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  مقدمه

رشد كمي و كيفي مجالت علوم پزشكي داخل كشور 

وقفه مديران مسئول، سردبيران،   بيهاي مرهون تالش

ها  ها، انجمن اعضاي محترم هيئت تحريريه، مسئولين دانشگاه

در اين . ي مجالت پزشكي است اندركاران تهيه و كليه دست

حال دو عامل بسيار مهم را بايد در نظر داشت كه بدون آنها 

اول سياستگزاري، . شد اين همه توفيقات حاصل نمي

ارت مستمر و دقيق معاونت تحقيقات و ريزي و نظ برنامه

فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و 

اندركاران  كميسيون نشريات آن وزارت كه بايد از همه دست

ي گذشته و به ويژه از معاونين تحقيقات، فناوري  آن در دهه

و اعضاي كميسيون نشريات براي تداوم، استمرار و ارتقا 

. ت علوم پزشكي سپاسگزاري كردامور مربوط به نشريا

ي و كيفي تحقيقات در كشور استعامل مهم دوم ارتقا كم .

توان انكار كرد كه حيات و استمرار فعاليت مجالت علوم  نمي

دانشمندان و . هاي تحقيقاتي است پزشكي در گرو فعاليت

ها و مركزهاي  ها، پژوهشكده فرهيختگان كشور در دانشگاه

اند  ي تحقيقات در كشور شده العاده رقتحقيقاتي سبب رشد خا

 با برگزاري ۱۳۶۵اي كه در سال  هاي اوليه و جرقه

هاي روش تحقيق براي اولين بار آغاز شد، افزايش  كارگاه

كمي و كيفي آموزش گروه پزشكي در كشور كه ابتدا كمي و 

هاي كارشناسي ارشد،  اندازي و گسترش دوره سپس با راه

PhD۷۰ و فلوشيپ باليني در دهه ، تخصصي، فوق تخصصي 

به اوج خود رسيد، نيروي انساني محقق را براي مراكز 

آموزشي و تحقيقاتي تربيت كرد كه به اين بالندگي كمك 

 و نظارت  ريزي ، برنامه در نهايت سياستگزاري. شاياني نمود

هاي علمي كشور،  مناسبي كه توسط شوراي پژوهش

ها انجام گرفت،  نهاي مرتبط و ساير سازما وزارتخانه

اي ببار نشاند كه مشكالت مجالت را از نظر توليد علم و  ثمره

در اين حال . دستاوردهاي آن براي نشريات برطرف نمود

هاي فراواني در حفظ، بهبود و ارتقاي كيفي مجالت  چالش

  . علوم پزشكي كشور به شرح زير وجود دارد

براي بسياري از مجالت گروه پزشكي كمبود  .۱

در . ات و ساختار دفتر مجله مشكل اصلي استامكان

ها و مراكز  هاي دولتي از جمله دانشگاه سازمان

گونه رديف سازماني  ها هيچ غيرانتفاعي مانند انجمن

نبود جايگاه . براي دفتر مجالت وجود ندارد

ي مصوب مانع بزرگي  سازماني، كاركنان و بودجه

 است كه پرداختن به آن از ضروريات ادامه كار

شود كه  پيشنهاد مي. مفيد مجالت خواهد بود

ي  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، كمينه

چارت و تشكيالت ضروري براي مجالت را تعريف، 

 . ها براي تامين آن اقدام نمايند ها و موسسه دانشگاه

نيروي انساني توانمند براي انجام امور مجالت  .۲

هاي  دورههنوز در كشور . گروه پزشكي اندك است

 وجود Medical secretary) (گري پزشكي منشي

نگاري و به ويژه  افراد آشنا به فن روزنامه. ندارد

چنين  ويراستاري مطالب پزشكي ناياب و هم

ويراستاران توانمند فارسي و به ويژه انگليسي 

علوم مديريت در سياستگزاري، . ناكافي هستند

نياز به ريزي و اجراي امور مجالت پزشكي  برنامه

 .ترميم و ارتقاي مناسب دارد
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هاي  مجالت فارسي و انگليسي زبان كه مخاطب .۳

متفاوتي دارند بيشتر هدف خود را نشر مقاالتي 

در حالي . شود اند كه براي آنها ارسال مي قرار داده

مجالت . تواند يكسان باشد ها نمي كه رسالت آن

تري براي آموزش  هاي عمده فارسي زبان كه رسالت

هاي مختلف پزشكي، پزشكان  حبان حرفهصا

عمومي، دندانپزشكان، داروسازان، پرستاران و 

ها و  بايست مروج سياست پيراپزشكان دارند، مي

ها و  هاي كشوري سالمت، گايدالين برنامه

هاي پزشكي باشند و نيز اين مجالت  دستورالعمل

اي در نشر فرهنگ غني فارسي در  رسالت عمده

مجالت . ان همسايه دارندكشورهاي فارسي زب

انگليسي زبان عالوه بر سعي در ارتقاي كيفيت 

مقاالت علمي، نمايانگر ارتقا توليد علم در كشور و 

بايست در مقابل  باشند و به عالوه مي در منطقه مي

آنچه به طور عمد يا غيرعمد در قرن گذشته و به 

ي اخير اتفاق افتاده و ميافتد يعني  ويژه در دهه

هي دنيا به تاثير تمدن اسالمي در تاريخ علم توج بي

و رنسانس علمي كشورهاي غربي و جهان 

اين احقاق حق در مقابل كساني كه . ايستادگي كنند

با ناسيوناليسم غربي و يا تعصب يهودي و عيسوي 

هاي علمي، صنعتي و هنري  خواهند فعاليت خود مي

كشورهاي اسالمي را تحقير كنند و بر سهم آنان در 

ساختار مدنيت علمي و تمدن جهاني سرپوش 

گذارند، ضروري است و جز با تحقيق و تتبع در 

هاي پيشينيان و تطبيق آن با علم روز در  نوشته

 .باشد پذير نمي المللي امكان مجالت بين

هاي مختلف تهيه،  تخلفات قابل توجهي در زمينه .۴

. شود ارسال و انتشار مقاالت پزشكي ديده مي

ي همزمان، ناديده   يا چند مجله۲ به ارسال مقاله

گرفتن تالش ساير افراد براي انجام پژوهش و 

ي  ي مقاله، اضافه كردن نام كساني كه در تهيه تهيه

مقاله مشاركت نداشته، انتشار دوباره مقاله، انتقال 

ي خود و ساير  نوشتار مولفين ديگر به مقاله

جهل تواند از روي  اند، مي مواردي كه مشاهده شده

رساني مناسب توسط مجالت و  اطالع. يا عمد باشد

هاي كشوري در جلوگيري از  نامه نيز تدوين آيين

 .اين تخلفات ضروري است

اميد است با همكاري انجمن سردبيران مجالت علوم 

ي كميسيون نشريات معاونت  پزشكي كشور و دبيرخانه

تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

هاي   به منظور رفع موانع و ارتقاي كيفي مجالت گامپزشكي،

  .موثر برداشته شود
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