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آغـازش بـا    كـه  پيامبر رحمت و مغفرت (ص). در ايام دهه كرامت، ده روزيبا نام خداوند جان و خرد و با درود بر 
است، نسخه پاييز و زمستان ) ع( الرضا و پايانش با والدت حضرت ابوالحسن علي بن موسي (ع) والدت حضرت معصومه

سال جاري  و اميد است با توجه به استقبال خوب نويسندگان محترم نشريه، نسخه اول را آماده چاپ نموده1393سال
  به چاپ رسانده و به اين ترتيب نشريه به روز رساني شود. 1394را حداكثر تا پايان مهرماه 

چنانچه در وبگاه نشريه نيز اطالع رساني شد، بر اساس تجربه ديگر نشريات كشور و به دليل يكي دو اتفاق بوجود 
گرفتند تـا عـالوه بـر اجبـاري نمـودن امضـاي       آمده در مالكيت معنوي مقاالت، هيات تحريريه محترم نشريه تصميم 

نامه كه نويسندگان و ترتيب نقش آفريني ايشان را مشخص مي نمايد، يك عضو هيات علمي دانشگاه ها و مراكز  تعهد
تحقيقاتي كشور در اين تركيب حضور داشته باشند تا قبل از ارسـال هـر مطلبـي، عمـال توسـط ايشـان داوري اوليـه        

اگر مقاله مستخرج از پايان نامه دانشجويي باشد، الزم است تا استاد راهنما يـا مشـاور دانشـجو    گيرد. همچنين  صورت
مسئول مكاتبات و ارسال مقاله به نشريه گردد تا عالوه بر اطمينان از توجه ايشان به پژوهشي بودن مقاله، مشـكلي از  

  جهت مالكيت معنوي مقاله بوجود نيايد.
آغاز شد كه تب انتشار مقاالت بخصوص مقاالت التين باال گرفت و بازار ديگري به نام البته مشكالت فوق از زماني 

ها بر دانشجويان تحصيالت تكميلي در انتخاب اول و دوم اسـتاد راهنمـا و مشـاور     مقاله نويسي بوجود آمد. محدوديت
تحقيقاتي ديگر و يا صنعت را چنان شدت گرفت كه كمتر دانشجويي ياراي انتخاب استاد متخصص از دانشگاه و مراكز 

داشت و اين تب چنان كرد كه حتي اساتيد دانشكده ها را نيز بعضا در مقابل هم قرار داد. اما اگر نيك بنگريم متوجـه  
مي شويم كه دوريست باطل كه خروجي آن نه مسئله اي را از كشور حل مي نمايد و نه منجر بـه انتقـال فنـاوري يـا     

كالي وجود دارد اگر استادي حتي خارج از تيم اوليه پايان نامه و يا طرح تحقيقاتي كـار در  توسعه آن مي شود. چه اش
خور تقديري براي من و يا دانشجوي من انجام دهد و من نوعي مقاله آن مطلب را به نام آن اسـتاد چـاپ كـنم. ايـن     

كه نام ده نفر در ابتداي مقاله من قرار  خود نوعي استفاده از برند ديگران در كار تحقيقاتي من است و چه اشكالي دارد
  علم كنم.  گيرد كه اين نيز خود ارزش است و چقدر زيباست كه وسعت نگاهم را به وسعت 

شاهد برگزاري كنفرانس ملي فناوري هاي معدنكاري ايران بـا همكـاري پژوهشـكده     94بهمن ماه 2دي ماه تا 30
يـن همـايش بـا    نگ آهن مركزي در دانشگاه يزد خواهيم بـود. ا مهندسي معدن، پارك علم و فناوري يزد و شركت س

اي  رشـته  يا در حال توسعه در بخش معدن، صنايع معدني و حوزه هـاي بـين   و هدف معرفي فناوري هاي توسعه يافته
ارائـه آخـرين دسـتاوردهاي پژوهشـگران      وبرگزار مي شود. ارتقاي توان معادن كشور در دستيابي به اين فنـاوري هـا   

همچنين پيگيـري ايجـاد منطقـه ي ويـژه ي فنـاوري هـاي       ، شگاهي و صنعتي و مبادله ي تجربيات در اين رابطهدان
لذا مي طلبـد تـا كليـه متخصصـين كشـور بخصـوص رشـته هـاي فنـي           .استديگر اهداف اين همايش  ازمعدنكاري 

روش هـاي  ي، در معـدنكار  يننـو  يهـا  يكاربرد فنـاور مهندسي عزم خود را جزم نمايند هر آنچه تا امروز در توسعه 
فنـاوري در روش  و  مكانيك، برق و اتوماسيون ماشـين آالت معـدني  ، مديريت انتقال و توسعه فناوري هاي معدنكاري

  اندوخته اند را براي ارائه در اين همايش ملي ارسال نمايند. هاي اندازه گيري و محيط زيست
  گان محترم هستيم چون مطمئنيم كه راهگشاي ما خواهد بود.منتظر انتقادها و پيشنهادهاي سازنده شما خوانند
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