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استقالل،  آزادی،  رشد،  خواهان  که  است  چنان  آدمی  سرشت 
شواهد  عبدالسالم،  پروفسور  گفته  به  است.  رفاه  و  توانایی  دانایی، 
کافی وجود دارد که همه کشورها و نژادها در قابلیت رشد و پیشرفت 
یکسانند. آنچه مردم جهان را متفاوت کرده است، تسلط به علوم و 
تکنولوژی جدید و استفاده از آن است. کشور ما در شمار کشورهایی 
این  ندارد و  به معرفت و علم  از دستیابی  برنامه ای مهم تر  است که 
دستیابی نباید به صورت تقلید ناشیانه از برنامه های کشورهای بیگانه، 
یا التقاطی ناپخته و غیر خالقانه از برنامه های آنان، بلکه باید حاصل 
مطالعات و کسب تجربیات متناسب با نیازهای اساسی کشور ما باشد. 
فقر منابع تخصصی پزشکی در کشور ما امری قطعی و غیر قابل انکار 
است. برخی برای جبران این کمبود به برگرداندن آثار دانشمندان این 
ترجمه ها  از  برخی  اگرچه  که  آورده اند  روی  فارسی  متون  به  حیطه 
غنای محتوا و کیفیت مطلوب داشته و به نحو مؤثری خالء موجود را 
پرکرده اند، ولی پاسخگوی نیازهای موجود نبوده و نقش معناداری در 
ارتقای سطح دانش و نگرش متخصصان این حیطه نداشته است. از 
طرفی برخی از متون تالیفی موجود نیز مبتنی بر پژوهش های ضعیفی 
هستند که نمی توانند به عنوان منبعی اصیل مورد توجه متخصصین 
تخصص های  در  علمی  اثر  تولید  بگیرند.  قرار  پزشکی  رشته های 
مختلف مبتنی بر پژوهش ها و تجربیات بالینی متعدد می تواند به شکل 

مؤثری به نیازهای علمی جامعه پزشکی پاسخ دهد. 
انتشار این کتاب ارزشمند که راهبرد بالینی در زمینه بیماری های 
غدد کودکان برای پزشکان کشور می باشد، می تواند الگویی مناسب 
باشد تا از طریق بهبود شاخص های کیفی آموزشی و درمانی و کاهش 

در  اقتصاد  وضعیت  ارتقای  موجبات  کشور  کالن  سطح  در  هزینه ها 
این کتاب ماحصل تالش صمیمانه  را فراهم کند.  آموزش و درمان 
جمع زیادی از اساتید و صاحبنظران در حوزه بیماری های غدد کودکان 
از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در طی چند سال گذشته 
و  مداوم  آموزش  اداره  کودکان،  غدد  انجمن  همکاری  با  و  می باشد 
تهیه  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  الکترونیکی  آموزش  علمی  قطب 

و تنظیم شده است.
مرکز آموزش مداوم و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته 
سال  ماه  بهمن  در  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  علوم  در 
1386 با هدف تولید متنی در زمینه بیماری های غدد متناسب با نیاز و 
امکانات کشور ایران، برای دستیاران و فارغ التحصیالن گروه کودکان 
اولین  زمینه،  این  در  مطالعه  به  پزشکان عالقه مند  کلیه  و همچنین 
بیماری های غدد  بالینی  راهبرد  برداشت و چارچوب نخستین  را  گام 
به  دعوت  ایران  سراسر  از  متخصص  اساتید  گرفت.  شکل  کودکان 
همکاری شدند. تقسیم وظایف به نحوی صورت پذیرفت که در هر 
درس حداقل 5 نویسنده و 5 بازبین وجود داشته باشند تا هر چه بیشتر 

به هدف مشارکتی بودن این اثر دست یابیم.
کلیه  که  بوده اند  نفر   29 کتاب،  این  تالیف  در  همکار  اساتید 
ارتباطات نویسندگان از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیکی برقرار 
می شد. هم زمان یک گروه کاری و ویراستاری نیز در این مرکز شکل 
گرفت که متون ارسالی را تا حد امکان یکسان سازی کرده به قالبی 
مشابه درآوردند و ارتباط اساتید و صاحب نظران را در طول پروژه به 
شکل ارتباطات مجازی )پست الکترونیکی( حفظ نمودند. این کتاب در 
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8 فصل و 31 جستار تنظیم شده است. در هر گروه مسائل و مشکالت 
شایع بالینی انتخاب و به عنوان جستارهای گروه ها در نظر گرفته شده 
است. سرپرستی هر گروه بر عهده یکی از اساتید هموند )عضو( گروه 
بوده است. هر نوشتار در چند نوبت بازبینی، ویراستاری و رفع اشکال 
شده و به یک قالب مشترک در آمده است. هر گروه گردآورنده حداقل 
شامل 3 نفر از متخصصین غدد می باشد. تمامی مطالب گردآوری شده 
از سوی گروه گردآورندگان، توسط حداقل 7 نفر از متخصصین غدد  
به عنوان بازبین مطالعه و رفع اشکال و در نهایت تایید شد. همکاران 
مشخص شده به عنوان شورای بازبینی نهایی تمامی مطالب گردآوری 
شده را در نهایت بازبینی کردند. امروز حاصل تمام این تالش ها در 

اختیار شماست.
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