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سخن سردبير:
شماره هيجدهم يعنی ششمين شماره از دوره ششم نشريه ميم. يک سال افتخار حضور در کنار عزيزان به عنوان عضو 
کوچکی از خانواده نشريه ميم را داشتم. در اين مدت تالش به معرفی نشريه ميم به عنوان بستری برای مشارکت و 
دعوت حداکثری عالقه مندان در هر کجای ايران و هر سن و سالی شد. در اين مسير پر فراز و نشيب سختی کوشی، 
پشتکار، دقت و ظرافت را از دست اندر کاران نشريه آموختم. از همه عزيزانی که به هر ترتيب به ما کمک کردند صميمانه 
تشکر می کنيم. مسلما اين دوره نشريه نيز بدون مشکل نبود و از همه عزيزانی که با نظراتشان به بهبود نشريه کمک 
کردند، صميمانه سپاس گزارم و اميدوارم به خاطر کوتاهی و مشکالت، عذر بنده را پذيرا باشيد. به رسم ادب، از همه 

ويراستاران، نويسندگان، صفحه آرا و خصوصا آقای فرمانی بابت جمع آوری مطالب و تهيه اين نشريه تشکر کنم.
به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقی

به صد دفتر نشايد گفت حسب الحال مشتاقی

ارادتمند همه عزيزان،

برديا ايراجيان

شيمی  مهندسی  دانشکده  پليمر  و  شيمی  مهندسی  علمی  انجمن  دبير  سخن 
)مديرمسئول نشريه ی ميم(:

نيمسال جاری چهارمين نيمسال تحصيلی است که به آموزش مجازی می گذرد و اين ايام در دفتر خاطرات نسل ما به 
عنوان صفحه ای شايد بی تکرار ثبت خواهدشد. پاندمی کرونا و موج های متوالی از بيماری و سوگ و فقدان يادآور روزهای 
تلخ دوران دانشجویی اين نسل زخم خورده از بحران های پياپی خواهدبود؛ اما بالشک همين بحران سهمگين، سهم 
به سزایی در تغيير و پيشرفت زيرساخت ها داشته است. امروزه آموزش مجازی و استفاده از بسترهای آموزش الکترونيک 
به عنوان شيوه ای حذف ناشدنی از سيستم آموزش کشور تلقی می شود. انجمن های علمی و کانون های فرهنگی 
نيز الجرم متاثر از همين موضوع، به سمت فعاليت های مجازی سوق داده شدند. در بين محورهای پنجگانه انجمن 
علمی مهندسی شيمی و پليمر دانشگاه تهران، مهم ترين و دشوارترين وظيفه در ايام کرونایی برعهده فعاالن نشريه 
بوده است. با تحول اساسی ای که در سياست گذاری نشريه صورت گرفت، اين قسمت از وظايف تعريف شده انجمن 
به عنوان بستری برای فعاليت گروهی و تعامل دانشجویی معرفی شد و با همت مثال زدنی مسئوالن نشريه، تالش 
تهران و عالقمندان  از تمامی دانشجويان دانشگاه  ادبی  راستای مشارکت حداکثری استعدادهای علمی و  موثری در 
تحريريه  تخصصی  تيم های  تشکيل  بار شاهد  اولين  برای  آنکه  نتيجه  پذيرفت.  دانشگاه ها صورت  از ساير  به همکاری 
شامل: مقاالت تخصصی، مصاحبه، ارتباط با صنعت، معرفی نرم افزار، محيط زيست، نانو، تازه ها)اخبار دانشکده و معرفی 
رويدادها و گزارش های انجمن(، معرفی متفرقه)کتاب، دانشگاه و مشاهير( و ساير يادداشت ها)سرچ، اصول نگارش، 
بازاريابی و مطالب مربوط به کسب و کار(، تيم ويراستاری علمی و ادبی به دو زبان فارسی و انگليسی، تيم صفحه آرایی و 
در نهايت شورای سياست گذاری نشريه بوديم. ما حصل همکاری دانشجويان مقاطع مختلف در گروه های فوق الذکر، 
انتشار 6 شماره از نشريه به عالوه ويژه نامه دانشجويان جديدالورود بود که انتظار می رود با حفظ ساختار فوق، اين روند 
رو به رشد حفظ شود. از نظر محتوایی نيز با تغييرات اعمال شده از جمله تشکيل کارگروه مقاالت تخصصی و نوآوری در 
مصاحبه های انجام شده و نيازسنجی دانشجويان در زمينه نرم افزار و شناسایی نرم افزارهای رو به رشد در فضای علمی 
و صنعتی، شاهد رويکردی نوين در امر نگارش بوده ايم. اميد است مطالب ارائه شده در 6 شماره اخير و ويژه نامه نشريه 
که مقارن با دوران تصدی اينجانب به عنوان مديرمسئول و جناب آقای ايراجيان به عنوان سردبير نشريه ميم که با 
زحمات بی شائبه خود سبب اعتال و ارتقای سطح نشريه شدند، موردتوجه مخاطبان قرار گرفته باشد و با انتقال نظرات 
و پيشنهادات، ما را در اهداف ياد شده ياری کنند. در پايان قصد دارم از زحمات همه عزيزان به  ويژه جناب آقای دکتر 
مستوفی استاد مشاور محترم انجمن، آقای دکتر ضرغامی رياست دانشکده، آقايان فرمانی، پناهی، عباسی، رامشينی، 
شرفی، ميری، سايبانی، صادق کوهستانی، و خانم ها تکاسی، سيناييان، نيرومند، سليمانی، اسکندری، جمالی، داودی 
و ساير همکاران و همراهان کمال تشکر را دارم.
 با آرزوی سالمتی و تندرستی برای خانواده مهندسی شيمی و پليمر

گلستانی
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