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 نمايند امتیاز داده مي شودرعايت را زير تنها به مقاالتي که فرمت در امور مربوط به حوزه پژوهش و فناوري 

دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر

  
Department of Electrical and Computer Engineering 

       Department of Mathematical Sciences رياضي علوم دانشکده

 Department of Chemistry دانشکده شیمي

 Department of Industrial and Systems Engineering مهندسي صنايع و سیستمهادانشکده 

 Department of Civil Engineering دانشکده مهندسي عمران

 Department of Physics دانشکده فیزيک

 College of Agriculture دانشکده کشاورزی

   Department of Biotechnology, College of Agriculture زيست فناوريگروه 

 Department of Rural Development,  College of Agriculture گروه توسعه روستايي

 Department of Horticulture, College of Agriculture گروه باغباني

 Department of Irrigation, College of Agriculture آبمهندسي گروه 

 Department of Plant Protection, College of Agriculture گروه گیاه پزشکي

 Department of Soil Sciences, College of Agriculture خاکعلوم گروه 

 Department of  Animal Sciences, College of Agriculture گروه علوم دامي

  Department of Farm Machinery, College of Agriculture گروه ماشینهاي کشاورزي

 Department of Food Sciences and Technology, College of     صنايع غذائي و گروه علوم

Agriculture 

 Department of Agronomy and Plant Breeding, College of گروه زراعت و اصالح نباتات

Agriculture 

 Department of Mechanical Engineering دانشکده مهندسي مکانیک

 Department of Chemical Engineering دانشکده مهندسي شیمي

 Department of Mining Engineering  دانشکده مهندسي معدن 

 Department of Materials Engineering  دانشکده مهندسي مواد

 Department of Natural Resources دانشکده منابع طبیعي

 Department of Textile Engineering   دانشکده مهندسي نساجي 
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 Research Institute for Information and Communication پژوهشکده فناوری ارتباطات و اطالعات

Technology  

  Research Institute for Subsea Science and Technology زيردريا فناوریپژوهشکده علوم و 

 Research Institute for Water and Wastewater فاضالبپژوهشکده آب و 

 Research Institute for Biotechnology and Bioengineering پژوهشکده زيست فناوری و مهندسي زيستي

 Research Institute for Steel پژوهشکده فوالد

 Research Institute for Nanotechnology and Advanced پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته

Materials 

 Research Institute for Avionics اويونیک پژوهشکده

  Research Institute for Transportation پژوهشکده حمل و نقل

 

 

 

 

 

  Center of Information Technology مرکز فناوری اطالعات

  Center of Islamic Sciences and Persian Literature مرکزمعارف اسالمي و ادبیات فارسي

  Center of Physical Education مرکز تربیت بدني

  Center of English Language مرکز زبان

  Center of Educational Workshops      ارگاههای آموزشيکمرکز 

 Center of E-learning and Open Education مرکز آموزش های الکترونیکي و آزاد 

 

 

  

 Department of  Transportation Engineering دانشکده مهندسي حمل و نقل
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 :از آدرس هاي زير استفاده نمايند در گروه هاي مختلف انگليسي و فارسي مقاالت در پرديس دانشجويان

 

 : فارسي مقاالت ) الف

 .ايران ، 84156-83111  اصفهان اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس شيمي، گروه خانوادگي، نام و نام

 ايران. ، 84156-83111 اصفهان  اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس فيزيک، گروه خانوادگي، نام و نام

 ايران. ، 84156-83111 اصفهان  اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس مهندسي عمران، گروه خانوادگي، نام و نام

 ايران. ، 84156-83111 اصفهان  اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس مهندسي مکانيک، گروه خانوادگي، نام و نام

 ايران. ، 84156-83111 اصفهان  اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس مهندسي مواد، گروه خانوادگي، نام و نام

 ايران. ، 84156-83111 اصفهان  اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس مهندسي شيمي، گروه خانوادگي، نام و نام

 ايران. ، 84156-83111 اصفهان  اصفهان، صنعتي دانشگاه پرديس مهندسي صنايع، گروه خانوادگي، نام و نام
 

 : انگليسي مقاالت )ب

Chemistry group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, 

Iran 

 

Physics group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran 

 

Civil Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-

83111, Iran 

 

Mechanical Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 

84156-83111, Iran 

 

Materials Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 

84156-83111, Iran 

 

Chemical Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 

84156-83111, Iran 

 

Industrial Engineering group, Pardis College, Isfahan University of Technology, Isfahan 

84156-83111, Iran 
 


