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مدیر داخلی نشریۀ دستاورد

نسیم نقیب زاده

«دســتاورد» از مـــنظر
معاون محترم پژوهشی
دانــشگاه هـــنر

گفتوگو با خانم دکتر پروین پرتوی ،معاون پژوهشی دانشگاه هنر (شهریور)1395 ،

گفت وگو
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سرکار خانم دکتر پرتوی؛ با سالم و سپاس از اینکه وقت گرانبهای
ً
خودتان را در اختیار ما قرار دادید .لطفا مختصری از سوابق خودتان
را برای ما شرح دهید.
پروین پرتوی هستم .دکتری شهرسازی از دانشگاه تهران و در حال
حاضر ( )1395/6/23مسئولیت معاونت پژوهشی دانشگاه هنر را بر
عهده دارم که البته این سومین دورۀ معاونت پژوهشی اینجانب است.
نخستین دوره از سال  1374تا  ،1382دومین دوره از سال  1387تا 1389
و بازگشت سوم من از تیرماه  1393تا کنون بوده است.

نظر شما دربارۀ نقش نشریات تخصصی در توسعۀ دانش و هنر در
رشتههای مختلف و درخصوص دستاورد و طراحی صنعتی چگونه
است؟
بسیار تأثیرگذار هستند .سیاست وزارت علوم درحالحاضر بهسمت
مجالت تخصصی است .هرچقدر یک مجله تخصصیتر باشد ،مطلوبتر
خواهد بود .البته دیگر مجالت که بهصورت عام و با مطالب گونا گون از
رشتههای مختلف چاپ میشوند نیز مزایایی دارند؛ آنها خواننده را از
نگاه تکبعدی خارج میکنند و باعث میشوند افراد به زوایای مختلف
یک مسئله پی ببرند و نگاههای مختلف در رشتههای گونا گون را
بشناسند .ازسویدیگر ،مجالت تخصصی چون مطالب را دقیقتر و
موشکافانهتر حول رشتۀ خاصی وا کاوی میکنند و میشکافند؛ بنابراین
مزایای خودشان را دارند .بهنظر من باید در همۀ گروههای آموزشی،
نهتنها طراحی صنعتی ،یک مجلۀ تخصصی داشته باشیم.

وقتی میگوییم «دستاورد» ،نخستین چیزی که در ذهن شما نقش
میبندد ،چیست و علت آن را برای ما شرح دهید؟
ً
شوروشوق جوانی! چون واقعا آن چیزی که باعث شروع این نشریه
بود ،شوروشوق دانشجویان بود و یک نگاه خیلی روشناندیش ،پویا و
بسیاربسیار عالقهمند که آن زمان من در جوانان بنیانگذار این نشریه
میدیدم .البته بعضی از این افراد هنوز هم با دستاورد در ارتباط هستند.
جوانانی که درواقع طالب علم بودند و بهدنبال تأسیس و داشتن یک
پایگاه علمی برای رشتۀ طراحی صنعتی؛ درنتیجه من نام آن را شوروشوق
جوانیمیگذارم.

دســـــتاورد شــاید در دهــۀ  70تنهــا
پایگاهــی بــود کــه دانشــجویان طراحــی
صنعتی در کل دانشــگاههای ســطح کشور
میتوانســتند مطالــب علمــی خودشــان
را در آن چــاپ کننــد و در دســتاوردهای
علمــی یکدیگــر شــریک شــوند.

خانم دکتر شما از چه زمانی با دستاورد و گردانندگان آن آشنا شدید؟
خاطرۀ بسیار خوبی دارم از دهۀ 70و نشریۀ دستاورد؛ جا دارد یادی کنم
از آقای مهندس سیدمسعود فرهنگ ،دکتر مرتضایی ،دکتر رزاقی ،آقای
مهندس گشایش و برادر عزیز مرحوم جناب آقای ادیب و تعداد دیگری از
بچههای فعال طراحی صنعتی دانشگاه هنر که در همان سالها فعالیت
خود را با یک نشریۀ دیواری شروع کردند .چون همۀ آنها افرادی با
شوروشوق فراوان ،ذهنی روشن ،عالقهمند و دستبهقلم بودند؛ این
نشریۀ دیواری با حمایت ریاست محترم دانشگاه که آن زمان هم رئیس
فعلی دانشگاه ،جناب آقای دکتر ا کرمی بودند ،مواجه شد و نشریۀ
دستاورد توانست شأن یک نشریۀ تخصصی را به خود بگیرد .دستاورد
شاید در آن زمان تنها پایگاهی بود که دانشجویان طراحی صنعتی در کل
دانشگاههای سطح کشور میتوانستند مطالب علمی خودشان را در آن
چاپ کنند و در دستاوردهای علمی یکدیگر شریک شوند.
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بهنظر شما چرا فعالیتهای دستاورد در سالهای اخیر کند و بعد
متوقف شد؟
گاهی اوقات بعضی مسائل اجتنابناپذیر هستند .باز من اینجا باید
یاد کنم از مرحوم دکتر مجیدی که در آن زمان ایشان مدیر مسئول نشریه
بودند .فار غالتحصیل شدن دانشجویان و تغییر افراد که در دستاورد
فعالیت میکردند  ،باعث ایجاد فراز و فرودهایی بود که تداوم چاپ نشریه
را کند کرد .البته با عالقه و پیگیریهای جناب آقای دکتر رزاقی ،ریاست
فعلی دانشکدۀ هنرهای کاربردی که قبول زحمت کردند و از این پس در
سمتمدیرمسئولوسردبیرنشریهخدمتمیکنندوعزمی کهجزم کردند
تا این نشریه حداقل تا نشریۀ علمی-ترویجی ارتقا پیدا کند ،من بسیار به
آیندۀ نشریۀ دستاورد امیدوارم .اتفاقاتی که تا اآلن افتاده است ،اقتضای
نشریات دانشگاهی است که دانشجویان فعال فار غالتحصیل میشوند،
شهر و یا کشورشان تغییر میکند و یا مشغول کار میشوند و تا جایگزین این
افراد ،وقفه ایجاد خواهد شد .با این حرکت جدید که هیئتهای علمی
نیز در دستاورد همکاری میکنند؛ همچون آقای اصلفالح که همکاری
مؤثری در چاپ شمارۀ آخر (شمارۀ )33نشریۀ دستاورد داشتند .بههرحال
من این را به حساب وقفه در نشریۀ دستاورد قرار نمیدهم؛ بلکه این
ماهیت یک نشریۀ دانشگاهی هست تا این فرازوفرودها را طی کند.

شما بهعنوان معاون پژوهشی دانشگاه برای دستاورد که بهعنوان
زیرشاخۀ این معاونت و دانشگاه هنر است ،با فعالیتی که اعضای
اجرایی دستاورد انجام میدهند ،چه تمهیداتی اندیشیدهاید؟
ما بهعنوان معاونت پژوهشی دانشگاه کمترین مداخله را با نشریات
داریم .تنها نقش ما نقش حمایتی است .بهلحاظ تأمین نیروی کار
و کارکنان ،تأمین بودجه و امور داخلی مجله و یا برای انتشار نشریه ،ا گر
نیازمند حمایت باشد ،ما حاضر هستیم .اما دربارۀ سیاستهای نشریه و
اعضای هیئت تحریریه ما کمترین مداخله را در نشریات داریم و خواهیم

داشت .نشریات در ضلع دانشکدههای مرتبط با خودشان فعالیت
میکنند و با سیاستگذاری که هیئت تحریریه و سردبیر نشریه بهکار
میبرد ،پیش خواهند رفت .هر زمان که از ما کمکی خواسته شود و در
حیطۀ وظایف ما باشد ،دریغ نخواهیم کرد.

پیش شمارۀ نشریۀ دستاورد1369 ،

نظرتان در مورد فعالیتهای اخیر تیم دستاورد چیست؟
بسیار خوشبین هستم .هر جا که نیروی جوان باشد ،آدم انتظار
خبرهای خوش دارد.

چه توصیهای برای پیشبرد دستاورد دارید؟
رعایت اصول براساس آییننامۀ نشریات علمی-ترویجی  ،مراتب هیئت
تحریریه و انشاءاهلل پس از نشر سه دورۀ موفق ،تبدیل شدن به نشریۀ
علمی-ترویجی.

امتیاز چاپ مقاالت در دستاورد برای ارتقای مرتبه و ترفیع استادان
و همچنین دانشجویان چیست؟ بسیاری از استادان میخواهند
ً
دقیقا بدانند درج مقاالتشان در دستاورد چه امتیازی دارد (براساس
قوانین ارتقا) .آیا امتیازهایی که در دانشگاه در کمیتههای ترفیع به این
مقاالت داده میشود با امتیازاتی که در کمیتههای ارتقا داده میشود
متفاوتاست؟
برای نشریات تخصصی بهتنهایی در وزارت علوم امتیازی دیده نشده
است .منتهی در هنر ا گر نشریۀ تخصصی کیفیت باالیی داشته باشد با نظر
هیئت ممیزی دانشگاه میتواند مقاالت آن نشریه هم امتیازات خوبی
بگیرد.

دستاورد از دستاوردها و حمایتهای شما در دورۀ معاونتتان در
سال هفتاد شروع شد .همانطور که در صحبتهایتان فرمودید که
از دستاورد حمایت میکنید و خواهید کرد؛ بهطورمثال ،آیا اشترا ک
سیناوب را برای دستاورد تهیه میفرمایید؟
این قبیل مسائل کمترین کارهایی هست که ما میتوانیم انجام
بدهیم .فقط باید نشریه دارای استانداردهای الزم برای آنکه نمایه بشود
و سیناوب و امثال پایگاهها خدمات را ارائه بدهند ،داشته باشد .پیشنهاد
من این است که آییننامههای 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؟
با همکاری هیئت علمی و هدفگذاریهایی انجامشده ،نشریه
ً
بهسمت علمی-ترویجی پیش خواهد رفت .اتفاقا در جلسات اخیری
که در معاونت پژوهشی وزارت علوم انجام شد ،اعالم شد که میخواهند
نقش و اهمیت مجالت علمی -ترویجی را باال ببرند و علت اصلی آن ،این
است که علم باید با عامۀ مردم ارتباط برقرار کند .مجالت علمی-ترویجی
هستند که چنین رسالتی را دارند که به زبانی نگاشته شوند و اطالعات
را بیان کنند تا مردم عادی هم بتوانند از مطالب و دستاوردهای علمی
بهره ببرند .به همین خاطر برای اینکه بتوانند مخاطبان بیشتری داشته
باشند ،سیاست جدید این است که همپای حمایت از مجالت علمی-
ً
پژوهشی از مجالت علمی-ترویجی نیز حمایت شود و حتی مثال درزمینۀ
ارتقای اعضای هیئت علمی امتیاز خیلی خوبی را به مقاالتی که در
مجالت علمی-ترویجی چاپ میشوند ،اختصاص خواهند داد؛ بنابراین

من آیندهای که برای دستاورد میبینم با حمایتی که خود آقای دکتر
رزاقی دارند و همتی که از ایشان سراغ دارم و حضور جوانانی مثل شما،
انشاءاهلل همه دستبهدست هم میدهیم و در آیندۀ خیلیخیلی
نزدیک ،ما دستاورد را بهعنوان یک مجلۀ علمی-ترویجی خواهیم داشت.

آیا با توسعۀ فعالیتهای دستاورد ،برای تأسیس یک نشریۀ علمی-
پژوهشی با هدایت همین تیم دستاورد و تحت عنوان «دیزاین»
همکاری خواهید کرد؟
بله میتواند که این اتفاق بیفتد .اما پیشنهادم این هست که یکدفعه
سرمان را خیلی شلوغ نکنیم .درحالحاضر این شروع خوبی است .نشریۀ
تخصصی دانشجویی در حال ارتقا به نشریه علمی-ترویجی است که
همکاری اعضای هیئت علمی و دانشجویان را باهم دارد .اجازه بفرمایید
ً
گامبهگام حرکت شود و طبعا رشتۀ طراحی صنعتی و دانشکدۀ هنرهای
کاربردی ،پتانسیل داشتن بیش از یک نشریه را دارد.

و سخن آخر برای دستاندکاران ،تحریریه و خوانندگان دستاورد
از صمیم قلب برای دستاورد آرزوی موفقیت میکنم و خیلی زیاد
امیدوار هستم که بهزودیزود شاهد پیشرفت شایانتوجه نشریۀ
دستاورد و تیم اجرایی آن باشم.

سیاســت جدیــد ایــن اســت کــه همپــای
حمایــت از مجــات علمی-پژوهشــی
علمی-ترویجــی نیــز حمایــت
از مجــات
ً
شــود و حتــی مثــا درزمینۀ ارتقــای اعضای
هیئــت علمــی امتیــاز خیلــی خوبــی را بــه
مقاالتــی کــه در مجــات عـ ــلمی-ترویجی
یشــوند ،اختصــاص خواهنــد داد
چــاپ م 
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