ولی چنين شد! آنچه من آن روز نمی دانستم، قدرت »عشق« و 
کسينه  گزندهای دوران، وا گذشته، دستاورد را از  »تالش« بود و آنچه در 26 سال 
کرد همين عشق و تالش همراهان دستاورد بوده است. خيلی خوب به یاد دارم 
»لئوناردوی  مقالۀ  و  ماندم  منزل  در  را   70 نوروز  روز  سيزده  تعطيالت  تمام  که 
گرچه  ناشناخته«، نخستين محصول همراهی من با دستاورد شد. همين روند، ا
تحریر  رشتۀ  به  سرمقاله  این  که  امروز  تا  داشت  ادامه  ولی  افت وخيزهایی،  با 
که البته باید از آن ها بیاموزیم و بگذریم، نوبت  که بگذریم  درمی آید. از »افت «ها 
که غبار چند سال افت در روند انتشار دستاورد و نيز دو سال  »فراز«هاست. حال 
سابقۀ عدم انتشار، از نگين زیبای دستاورد زدوده شده و یک بار دیگر این نشریه، 
که امروز برگ  گرفته، ما این گونه می اندیشيم  در دستان ُپرمهر مخاطبان خود قرار 
سبز دیگری از تاریخ بیش از ربع قرنی دستاورد ورق خورده است. یک بار دیگر ثابت 
شد که چگونه تغيیر نگرش ها، می تواند در سرنوشت فعاليت های فرهنگی، علمی 
و هنری استادان، دانش آموختگان و دانشجویان یک دانشگاه تأثيرگذار باشند. 
سپاس ویژه دستاورد نثار بدنۀ مدیریت ارشد دانشگاه که با »تدبیر« زمينۀ فعاليت 
دانشگاهيان در حوزۀ طراحی صنعتی را هموار ساختند. قدردانی هميشگی بنده، 
بدرقۀ راه تمامی مشارکت کنندگان علمی نشریه )نویسندگان و داوران مقاله ها( و نيز 
که با »اميد« به آینده، تمام سختی های  دست اندرکاران اجرایی نشریۀ دستاورد 
راه امروز را به جان می خرند تا در پرتوی انوار تالش ایشان، آیندۀ روشن تری را برای 

جامعۀ طراحان صنعتی ایران رقم زنند.

کـــه مخاطبـــان دســـتاورد حـــق دارنـــد از فعاليت هـــای انجام شـــده  بـــا ایـــن بـــاور 
گاهـــی داشـــته باشـــند در ادامـــه، چکيـــده ای از ایـــن اقدامـــات بـــه  در ایـــن مـــدت آ
اســـتحضار می رســـد: پیـــرو آسيب شناســـی عوامـــل درونـــی و بیرونـــی توقـــف دوســـالۀ 
دســـتاورد بیـــن ســـال های 93 تـــا 95، اعضـــای ســـابق هيئـــت تحریریـــۀ نشـــریۀ 
ـــر ادامـــۀ فعاليـــت ایـــن نشـــریه  ـــان 94 تصميمـــی مبنـــی ب دســـتاورد در آب
ـــای  ـــدۀ هــنـرهـ ـــا تأییـــد شـــورای پژوهشـــی دانــــشکـ گرفتنـــد. ب
کــاربـردی، درخـواستی از ســوی ریــــاست دانــشکدۀ 
کاربـــردی بـــه حـــوزۀ معاونـــت  هـــــــنـرهـــــای 
دانشـــگاه  پژوهشـــی  محتـــرم 
کـــه در ایـــن  ارســـال شـــد 
درخواســـت، 



ضمـــن اشـــاره بـــه حيـــات 26ســـالۀ دســـتاورد، ضـــرورت اســـتمرار فعاليـــت نخســـتين 
فصلنامـــۀ تخصصـــی طراحی صنعتـــی ایـــران و تنوع بخشـــی بـــه آن هـــا اســـتدالل 
پـــس از موافقـــت و تصویـــب موضـــوع در دو شـــورای پژوهشـــی و شـــورای  شـــد. 
دانشـــگاه، نهایتـــًا طـــی حکمـــی از ســـوی ریاســـت محتـــرم دانشـــگاه )بـــه شـــمارۀ 
272131 مـــورخ 94/12/25( و بـــر اســـاس حکمـــی دیگـــری از ســـوی معاونـــت محتـــرم 
پژوهشـــی دانشـــگاه )بـــه شـــمارۀ 284030 مـــورخ 94/04/22( به ترتيـــب، مســـئوليت 
ــب  ــه این جانـ ــتاورد بـ ــریۀ دسـ ــی نشـ ــۀ تخصصـ ــردبیری فصلنامـ ــئولی و سـ مدیرمسـ
گـــذار شـــد. پـــس ازآن، اقدامـــات اداری الزم بـــرای تمدیـــد پروانـــۀ نشـــر انجـــام شـــد  وا
کـــه نهایتـــًا دســـتاورد، پروانـــۀ نشـــر خـــود را بـــه شـــمارۀ   70381 مـــورخ 1395/07/7 
کـــرد. همچنيـــن و در هميـــن فاصلـــه،  از وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـالمی دریافـــت 
تيـــم اجرایـــی و اعضـــای هيئـــت تحریریـــۀ دســـتاورد تعریـــف شـــدند؛ دفتـــر نشـــریات 
کاربـــردی در پردیـــس ولی عصـــر تأســـيس، تجهيـــز و راه انـــدازی  دانشـــکدۀ هنرهـــای 
بـــه نشـــانی www.dastavard.art.ac.ir راه انـــدازی شـــد؛  شـــد؛ ســـایت دســـتاورد 
اعضـــای تيـــم اجرایـــی دســـتاورد انتخـــاب و دعـــوت بـــه همـــکاری شـــدند؛ بـــرای 
ارائـــه  را  طراحی صنعتـــی  رشـــتۀ  کـــه  ایـــران  دانشـــگاه های  همـــۀ  بـــا  همـــکاری، 
ـــا دانشـــجویان انجمـــن  می دهنـــد و مدرســـان دانشـــگاه ها مکاتبـــه شـــد؛ جلســـه ای ب
علمـــی طراحی صنعتـــی به منظـــور مشـــارکت بدنـــۀ دانشـــجویی در فعاليت هـــای 
دســـتاورد تشـــکيل شـــد و نهایتـــًا نخســـتين جلســـۀ اعضـــای جدیـــد هيئـــت تحریریـــۀ 
کلـــی دســـتاورد در  دســـتاورد بـــرای بحـــث و تبادل نظـــر در خصـــوص سياســـت های 

ــد. ــزار شـ ــردی برگـ کاربـ ــای  ــکدۀ هنرهـ ــل دانشـ ــورخ 95/04/20 در محـ ــنبه مـ یکشـ

خالء های  الهام بخش،  و  مفيد  مقاالت  انتشار  با  که  است  تالش  در  دستاورد 
دانش، تجربه، اندیشه و هنر طراحی را در انشعابات متنوع رشته طراحی صنعتی 
گام بعدی جایگاه خود را برای جامعۀ طراحی صنعتی ایران به  ترميم نماید و در 
که شيوۀ نشر از این شماره به  یک نشریۀ علمی-ترویجی ارتقا  بخشد. از آن جایی 
به  نيز  رسانه ای  چند  بخش  نزدیک،  آینده ای  در  بود،  خواهد  دیجيتال  صورت 
محتوای نشریه اضافه می شود. در این مسير، دستاورد پذیرای ایده های خالق شما 

می باشد.
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