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سرسخه
پَیٌذگبى ٍ پژٌٍّذگبى عزصِ داًص ،فٌبٍری ٍ تَلیذ در ریختِگزی ،گزٍُّبی ٍسیعی اس استبداى ،هٌْذسبى ،تَلیذکٌٌذگبى،
کبرآفزیٌبى ،داًطجَیبى ٍ هذیزاًی ّستٌذ کِ ثب ٍجَد ٍحذت ًظز در پیصثزد علوی ٍ صٌعتی کطَرً ،یبسّب ٍ خَاستِّبی
علوی ٍ فٌی هتفبٍت ٍ پبیگبُّبی اجتوبعی -اقتصبدی هختلفی دارًذ .پبسخگَیی ثِ توبهی آىّب در یک ًطزیِ ٍ ثب حفظ اعتجبر
ارسضی ٍسارت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری اهکبى پذیز ًیست.
جبهعِ ریختِگزاى ایزاى ثب آگبّی ثز داهٌِ خَاستِّب ٍ پبیگبُّب ،اس سبلّب پیص تصوین داضت کِ ثب اًتطبر یک ًطزیِ پژٍّطی
جذا اس فصلًبهِ ریختِگزی ،سهیٌِ اًتطبر هستقل ًَآٍریّبی علوی-پژٍّطی ٍ تَلیذّبی علوی هحققبى کطَر را فزاّن سبسد
تب ّنسهبى ثب تغییزات پبیِای در فصلًبهِ ریختِگزی ،سهیٌِّبی هتفبٍت تزٍیج ٍ تَسعِ علن ٍ فٌبٍری ریختِگزی ٍ ًیبسّبی
ّوِ جبًجِ صٌعت ٍ داًطگبُ را فزاّن سبسد.
ثذیْی است ،اًتطبر دٍ ًطزیِ عالٍُ ثز کست هجَسّبی السم اس کویسیَى ًطزیبت (کِ خَد فزآیٌذی طَالًی است) ًیبسهٌذ
ثزًبهِریشی ،تبهیي ّشیٌِّب ،آهَسش ًیزٍی اجزایی ٍ جلت ّوکبری استبداى ٍ پیطگبهبى صٌعت ریختِگزی است کِ ثبیذ در
سهبى آهبدُ ضَد.
ایٌک پژٍّصًبهِ ریختِگزی ثب اعتجبر علوی -پژٍّطی ،پیص رٍی ضوب است ،ثز ایي ثبٍر ّستین کِ ثب تجزثِّبی  73سبل
اًتطبر فصلًبهِ در اًجوي علوی ریختِگزی ایزاى ،پژيهشىبمه ریختهگری هی تَاًذ پبیگبّی هطوئي ٍ قبثل اعتوبد ثزای
اًتطبر ًَآٍریّبی علوی ٍ صٌعتی ٍ یبفتِّبی پژٍّص ّبی اصیل ثٌیبدی ٍ کبرثزدی هحققبى داخل ٍ خبرج کطَر ٍ ارجبع ثِ
آىّب ثبضذ.
ّز یک اس اعضبی ّیئت تحزیزیِ عالٍُ ثز هسئَلیت هطتزک در جذة ،اًتخبة ٍ داٍری هقبالت ،دثیزی تخصصی ثخصّبیی اس
ضبخِّبی ریختِگزی ًظیز فَالد ،چذى ،آلَهیٌین ،اًجوبد ،فزآیٌذّبی تَلیذ ٍ  .........را ثزعْذُ دارًذ تب ثذیٌسبى ،سبختبر ٍیژُ،
سزدثیزی ٍ دثیزاى یک پژٍّطٌبهِ ثب گستزُ تحقیقبتی پزداهٌِ را جبهعیت ثخطٌذ.
تذاٍم اًتطبر پژٍّطٌبهِ ریختِگزی ًیبسهٌذ حوبیتّبی گستزدُ علوی ،فٌیً ،قذ ٍ پیطٌْبد توبهی کَضٌذگبى علن ٍ فٌبٍری
ریختِگزی در ایزاى ٍ جْبى است.
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