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بر اساس مجوز نامه شماره  3/0194/084مورخ  40/99/00کمیسیون نشريات علمیي کشیور نشیريه «علیوم پايیه دانشیگاه
اصفهان» حايز شرايط دريافت درجه علمي –پژوهشي شناخته شد .طبق نامه میديرک پژوهشیي وزارت علیوم تحایایات و
فناوری به شماره  340/99/3مورخ  88/0/04اين نشريه به صورت دو نشیريه تصصصیي اجیازه انتشیار يافیت کیه «نشرريه
پژوهشهاي چينهنگاري و رسوبشناسي» يکي از اين دو نشريه است .بر اساس نامه مذکور ايین نشیريه بیا حفیب سیاباه
دارای درجه علمي – پژوهشي است .اين نشريه طبق مجوز شماره  3/98/039038میورخ  9319/90/4کمیسییون نشیريات
علمي کشور دارای درجه علمي – پژوهشي است.

يشود:
متن كامل نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه و فهرست م 
سايت اختصاصي نشريه

http://jssr. ui.ac.ir
http://www.ISC.gov.ir

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم
ابسکو :میزبان پايگاههای اطالعاتي
اولريخ :راهنمای بینالمللي نشريات ادواری

http://www.ebscohost.com
http://Ulrichsweb.serialsolutions.com

سايت اينترنتي جهاد دانشگاهي
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بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

ايندکس کوپرنیکوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشي با دسترسي آزاد

http://www.doaj.org

گوگ پژوهشگر

http://scholar.google.com

سايت فاکتور :نمايه استنادی نشريات علمي

http://www.citefactor.org

دانشگاهي با دسترسي آزاد
نمايه جهان علمي آلمان
فهرست کتابصانه دانشگاه استنفورد

http://www.sciwindex.com
http://searchworks.stanford.edu

فهرست جهاني وردکت
نمايه اينفوبیس

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابصانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستي8940343009 :

http://www.worldcat.org
http://www.infobaseindex.com

شماره تماس
)439(34130942
)439(34130944
jssr@res.ui.ac.ir

فهرست

پتروگرافي و ژئوشيمي سنگ هاي رسوبي سيليسي -آواري سازند پادها در برش خوشييالق،

42-8

البرز شرقي :كاربردي براي تحليل خاستگاه
مهدی حسیني؛ مهدی جعفرزاده؛ علي طاهری؛ حامد زندمادم
محيط رسوبي ،چينهنگاري سکانسي و ژئوشيمي عنصري سازند تلهزنگ در جنوب كرمانشاه

21-45

محمد شاللوند؛ محمد حسین آدابي؛ افشین زهدی
زيستچينهنگاري نهشتههاي دونين پاياني -كربونيفر آغرازين در بررش مينران ،شرمالشررق

74-23

شاهرود ،البرز شرقي
طاهره پرويزی؛ علي بهرامي؛ ساندرا کايسر؛ پیتر کونیگشوف
محيط رسوبي ،چينه نگاري سکانسي ،دياژنز و ژئوشيمي سازند كربناتۀ روته در بررش شرمال

801-79

مهاباد
يوسف محمدی مادس؛ رحیم مهاری؛ رحیم شعبانیان؛ عادل نجف زاده
بررسي ارتباط ريزرخساره ها ،محريط رسروبي ،ديراژنز و كيفيرت م زنري سرازند ميشرري

892-803

سنومانين آغازين -تورونين) در ميدان نفتي اسفند (سيري) ، (Eشمال خاوري خليج فارس
کیامرث حسیني؛ پیمان رضائي؛ سجاد کاظم شیرودی؛ محمد معیني
الگوي پراكنش فلزات سنگين در رسوبات آبراههاي منطقۀ بايچهباغ ،شمالغرب زنجان
نشمی ظاهری؛ يونس خسروی؛ میرعلي اصغر مصتاری؛ عباسعلي زماني

850-895

