سخن سردبیر

سخن سردبیر
اولين شماره مجله علمي-ترویجي انجمن كه در پایيز  693۱و مصادف با انتخابات دومين دوره هيئت مدیره انجمن به چاپ
رسيد با استقبال گرم جامعه  NDTروبرو شد .مطالب این شماره از مجله علمي-ترویجي با همکاري داوطلبانه شماري از همکاران
و زیر نظر نایب رئيس محترم انجمن آماده گردیده بود .با آغاز به كار دومين دوره هيئت مدیره انجمن ،یکي از اولين اقدامات
هيئت مدیره جدید بازنگري نمودار سازماني انجمن بود كه در نم ودار سازماني جدید شوراي انتشارات وظيفه نظارت بر چاپ
مجالت انجمن از جمله مجله علمي-ترویجي را عهدهدار است .با تصویب تشکيل شوراي انتشارات ،از شماري از اساتيد دانشگاهي
و صاحبنظران صنعتي جهت عضویت در این شورا دعوت به عمل آمد و جلسات متعددي تشکيل شد .از جمله مصوبات اصلي
این شورا انتخاب نام مجالت علمي-ترویجي و علمي -پژوهشي و نيز تعيين مدیران مسئول ،سردبيران ،مدیران اجرایي و اعضاي
هيئت تحریریه این دو مجله بوده است.
در این خصوص الزم به ذكر است كه مجالت انجمن تابع آیيننامههاي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري هستند و از این رو باید
الزامات خاصي را در خصوص تعيين مسئولين مجله و اعضاي هيئت تحریریه دنبال نمایند .یکي از این الزامات آن است كه
سردبير مجله باید حتما رتبه استادي یا دانشياري داشته باشد .هر چند خود من به لحاظ مشغلههاي فراواني كه در انجمن و
دانشگاه دارم مایل به قبول این مسئوليت نبودم ،با توجه به محدودیت تعداد افرادي كه در انجمن حائز ضابطه فوق هستند،
دوستان در شوراي انتشارات این مسئوليت را در كنار سایر مسئوليتها بر دوش بنده قرار دادند .اميد دارم با كمك خداوند و
یاري دوستان بتوانم از عهده این وظيفه برایم.
موجب خوشحالي است كه امروز اولين شماره رسمي مجله علمي -ترویجي انجمن را پس از تشکيل هيئت تحریریه و بر اساس
دستورالعمل وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در خصوص الزامات مجالت علمي-ترویجي به شما ارائه نمایيم .در این شماره سعي
شده است ضمن ارائه مقاالت ارزشمند علمي و فني ،اخبار و گزارشاتي در رابطه با مسائل مورد عالقه جامعه  NDTنيز آورده
شود.
اميدواریم ساختار جدید مجله نيز همچون شماره قبل مورد توجه خوانندگان محترم قرار گيرد .در اینجا الزم ميدانم از تمامي
عزیزاني كه در آمادهسازي این شماره از مجله مشاركت نمودهاند از جمله نویسندگان مقاالت ،هيئت تحریریه  ،مدیر اجرایي
مجله و دبير انجمن تشکر و قدرداني نمایم .در پایان از همه اعضاي انجمن و عالقمندان به علم و فناوري  NDTدعوت ميكنم
كه با ارسال مقاالت ،اخبار و گزارشات مرتبط با  NDTما را در هر چه پربارتر ساختن این مجله یاري نمایند.
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