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»دســتاورد« از مـــنظر 
معاون محترم پژوهشی
 دانــشگاه هـــنر

نسیم نقیب زاده مدیر داخلی نشریۀ دستاورد

گفت وگو

گفت و گو با خانم دکتر پروین پرتوی، معاون پژوهشی دانشگاه هنر  )شهریور، 1395(      
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تنهــا   70 دهــۀ  در  شــاید  دســـــتاورد   
طراحــی  دانشــجویان  کــه  بــود  پایگاهــی 
صنعتی در کل دانشــگاه های ســطح کشور 
می توانســتند مطالــب علمــی خودشــان 
دســتاوردهای  در  و  کننــد  چــاپ  آن  در  را 

علمــی یکدیگــر شــریک شــوند. 

گران بهای  از اینکه وقت  سرکار خانم دکتر پرتوی؛ با سالم و سپاس 
 مختصری از سوابق خودتان 

ً
خودتان را در اختیار ما قرار دادید. لطفا

ح دهید. را برای ما شر
پروین پرتوی هستم. دکتری شهرسازی از دانشگاه تهران و در حال 
بر  را  هنر  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  مسئوليت    )1395/6/23(  حاضر 
که البته این سومين دورۀ معاونت پژوهشی این جانب است.  عهده دارم 
نخستين دوره از سال  1374 تا 1382، دومين دوره از سال 1387 تا  1389 

کنون بوده است. و بازگشت سوم من از تيرماه 1393 تا

خانم دکتر شما از چه زمانی با دستاورد و گردانندگان آن آشنا شدید؟
خاطرۀ بسيار خوبی دارم از دهۀ 70 و نشریۀ دستاورد؛ جا دارد یادی کنم 
از آقای مهندس سيدمسعود فرهنگ، دکتر   مرتضایی، دکتر رزاقی، آقای 
گشایش و برادر عزیز مرحوم جناب آقای ادیب و تعداد دیگری از  مهندس 
بچه های فعال طراحی صنعتی دانشگاه هنر که در همان سال ها فعاليت 
کردند. چون همۀ آن ها  افرادی با  خود را  با  یک نشریۀ دیواری شروع 
این  بودند؛  دست به قلم  و  عالقه مند  روشن،  ذهنی  فراوان،  شوروشوق 
که آن زمان هم رئيس  نشریۀ دیواری با حمایت ریاست محترم دانشگاه 
نشریۀ  و  شد  مواجه  بودند،  کرمی  ا دکتر  آقای  جناب  دانشگاه،  فعلی 
دستاورد توانست شأن یک نشریۀ تخصصی را به خود بگيرد. دستاورد 
که دانشجویان طراحی صنعتی در کل  شاید در آن زمان تنها پایگاهی بود 
کشور می توانستند مطالب علمی خودشان را در آن  دانشگاه های سطح 

چاپ کنند و در دستاوردهای علمی یکدیگر شریک شوند. 

که در ذهن شما نقش  وقتی می گوییم »دستاورد«، نخستین چیزی 
ح دهید؟ می بندد، چیست و علت آن را برای ما شر

که باعث شروع این نشریه  شوروشوق جوانی! چون واقعًا آن چيزی 
بود، شوروشوق دانشجویان بود و یک نگاه خيلی روشن اندیش، پویا و 
که آن زمان من در جوانان بنيان گذار این نشریه  بسياربسيار عالقه مند 
می دیدم. البته بعضی از این افراد هنوز هم با دستاورد در ارتباط هستند. 
که درواقع طالب علم بودند و به دنبال تأسيس و داشتن یک  جوانانی 
پایگاه علمی برای رشتۀ طراحی صنعتی؛ درنتيجه من نام آن را شوروشوق 

جوانی می گذارم.

نظر شما دربارۀ نقش نشریات تخصصی در توسعۀ دانش و هنر در 
و طراحی صنعتی چگونه  و درخصوص دستاورد  رشته های مختلف 

است؟
بسيار تأثيرگذار هستند. سياست وزارت علوم درحال حاضر به سمت 
مجالت تخصصی است. هرچقدر یک مجله تخصصی تر باشد، مطلوب تر 
گون از  گونا که به صورت عام و با مطالب  خواهد بود. البته دیگر مجالت 
رشته های مختلف چاپ می شوند نيز مزایایی دارند؛ آن ها خواننده را از 
نگاه تک بعدی خارج می کنند و باعث می شوند افراد به زوایای مختلف 
را  گون  گونا رشته های  در  مختلف  نگاه های  و  ببرند  پی  مسئله  یک 
و  دقيق تر  را  مطالب  چون  تخصصی  مجالت  ازسوی دیگر،  بشناسند. 
کاوی می کنند و می شکافند؛ بنابراین  موشکافانه تر حول رشتۀ خاصی وا
آموزشی،  گروه های  همۀ  در  باید  من  به نظر  دارند.  را  خودشان  مزایای 

نه تنها طراحی صنعتی، یک مجلۀ تخصصی داشته باشيم.
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بعد  و  کند  اخیر  فعالیت های دستاورد در سال های  به نظر شما چرا 
متوقف شد؟

گاهی اوقات بعضی مسائل اجتناب ناپذیر هستند. باز من اینجا باید 
یاد کنم از مرحوم دکتر مجيدی که در آن زمان ایشان مدیر مسئول نشریه 
دستاورد  در  که  افراد  تغيیر  و  دانشجویان  شدن  غ التحصيل  فار بودند. 
فعاليت می کردند،  باعث ایجاد فراز  و  فرودهایی بود که تداوم چاپ نشریه 
کرد. البته با عالقه و پیگيری های جناب آقای دکتر رزاقی، ریاست  کند  را 
کردند و از این پس در  که قبول زحمت  کاربردی  فعلی دانشکدۀ هنرهای 
سمت مدیرمسئول و سردبیر نشریه خدمت می کنند و عزمی که جزم کردند 
تا این نشریه حداقل تا نشریۀ علمی-ترویجی ارتقا پیدا کند، من بسيار به 
که تا اآلن افتاده است، اقتضای  آیندۀ نشریۀ دستاورد اميدوارم. اتفاقاتی 
غ التحصيل می شوند،  که دانشجویان فعال فار نشریات دانشگاهی است 
شهر و یا کشورشان تغيیر می کند و یا مشغول کار می شوند و تا جایگزین این 
که هيئت های علمی  افراد، وقفه ایجاد خواهد شد. با این حرکت جدید 
که همکاری  نيز در دستاورد همکاری می کنند؛ همچون آقای اصل فالح 
مؤثری در چاپ شمارۀ آخر )شمارۀ33( نشریۀ دستاورد داشتند. به هرحال 
من این را به حساب وقفه در نشریۀ دستاورد قرار نمی دهم؛ بلکه این 

ماهيت یک نشریۀ دانشگاهی هست تا این فرازوفرودها را طی کند.

که به عنوان  شما به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه برای دستاورد 
که اعضای  زیرشاخۀ این معاونت و دانشگاه هنر است، با فعالیتی 

اجرایی دستاورد انجام می دهند، چه تمهیداتی اندیشیده اید؟
کمترین مداخله را با نشریات  ما به عنوان معاونت پژوهشی دانشگاه 
کار  نيروی  تأمين  به لحاظ  است.  حمایتی  نقش  ما  نقش  تنها  داریم. 
گر  کارکنان، تأمين بودجه و امور داخلی مجله و یا برای انتشار نشریه، ا و 
نيازمند حمایت باشد، ما حاضر هستيم. اما دربارۀ سياست های نشریه و 
کمترین مداخله را در نشریات داریم و خواهيم  اعضای هيئت تحریریه ما 

فعاليت  خودشان  با  مرتبط  دانشکده های  ضلع  در  نشریات  داشت. 
به کار  نشریه  سردبیر  و  تحریریه  هيئت  که  سياست گذاری  با  و  می کنند 
کمکی خواسته شود و در  که از ما  می برد، پیش خواهند رفت. هر زمان 

حيطۀ وظایف ما باشد، دریغ نخواهيم کرد.

  پیش شمارۀ نشریۀ دستاورد، 1369

کرمی؛ ریاست محترم وقت دانشگاه هنر، 1370     دیدار گروهی از دستاوردی ها با جناب آقای دکتر  ا
از  راست به چپ )ایستاده(/ آقایان: هونسيان، خوشبين، گشایش، مرتضایی، کلهر، امينيان، غریب پور، کمال، محمد نژاد.  

کرمی، ادیب، رزاقی   از راست به چپ )نشسته(/ آقایان:  فرهنگ، هاشمی،دکتر  ا
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نظرتان در مورد فعالیت های اخیر تیم دستاورد چیست؟
انتظار  آدم  باشد،  جوان  نيروی  که  جا  هر  هستم.  خوش بین  بسيار 

خبرهای خوش دارد. 

چه توصیه ای برای پیشبرد دستاورد دارید؟
رعایت اصول براساس آیین نامۀ نشریات علمی-ترویجی،  مراتب هيئت 
تحریریه و ان شاءاهلل پس از نشر سه دورۀ موفق، تبدیل شدن به نشریۀ 

علمی- ترویجی.

امتیاز چاپ مقاالت در دستاورد برای ارتقای مرتبه و ترفیع استادان 
می خواهند  استادان  از  بسیاری  چیست؟  دانشجویان  همچنین  و 
 بدانند درج مقاالتشان در دستاورد چه امتیازی دارد )براساس 

ً
دقیقا

قوانین ارتقا(. آیا امتیازهایی که در دانشگاه در کمیته های ترفیع به این 
کمیته های ارتقا داده می شود  که در  مقاالت داده می شود با امتیازاتی 

متفاوت است؟  
برای نشریات تخصصی به تنهایی در وزارت علوم امتيازی دیده نشده 
گر نشریۀ تخصصی کيفيت باالیی داشته باشد با نظر  است. منتهی در هنر ا
هيئت مميزی دانشگاه می تواند مقاالت آن نشریه هم امتيازات خوبی 

بگيرد.

در  معاونتتان  دورۀ  در  شما  حمایت های  و  دستاوردها  از  دستاورد 
که  که در صحبت هایتان فرمودید  سال هفتاد شروع شد. همان طور 
ک  کرد؛ به طورمثال، آیا اشترا از دستاورد حمایت می کنید و خواهید 

سیناوب را برای دستاورد تهیه می فرمایید؟ 
انجام  می توانيم  ما  که  هست  کارهایی  کمترین  مسائل  قبيل  این 
بدهيم. فقط باید نشریه دارای استانداردهای الزم برای آنکه نمایه بشود 
و سيناوب و امثال پایگاه ها خدمات را ارائه بدهند، داشته باشد. پیشنهاد 
من این است که آیین نامه های مجالت علمی-ترویجی را نگاه بیندازید و 

براساس آن شروط نشریه را پیش ببرید.

نظر شما برای تبدیل دستاورد به یک نشریه علمی-ترویجی و مورد 
تأیید وزارت علوم چیست؟

نشریه  انجام شده،  هدف گذاری هایی  و  علمی  هيئت  همکاری  با 
اخيری  اتفاقًا در جلسات  رفت.  به سمت علمی-ترویجی پیش خواهد 
که می خواهند  که در معاونت پژوهشی وزارت علوم انجام شد، اعالم شد 
نقش و اهميت مجالت علمی- ترویجی را باال ببرند و علت اصلی آن، این 
است که علم باید با عامۀ مردم ارتباط برقرار کند. مجالت علمی-ترویجی 
که به زبانی نگاشته شوند و اطالعات  که چنين رسالتی را دارند  هستند 
کنند تا مردم عادی هم بتوانند از مطالب و دستاوردهای علمی  را بیان 
بهره ببرند. به همين خاطر برای اینکه بتوانند مخاطبان بیشتری داشته 
که همپای حمایت از مجالت علمی- باشند، سياست جدید این است 
پژوهشی از مجالت علمی-ترویجی نيز حمایت شود و حتی مثاًل درزمينۀ 
در  که  مقاالتی  به  را  خوبی  خيلی  امتياز  علمی  هيئت  اعضای  ارتقای 
مجالت علمی-ترویجی چاپ می شوند، اختصاص خواهند داد؛ بنابراین 

کــه همپــای  سیاســت جدیــد ایــن اســت 
علمی-پژوهشــی  مجــالت  از  حمایــت 
از مجــالت علمی-ترویجــی نیــز حمایــت 
شــود و حتــی مثــاًل درزمینۀ ارتقــای اعضای 
هیئــت علمــی امتیــاز خیلــی خوبــی را بــه 
کــه در مجــالت عــــلمی-ترویجی  مقاالتــی 
چــاپ می شــوند، اختصــاص خواهنــد داد

آقای دکتر  که خود  با حمایتی  برای دستاورد می بینم  که  آینده ای  من 
که از ایشان سراغ دارم و حضور جوانانی مثل شما،  رزاقی دارند و همتی 
خيلی خيلی  آیندۀ  در  و  می دهيم  هم  دست به دست  همه  ان شاءاهلل 
نزدیک، ما دستاورد را به عنوان یک مجلۀ علمی-ترویجی خواهيم داشت.

آیا با توسعۀ فعالیت های دستاورد، برای تأسیس یک نشریۀ علمی-
»دیزاین«  عنوان  تحت  و  دستاورد  تیم  همین  هدایت  با  پژوهشی 

همکاری خواهید کرد؟
بله می تواند که این اتفاق بیفتد. اما پیشنهادم این هست که یک دفعه 
سرمان را خيلی شلوغ نکنيم. درحال حاضر این شروع خوبی است. نشریۀ 
که  است  علمی-ترویجی  نشریه  به  ارتقا  حال  در  دانشجویی  تخصصی 
همکاری اعضای هيئت علمی و دانشجویان را باهم دارد. اجازه بفرمایید 
گام به گام حرکت شود و طبعًا رشتۀ طراحی صنعتی و دانشکدۀ هنرهای 

کاربردی، پتانسيل داشتن بیش از یک نشریه را دارد.

و سخن آخر برای دست اندکاران، تحریریه و خوانندگان دستاورد
زیاد  خيلی  و  می کنم  موفقيت  آرزوی  دستاورد  برای  قلب  صميم  از 
نشریۀ  شایان توجه  پیشرفت  شاهد  به زودی زود  که  هستم  اميدوار 

دستاورد و تيم اجرایی آن باشم.




