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سخن سردبیر

نمايه شدن مجله پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تبريز در پايگاه اطالعاتى اسکوپوس در 0011
دکتر عليرضا شفيعى کندجانى
گروه روانپزشکی ،دانشکده پزشکى ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبريز ،ايران

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فعالیت حرفه ای
خود را در  0۳۳6با چاپ مقاالت علمی دانشکده پزشکی و
داروسازی تبریز آغاز کرد (شکل  .)0-۳این مجله که پیش تر با
عنوان "مجله پزشکی و داروسازی" با خالصه انگليسی و فرانسه
منتشر می شد (شکل  ،)5 ،4در طول سالیان متمادی به جز در
مقطع زمانی کوتاه ،به طور منظم مقاالت پژوهشی محققان حوزه
علوم پزشکی را به چاپ رسانده و از  0۳6۳از وضعیت فصل نامه
به دو ماهنامه تغییر یافته است و هم اکنون با عنوان" مجله
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز" منتشر می شود .جای
خوشوقتی است که با تالش همکاران هیأت های سردبیری و
اجرایی در دو سال گذشته ،مالک های پذیرش پایگاه استنادی
اسکوپوس بر آورده شد و در حال حاضر مقاالت این مجله عالوه
بر پایگاه های استنادی دیگر که واجد امتیاز علمی-پژوهشی
مصوب کمیسیون نشریات کشور هستند ،در پایگاه استنادی
اسکوپوس نیز نمایه می شود .همت واالی همکاران قدیم و
جدید ،همکاری محققان ارجمند در ارسال مقاالت پژوهشی وزین
و انجام داوریهای علمی و حمایت های معاونت تحقیقات و
فناوری و مدیریت اطالع رسانی پزشکی دانشگاه ،از عوامل اساسی
در رسیدن به این موفقیت مهم بوده است.

هیأت سردبیری و اعضای تحریریه چشم انداز توسعه کیفی
مجله را به پذیرش در پایگاههای استنادی پابمد و آیاسآی
معطوف کردهاند .برای این منظور ،یکی از طرح های استراتژیک
حاضر ،انتشار مجله به صورت دو زبانه است تا امکان اشتراک
گذاری نتایج پژوهشی کشوری در سطح بینالمللی و فرصت جذب
مقاالت خارجى فراهم شود .بنابراین ،تالش دست اندرکاران مجله
بر چاپ و انتشار یافتههای علمی روزآمد و مبتنی بر شواهد علمی
محققان علوم پزشکی در حوزههای پایه ،بالینی و سالمت متمرکز
خواهد بود .بدینمنظور ،ساز و کارهای مرتبط با ارتقای سطح
کیفی مجله بر اساس اولویتهای پژوهشی منطقهای و کشوری و
به کارگیری تجارب داوران مجرب پیش بینی شده و امید است با
کمک پژوهشگران ارجمند جامعه پزشکی و انتشار نتایج علمی
مبتنی بر پژوهشهای دقیق و روزآمد ،گامهای بزرگی در جهت
گسترش مرزهای دانش برداشته شود.
هیأت سردبیری از نظرات اصالحی و پیشنهادهای همکاران
فعال در حوزه پژوهش پزشکی با آغوش باز استقبال میکند و از
عزیزانی که تاکنون با ارسال مقاالت وزین ،انجام داوری مقاالت یا
ارایه پیشنهادهای اصالحی ما را در رشد کمی و کیفی مجله یاری
کردهاند ،صمیمانه قدردانی میکند.
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*نویسنده مسؤول؛ ایمیل:
حق تالیف برای مولف محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوزکرییتو کامنز
منتشر شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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شکل  .5عنوان مجله به زبان
فرانسه ،تصوير بيمارستان آموزشى
وقت ،شماره چهارم1343 ،
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