
 لزوم تغییرات بنیادی در مجله مطالعات تاریخ پزشکی در
سال آینده

   مجله مطالعات تاریخ پزشکی  به عنوان یکی از معدود مجالت بین المللی حوزه 
از  پژوهشی  علمی  رتبه  کسب  با  گذشته  سالیان  طی  آسیا  غرب  در  پزشکی  تاریخ 
 DOAJ، کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور و نیز اخذ نمایه های متعددی چون
ISC، Index Copernicus، EBSCO و مواردی از این دست توانسته جایگاه 
مناسبی در نشر مطالعات حوزه تاریخ پزشکی در داخل و خارج از کشور بازی کند. 
چاپ مقاالت فاخر از سراسر دنیا، تیم سردبیری از تخصص های گوناگون و هیئت 
تحریریه بین المللی از اساتید توانمند از کشورهای گوناگون و در نهایت چاپ منظم 
شمارگان این مجله همگی نشان از توفیق سیاست های مجله در ارتقای کمی و کیفی 

خود داشته است.
با این وجود، به نظر میرسد برای ارتقای بیشتر این مجله و کسب نمایه های رده 
های باالتر همچون Scopus و PubMed نیاز به تغییرات ساختاری در این مجله 
می باشد. وجود سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی در مجله یکی از موانع دستیابی 
به این مهم طی سال های گذشته بوده است. لذا در جلسات سردبیری مجله، بر تغییر 
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ساختار مجله از سال آینده و همچنین تغییراتی در تیم سردبیری و تکمیل هیئت 
تحریریه با افزودن دانشمندان دیگری در این حوزه تاکید شده است. در این راستا، 
چاپ مقاالت در مجله مطالعات تاریخ پزشکی به سه زبان تنها تا پایان امسال ادامه 
خواهد یافت و هم اینک تیم سردبیری مشغول بررسی گزینه های جایگزین برای 
تغییر ساختار مجله در سال 2019 است. از جمله گزینه های پیشنهادی، تبدیل مجله 
به دو مجله فارسی و انگلیس )هر کدام دو شماره در سال( و حذف زبان عربی و 
یا تبدیل مجله به مجله تک زبانه انگلیسی و حذف بخش های فارسی و عربی و 
مواردی از این دست می باشد. این گزینه ها همگی در دست بررسی است و تیم 
سردبیری در نهایت با در نظر گرفتن مصالح مجله، بویژه جذب نمایه های باالتر 
و دیده شدن بهتر مقاالت و امکان چاپ مقاالت فاخر و پر استناد، تغییر ساختار 
لذا دوره  نویسندگان و خوانندگان مجله خواهد رساند.  اطالع  به  را  نهایی مجله 
هفتم )سال 2018( آخرین سالی خواهد بود که این مجله با ساختار کنونی چاپ 

خواهد شد. 
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