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 سردبیر سخن

 از آغاز تا امروز

شریات علوم پزشکی کشور مورخ  سیون ن سه کمی ستناد مصوبه یکصدوهفدمین جل سه کمیته تخصصی و  24/2/1396به ا جل

روزی و  للادنانه جم ی از پس از چهار سللات تالش شلل انه «سللالمر روان کود »خصللو للی  کامالًنامه ، فصلل 13/6/1396

پزشکان د  و روانشناسی کوانترین متخصصان روگیری از برجستهآموختگان دانشگاه گیالن و با بهرهدانشجویان و دانش

 ر.گونه حامی مالی و علمی موفق به کسب رت ه علمی پژوهشی شده اسهای م ت ر کشور بدون هیچفات از دانشگاهاط

یافته های م نوی، گسترش عالیق خود و عشق به تحوت سازشبا انگیزه 1392اندازی این نشریه در اوای  سات اندیشه راه

م ی از جتشلللویق و  اندرکاران مرت ط با ت لیم و تربیر کود های آنها و دسلللرخانواده و خدمر به سلللرزمینمانکودکان 

شگاه گیالن کلید خورد. شدان سوز دان شریه در زمستان جویان فهیم و دل شر شد  1392شماره یکم این ن  های ب دیشمارهو منت

کاغذی و   ورتبهنامه منتشر شد. سه شماره ابتدایی فص   ورتبه 1396افزون تا تابستان مستمر و با نظم و دنر روز طوربه

به ب د با نام  11، و از شلللماره «سلللالمر روانی کود » نامبا  10تا  4، از شلللماره پیاپی « کود شلللناختی تحوت روان»با نام 

 شود.منتشر می «سالمر روان کود »

سته یکم برجستههای علمی زیادی نقش ایفا کردهدر کسب این موفقیر گروه ستادهااند. د سی و متخصصان روان ا شنا

دانشیار( که به حقیر گمنام اعتماد  12استاد تمام و  13های م ت ر علمی کشور بودند )هپزشکان اطفات از دانشگاکود  و روان

اند. از تمامی این متخصللصللان به خاطر  لل ر و تالش و اعتمادشللان بسللیار ه نشللریه نقش ایفا کردهیکردند و در هیئر تحریر

 .سپاسگزارم

اد به کادر علمی نشریه، بهترین آثار علمی خود را از دسته دوم آن دسته از نویسندگان و پژوهشگرانی هستند که با اعتم

شریه 11تا  1های شماره شده بود ای که در وانع هنوز حائز رت ه پژوهشیبه ن شاعه دانش ارسات  شناخته ن شر و ا فقط با هدف ن

از نشلللریات  های علمی این نشلللریه را که کمترها و وسلللوا کردند. از اعتماد و تالش این نویسلللندگان که رنخ سلللختگیری

 کنم.پژوهشی ن وده اسر،  میمانه تشکر می

شجویان و دانش سوم گروهی از دان سته  شگاه گیالن بودند د شریه از ابتدای راه کهآموختگان دان  ادنانه و اندازی این ن

ش انه سات  سه  شتی بیش از  شمدا صانه و بدون هیچ چ شی دریغ گونه ناپذیر، از هیچروزی و با انگیزه و انرژی و فخال تال

های مختلف اداری، اجرایی، و علمی ف الیر داشلللتند.  لللاح ان وان ی این نشلللریه این عزیزان هسلللتند که نکردند و در نقش

 امیدوارم کسب این موفقیر تا حدی رنخ و خستگی چندساله آنها را تخفیف دهد.

و  ،داوری ،ختلف کمیته اجراییهای مکه در نقشآموختگانی نرار دارند دسلللته چهارم متخصلللصلللان و دانشدر اما 

شریه تالشی بی شر و تخصصی ن سرکار خانم لیال  فیخستگیچشمدا شتند.  سرکار ناپذیر دا خانی در نقش مدیر داخلی، 

ستار، دکتر اکرم پرند در نقش  آرا،مونا لطیف در نقش  فحهخانم  دکتر مح وبه طاهر در نقش دبیر علمی و تخصصی و ویرا

دکتر سللجاد  بناب در نقش مشللاوران علمی،دکتر بانر غ اری دکتر الهه حجازی و دکتر مسلل ود لواسللانی،گلیسللی، ویراسللتار ان

 آنایمحسن بابایی در نقش مدیر اجرایی،  آنایرضایی و دکتر رضا سلطانی در نقش مشاوران آماری و کمیته ا لی داوران، 

 1396 تابستان، 2دوره چهارم، شماره  -کودک  فصلنامه سالمت روان
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دکتر ایر و عضللو ا لللی کمیته اجرایی، ا لللی سلل حجتی در نقش مسللئوتآنای هادی حسللین حیدری در نقش دبیر اجرایی، 

شنا  آماری،جواد  سیدنوری هاخانم امانی در نقش کار ستار  کمیته داوری و در نقش نربانی آهنگرو زهره  سیده زهرا  ویرا

های علمی هسلللتند. خواه در نقش داور و عضلللو کمیته اجرایی، فقط برخی از این افراد و شلللخصلللیرایمنفهیمه  خانممنابع، 

ها همراهی ها و حتی ساتها، روزها، ماهچشمداشر ساعرکه مت هدانه و بی هستند بزرگواراناین  ،داران ا لی این نشریهسهام

 کردند تا در جهر ارتقا و حفظ سالمر روان کودکان خدمر کرده باشند.

در ظاهر ا حضللور داشللتند که پنهانی از ابتد یهاتردید شللخصللیرهای علمی آشللکار، بیاما عالوه بر تمامی این چهره

شان شتر از  ن ودن شانبی شانبود ولی در حقیقر  بودن شتر و عمیق بودن شان تر و مؤثرتر بی از جمله این افراد، باید از  بود.از ن ودن

روزی تالش بخش و پرانگیزه، شللل انهها، دائماً انرژیچهره علمی و اخالنی تشلللکر کنم که در تمامی مراح  و فراز و نشلللیب

ستاد علم و اخالنی پژوهشگر حیطه روانکردند؛ برجسته همیشه الگوی دانشجویان و نویسندگان بودند و که شناسی و مت هدا

 ازحد حاضر به افشای نام خود در این تشکرنامه نشدند.و به علر فروتنی بیش هستند

دکتر  آنای سرکار خانم رضایی و جناب خصوصبهاندرکاران کمیسیون نشریات علوم پزشکی در پایان از تمامی دسر 

 .کنممیما را هدایر کردند  میمانه تشکر  امیدوارانهبخش و انرژی هااین ساتدر تمامی  که ساری اک ری

 علم به خدمر برای که رسلللیدن؛ برای نه اسلللر راهی آغاز که راه؛ پایان نه بزرگ، موفقیر این کسلللب تردیدبی

 .شد متصور تواننمی را پایانی کود ، شناسیروان

 

 خانزادهعباسعلی حسین
 سردبیر و مدیرمسئوت نشریه

 دانشیار دانشگاه گیالن

 

     

 

 

 

 


