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 به نام خداوند دانا و توانا

به زیرآوري چرخ نیلوفري را            درخت تو گر بار دانش بگیرد  

مختلف بر روي  هاي سازهجوامع بشري به ساخت  روزافزون نیازهايو  )سنگ( نیزم بین انسان و نیست که رابطهشکی 
سنگ، در درون سنگ و یا از سنگ باعث تولد شاخه جدیدي از علوم مهندسی تحت عنوان مکانیک سنگ گردید. مکانیک 

علوم نظري و کاربردي است که توانسته در حل مسائل و مشکالت مربوط به سنگ  هاي همکاريبارز  هاي نمونهسنگ یکی از 
و تشکیل  1960اعالم استقالل علم مکانیک سنگ در دهه  به دنبالبسیار سودمندي بردارد.  هاي قدمو مهندسی سنگ 

، متخصصین این رشته فرصت و مکانی براي تبادل اطالعات، تجربه و دانش را پیدا کردند. سنگ کیمکان یالملل نیبانجمن 
ه رشد و تعالی این رشته از علوم مهندسی کمک ب ها کنفرانسو  ها گردهماییمحلی، برگزاري  هاي انجمنلذا از طریق تشکیل 

 1374سال در با تشکیل انجمن مکانیک سنگ  نیز در ایران ،شد میحاصل  یالملل نیببه دنبال تحوالتی که در سطح  کردند.
ادل هم آوردن متخصصان این رشته و ایجاد کانونی براي تبمکانیک سنگ سعی در گرد یالملل نیباز انجمن  اي شاخه عنوان به

و  ها تالشمکانیک سنگ و مهندسی سنگ شد. علیرغم  نهیدرزماندیشه و تجربه و کمک به حل معضالت و مشکالت 
که همیشه جاي یک  رسید می به نظر المللی بینبرگزاري بیش از پنج کنفرانس ملی و  ازجمله آمده دست به هاي موفقیت

ه و تجربیات خود را با دیگران ب ها یافتهکرده و  نظر تبادلبتوانند از طریق آن  اندرکاران دستنشریه تخصصی که متخصصین و 
اشتراك گذاشته و مسائل و مشکالت جدید را براي بحث و بررسی بیشتر در جامعه مکانیک سنگ کشور مطرح نمایند، خالی 

 بود.

نی مجوز انتشار مجله تخصصی تحت طوال هاي تالشانجمن پس از  هاي مدیرهخوشبختانه با کوشش و همت اعضا و هیات 
از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اخذ  13/03/1396در تاریخ  52004/18/3با شماره  »نشریه مکانیک سنگ ایران«عنوان 

جامعه مکانیک سنگ  ، متخصصین و اعضااندرکاران دستشد. امید است که این نشریه بتواند با همکاري و مساعدت همه 
منظم و  طور بهمدیره انجمن مکانیک سنگ ایران اوران و هیاتدتحریریه، هیاتهیات دریغ بی هاي مایتحایران، تالش و 

ایران شود. شکی  مکانیک سنگ مهندسیارزشمند جامعه  هاي پژوهشنتایج تحقیقات و  کننده منعکس نامه فصل صورت به
که ضمن  رود مینیست که هر کاري در شروع نقایصی خواهد داشت لذا از اساتید، دانشجویان و کارشناسان محترم انتظار 

اعتالي جامعه مهندسی مکانیک سنگ که همگی ما جزئی از آن هستیم، یاري نمایند.  درراه، ما را ها کاستیگوشزد کردن 
اجتماعی که  تخصصی مشکالتالش آن صنف در حل به توانایی و اشتراك و ت اي فهحرشکی نیست که موفقیت یک صنف 

 دریغ نفرمایید. مارا از  هاي خود کمکو  ها راهنمایی امید است ، دارد.دنکن میدر آن زندگی 
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