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Bạn đọc đang cầm trên tay số tạp chí thứ tư trong kế hoạch 8 số Tạp chí Khoa học/năm mà chúng tôi dự kiến ấn
hành từ năm 2011. Có tất cả 17 bài viết về nhiều đề tài của 23 tác giả trong và ngoài Trường Đại học Sư phạm TP
Hồ Chí Minh được chọn in trong chuyên đề Khoa học giáo dục này .
Thời gian qua, theo sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Tạp chí đã rất cố gắng về nhiều mặt: đảm bảo tính
khách quan, khoa học trong khâu phản biện và duyệt chọn bài đăng; cải tiến hình thức; giảm thiểu sai sót trong
việc biên tập; đưa Tạp chí đến những địa chỉ thật sự có nhu cầu tham khảo thông tin khoa học; cập nhật mục lục
Tạp chí lên Website… Theo đề nghị của nhiều tác giả, Tạp chí cũng đã nhận đăng những bài nghiên cứu viết bằng
tiếng Anh. Rõ ràng, những thành quả bước đầu này cũng là những yêu cầu chính đáng từ bạn đọc và lãnh đạo
Trường. Chúng tôi ý thức rõ đích phấn đấu vẫn còn rất xa, Tạp chí Khoa học còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tạp chí rất vui mừng vì đã được nhiều nhà khoa học, nhiều nhà quản lí giáo dục từ khắp nơi trong nước tin cậy
gửi bài vở cộng tác, đúng như sự kì vọng của Ban Biên tập. Đồng thời, Tạp chí cũng rất cảm kích khi thường
xuyên nhận được những ấn phẩm khoa học gửi tặng từ các đơn vị và những ý kiến đóng góp, trao đổi về các vấn đề
liên quan đến Tạp chí của bạn đọc... Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chân thành cảm ơn.
Đầu năm học tới, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tròn 35 tuổi. Để kỉ niệm 35 năm thành lập Trường
(1976-2011), Tạp chí Khoa học sẽ dành riêng số 31(65) - dự kiến phát hành vào đầu tháng 10-2011 - để đăng
những bài nghiên cứu về Khoa học giáo dục của quý Thầy Cô đã và đang công tác tại Trường. Rất mong quý
Thầy Cô lưu ý, gửi bài góp mặt trong số Tạp chí Khoa học đặc biệt này.
Cũng xin được nhắc lại: Để việc xử lí bài vở của Tòa soạn nhanh chóng, thuận tiện, khi gửi bài cho Tạp chí Khoa
học, tác giả cần tuân thủ Thể lệ viết và gửi bài (in ở bìa 3 Tạp chí Khoa học, đăng 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 Tạp chí càng sớm
càng tốt (nên trước thời điểm dự kiến ấn hành 2 tháng). Kế hoạch phát hành các số Tạp chí Khoa học tiếp theo,
xin tham khảo trên trang Web http://tckh.hcmup.edu.vn.
Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
Trân trọng.
BAN BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC
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