
سرمقاله    

با انتشار شماره 4 از جلد 7، دوره اول مجله مطالعات تاریخ پزشکی ایران به پایان 
امپراطوری  حوزه  و  شرقی  مدیترانه  منطقه  نیاز  به  توجه  با  کار  آغاز  در  رسد.  می 
اسالمی و بویژه اهمیت میراث پزشکی دوره تاریخی امپراطوری اسالمی تصمیم بر 
آن شد که نشریه با سه زبان انگلیسی برای مخاطبان جهانی، عربی برای نویسندگان 

و خوانندگان منطقه مزبور و فارسی برای هموطنان ایرانی منتشر شود.
مزیت  این  داشت  فراوانی  مشکالت  و  ها  سختی  آنکه  با  زبانه  سه  مجله  انتشار 
استفاده  مطالب  از  مزبور داشت که  و محققین حوزه جغرافیایی  برای همکاران  را 
بیشتری بنمایند و با سهولت بیشتری بتوانند میراث تاریخی این منطقه در دوران های 

تاریخی مختلف را تحقق و منتشر نمایند.
عرصه  در  مخاطبین  با هدف گسترش  نشریه،  بیشتر  تکامل  و  سال   8 با گذشت 
جهانی و با توجه به اینکه مقاالت رسیده به دفتر مجله افزایش کمی و کیفی یافته 
انگلیسی  به  نشریه  زبان  تا  آن شد  بر  تحریریه  هیأت  محترم  اعضای  تصمیم  است، 

تغییر یابد.
لذا با تشکر از عزیزانی که در 8 سال گذشته در بخشهای فارسی و عربی با نشریه 
همکاری داشته اند، از ابتدای سال 2019 و با انتشار شماره 1 از جلد 8، مجله با زبان 
انگلیسی منتشر خواهد شد. به همین دلیل اعضای هیأت تحریریه تا حدودی تغییر 
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داد.  یاری خواهند  ما  به  مجله  دفتر  در  بیشتری  زبان  انگلیسی  ویراستاران  و  یافته 
انتشار مداوم مقاالت پذیرفته شده با اختصاص کد شناسه بین المللی نیز از ابتدای 

سال 2019 جهت کاهش میزان انتظار مقاالت پذیرفته شده انجام خواهد شد.
با توجه به این موضوع از همه نویسندگان عزیز تقاضا دارد با مراجعه به بخش 

راهنمای نویسندگان مقاالت خود را صرفاً به زبان انگلیسی ارسال بفرمایند.
از تمامی خوانندگان و نویسندگان عزیز که همراه این نشریه  پایان مجدداً  در 
بوده و هستند سپاسگزاری نموده و تشکر ویژه خود را به اساتید گرانقدر، سرکار 

خانم دکتر منیژه عبدالهی و جناب آقای دکتر حسین کیانی تقدیم می کنم.
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