سخن دبیر انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشکده مهندسی شیمی
(مدیرمسئول نشریهی میم):
نیمسال جاری چهارمین نیمسال تحصیلی است که به آموزش مجازی میگذرد و این ایام در دفتر خاطرات نسل ما به
عنوان صفحهای شاید بیتکرار ثبتخواهدشد .پاندمی کرونا و موجهای متوالی از بیماری و سوگ و فقدان یادآور روزهای
تلخ دوران دانشجویی این نسل زخمخورده از بحرانهای پیاپی خواهدبود؛ اما بالشک همین بحران سهمگین ،سهم
بهسزایی در تغییر و پیشرفت زیرساختها داشتهاست .امروزه آموزش مجازی و استفاده از بسترهای آموزش الکترونیک
به عنوان شیوهای حذف ناشدنی از سیستم آموزش کشور تلقی میشود .انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی
نیز الجرم متاثر از همین موضوع ،به سمت فعالیتهای مجازی سوق دادهشدند .در بین محورهای پنجگانه انجمن
علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران ،مهمترین و دشوارترین وظیفه در ایام کرونایی برعهده فعاالن نشریه
بودهاست .با تحول اساسیای که در سیاستگذاری نشریه صورت گرفت ،این قسمت از وظایف تعریف شده انجمن
بهعنوان بستری برای فعالیت گروهی و تعامل دانشجویی معرفی شد و با همت مثالزدنی مسئوالن نشریه ،تالش
موثری در راستای مشارکت حداکثری استعدادهای علمی و ادبی از تمامی دانشجویان دانشگاه تهران و عالقمندان
به همکاری از سایر دانشگاهها صورت پذیرفت .نتیجه آنکه برای اولین بار شاهد تشکیل تیمهای تخصصی تحریریه

سخن سردبیر:

شماره هیجدهم یعنی ششمین شماره از دوره ششم نشریه میم .یک سال افتخار حضور در کنار عزیزان به عنوان عضو
کوچکی از خانواده نشریه میم را داشتم .در این مدت تالش به معرفی نشریه میم به عنوان بستری برای مشارکت و
دعوت حداکثری عالقه مندان در هر کجای ایران و هر سن و سالی شد .در این مسیر پر فراز و نشیب سختی کوشی،
پشتکار ،دقت و ظرافت را از دست اندر کاران نشریه آموختم .از همه عزیزانی که به هر ترتیب به ما کمک کردند صمیمانه
تشکر میکنیم .مسلما این دوره نشریه نیز بدون مشکل نبود و از همه عزیزانی که با نظراتشان به بهبود نشریه کمک
کردند ،صمیمانه سپاس گزارم و امیدوارم به خاطر کوتاهی و مشکالت ،عذر بنده را پذیرا باشید .به رسم ادب ،از همه
ویراستاران ،نویسندگان ،صفحه آرا و خصوصا آقای فرمانی بابت جمع آوری مطالب و تهیه این نشریه تشکر کنم.
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی

شامل :مقاالت تخصصی ،مصاحبه ،ارتباط با صنعت ،معرفی نرم افزار ،محیط زیست ،نانو ،تازهها(اخبار دانشکده و معرفی
رویدادها و گزارشهای انجمن) ،معرفی متفرقه(کتاب ،دانشگاه و مشاهیر) و سایر یادداشتها(سرچ ،اصول نگارش،
بازاریابی و مطالب مربوط به کسب و کار) ،تیم ویراستاری علمی و ادبی به دو زبان فارسی و انگلیسی ،تیم صفحهآرایی و
در نهایت شورای سیاستگذاری نشریه بودیم .ما حصل همکاری دانشجویان مقاطع مختلف در گروههای فوق الذکر،
انتشار  6شماره از نشریه به عالوه ویژهنامه دانشجویان جدیدالورود بود که انتظار میرود با حفظ ساختار فوق ،این روند
رو به رشد حفظ شود .از نظر محتوایی نیز با تغییرات اعمال شده از جمله تشکیل کارگروه مقاالت تخصصی و نوآوری در
مصاحبههای انجام شده و نیازسنجی دانشجویان در زمینه نرمافزار و شناسایی نرمافزارهای رو به رشد در فضای علمی
و صنعتی ،شاهد رویکردی نوین در امر نگارش بودهایم .امید است مطالب ارائه شده در  6شماره اخیر و ویژهنامه نشریه
که مقارن با دوران تصدی اینجانب به عنوان مدیرمسئول و جناب آقای ایراجیان به عنوان سردبیر نشریه میم که با
زحمات بی شائبه خود سبب اعتال و ارتقای سطح نشریه شدند ،موردتوجه مخاطبان قرار گرفتهباشد و با انتقال نظرات
و پیشنهادات ،ما را در اهداف یاد شده یاری کنند .در پایان قصد دارم از زحمات همه عزیزان به ویژه جناب آقای دکتر
مستوفی استاد مشاور محترم انجمن ،آقای دکتر ضرغامی ریاست دانشکده ،آقایان فرمانی ،پناهی ،عباسی ،رامشینی،
شرفی ،میری ،سایبانی ،صادق کوهستانی ،و خانمها تکاسی ،سیناییان ،نیرومند ،سلیمانی ،اسکندری ،جمالی ،داودی
و سایر همکاران و همراهان کمال تشکر را دارم.

ارادتمند همه عزیزان،
بردیا ایراجیان
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با آرزوی سالمتی و تندرستی برای خانواده مهندسی شیمی و پلیمر

گلستانی
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