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ن شريات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،و بر اساس عقد تفاهمنامه بوین دانشوگاه اصوفهان و دانشوگاههوای
کاشان ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،صنعتی شاهرود ،شیراز ،خواجه نصیرالدين طوسوی ،دارای درجوه علموی
پژوهشی و شماره استاندارد بینالمللی  2251 - 6530از سازمان اسوناد و کتابخانوه ملوی جمهووری اسوالمی ايوران
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ساي ت اينترنتی جهاد دانشگاهی
بانك اطالعات نشريات کشور
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http://www.doaj.org

شماره تماس
) 031(37934335
) 031(37932177
isee@res.ui.ac.ir
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