دکتر حقیقی ،محمد (دانشگاه صنعتی سهند)
دکتر خدیوپارسی ،پریسا (دانشگاه تهران)
دکتر دهنوی ،محمدعلی (دانشگاه امام حسین(ع))
دکتر شجاع الساداتی ،سید عباس (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر شفیعی ،سیروس (دانشگاه صنعتی سهند)
دکتر شهیدزاده ،منصور (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
دکتر ضمیر ،مرتضی (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر عالیی ،ابراهیم (پژوهشگاه صنعت نفت)
دکتر غفوری ،مرتضی (دانشگاه امام حسین(ع))

دکتر احسانی ،محمدرضا (دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر آقابراری ،بهزاد (پژوهشگاه مواد و انرژی)
دکتر باکری ،غالمرضا (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
دکتر بهرامیان ،علیرضا (دانشگاه صنعتی همدان)
دکتر پازوکی ،محمد (پژوهشگاه مواد و انرژی)
دکتر تقیذوقی ،علی (پژوهشگاه صنعت نفت)
دکتر جعفریزاده ،هدی (دانشگاه صنعتی سهند)
دکتر جعفرینصر ،محمدرضا (پژوهشگاه صنعت نفت)

سخن سردبیر

هيئت داوران نشريه اين دوره

دکتر فخرائیان ،حسین (دانشگاه امام حسین(ع))
دکتر فضائلی ،رضا (دانشگاه آزاد اسالمی -تهران جنوب)
دکتر قنبری ،شهرام (دانشگاه تهران)
دکتر محبعلی ،قاسم (پژوهشگاه صنعت نفت)
دکتر موسوی ،محمود (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر موقرنژاد ،کامیار (دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
دکتر نوروزبیگی ،رضا (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر هاشمیپور رفسنجانی ،حسن (دانشگاه شهید باهنر)

سخن سردبیر
جذب مغزها
موضوووف او

مغزهووا كشووو وسوهووطر مبو  ،وووو

هخن نيها

هانرها وا آن تحلسلهای و منر ی صو ت گ اطور
حالي كر موضوف وسسا جدیت

ميگس .

وسووسا

وز گط یعني جوب

مغزهووا كرط و مب و  ،توود هووه .جووب مغزهووا ینوود
ید موضوف وسچسد
هه.

ك

معضل وز گ جطرواى تو ف وور دو نروایي

هو كشوو وایود هوادطا مناهو

نس ها تحصسل
تو ن ىوس

وور منووو جوب

تو نرند آن جامعر یجا تو تا وطوو ن

جهه توهعر وسش اه

قعسه ن ا ناوبی
گسووط

ح و

ی ق

یو

ی ن وویژ

(تامل نشگا ها آ
جامع كا و
غال اً
تد كر
ددمات
نسووا

 ٠٣صد آنها

تطرها ان

تو نای

حالي كر ی آما حاكي آن هه كر وبی ش ی مسز ن نشجو
و هووواك یووود و نامووور یوووز جوووامع و هووواك نسو وا كشوووو
جووب

قطصووا

ش اووز

دس

نشگا ها ى

م كز غس نطفاى

لط

وسام نوو

نسسطند.

توهعر هرزمان م كز جوب

ىو

حاال و ه

لط

نا مسد

نشوگا هوا

جلوگس

جد

مه

ی ق

هه كر كنون كر موا قوا وور

ا

ش تو نرنود تود یو چگونور قوا وور

مغزها یا آن هخهت جب مطخصصوان دوو

دا ج كشو دو هس وو  .مسلراً تا مان كور توهوعر صونعه كشوو

صونعه كشوا

هادطا مطناه وا آن ور جو نساید م ان جب مغزهوا نس هوا

نو آمودطگوان

ه مایرگوب

گز اوي

ن آمودطگوان هجووم نوامطو ن

جویندگان كا هسوطس كور ىرومواً مطخصوص تحصوسل كو
وووا ىوويم نسووا یوود نشووگا

ی نس ها وا

موج وات هو دو گ

حالي كر ال مور یو

كوور مطأهووفانر توووجهي ووور آن م ووب ل نشوود هووه.

نطسجر تاهد تد وسسا یا

ت هو توهووعر

جب ه مایرگب

جطراى ور منووو ووركوا گس
م ور مدی یه و نامر یز

اعالسطهوا

ور ترا ميآید.

هطعد آنهوا
غس

حود

مهنده مشغول ور تحصوسل نود.

جب نس ها مطخصص دو نر واتوس

هطاند های ال م و دو

هه .تحقق ی

 ٥٤صد نشوجویان اعلو

وووس

توطرهوا ىلووم نسوان

م كوز

) هطخوش گسط ش كري چشرگس ی تد ند گ چور

اا

جانوو

ی هووه كوور ضو

و نامرها دو هسطند.
هالها

ت ىلوووم تحقسقووات انووا

اا جطراى وهو گ اوه.

چووا چو نوووامي هداوود وخوووو قووا ووور جووب

وركا گس

مطقاضسان تامل ا
ئوور توود

تو نرند تایسطر هجوم مي آ ند .ونا وو آموا

صو ت نگ اطر هوه ااقود هو گونور مزیوه نسو

هه كر كشو ها وسشو اطر

نس ها مطخصص هطفا

م كزی صنعط ور تعد معد نسو

مطخصوص هوسل ىوسرو

یووا م كووز وژ هش و

نود.

یووا ت و كه

دا ج

وه و اا جطرواى صوو ت نگسو

مطخصص ا ه نخو هد تد مطأهفانر وایسوط تواهد او
مغزها ه دو گ اا غ لطحصسين دو واتوس

وسشوط

جوب مغزهوا وور

ىنو ن معضل وز گ جطراى هرچنان واق وراند.
دکتر محمدرضا احسانی
عضو هیئت تحریریه و عضو هیئت علمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
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