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جناب آقای دکتر ابوالحسن ندیم

عضو محترم فرهنگستان علوم پزشکی و  کمیته آمادگی در مقابل ورود ویروس وحشی پولیو

باسالم

احتراماً پیرو مذاکرات قبلی خواهشمند است بر اساس فایل پیوست که فراخوان مقاالت شماره ویژه ای (ویژه نامه) برای 
کووید-۱۹ است نسبت به انتشار یک شماره ویژه در خصوص کووید-۱۹ اقدام فرمایید. یکی از اهداف اصلی این کار از سوی 
این معاونت انتشار مقاالت به زبان فارسی برای امکان دسترسی همه گروه ها به مقاالت مناسب و در نهایت افزایش تأثیر گذاری 

پژوهش ها است. 
چند نکته که برای این معاونت مهم است شامل سرعت در انتشار، داوری دقیق، انتخاب مقاالت مناسب فارسی و بویژه 
مقاالت کاربردی می باشد. برای افزایش انگیزه محققان، این معاونت سعی خواهد کرد که در یکی از جشنواره های پژوهشی 

در بین ویژه نامه های مرتبط با کووید-۱۹ بهترین مقاله را انتخاب و مورد تقدیر قرار دهد.
همچنین این معاونت حمایت الزم را از انتشار در این مجله به عمل خواهد آورد و برای جذب مقاالت با کیفیت پیشنهاد می 
شود که از دریافت هزینه از نویسندگان صرف نظر فرمایید. بنابراین خواهشمند است برای اطالع رسانی وسیع در زمان 

سریع برای جذب مقاالت اقدام فرمایید.

رونوشت :
جناب آقای دکتر هالکویی نائینی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران -

سرکار خانم دکتر پروین یاوری عضو محترم هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته اپیدمیولوژی 
جناب آقای دکتر احسان مصطفوی عضو محترم هئیت علمی انستیو پاستور ایران

جناب آقای دکتر کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی
سرکار خانم دکتر فرزانه فضلی  معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی 

جناب آقای دکتر قباد مرادی مشاور
سرکار خانم مهندس رقیه   سیفی کارشناس امور پژوهش 

سرکار خانم حکیمی دبیرخانه م پژوهشی دانشگاه ع پ و خ ب د تهران
سرکار خانم مریم احمدی دبیرخانه حوزه ریاست دانشگاه ع پ خ ب د تهران

سرکار خانم خدیجه شهیدی مسئول دبیرخانه مرکزی انستیتو پاستور ایران
جناب آقای حاجی علی صراف مسئول شبکه پیام دولت


