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شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی1112 - 0195 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك1311 – 1921 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر سیدمحسن طباطبایی منش

دكتر قدرت ترابی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

tabataba@sci.ui.ac.ir

torabighodrat@sci.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
دكتر منصوره قضاوی
دانشگاه اصفهان
petrology@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر ناصر ارزانی
دانشگاه پیام نور اصفهان

دكتر علی اصغر سپاهی گرو
دانشگاه بوعلی سینا

دكتر داریوش اسماعیلی

دكتر محسن مؤذن

دانشگاه تهران

دانشگاه تبریز

دكتر صدرالدین امینی

دكتر سید احمد مظاهری

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمود خلیلی

دكتر حسین مهدیزاده

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دكتر علی درویشزاده

دكتر ایرج نوربهشت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

دانشگاه اصفهان

دكتر محمد رهگشای
دانشگاه شهید بهشتی

نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  2/11/3002مـور  1211/13/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــوی ،تحریرـــــــــات و نـــــــــاوری ،دارای در ـــــــــه
علال-پژوهشل و شااره استاندارد بینالاللـل ( 3331-0310نسـهه اـاپلو و شـااره اسـتاندارد
بینالاللل ( 3233-3113نسهه 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،

021(26921171و

ساختاان کتابهانه مرکزی ،معاونت پژوهش و

021(26923166و

ناوری ،اداره انتشارات
کد پستل1161762111 :

petrology@res.ui.ac.ir
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فهرست
 سنگشناسی ،زمینشیمی و خاستگاه زمینساختی سنگهای آلكالن در منطقه جاللآباد زرند (استان كرمان)1-02 :
نشانههایی از كافتزایی پالئوتتیس در ایران مركزی
یوسف وصالی؛ داریوش اسماعیلی؛ فاطمه سپیدبر؛ مریم شیبی؛ شجاالدین نیرومند
 سنگشناسی و زمینشیمی برخی سنگهای گرانیتوییدی و حد واسط جنوبباختری منطقه قروه (كردستان)

01-44

فرهاد آلیانی؛ محمد معانی جو؛ زهرا صبوری؛ میرمحمد میری
 سنگشناسی ،زمینشیمی ،سنسنجی به روش  U-Pbو ایزوتوپهای  Sr-Ndسنگهای آذرین منطقه اكتشافی 44-02
طال -مس پورفیری تنورجه (شمالخاوری كاشمر)
سیده راضیه حسینی؛ محمد حسن كریم پور؛ آزاده ملكزاده شفارودی
 نقش آالیش پوستهای و جدایش بلوری در پیدایش سنگهای آتشفشانی ائوسن منطقه جیرنده (شمالباختری 01-02
قزوین)
سیده سمیه تیموری؛ حبیب اهلل قاسمی؛ عباس آسیابانها

 زمینشیمی و سنگزایی سنگهای آتشفشانی كرتاسه در جنوب و جنوبباختری شهرستان گرمی 01-112
(شمالباختری ایران)
محمد مبشرگرمی؛ مهراج آقازاده؛ منیره خیرخواه؛ غالمرضا احمدزاده
 سنگشناسی اسكارنهای شمالی و جنوب باختری قزآن (جنوب قمصر) با تاكید بر مینرال شیمی گارنت و 111-120
پیروكسن
ماریا چاویده؛ محسن طباطبایی منش؛ محمدعلی مكی زاده
 شیمی كانی ،دمافشارسنجی و جایگاه زمینساختی ماگمای سازندة سنگهای آتشفشانی كرتاسه پسین منطقه 122-164
كجید (جنوب الهیجان ،البرز شمالی)
مرتضی دالوری؛ راضیه مرادی؛ امیرعلی طباخ شعبانی

 بررسی شیمی كانی ،دمافشارسنجی و سنگزایی سنگهای میگماتیتی منطقه همدان

164-102

علی اصغر سپاهی گرو؛ سیده راضیه جعفری؛ محسن مؤذن؛ حسین شهبازی
 سنگزایی و زمینشیمی توالی آتشفشانی ائوسن شمالخاوری زنجان :با نگرشی بر ماگماتیسم مرز فعال قارهای 101-026
در پهنه البرز-آذربایجان


فرزانه خادمیان؛ ایمان منصف؛ محمد رهگشای
سنگشناسی و زمینشیمی تودههای نفوذی منطقه خانچای -علیآباد (زیرپهنه طارم ،خاور زنجان)
عارفه سعیدی؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین كوهستانی ی

020-022

