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Số Tạp chí này đánh dấu sự kết thúc của một năm:
năm 2010, với rất nhiều sự kiện quan trọng của đất
nước, của Ngành Giáo dục và Đào tạo và của
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.
Trong năm nay, chúng tôi đã gửi đến bạn đọc 6 số
Tạp chí thuộc ba lĩnh vực: khoa học giáo dục, khoa
học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân
văn, với hơn 100 bài nghiên cứu của các tác giả
trên cả nước. Ban biên tập và Phòng chức năng
cũng đã rất nỗ lực trong việc cải tiến hình thức và
nâng cao chất lượng bài vở của Tạp chí theo Nghị
quyết của Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư
phạm TP Hồ Chí Minh nhiệm kì 2010-2015 . Tạp chí
cũng đã đề nghị và được Cục Báo chí – Bộ Thông tin
và Truyền thông cho phép bổ sung thêm ngôn
ngữ tiếng Anh trong ấn phẩm, nhằm đáp ứng yêu
cầu truyền đạt kết quả nghiên cứu khoa học rộng rãi
hơn của các tác giả và bạn đọc.
Phát huy thành quả đã đạt được, Tạp chí sẽ cố gắng
tăng kì phát hành lên 8 số/năm từ năm tới. Tất nhiên,
việc này phụ thuộc rất nhiều vào chất và lượng bài
vở của các tác giả, cũng như nhiệt tình tham gia
nhận xét bài báo của các nhà khoa học.
Để việc xử lí bài vở của Tòa soạn được nhanh
chóng, thuận tiện, xin lưu ý các tác giả: khi gửi bài
cho Tạp chí Khoa học cần tuân thủ Thể lệ viết và
gửi bài (in ở bìa 3 Tạp chí Khoa học và
trên Website Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí
Minh) và gửi bản thảo bài báo, bài sửa chữa theo ý
kiến phản biện cho chúng tôi càng sớm càng tốt.
Tạp chí Khoa học xin gửi đến các nhà khoa học,
các đơn vị trong, ngoài Trường và bạn đọc lời
chân thành cảm ơn về những tình cảm quý báu đã
dành cho Tạp chí trong thời gian qua và rất mong sẽ
tiếp tục nhận được sự cộng tác, hợp tác chặt chẽ
cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị trong năm
mới 2011.
Kính chúc các nhà khoa học và bạn đọc dồi dào sức
khỏe, các đơn vị ngày càng phát triển.
Trân trọng.
BAN BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC
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