سال دهم ،شماره سوم ،پاییز 1398
شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2251 - 6530 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك083x – 2252 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر رحمتاهلل هوشمند

دكتر امین خدابخشیان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

hooshmand_r@eng.ui.ac.ir

aminkh@eng.ui.ac.ir

کارشناس نشريه

دبیران تخصصی

زهرا ظهرابی
isee@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر امین خدابخشیان

دكتر عباس شیخی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شیراز

دكتر رحمتاهلل هوشمند

دكتر محمد تشنه لب

دانشگاه اصفهان

دانشگاه خواجه نصیرالدين طوسی

دکتر سید عباس طاهر
دانشگاه کاشان

دكتر ابراهیم افجهاي
دانشگاه شهید بهشتی

دكتر احساناله كبیر

دكتر حسین سعیدي

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی اصفهان

دكتر سید علیرضا سیدين

دكترفريد شیخاالسالم

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دكتر محمد مهدي فاتح

دكتر محمود جورابیان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه شهید چمران اهواز

دكتر قاسم میر جلیلی

دكتر عباس شواليی

دانشگاه يزد

دانشگاه علم و صنعت ايران

دكتر سید ابراهیم حسینی

دكتر محمد عطايی

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانشگاه اصفهان

دكتر پیمان معلم

دكتر بهزاد میرزائیان دهکردي

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

هوش محاسباتی در مهندسی برق بر اساس ابالغیه شماره  89/3/11/15758مورخ  1389/06/15کمیسیون بررسی
نشريات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری،و بر اساس عقد تفاهمنامه بین دانشگاه اصففهان و دانشفگاههفای
کاشان ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،صنعتی شاهرود ،شیراز ،خواجه نصیرالدين طوسی ،دارای درجفه علمفی
پژوهشی و شماره استاندارد بینالمللی  2251 - 6530از سازمان اسناد و کتابخانه ملفی جمهفوری اسفالمی ايفران
است.

یشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرسانی زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه

http://isee. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسكو :میزبان پايگاههای اطالعاتی
اولريخ :راهنمای بینالمللی نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

ايندکس کوپرنیكوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی8174673441 :

http://www.doaj.org

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

فهرست
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