جبلین درون و برون و سعی دستاورد
رسمقاله

به نام یکتا

در آســتانۀ پایــان دهــۀ ســوم از شــکلگیری «دســتاورد» ،رضوری دیــدم کــه یکبــار دیگــر بــا
مخاطبــان و همراهــان گرانقــدر «دســتاورد» ســخنی داشــته باشــم.
در دورۀ جدیــد «دســتاورد» (یعنــی از شــارۀ  34بــه بعــد) ،همــواره مبنــا بــر ایــن بــوده کــه
رسمقالههــای دســتاورد ،عمدت ـاً تحلیلــی از رشایــط حاکــم بــر آمــوزش طراحــی صنعتــی کشــور
باشــد :مثـاً در شــارۀ  ،35بــر دانشمحــور ســاخنت فعالیتهــای تخصصــی و آموزشــی در طراحــی
صنعتــی؛ در شــارۀ  36و تحــت عنــوان "دیزایــن یقــه نــدارد" ،بــر متایــز ویــژۀ ایــن رشــته بــا ســایر
رشــتهها و از جملــه رشــتههای هــری؛ در شــارۀ  ،37بــر مکانســیمهای داوری و ژوژمانهــای
پایاننامههــا و پروژههــای طراحــی صنعتــی؛ در شــارۀ  ،38بــر عــدم انعطــاف دینامیــک آمــوزش
دیزایــن در کشــور؛ و نهایتـاً در شــارۀ  39بــر شــئون الزم در معلمــیِ دیزایــن ،اخگــری کــه بایــد
باشــد ،ســخن بــه میــان آمــده اســت .لیکــن در برهههایــی ،ایــن توجــه ناچــارا ً بــه ســمت خــو ِد
«دســتاورد» و رسنوشــت آن معطــوف شــده اســت .مثـاً در شــارۀ ( 34تابســتان  )95و بهعنــوان
اولیــن شــاره از دورۀ جدیــد ،ضمــن مــروری بــر تاریخچــۀ ایــن نرشیــه از ســال  ،69از تجربــۀ
دیــروز و مســیر آینــدۀ «دســتاورد» ســخن بــه میــان آورده شــده اســت و هامنطــور کــه در طــرح
روی جلــد ایــن شــاره بهصــورت منادیــن درج شــده ،دســتاورد ،آن ســال ،جوانــی بــوده در میانــۀ
دهــۀ دوم و ســوم زندگــی ،بــا کولـهای بــزرگ از تجربههــا کــه مســیر خــود را همــوار منیبینیــد.
لیکــن دارای عــزم بــوده ،دل در گــرو آینــده و افقــی درخشــان و پرشــکوه ســپرده دارد .شــارۀ 34
«دســتاورد» ،پــس از دو ســال توقــف ،مجــددا ً و بــه همدلــی و اعتــاد مدیـران وقـ ِ
ـت دانشــگاه و
اعضــای محــرم هیئــت تحریریــه و تیــم خــوب اجرایــی دســتاورد مجــددا ً بــه نــر رســید و مصمم
شــدیم کــه فعالیــت خــود را از نــو آغــاز کنیــم و اکنــون پــس از شــش شــاره و بـرای شــارۀ ،40
در آســتانۀ تحــوالت دیگــری ق ـرار گرفتهایــم کــه رضوریســت بــا مخاطبامنــان (جامعــۀ طراحــان
صنعتــی کشــور) در میــان گذاشــته شــود.
هــر وجــو ِد ذیحیاتــی ،ناگزیــر از رشــد و تعالــی اســت« .دســتاورد» نیــز بهعنــوان نرشیـهای که در
 30ســال گذشــته ،حیــات خــود را از پـ ِ
ـس افــت و خیزهــا ،بیمهریهــا و پرمهریهــا و قرابتهــا و
غرابتهــا حفــظ کــرده ،از ایــن قائــده مســتثنی نبــوده و نیســت .بنابراین ،پرسـشهای اساســی در
برابــر ایــن نرشیــه ،بهعنــوان نخســتین و تنهــا نرشیــۀ تخصصــیِ جامعــۀ طراحــی صنعتــی کشــور،
ایــن بــوده کــه رشــد «دســتاورد» چــه بایــد و/یــا میتوانــد باشــد؟ مثـاً اگر«دســتاورد» بهعنــوان
یــک نرشیــۀ تخصصــی بــه یــک نرشیــۀ علمــی دگردیســی یابــد آیــا بـرای ایــن نرشیــه ،ایــن یــک
رشــد محســوب میشــود یــا منح ـرا ً مصــداق تعویــض ردایــی بــا ردایــی دیگــر اســت؟ چــه
اشــکالی پیــش خواهــد آمــد اگــر «دســتاورد» هــان تخصصـیای کــه در  30ســال گذشــته بــوده،
مبانــد؟ لیکــن از دل ایــن تالطمهــای مبهــم ،پرســش مهــم دیگــری جوانــه زد کــه چـرا خود
را بــه اســارت دوگانــه و موهــوم علمــی یــا تخصصی شــدن گرفتــار آوریــم؟
احتــاالً چــه مشــکلی پیــش میآیــد اگــر «دســتاورد» هــم علمــی
باشــد و هــم تخصصــی؟ مگــر در دورۀ جدیــد غیــر از ایــن
بــوده اســت؟ خــوب چــرا «دســتاورد» رســاً
نرشیــۀ علمی-تخصصــی طراحــی
صنعتــی کشــور نباشــد؟
بر اســاس بنــد
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مــادۀ  2آییننامــۀ جدیــد نرشیــات ،نرشیــۀ علمــی نرشیـهای اســت کــه بــا هــدف گســرش ارتباطــات علمــی ،هدفمندســازی پژوهــش و فنــاوری ،پیرشفــت و ترویــج
علــم ،یافتههــای تــازه و دســتاوردههای پژوهشهــای بنیــادی ،کاربــردی و توســعهای را در قالــب مقالههــای علمــی در دوره و شــارگان منظــم منتــر میمنایــد.
خــوب! مگــر دســتاورد غیــر از ایــن بــوده اســت؟ همچنیــن ،براســاس بنــد  4-2مــاده  2آییننامــۀ جدیــد نرشیــات علمــی ،مقالۀ علمــی گزارشــی دقیــق از فعالیتهای
پژوهشــی اصیــل ،فنــاوری و یــا ترویــج و عمومیســازی علمــی اســت کــه توســط یــک یا چنــد پژوهشــگر انجــام گرفتــه ،از دو ویژگی اصالــت و ابــداع برخــوردار بوده،
بــا هــدف پیشــرد مرزهــای علــم و فنــاوری ،انتشــار یافتههــای پژوهــش و فنــاوری یــا ارتقــای ســطح دانــش بهرهبــرداران ارائــه شــود .مگــر دســتاورد غیــر از این منترش
کــرده اســت؟ براســاس بنــد  5-2مــادۀ  2هــان آییننامــه ،مقــاالت پژوهشــی ،مــروری ،کوتــاه ،مطالعــۀ مــوردی ،روششناســی ،کاربــردی ،نقطهنظــر ،مفهومــی ،فنــی
و ترویجــی از جملــه مقــاالت مــورد پذیــرش اســت و دســتاورد تقریبـاً پوشــش نســبتاً کاملــی بــه اکــر انــواع مقــاالت مذکــور داده ،بهعنــوان یــک نرشیــۀ تخصصــی،
گرایشهــای متنــوع طراحــی صنعتــی را پوشــش داده اســت .بــر مبنــای همیــن اســتدالل ،تقاضــای «دســتاورد» بــه شــاره  12/7229مــورخ  96/08/17بــه همـراه کلیۀ
مســتندات الزم بـرای اخــذ مجــوز نرشیــۀ علمــی از دبیرخانــه کمیســیون نرشیــات علمــی کشــور مســتقر در مرکــز برنامهریــزی و سیاسـتگذاری پژوهشــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ارســال شــد .لیکــن پــس از پیگیریهــای مکــرر پاســخ ایــن بــود (بــه شــاره  212مــورخ  )97/01/06کــه کمیســیون نرشیــات در حــال
تدویــن آییننامــۀ جدیــد بــوده ،بــا بررســی نرشیــات تــا تصویــب آییننامــۀ جدیــد ،موافقــت نــدارد .یــک ســال بعــد ،رسانجــام آییننامــۀ جدیــد نرشیــات علمــی
وزارت عتــف بــه شــاره "عتــف-آ "3104-مــورخ  98/02/02بــه تصویــب رســید و ابــاغ شــد .لیکــن رشایــط بــه نحــوی در آییننامــۀ جدیــد تغییــر کــرده بــود کــه
بایــد تغییراتــی در ســاختار نرشیــه ایجــاد میشــد و از جملــۀ ایــن تغییـرات ،کمینــۀ تعــداد مقالــه در هــر شــاره از نرشیــه بــود .در آییننامــۀ جدیــد ،معیــار 24
مقالــه در ســال ،کمینــۀ قابل قبــول بـرای تعــداد مقــاالت تعییــن شــده اســت در حالــی کــه براســاس آییننامــۀ قبلــی« ،دســتاورد» بــا شــش مقالــه در هــر شــاره
بســته میشــد .همچنیــن ،مقــاالت ترجمـهای کــه براســاس آییننامــۀ قبلــی (هــر شــاره یــک مقالــه) قابــل پذیــرش بــود در آییننامــۀ جدیــد قابــل تعریــف نبودنــد.
دســتاورد در چالــش و تــاش تأمیــن مقــاالت خــوب بـرای دســتاورد بــود کــه امــواج پاندمــی کرونــا از همیــن نزدیکیهــا تــا دورتریــن مرزهــای کشــور را درنوردیــد و
فراگیــر شــد .خیلــی از فعالیتهــا و از جملــه فعالیتهــای پژوهشــی بــا موانــع جــدی برخــورد کردنــد و اگــر متوقــف هــم نشــده باشــند نــرخ انجــام آنها ک ُند شــده
بــود .ایــن مســئله قابــل پیشبینــی بــود کــه وقتــی مســئلۀ جــان مطــرح باشــد اولویتهــای دیگــر بــه عقــب رانــده خواهنــد شــد و امــر پژوهــش و پیامدهــای نــر
محصــوالت آن نیــز ،از ایــن قائــده مســتثنی نیســت .جمعبنــدی ایــن کــه پاندمــی کرونــا و تعویــق برنامههــا و اقدامــات محققــان حــوزۀ دیزاین بـرای تولیــدات علمی
از یــک ســو و از ســوی دیگــر تأمیــن الزامــات آیین نامــۀ جدیــد کمیســیون نرشیــات وزارت عتــف مبنــی بــر علمــی بــودن نرشیــه (مثــل دو برابر شــدن تعــداد مقاالت
بـرای دســتاورد) چالش هــای جدیــدی را پیــش روی دســتاورد قـرار داد .بــه منظــور عبــور از ایــن بحـران ،دســتاورد بــه صــورت حضــوری و مکاتبــهای و نیــز از طریــق
شــبکههای اجتامعــی ،تقاضــای تأمیــن مقــاالت علمــی خــود را نــزد اعضــای محــرم هیئتهــای علمــی دانشــگاههای کشــور ،طراحــان ،دانشــجویان و پژوهشــگران
حــوزه طراحــی صنعتــی بــرد .عــده ای ایــن فراخــوان را بــه گرمــی پذیرفتنــد و مقــاالت خــود را بـرای نــر بــه دســتاورد ســپردند .اینــک کــه شــاره  40نرشیــه بــه چاپ
رســیده ،از همــت نویســندگان محــرم صمیامنــه قدردانــی میکنــد و دوبــاره تقاضــای مشــارکت عاملانــۀ همــه اســاتید ،مدرســان ،طراحــان ،مهندســان ،دانشــجویان،
صنعتگـران ،فعــاالن و پژوهشــگران گرایشهــای متنــوع طراحــی صنعتــی را در تحکیــم ایــن بنــای  30ســاله مطــرح میمنایــم.
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