
 سرسخن 
  

  رسانی فصلنامه علمی ـ پژوهشی کتابداري و اطالع
  

رسـانی   هایی را براي نشر در فـصلنامۀ کتابـداري و اطـالع    سپاس ایزد منان را که هدایتمان فرمود تا مقاله      
شناسان قرار  آستان قدس رضوي برگزینیم که کیفیت علمی ـ پژوهشی آنها مورد تأیید علمی کتابداران و دانش 

ها، روشها و دستاوردهاي علمی همسو با ارزشهاي بارگـاه ملکـوتی امـام        شک پایبندي به رواج اندیشه     بی. گیرد
  . اندرکاران این فصلنامه بوده است  ساله همۀ دست هشتم علیه السالم راهنما و مدد رسان تالشهاي هشت

 مقالـه نـشر   276تنوع موضوعها، پراکندگی جغرافیایی و سطوح علمی متفاوت نویـسندگان و مترجمـان        
رسـانی   نگري هیئت تحریریۀ فصلنامه کتابداري و اطالع طرفی و علمی درپی، گواهی بر بی  شمارة پی 33یافته در   

  . باشد می
رسـانی بـه سـطح علمـی ـ پژوهـشی        شخصیتها و شرایط بسیاري در رسیدن به فصلنامۀ کتابداري و اطالع

ابخانۀ  چرا و حمایتهاي مالی و تشکیالتی رؤساي متفاوت کتاعتماد بی چون و: از جمله. اند رسمی دخالت داشته
مرکزي آستان قدس رضوي در طی این هشت سال، همکاري صمیمانه و در عین حـال عالمانـۀ اعـضاي هیئـت          

آرایـان،   مدیران اجرایـی، ویراسـتاران، حروفچینـان، صـفحه    : تحریریه، تالشهاي متعهدانه همکاران اداري شامل    
الحجج علیه السالم در دنیا و  امنطراحان جلدها و کارکنان شریف چاپخانۀ آستان قدس رضوي که الطاف آقا ث 

  . عقبی نصیبشان باد
ها منتشر شده است، اما تعـداد کـسانی کـه بـراي مجلـه، مقالـه               مقاله در این فصلنامه    276گرچه تاکنون   

رسانی را  از همه نویسندگان و مترجمانی که مجله کتابداري و اطالع. ارسال داشتند بسیار بیشتر از این افراد است
  . کنیم مقاله خود برگزیدند، قدردانی میبراي نشر 

کنیم از نویسندگان و مترجمانی که با نشر مقالۀ آنها، مجله به جایگاه علمی ـ پژوهشی دست  قدردانی می
کنیم از نویسندگان و مترجمانی که به دلیل عدم نشر مقاله آنها مالمت نشدیم و داوري ما را  یافت و قدردانی می

شد که معیارهاي مورد نظر کمیسیون بررسی مجالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مـا         با. منصفانه پذیرفتند 
  . تر هدایت کند تر و شما را در پذیرش داوریهاي سختگیرانه هاي با کیفیت را در انتشار مقاله

ن هایتا بر ماست که فهرست معیارهاي جدیدمان را به اطالع شما برسانیم و بر شماست که در ارسال مقاله
خدا یار شما و ما، و الطـاف امـام هـشتم علیـه الـسالم      . براي نشر در مجله به این معیارها، باور علمی داشته باشید   

  .راهنماي ما و شما باشد
  محمدحسین دیانی

 


