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دكتر قدرت ترابی
دانشگاه اصفهان
torabighodrat@sci.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
فریبا هادیان
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دكتر ناصر ارزانی
دانشگاه پيام نور اصفهان
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نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  3/11/2003مـور  1388/12/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــوی ،تحریرـــــــــات و نـــــــــاوری ،دارای در ـــــــــه
علال-پژوهشل و شااره استاندارد بینالاللـل ( 2228-5210نسـهه اـاپلو و شـااره اسـتاندارد
بینالاللل ( 2322-2182نسهه الكترونیكو ا ،سا،مان اسناد و کتابهانـه ملـل اهـوری اسـالمل
ايران ملباشد.
نشــــريه پتـــــرولوژی ااصــــش هاكــــاری دانشــــگاههــــای اصــــفهان ،بــــوعلل ســــینا،
پیای نور مرکز اصفهان ،تبريز ،شهید بهشتل ،صنعتل شاهرود و ردوسل مشهد است.

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پایگاه اختصاصی نشریه پترولوژی

http://uijs.ui.ac.ir/ijp

بانك اطالعات نشریات كشور

http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.sid.ir

میزبان پایگاههای اطالعاتی
راهنمای بینالمللی نشریات ادواری
فهرست كوپرنیكوس (فهرست نشریات برتر)

http://www.ebscohost.com
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

فهرست نشریات پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی

http://www.doaj.org

شماره تماس

اصفهان ،خیابان هزار ريب ،دانشگاه اصفهان،

031(37934164و

ساختاان کتابهانه مرکزی ،معاونت پژوهش و

031(37932177و

ناوری ،اداره انتشارات
کد پستل8174673441 :

petrology@res.ui.ac.ir
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پترولوژی و ژئوشیمی تودههای نفوذی گابرویی و دیوریتی منطقه نبیجان (جنوبباختر كلیبر1-22 ،
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مرضیه بیاتی؛ داریوش اسماعیلی؛ سیده فاطمه فدوی؛ یوسف وصالی؛ رضا مقدور مشهور

مطالعه بلورهای زیركن :راهبردی برای تشخیص خاستگاه ،ماهیت و دمای تبلور ماگماهای ریولیتی


65-78

محبوبه جمشیدی بدر؛ صدرالدین امینی؛ نرگس سادات فرامرزی
پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی علیآباد دامن (رشتخوار ،خراسان رضوی)

79-98

علی اصغر سپاهی گرو؛ محمدامین شكوری؛ اشرف تركیان؛ صدیقه سالمی
 سنگنگاری و شیمی كانیها در مجموعه نفوذی طارم ،شمالخاوری زنجان
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قاسم نباتیان؛ مجید قادری؛ مریم هنرمند

سنگشناسی ،زمینشیمی و خاستگاه زمینساختی تودههای نیمهنفوذی كوه گورگور در شمالباختری

117-134

معدن طالی زرشوران (شمالباختر تكاب ،آذربایجانغربی


نیلوفر نایبی؛ داریوش اسماعیلی؛ منصور قربانی؛ یوسف وصالی
سنگشناسی ،ژئوشیمی و جایگاه زمینساختی تودههای نفوذی محدوده جنوبباختری سرخكوه

135-152

(بلوک لوت ،خاور ایران
احمد حسینخانی؛ محمد حسن كریمپور؛ آزاده ملكزاده شفارودی

شواهد حضور پیسنگ پركامبرین در منطقه گلگهر سیرجان (جنوب ایران

153-170

الهام صفرزاده؛ فریبرز مسعودی؛ جمشید حسن زاده؛ سیدمحمد پورمعافی

دما -فشارسنجی و جایگاه زمینساختی پیسنگ دگرگونی پركامبرین ایران مركزی در منطقه الخ
برقشی (جنوبباختر بردسكن ،خراسان رضوی)
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