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 نامه سردبير به سردبير

1 دكتر مسعود سيفي

و-1 و سرپرست تخصصي گروه آموزشي ارتودنسي  شهيد بهشتيدانشگاه علوم پزشكي سردبير مجله دندانپزشكي استاد

ه دانشكده مجل 1388كيد مؤكد سطوري بود كه به قلم نگارنده در شماره زمستانٔغرض از تصديع اوقات خوانندگان گرامي، تا

به رشته تحرير درآمده بود، كه منظور روشن شدن» به قلم سردبير«دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در قسمت

مي موضوع، الگوريتم آن به صورت رتبه :گردد اي تقديم

سردبير مجله دانشكده دندانپزشكي عنوان متني بود كه اينجانب به عنوان» به مقاالت داخلي) Citation(عزم ملي براي ارجاع«-1

به88شهيد بهشتي در شماره زمستان  تا Scopusو سايت Citation Index ،H-indexمطرح نمودم كه در آن اشاره شده بود

و نويسندگان آنها روشن شوند و كيفي ارزيابي آثار علمي (از اين رهگذر معيارهاي كمي .1(

با، مقاله1389در فصل بهار-2 هاي ارتودنسي به دنبال شناسي سطح تماس استخوان با ميكروايمپلنت بررسي بافت«عنوان اي

و تا سگٔاعمال نيـروي فـوري در. جهت داوري دريافت نمودم» خيري در استخوان فك پايين  Area ofاز آنجا كه پرسش تحقيـق

Interest د و شوق زايدالوصف با نظر مثبت به و به عنوان نگارنده قرار داشت با ذوق ، ارجاع به مقاالت Commentاوري پرداختم

(كيد كردمٔداخلي را تا .2(

بررسي واكنش بافتي متعاقب استفاده از پيچ تايتانيوم«، پروپوزال طرح تحقيقاتي تحت عنوان 1377نگارنده در سال: تاريخچه-3

به» به عنوان انكوريج ارتودنسي در خرگوش وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي»كيمركز تحقيقات دندانپزش«را

يابند، لذا پروپوزال پذيرفته نمي Osseo integrationهاي مورد اشاره نظر شوراي پژوهشي چنين قرار گرفت كه پيچ. ارسال نمود

. نشد

به-4 شد» مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور«پروپوزال مذكور د. ارسال ندانپزشكي به پزشكي تغيير لطفاً توجه بفرماييد كه

شد. نام يافت و مقاله حاصل از آن چاپ (طرح مذكور مصوب شد .3(

به Hypothesisدر زمان ارائه-5 آن Titaniumمربوط و صورت داشت، كاربرد كه در آن زمان مورد استفاده در جراحي فك

و واكنش بافتي همراه آن، براي اولين بار توسط نگ و به عنوان انكوريج و در قالب رساله تخصصي همكار ارنده پيشنهاد گرديد

.دوست گرامي آقاي دكتر عبادي فر مستندسازي شد

و2از نويسندگان مقاله بند» مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكان«تقاضاي نگارنده به عنوان داور منصوب از طرف-6

و همكار گرامي آقاي دكتر براتعلي رم .ضان زاده آن بود كه ارجاع به منابع داخلي نيز مورد توجه قرار گيردبه خصوص دوست

تا علي: وجه تشبيه-7 :ييد مقاله مذكور توسط نگارنده، شباهتهاي بسيار زيادي بين دو مقاله وجود داردٔرغم

مي) الف .پردازد هر دو مقاله به واكنش بافتي

مي هر دو مقاله سطح تماس استخوان با پيچ)ب .كند هاي تايتانيومي را بررسي

مي Delayedو Immediateهر دو مقاله نيروي)ج .كند را بررسي

. با اين تفاوت كه سگ جايگزين خرگوش شده است
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. ندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدمجله. به مقاالت داخلي) Citation(عزم ملي براي ارجاع. مسعود سيفي،-1

.88زمستان

و همكارانم،شاكري، ك؛ سرداري، آ؛ جهان بين، ن؛ محتشم؛ك،كاظمي؛ب،رمضان زاده-2 شناسي سطح تماس بررسي بافت.ت

تا استخوان با ميكروايمپلنت و مجله دندانپزشكي.سگخيري در استخوان فك پايينٔهاي ارتودنسي به دنبال اعمال نيروي فوري

.144-22:136)3(؛ 1389پاييز. جامعه اسالمي دندانپزشكان

فر؛م،سيفي-3 بررسي واكنش بافتي متعاقب استفاده از پيچ تايتانيوم به عنوان انكوريج.ك،محمد، ب؛ اسالمي؛الف،،عبادي

.150-5:145)2(؛ 1381تابستان.حكيم. ارتودنسي در خرگوش

: نكته

و انگليسي زبان ايرانـي كـه عمومـاً دسترسـي بـه تمـام مـتن آنهـا امكـان پـذير اسـت عالوه بر سايت ،هاي مجالت فارسي زبان

ميهاي ايراني برا سايت :شوندي دسترسي به مقاالت نيز معرفي
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