نامه سردبير
تا قبل از اين شماره 61 ،مجلد از فصلنامه را منتشر كردهايم و اين به معني چاپ  661مقاله بودهاست زيرا
استاندارد وزارت علوم ،حداقل تعداد مقاالت هر شماره را هفت مقاله تعيين كردهبود .آشنايان اين حوزه ميدانند
كه گردآوري اين  661مقاله ،با چه مرارتهايي همراه بوده است زيرا برخالف اغلب حوزههاي علمي مثل
اقتصاد يا مهندسي مكانيك كه مخاطب مجالت آنها يك جامعه علمي تعريف شده و پر شمار ميباشد ،تا به
حال در حوزه مديريت و سياست علم وفناوري ،كارشناساني كه دقيقاً دانش آموخته اين رشتهها باشند بسيار
معدود بود و حتي كليه اساتيد نيز در رشتههاي ديگري تحصيل كردهبودند.
در طول بيش از چهار سال كه فصلنامه منتشر ميشد ،همواره اميد داشتيم كه با افزايش دانشجويان و
دانشآموختگان اين رشته ها ،جامعه مخاطبين ما به جرم بحراني خود دست يابد تا جايي كه ما ديگر نگراني
زيادي بابت دريافت مقاالت معتبر و خوش تركيب نداشته باشيم .هر چند اين آرزو تا حد زيادي در آستانه
برآورده شدن است و اكنون صدها نفر نويسنده بالقوه در اين حوزه داريم ،اما از سوي ديگر با مشكل راهاندازي
چندين و چند مجله علمي – پژوهشي ديگر مواجه هستيم كه هر چند هيچ كدام هنوز واقعاً منتشر نشدهاند اما به
هر حال محملي هستند كه نويسندگان را به خود جلب ميكنند و عجيب آنكه كميسيون نشريات وزارت علوم،
به هيچ وجه به پتانسيل علمي اين حوزه توجهي ندارد و گويا هر كس چند مقاله نوشته و موفق به چاپ آنها
نشدهاست ميتواند بامراجعه به اين كميسيون ،مجلهاي علمي – پژوهشي منتشر كند.
عجيب تر آنكه حتي انجمن علمي مديريت فناوري ايران كه خود متولي اين فصلنامه هم هست و به مشكالت
گردآوري مقاالت با كيفيت در آن وقوف دارد ،هم زمان اقدام به عقد موافقتنامه براي چاپ  1مجله مشابه
ميكند و عمالً براي نشريه خودش رقيب ميتراشد .به عالوه ،راه سادهتري كه متأسفانه برخي نويسندگان كم
حوصله دنبال ميكنند ارسال مقاله به مجالت عامتر حوزههاي مديريت و اقتصاد است كه به دليل عدم تسلط بر
محتواي علمي اين رشته ،مقاالت را با استاندارد بسيار پايينتري منتشر ميكنند.
عليرغم تمام اين مشكالت ،فصلنامه سياست علم و فناوري نه تنها به هيچ وجه تصميم ندارد از استانداردهاي
خود بكاهد بلكه بر آن هستيم تا با تعريف دقيق تر محورهاي فعاليت خود ،حوزه محدودتري از مقاالت را
تعريف كنيم و حتيالمقدور از چاپ مقاله در حوزههاي پيراموني ( كه بعضاً انجام دادهايم) بپرهيزيم.
لذا توجه نويسندگان محترم مقاالت را به نكات زير جلب ميكنيم:
 -6مقاله ارسالي به اين فصلنامه بايد صرفاً در حوزه سياستهاي ملي يا بخشيي عليم و فنياوري باشيد.
مقاالت مربوط به مديريت بنگاهها بررسي نميشوند مگر در مورد بنگاههاي ملي نظير شركت ملي نفت
ايران.

 -1مقاالت حوزه هاي پيراموني نظير مديريت دانش كه دقيقاً زير مجموعه مديري ت فناوري نيستند از اين
پس بررسي نخواهند شد ،مگر اينكه مستقيم ًا بيه ييك دالليت سياسيتي مليي عليم و فنياوري منجير
شدهباشند.
 -3مقاالت حوزههايي نظير مديريت آموزش عالي يا فناوري اطالعات بهتر است به مجالت تخصصي خود
ارسال شوند .بررسي اين مقاالت در فصلنامه ما ،فقط در صورت ي ممكن است كه تحقييق مربوطيه بيه
سياستهاي كالني براي كشور منجر شدهباشد.
 -4مقاالتي با روش تحقيق كامالً تكراري ( كه متأسفانه امروزه در دانشگاههاي ما بسيار توليد ميشوند و
صرفاً يك پيمايش پيش پا افتاده انجام دادهاند) مورد نظر اين فصلنامه نيستند و فاقد نوآوري شيناخته
ميشوند.
 -5در برخي حوزه ها مانند اقتصاد سنجي ،ممكن است مقاله مثالً يك متغير رياضي جديد در مدل خيود
گنجانده باشد كه در علم اقتصاد نوآوري به حساب آيد اما براي خوانندگان اين فصلنامه ،جذاب نباشد.
اين نوع مقاالت هم ولو عنوان آنها با حوزه سياست علم و فناوري مربوط باشد ،مطلوب نخواهند بود.
 -1با توجه به تغيير آئين نامه نشريات علمي وزارت علوم ،از اين پس حداقل تعداد مقاالت هر شماره به 1
مقاله كاهش مييابد.
به خوبي آگاه هستيم كه تنگ تر كردن محورهاي فعاليت مجله و باال بردن استانداردهاي كيفي داوري ،در
شرايطي كه مجالت رقيب بسيار سادهتر برخورد ميكنند موجب دشوارتر شدن كار ما ميشود و برخي
نويسندگان را هم گلهمند ميكند كه چرا مقاالت ما كه مشابه مقاالت شمارههاي قبلي هستند بررسي نميشوند.
اما به اين نكته هم وقوف داريم كه نويسندگان برجسته و عالقهمند كه صرفاً به چاپ مقاله به هر قيمت براي
گرفتن امتياز نميانديشند؛ همچون زرگري ماهر ،قدر زر را ميشناسند و مي دانند كه چاپ مقاله در اين فصلنامه
معتبر و تخصصي به زحمتش ميارزد و واقعاً ميتواند نقطه برجستهاي در كارنامه نويسنده به حساب آيد.

