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  »اللهم صل علی محمد و آل محمد «

تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، دانشگاه تهران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهید  دانشگاه

فت، دانشگاه صنعتی اصفهان، باهنرکرمان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعت ن

خواجه نصیرالدین طوسی،  دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه  یدانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعت

، دانشگاه یزد، دانشگاه خلیج )س(عالمه طباطبائی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه الزهرا 

محقق اردبیلی، دانشگاه صنعتی بابل،  دانشگاهاه خوارزمی، دانشگاه گیالن، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، فارس، دانشگ

دانشگاه اراك، دانشگاه ارومیه، دانشگاه ایالم، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه یاسوج، دانشگاه ریاضی و کامپیوتر 

، دانشگاه )ره(خمینی  امالمللی ام ب، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بینخوانسار، دانشگاه بجنورد، دانشگاه بنا

تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشگاه تربت حیدریه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه صنعتی اراك، دانشگاه 

دانشگاه صنعتی سیرجان، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشگاه صنعتی بیرجند، دانشگاه صنعتی جندي شاپور، 

دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه صنعتی سهند، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه علم وفناوري مازندران،  شاه،صنعتی کرمان

منابع طبیعی  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،  دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشگاه علوم کشاورزي و

گرگان، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فسا، دانشگاه فناوري هاي نوین سبزوار، دانشگاه قم، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی 

رامین خوزستان، دانشگاه کوثر، دانشگاه گرمسار، دانشگاه گلستان، دانشگاه گنبد کاووس، دانشگاه مراغه، دانشگاه مالیر، 

وفناوري هاي نوین گلبهار، دانشگاه نهاوند، دانشگاه نیشابور، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه هنر، دانشگاه دانشگاه مهندسی علوم 

هنر اسالمی تبریز، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنرشیراز، دانشکده کشاورزي ومنابع طبیعی داراب، دانشکده فنی و مهندسی 

 انشگاهتحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته، دانشگاه اردکان، دگلپایگان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان، دانشگاه 

انشگاه جیرفت، دانشگاه حکیم سبزواري، دانشگاه دامغان، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، دانشگاه جهرم، د

صداوسیما، دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه رازي، دانشگاه زابل، دانشگاه زنجان، دانشگاه فرزانگان سمنان، دانشگاه 

سمنان، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان،  دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادي،  دانشگاه  ازرون،تفرش،  دانشگاه سلمان فارسی ک

العظمی حائري میبد، دانشگاه ولی ... سجاد، دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان عقیق، عالمه محدث نوري، دانشگاه آیت ا

، دانشگاه والیت، دانشگاه )ره(ي العظمی بروجرد...رفسنجان، دانشگاه بزرگمهر قائنات، دانشگاه حضرت آیت ا)عج(عصر 

، دانشگاه صنعتی شهداي هویزه، دانشگاه مهندسی فناوري هاي نوین )س(قم، دانشگاه حضرت نرجس ) س(حضرت معصومه

، مجتمع آموزش )ص(قوچان، مجتمع آموزش عالی اسفراین،  مجتمع آموزش عالی بم، مجتمع آموزش عالی پیامبراعظم 

  ش عالی زرند، مجتمع آموزش عالی سراوان جام، مجتمع آموز تعالی ترب

  معاونین محترم دانشگاههاي سراسر کشور

  تغییر در گروه مولفان در مقاالت نشریات دانشگاه اصفهان  :موضوع

 با سالم و احترام

هیئت علمی دانشگاههاي سراسر کشور درخصوص تغییر در   با توجه به درخواست هاي مکرر دانشجویان و اعضاء محترم

بر اساس قوانین نشر و ضوابط این دانشگاه،  وه مولفان مقاالت ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان،  به اطالع می رساندگر

خواهشمند است ضمن اطالع . امکان تغییر ترتیب، تعداد و مرتبه علمی مولفان و تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد

قابل ذکر . اطمینان حاصل گردد  محترم  آن دانشگاه به اطالع از قوانین دستور فرمایید قبل از ارسال مقاالت نسبت رسانی،

به زبان هاي فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی در رشته ها و زمینه هاي  پژوهشی دانشگاه اصفهان - نشریه علمی 36است 
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  امیر رحیمی

  معاون پژوهش و فناوري دانشگاه

 


