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نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  2/11/3002مـور  1211/13/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــو تح ی ـــــــــات و انـــــــــاوری 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
پیا نور مرکز اصفهان تبريز شهید بهشتل صنعتل شاهرود و اردوسل 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
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راهنمای بینالمللی نشریات ادواری
فهرست كوپرنیكوس (فهرست نشریات برتر)
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http://journals.indexcopernicus.com
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http://www.doaj.org
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كمپلكس افیولیتی كهنوج
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