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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

مجله پژوهان ،به عنوان مجله مرکز تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال  1313به نوبه خود
نقش خاصی را در گسترش علم و دانش در حوزه های علوم پزشکی داشته است و تا کنون  35شماره از این
مجله منتشر شده است .مقاالت این مجله ،بدون محدودیت ،تمامی موضوعات حوزه علوم پزشکی را در چهار
شماره در سال منشتر می کردد .به هر حل یکی از عوامل موثر بر پیشرفت و ارتقای مجله تمرکز آن مجله بر
حیطه و موضوع خاصی است .در کشور ما ،صدها مجله در حوزه های مختلف بالینی ،بهداشت ،پرستاری ،تغذیه،
توانبخشی و  ...منتشر می شوند که به ارائه جدیدترین نتایج به دست آمده در حوزه خود می پردازند.
یکی از حوزه های که نیازمند انجام تحقیق و ارایه اطالعات مربوط به آن است و کمتر مورد توجه قرار گرفته
است و نیازمند داشتن مجله ای اختصاصی به زبان فارسی است حوزه کودکان و نوجوانان است .کودکان و
نوجوانان بخش بزرگ و مهمی از کشورها را تشکیل و به عنوان آینده سازان در هر کشوری قلمداد می شوند.
در واقع ،آینده هر کشوری برداساس دانش ،نگرش و رفتار آنان شکل می گیرد و بدین لحاظ هر گونه سرمایه
گذاری سالمت این قشر به عنوان اقدامی بنیادی محسوب می شود که منجر به رشد و توسعه آن کشور در
آینده می شود .لذا توجه به این سنین همواره مورد تاکید بزرگان عرصه بهداشت و درمان بوده است ].[1
علیرغم پیشرفت های بزرگی که در حوزه سالمت کودکان و نوجوانان در سراسر جهان رخ داده است ،با این
وجود عوامل زیادی هستند که زندگی آنها را به خظر انداخته اند .بیماری های واگیر ،غیرواگیر ،سوانح و
حوادث و بیماری های تنفسی ،تغذیه نامناسب ،مشکالت روانی و عوامل دیگری که باعث از دست رفتن
میلیون ها کودک و نوجوان در سراسر دنیا شده است ] .[2ساالنه حدود پنج میلیون کودک زیر پنج سال و
حدود یک میلیون نوجوان در دنیا جان خود را از دست می دهند و به سن بزرگسالی نمی رسند .عالوه بر
این ،مسایلی مثل سوانح و حوادث ،ایدز ،بارداری در نوجوانی ،مصرف الکل ،سوء تغذیه و ده ها عامل دیگر
باعث به خطر افتادن سالمتی این قشر از جامعه می شود ].[3
با عنایت به اهمیت سالمت کودکان و نوجوانان ،مجله پژوهان از شماره بهار سال  ،1311به صورت تخصصی
تمامی موضوعات مربوط به سالمت کودکان و نوجوانان را پوشش می دهد .از تمامی اساتید ،دانشجویان و
محققان دعوت می کنم مقاالت با کیفیت خود را در این حوزه به مجله پژوهان ارسال نمایند .امید داریم با
افزایش دانش و آگاهی در زمینه سالمتی کودکان و نوجوانان کشورمان ،قدمی هر چند کوچک در راه اعتالی
این قشر مهم جامعه برداریم.
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