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یادداشت

دامستیک در ایستگاه بیست سالگی
از سال  9332که بنای نشریهای دانشجویی در انجمن علمی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران شکل گرفت ،فراز و نشیبهای زیادی را بر خود دیده است و افراد زیادی با این نشریه همکاری داشتهاند .با نگاهی گذرا به
نویسندگان و دستاندرکاران شمارههای منتشر شده ،نامهایی به چشم میخورد که روزگاری به عنوان دانشجو در این نشریه فعالیت
داشتهاند و اکنون به عنوان اعضای هیئت علمی در دانشگاههای کشور و افرادی موفق در جامعه و صنعت در حال فعالیت هستند .چنین
پیشینهای در نشریه دامستیک ،اعضای کنونی را بر آن میدارد تا با انگیزهای مضاعف و برنامهریزی دقیق ،در جهت انتشار مطالب علمی
و کاربردی گام بردارند و همگام با این هدف ،جایگاه نشریه را به درجات باالتری برسانند و اندوخته ارزشمندی را به نسلهای بعدی
تحویل دهند .بعالوه آنچه در کنار این اهداف ،توسط اعضای نشریه بیشتر مورد اهمیت قرار میگیرد ،تمرین نوشتن با شیوهی علمی و
نگارش علم به زبان ساده و ترویجی است تا مهارت مورد نیاز برای گسترش دانش و اشتراک اندوختههای علمی برای دانشجویان و
عالقهمندان فراهم گردد و افزایش توانمندی علمی حاصل شود.
آنچه که اکنون پیش روی شما قرار دارد ،نشریه علمی -ترویجی (حرفهای) دامستیک است و تیم حاضر متشکل از  41دانشجو و
با همکاری  93عضو هیئت علمی از  90دانشگاه و مرکز علمی ،در دو سال اخیر ،در قالب استاد مشاور ،هیئت تحریریه ،داور ،همکار و
نویسنده تالش کردند تا ضمن تولید و انتشار محتوای کاربردی و متناسب با نیاز روز مخاطبان ،جایگاه علمی نشریه را نیز ارتقاء دهند؛
در ابتدای این راه در پاییز  ،9311تیمی تخصصی دور هم جمع شدند تا چشماندازهای پیشرو در مورد اهداف ،ساختار نشریه و بهرهی
علمی آن برای مخاطبان پایهریزی شود .در ادامه با تالش اعضای نشریه و حمایت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ،سایت
رسمی نشریه در خرداد  9313افتتاح شد تا دریافت و انتشار مطالب و نامهنگاریهای مورد نیاز نشریه به طور متمرکز در آن انجام شود.
همچنین در اسفند ماه سال  ،9313مجوز علمی -ترویجی (حرفهای) نشریه از معاونت پژوهشی دانشگاه تهران دریافت شد .نشریه
دامستیک با توجه به داوری علمی تخصصی و اصولی مقاالت ،با هدف افزایش اعتبار و هویت بخشی به نشریه و مقاالت علمی تولید
شده ،شناسه دیجیتال اسناد ) (DOIو شماره استاندارد بینالمللی پیایندها ) (ISSNرا در تابستان و پاییز  9311نیز کسب کرد.
شمارههای منتشر شده در سال تحصیلی  9311-13از نشریه دامستیک در رقابتهای دانشجویی دانشگاهی و ملی حضور داشته است
که توانست در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران مقام برگزیده در بخش نشریات دانشجویی علمی تخصصی حوزهی کشاورزی،
منابع طبیعی ،محیط زیست و دامپزشکی و همچنین مقام شایسته تقدیر در بخش مقاالت علمی علوم پایه را کسب کند؛ همچنین در
دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت نیز به مقام شایسته تقدیر در بخش نشریات کشاورزی و محیط زیست رسید .امید است با
استمرار و افزایش همکاری دانشجویان و همراهی اعضای هیئت علمی و صاحب نظران در این مسیر ،شاهد توفیقهای جدید و بیشتری
در زمینهی تحوالت و نیازهای روز دانشگاه ،جامعه و صنعت باشیم.
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