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دانشجویان همواره به عنوان عناصری با نشاط، پویا و توانمند 
هش مطرح بوده اند که هرگاه در امر تحقیقات در عرصه پژو

ورود کرده و در کنار اساتید و پیشکسوتان پژوهش قرار گرفته 

اند تبدیل به نیروی محرکه ای توانمند و بازوهای تحقیقاتی 

بی نظیری برای هر مرکز و یا گروه تحقیقاتی گشته اند. در این 
و تبدیل راستا مدیریت این پتانسیل عظیم و بالقوه پژوهشی 

آن به الفعل از حساسیت باالیی برخوردار است. چراکه عدم 

مدیریت صحیح این توان و نیروی جوان خود می تواند موجب 
ابطال و هدر رفتن آن شده و به بی راهه در پژوهش کشیده 

 شود. 

در این راستا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

هه همواره از کمیته های شیراز با سابقه ای قریب به یک د
موفق در ساماندهی پژوهش های دانشجویی در سطح کشور 

به شمار می رفته تا آنجا که در طول مدت حیات خود دو بار 

 نائل به دریافت جایزه نخست جشنواره رازی نیز گشته است. 
نیز که مصادف با تغییرات بنیادی در بدنه این  1931سال 

زیادی از نیروهای نخبه دانشجویی کمیته و افزوده شدن تعداد 

به این کمیته بوده، به منزله رنسانس پژوهشی و اجرایی در 

حوزه تحقیقات دانشجویی آن به شمار می رود. راه اندازی 
گروه های تحقیقاتی متعدد، تفویض اختیار از سوی شورای 

پژوهشی دانشگاه به شورای پژوهشی کمیته و نیز شورای 

شورای انتشارات کمیته در راستای  انتشارات دانشگاه به
تصویب مستقل طرح ها و چاپ کتب دانشجویی نمونه ای از 

دستاوردهای مدیریت پژوهش در این کمیته بوده است. 

همچنین افزایش چشمگیر تحقیقات دانشجویی که منجر به 

مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی تا  07چاپ بیش از 
مقاله چاپ  0شود با تعداد  گشته است )مقایسه 1931بهمن 

(، راه اندازی کارگاه های مدون روش 1937شده در کل سال 

تحقیق در دانشگاه به صورت متمرکز، راه اندازی کنگره های 

بین المللی و داخلی متعدد و بسیاری دیگر از برنامه های 

مشابه نشان از توان باالی علمی و اجرایی این کمیته داشته 
 است. 

موارد یاد شده و وجود این توان باالی علمی و  با توجه به

اجرایی، ورود به عرصه انتشار علم به عنوان گام موثر و مهم 
دیگر این مجموعه به منظور دستیابی هرچه بیشتر به اهداف 

باالی علمی و حمایت از پژوهش های دانشجویی امری 

 ضروری و قابل دسترس به نظر می رسید.   

یب شورای مرکزی کمیته تحقیقات در این راستا با تصو

دانشجویی، راه اندازی مجله علمی فارسی زبان تحت عنوان 

مجله علوم پزشکی صدرا در دستور کار این مجموعه قرار 

گرفت که نتیجه ماه ها تالش تیم اجرایی و علمی آن هم اینک 
پیش روی شماست. با توجه به شخصیت باالی علمی دانشمند 

ام مجله نیز در راستای تجلیل از این (، ن1یزرگ مالصدرا )

مجله "فرهیخته بزرگ و نیز القای بار فرهنگی، ملی و اسالمی، 
 انتخاب گردید. "علوم پزشکی صدرا

همچنین تیم علمی مجله مرکب از اعضای هیئت علمی و 

دانشجویان توانمند در عرصه پژوهش انتخاب شد که با توان و 

قاالت رسیده را مدیریت انگیزه باال در طول مدت کوتاهی م
مورد  (peer review)کرده و با داوری خارج از سیستم 

ارزیابی قرار داده و آن هایی را که مناسب جهت چاپ در مجله 

 بودند پذیرفتند. 
همچنین قابل ذکر است، امکان ارسال مقاالت جهت چاپ در 

مجله از طریق سیستم مدیریت جامع تحت شبکه مجالت 

(OJS)  در سایتwww.sadramj.com  .فراهم است 
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از سوی دیگر با توافق مشترک میان معاونت های پژوهشی و 

کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی 

 Galen Medical)فسا و شیراز، مجله پزشکی گالن 

Journal)  به زبان انگلیسی نیز که به همت دانشجویان فسا

به صورت مشترک توسط راه اندازی شده بود از این پس 

کمیته های تحقیقات دانشجویی شیراز و فسا به چاپ خواهند 
رسید که خود پتانسیل جدید و خوبی برای چاپ مقاالت 

انگلیسی دانشجویان سراسر کشور محیا می کند. قابل توجه 

است که مجله اخیر حائز رتبه علمی پژوهشی از کمسیون 

جهت ارسال مقاالت  نشریات علوم پزشکی کشور نیز می باشد.
و یا پی گیری مقاالت چاپ شده در این مجله نیز می توان به 

 مراجعه نمود.  www.gmj.irسایت 

در پایان امید است، مسیر آغاز شده توسط کمیته تحقیقات 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حمایت کلیه 

دانشجویان علوم پزشکی کشور منجر به ایحاد بستری مناسب 

علمی برای چاپ مقاالت و نشر دانش در کشور شده و گامی  و
موثر و مهم در ارتقای پژوهش های دانشجویی گردد. این مهم 

خود آغاز راهی است برای رشد و تبلور دانش این سرزمین که 

با امید به پروردگار بتوان بار دیگر شاهد طلوع دانش و 

قایسه با دستیابی به قله های رفیع علم در این کشور در م
دیگر کشورها در سطح بین المللی باشیم. جایگاهی که تا چند 

قرن پیش از این و آغاز استعمار پنهان و آشکار غرب از آن 

 (. 2برخوردار بودیم )
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