گزارش جلسه :شماره 467:گروه :حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران
تاريخ1400/08/18:
دستور جلسه:
 .1ارتقاء مجله طب سنتی اسالم و ایران
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
-

-

تشکيل منظم جلسات هيئت تحریریه مجله طب سنتی اسالم و ایران و ارائه تقویم جلسات تا پایان سال 1400
حضور فعال و پویا اعضاي محترم هيئت تحریریة جهت انجام مسئوليت هاي پذیرفته شده جهت ارتقاء هر چه
بيشتر مجله طب سنتی اسالم و ایران
از اعضاء محترم درخواست شد ،جهت رشد و تقویت گروه افراد با تجربه و فعاالن حوزة طب سنتی و زیرگروه هاي
فعال را معرفی نمایند.
مدیر اجرایی مجله گزارشی از مجله طب سنتی اسالم و ایران ارائه نمودند .این گزارش شامل موارد زیرر مریباشرد
تاریخچه مجله طب سنتی ،اطالعات مربوط به مجله شامل وبسایت ،ایميل ،حوزه موضوعی مجله ،زبان مجله ،سال
شروع انتشار ،بانكهاي اطالعاتی و نمایهنامهها؛ اهداف مجله و حيطه و دامنه مقاالت ،نمودار سير كلری مقراالت در
مجله؛ تعداد مقاالت دریرافتی ،تعرداد مجرالت منتشرشرده و انرواع مقراالت مجلره از سرال  1389ترا بهرار ،1400
پربازدیدترین مقاالت و بررسی و وضعيت وروديهاي انواع مقاالت در شش ماه اول سال .1400
همچنين ایشان به برخی اقدامات انجام شده از سال  1398تا كنون اشاره كردند از جمله اصالح شيوهنامه نگرارش
مقاالت فارسی ،نگارش شيوهنامه و مالحظات اخالقی به زبان انگليسی ،آموزش و فعرالسرازي بخرشهراي مختلر
سایت مجله بهخصوص بخش داوري ،تهيه كارت هدیه برراي تقردیر از داوران برا بريش از  9داوري در طرول سرال
 1398و همکاري مستمر ایشان با مجله ،ویرایش و یکسرانسرازي منرابم مقراالت ،مشخصرات فارسری و انگليسری
نویسندگان ،نامه فراخوان مقاله به گروههاي علمی فرهنگستان ،تالش براي نمایهسازي مجله در پایگاههاي اینترنتی
و  ...در نهایت پس از بيان اشکاالت موجود و ارائه پيشنهادات ،به معرفی بخش هاي مختل سایت مجله پرداختند.

 خالصه اي از پيشنهادات اعضاي محترم:.1

.2
.3
.4

گروه طب سنتی فرهنگستان موضوعات مشخصشده را به صورت خط مشی حوزة طب سنتی مشخص نمایند و آن
را به تمام دانشگاهها ارسال و اطالعرسانی نمایند ،تا دانشگاهها در ارتباط با این حوزه مقاالت فاخري را براي مجلرة
پزشکی اسالم و ایران تألي نمایند.
دریافت هزینه جزئی از نویسندگان مقاله هنگام ارسال مقاالت
نمایهسازي مجلة پزشکی اسالم و ایران در پایگاه هاي معتبر دیگر مثل پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
تعيين اعضایی از هيئت تحریریه به عنوان Section Editor

 .5ترسيم برنامه كالن و طراحی چشم انداز اهداف و وظای مجله طب سنتی اسالم و ایران در یك دورة زمانی  3ساله
بهطوريكه مطابق با اهداف و وظای مقررشده فرهنگستان باشد.
 .6گزارشی كمی و كيفی بر اساس نقاط مثبت و ضع هاي مجله آماده شود تا بر اساس آن بتوان اهدافی را جهت
ارتقاء مجله طراحی نمود.
 .7طرح پيشنهادها ،دغدغهها و گزارهها در مجمم عمومی و بهرهمندي از آراء اعضاي محترم هيئت رئيسه فرهنگستان
 .8بخشی از مجله به نوشتهجات دربارة نظرات و گفتگوها در حوزة طب سنتی اختصاص داده شود.
 .9بررسی و چشمانداز براي جذب مقاالت بينالمللی
 .10تهيه گزارشی در مورد نقش اعضاي هيئت تحریریه و ثبت پيشنهاد ایشان در مورد ارتقاء مجله
 .11تعيين اعضاي هيئت تحریریه جدید فعال
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1تاریخ برگزاري  2آذر ماه 1400
 .2تبيين و تحليل نقش فرهنگستان علوم پزشکی نسبت به سند ملی گياهان دارویی و طب سنتی
تهيه كننده سحر دلداده مقدم

