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« حرکت علمی کشور خوب آغاز شده است و این حرکت مطلقا نباید کند شود ...و توصیه من به وزیر محترم آموزش عالی و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی این است که نگذارید این چرخه حرکت کند بشود»... .
(حضرت آیتاهلل العظمي سيد علي خامنهای مورخ )1939/40/11

بسیار خرسندیم که شماره اول نشریه علم سنجی کاسپین دانشگاه علوم پزشکی بابل را بعنوان اولین نشریه دانشگاهی ایران در حوزه
علم سنجی تقدیم دوستاران علم و اندیشه می نمائیم .تاریخچه فعالیت رسمی دانشگاه علوم پزشکی بابل در حوزه علم سنجی به سال
 8811بر می گردد که با همکاری انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران (شاخه مازندران) «اولین همایش ملی پژوهش و تولید علم در
حوزه پزشکی» برگزار گردید و با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وقت برای  8سال متوالی ادامه یافت .در همین راستا کمیته ای با نام
«علم سنجی» در دانشگاه شکل گرفت و حاصل آن تدوین و انتشار «خبرنامه علم سنجی بود» که  8شماره از آن در دانشگاه به زیور طبع
آراسته شد و هدف اصلی آن انعکاس تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه و انتشار اخبار و رویدادهای حوزه علم سنجی بوده است .برای
تداوم فعالیت های حوزه علم سنجی و توسعه گستره آن در سطح کشور از یکسو و نبود نشریه ای تخصصی در این حوزه برای انتشار
پژوهشهای مرتبط با علم سنجی از سویی دیگر ،برآن شدیم در راهی بزرگ قدم بگذاریم و آنهم انتشار «مجله علم سنجی کاسپین»
بود که خوشبختانه با حمایت مسئوالن محترم دانشگاه و تالش همکاران دفتر نشریه توانستیم در این تاریخ اولین شماره این نشریه را
تقدیم جامعه علمی کشور نمائیم.
گرچه بحث علم سنجی قدمت  04ساله در جهان دارد اما در ایران نخستین نوشتههای فارسی در این حوزه ،در اوایل دهه 8834
منتشر شد و تصویﺐ شاخﺺهای ارزیــابیعلم و فناوری و اولین ارزیابی کالن از وضعیت علم و فناوری در کشور بر اساس شاخﺺ های
انسانی ،مالی ،ساختاری ،عملکردی ،و بهرهوری ،درشورای عالی انقالب فرهنگی در سال  ،8811نقطﮥ عطف ورود ایــران بـه
عرصـهکشورهایی است که بطور جدی به مقوله علمسنجی پرداختهاند .در مجموع ،در  18سال اخیر که از آغاز بحث علمسنجی در ایران
میگذرد ،توجه روزافزونی به این حوزه شده است و علمسنجی و مباحث آن به محافل و اسناد کالن دولت نظیر نقشه جامع علمی کشور،
سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور و گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره نظام سنجش علم و فناوری در ایران ،راه یافته
است .همﮥ این ها نشان از اهمیت علم سنجی و آگاهی از این اهمیت در سطوح مختلف تصمیمگیری و سیاستگذاری علمی درکشور دارد
و دست اندرکاران این نشریه امیدوارند با انتشار پژوهشهای حوزه ی علم سنجی ،اطالع سنجی ،وب سنجی و موضوعات مرتبط با
تولیدات علم و فناوری ،سیاستگذاری علم و  ...ضمن کاربردی کردن مطالعات پژوهشگران ،برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه علم و
فناوری را در امر تولید ،انتشار ،توزیع ،ترویج و توسعه علمی کشور یاری رسانند .گرچه در این راه به حمایت متخصصان این حوزه در سطح
کشور نیازمندیم و دست یاری به همه این عزیزان دراز می کنیم تا با راهنمائی ها و ارسال نقطه نظرات خود در هرچه پربارتر شدن این
نشریه ،به ما یاری رسانند.
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