تجربۀ دیروز ،مسیر آینده
سرمقاله

در اسفند  ،69وقتی کالس ما پذیرای یکی از دانشجویان سال باالیی (سیدمسعود
فرهنگ) بود که برای نشریۀ جدیدالتأسیس دستاورد تقاضای همکاری داشت و
بنده و عدهای از همکالسیان (سیدرضا مرتضایی ،مهران هاشمی ،شبنم فرایی،
ترکان آسیایی) پذیرفتیم که با نشریه همکاری کنیم ،در تصورم نبود که این نشریه
 26سال دوام میآورد و خودم هم روزی مسئولیت سردبیری و مدیرمسئولی آن را
خواهم پذیرفت .ولی چنین شد! آنچه من آن روز نمیدانستم ،قدرت «عشق» و
«تالش» بود و آنچه در  26سال گذشته ،دستاورد را از گزندهای دوران ،وا کسینه
کرد همین عشق و تالش همراهان دستاورد بودهاست .خیلیخوب بهیاد دارم
که تمام تعطیالت سیزده روز نوروز  70را در منزل ماندم و مقالۀ «لئوناردوی
ناشناخته» ،نخستین محصول همراهی من با دستاورد شد .همین روند ،ا گرچه
با افتوخیزهایی ،ولی ادامه داشت تا امروز که این سرمقاله به رشتۀ تحریر
درمیآید .از «افت»ها که بگذریم که البته باید از آنها بیاموزیم و بگذریم ،نوبت
«فراز»هاست .حال که غبار چند سال افت در روند انتشار دستاورد و نیز دو سال
سابقۀ عدم انتشار ،از نگین زیبای دستاورد زدوده شده و یکبار دیگر این نشریه،
در دستان ُپرمهر مخاطبان خود قرار گرفته ،ما اینگونه میاندیشیم که امروز برگ
سبز دیگری از تاریخ بیش از ربع قرنی دستاورد ورق خورده است .یکبار دیگر ثابت
شد که چگونه تغییر نگرشها ،میتواند در سرنوشت فعالیتهای فرهنگی ،علمی
و هنری استادان ،دانشآموختگان و دانشجویان یک دانشگاه تأثیرگذار باشند.
سپاس ویژه دستاورد نثار بدنۀ مدیریت ارشد دانشگاه که با «تدبیر» زمینۀ فعالیت
دانشگاهیان در حوزۀ طراحیصنعتی را هموار ساختند .قدردانی همیشگی بنده،
بدرقۀ راه تمامی مشارکتکنندگان علمی نشریه (نویسندگان و داوران مقالهها) و نیز
دستاندرکاران اجرایی نشریۀ دستاورد که با «امید» به آینده ،تمام سختیهای
راه امروز را به جان میخرند تا در پرتوی انوار تالش ایشان ،آیندۀ روشنتری را برای
جامعۀ طراحانصنعتی ایران رقم زنند.
ب ــا ای ــن ب ــاور ک ــه مخاطب ــان دس ــتاورد ح ــق دارن ــد از فعالیته ــای انجامش ــده
در ای ــن م ــدت آ گاه ــی داش ــته باش ــند در ادام ــه ،چکی ــدهای از ای ــن اقدام ــات ب ــه
اســتحضار میرســد :پیــرو آسیبشناســی عوامــل درونــی و بیرونــی توقــف دوســالۀ
دس ــتاورد بی ــن س ــالهای  93ت ــا  ،95اعض ــای س ــابق هیئ ــت تحریری ــۀ نش ــریۀ
دســتاورد در آبــان  94تصمیمــی مبنــی بــر ادامــۀ فعالیــت ایــن نشــریه
گرفتن ــد .ب ــا تأیی ــد ش ــورای پژوهش ــی دانــــشکـ ــدۀ هــنـرهـ ــای
کــاربـردی ،درخـواستی از ســوی ریــــاست دانــشکدۀ
هـــــــنـرهــــای کاربــردی بــه حــوزۀ معاونــت
محتـــرم پژوهشـــی دانشـــگاه
ارســال شــد کــه در ایــن
درخواســـت،

ضم ــن اش ــاره ب ــه حی ــات 26س ــالۀ دس ــتاورد ،ض ــرورت اس ــتمرار فعالی ــت نخس ــتین
فصلنامـــۀ تخصصـــی طراحیصنعتـــی ایـــران و تنوعبخشـــی بـــه آنهـــا اســـتدالل
شـــد .پـــس از موافقـــت و تصویـــب موضـــوع در دو شـــورای پژوهشـــی و شـــورای
ً
دانشـــگاه ،نهایتـــا طـــی حکمـــی از ســـوی ریاســـت محتـــرم دانشـــگاه (بـــه شـــمارۀ
 272131مــورخ  )94/12/25و بــر اســاس حکمــی دیگــری از ســوی معاونــت محتــرم
پژوهش ــی دانشــگاه (بــه شــمارۀ  284030م ــورخ  )94/04/22بهترتیــب ،مس ــئولیت
مدیرمس ــئولی و س ــردبیری فصلنام ــۀ تخصص ــی نش ــریۀ دس ــتاورد ب ــه اینجان ــب
وا گ ــذار ش ــد .پــسازآن ،اقدام ــات اداری الزم ب ــرای تمدی ــد پروان ــۀ نش ــر انج ــام ش ــد
ً
ک ــه نهایت ــا دس ــتاورد ،پروان ــۀ نش ــر خ ــود را ب ــه ش ــمارۀ  70381م ــورخ 1395/07/7
از وزارت فرهن ــگ و ارش ــاد اس ــامی دریاف ــت ک ــرد .همچنی ــن و در همی ــن فاصل ــه،
تی ــم اجرای ــی و اعض ــای هیئ ــت تحریری ــۀ دس ــتاورد تعری ــف ش ــدند؛ دفت ــر نش ــریات
دانش ــکدۀ هنره ــای کارب ــردی در پردی ــس ولیعص ــر تأس ــیس ،تجهی ــز و راهان ــدازی
شـــد؛ ســـایت دســـتاورد بـــه نشـــانی  www.dastavard.art.ac.irراهانـــدازی شـــد؛
اعضـــای تیـــم اجرایـــی دســـتاورد انتخـــاب و دعـــوت بـــه همـــکاری شـــدند؛ بـــرای
همـــکاری ،بـــا همـــۀ دانشـــگاههای ایـــران کـــه رشـــتۀ طراحیصنعتـــی را ارائـــه
میدهن ــد و مدرس ــان دانش ــگاهها مکاتب ــه ش ــد؛ جلس ـهای ب ــا دانش ــجویان انجم ــن
علمـــی طراحیصنعتـــی بهمنظـــور مشـــارکت بدنـــۀ دانشـــجویی در فعالیتهـــای
ً
دســتاورد تشــکیل شــد و نهایتــا نخســتین جلســۀ اعضــای جدیــد هیئــت تحریریــۀ
دس ــتاورد ب ــرای بح ــث و تبادلنظ ــر در خص ــوص سیاسـ ـتهای کل ــی دس ــتاورد در
یکش ــنبه م ــورخ  95/04/20در مح ــل دانش ــکدۀ هنره ــای کارب ــردی برگ ــزار ش ــد.
دستاورد در تالش است که با انتشار مقاالت مفید و الهامبخش ،خالءهای
دانش ،تجربه ،اندیشه و هنر طراحی را در انشعابات متنوع رشته طراحی صنعتی
ترمیم نماید و در گام بعدی جایگاه خود را برای جامعۀ طراحی صنعتی ایران به
یک نشریۀ علمی-ترویجی ارتقا بخشد .از آنجایی که شیوۀ نشر از این شماره به
صورت دیجیتال خواهد بود ،در آیندهای نزدیک ،بخش چند رسانهای نیز به
محتوای نشریه اضافه میشود .در این مسیر ،دستاورد پذیرای ایدههای خالق شما
میباشد.
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