جایگاه نشریات علمی پژوهشی در کمیته های تحقیقات دانشجویی
هژير سيف پناهي شعباني ،1فرشاد رستم پور * ،1اكرم رنجبر

2

 1كميته تحقيقات دانشجویي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانی همدان
 2گروه آموزشی داروشناسی -سم شناسي ،دانشكده داروسازي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمانی همدان
* نویسنده مسئول :همدان ،رو به روی پارک مردم ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ،دانشكده داروسازي ،گروه آموزشی
داروشناسي -سم شناسي
ایمیلakranjbar1389@yahoo.com :

مقاله سردبیری

مجله علمی-پژوهشی پژوهان

http://umsha.ac.ir/psj

دوره ،11شماره ،2زمستان1391

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2022-10-02

تحقيقات دانشجويي امروزه ديگر واژه اي جديد در علوم پزشكي محسوب نمي شود و به عنوان يك جزء اساسي در كوريكولوم
آموزشي بسياري از كشورهاي پيشرفته قرار دارد ( .)1در ايران در طي دو دهه ي اخير تحقيقات دانشجويي پیشرفت به سزایی يافته
است و کمیته های تحقیقات دانشجویی نیز در همین راستا و به منظور حمايت مالي و معنوي و سازماندهي تحقيقات دانشجويي
كشور در تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور تأسیس شدند تا با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام به فعالیت های پژوهشی
و آموزشی در زمینه های مرتبط با امر تحقیق نمایند .با حمايت اين كميته ها ،پژوهش دانشجويي در كشور تقویت شده و از لحاظ
كمي وکیفی افزايش يافتند ،در اين حال نياز به محلي براي ارائه ي اين پژوهش ها احساس مي شد و بدين منظور كنگره هاي
ساليانه و منطقه ي برگزار گرديدند .اما براي اينكه اين تحقيقات در اختيار پژوهشگران ديگر كشور قرار بگيرند و نقشي در پيشرفت
علمي كشور داشته باشند نياز بود كه اين پژوهش ها در مجالت معتبر چاپ شوند .از جمله پیشرفت هایی که در طی یکسال
اخیر ،عرصه ی پژوهش دانشجویی شاهد آن بوده است تأسیس مجالت علمی -پژوهشی دانشجویی می باشد ( .)2این مجالت با
هدف چاپ مقاالت علمی جدید و کمک به پیشرفت علمی کشور منتشر می شوند و با توجه به اینکه توسط کمیته های تحقیقات
دانشجویی اداره می شوند بستر مناسبی را فراهم می کنند تا دانشجویان در جریان کامل مراحل مختلف ارسال ،داوری ،چاپ و نحوه
مدیریت مجالت قرار بگیرند .این امر به آموزش دانشجویان در جهت توانمندسازی آنها کمک می کند زیرا در اين مجالت عالوه
بر اعضاي هيئت علمي ،دانشجويان نیز به عنوان اعضای هيئت تحريريه ومدیریت اجرایی حضور دارند و مجله عالوه بر جنبه هاي
آموزشي فراواني كه براي دانشجويان دارد ،اين امكان را نیز فراهم مي کند كه از خالقيت و توانايي هاي دانشجويی بيشتر استفاده
شود.
کمیته ی تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان که از قدیمی ترین کمیته های تحقیقات دانشجویی کشور (تأسیس
 )1373بوده و دانشجویان این کمیته سالیانه موفق به چاپ تعداد قابل توجهي مقاله در مجالت داخلی و بین المللی مي شوند (،)3-7
در راستای این اهداف تصمیم به چاپ و انتشار سری جدید فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهان نموده است و آماده ی چاپ مقاالت
پژوهشگران کشور در زمینه های مختلف مرتبط با علوم پزشکی می باشد.
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