
 

 

 مقالات برگزیده هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

 

 با سلام و احترام.

شگاه دان)شاره ها  جدهمین کنفرانس دینامیکتعدادی از مقالات ارائه شده در هبدینوسیله به اطلاع می رساند 

علوم کاربردی و "در مجله با توجه به نظر داوران جهت چاپ احتمالی  (،8931شهریور ماه  ،فردوسی مشهد 

 پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده اند. -نشریه علمی "محاسباتی در مکانیک

از نویسندگان این مقالات  انتهای این اطلاعیه آورده شده است.جدول اوین آنها در عن و کد مقالات برگزیده

علوم کاربردی و "را مطابق فرمت مجله  خوددر صورت تمایل نسخه کاملتری از مقاله  شوددرخواست می

تا تاریخ   ferdowsi.um.ac.ir-https://mechanicجله به نشانی:  در سایت م "محاسباتی در مکانیک

انصراف از چاپ مقاله  . بدیهی است عدم بارگذاری مقاله تا تاریخ فوق به منزلهبارگذاری نمایند 93/3/8931

 "علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک"در مجله خواهد بود. توجه شود که بدلیل ضوابط انتشار در مجله 

ضمنا مقالات تنها به زبان فارسی در  نسخه ارائه شده در کنفرانس باشد. تواند عیناًنسخه بارگذاری شده نمی

 این مجله قابل چاپ هستند.

 با تشکر،

 ندیده فردمحمد پس

 جدهمین کنفرانس دینامیک شاره هادبیر علمی ه
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