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بر اساس مجوز نامه شماره  3/0194/084مورخ  40/99/00کمیسیون نشريات علمیی کشیور نشیريه «علیوم پايیه دانشیگاه
اصفهان» حايز شرايط دريافت درجه علمی شناخته شد .طبق نامه مديرکل پژوهشی وزارت علیوم تحییییات و فنیاوره بیه
شماره  340/99/3مورخ  88/0/04اين نشريه به صورت دو نشريه تخصصی اجازه انتشار يافت که «نشرریه پرهوه هراي
چينهنگاري و رسوبشناسي» يکی از اين دو نشريه است .بر اساس نامه مذکور اين نشیريه بیا حفیا سیابیه داراه درجیه
علمی است .اين نشريه طبق مجوز شماره  3/98/039038مورخ  9319/90/4کمیسیون نشريات علمی کشیور داراه درجیه
علمی است.

يشود:
متن كامل نشریه در پایگاههاي اطالعرساني زیر نمایه و فهرست م 
سايت اختصاصی نشريه

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

پايگاه استناده علوم جهان اسالم
ابسکو :میزبان پايگاههاه اطالعاتی
اولريخ :راهنماه بینالمللی نشريات ادواره

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

سايت اينترنتی جهاد دانشگاهی

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

ايندکس کوپرنیکوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشی با دسترسی آزاد

http://www.doaj.org

گوگل پژوهشگر

http://scholar.google.com

سايت فاکتور :نمايه استناده نشريات علمی

http://www.citefactor.org

دانشگاهی با دسترسی آزاد
نمايه جهان علمی آلمان
فهرست کتابخانه دانشگاه استنفورد

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

فهرست جهانی وردکت
نمايه اينفوبیس

نشاني پستي
اصفهان ،خیابان هزارجريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزه ،معاونت پژوهش و
فناوره ،اداره انتشارات
کد پستی8940343009 :

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

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

فهرست
مطالعة ریزرخساره ها و فرایندهاي دیاژنزي سازند آسرماري در ميردان نفتري خشرت برا ت كيرد برر

44-0

خصوصيات مخزني مطالعة موردي :حوضة رسوبي زاگرس ،فارس ،جنوب غرب ایران
رقیه فالح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی و آرمین امیدپور

رخسارهها و محيط رسوبگذاري نهشتههاي كامبرین باالیي البرز مركزي ،عضرو  4و  4سرازند مريال

01-43

(سازند دهمال) با ت كيد ویهه بر سنگهاي نواري
مهده دارائی؛ ئارام بايت گل و فرزانه باقره

بررسي ت ثير رخساره هاي رسوبي و فرایندهاي دیاژنزي بر كيفيت مخزني سرازند عررب در ی ري از

01-00

ميادین نفتي جنوب خليج فارس
علی اسعده؛ مهده صرفی؛ علی ايمن دوست و مهده قانع عزآباده

بحران زیستي انتهاي پرمين مياني در برش درة همبست ،ناحية آباده ،جنوب غرب ایران و مقایسة آن با

001-00

رسوبات همزمان در شرق تتيس
سکینه عارفی فرد و سیما شاهین فر

بررسي ریزرخسارهها و تفسير محيط رسوبي نهشتههاي كوه مارك

در شمال راور (استان كرمان)

048-004

مدينه کیانی شاهونده و احمد لطف آباد عرب

تعيين رخسارههاي دیاژنزي و كيفيت مخزني ماسهسنگهاي سازند گردوان در چراههرایي از ميرادین
غربي دشت آبادان
فاطمه رمضانی؛ محبوبه حسینی برزه؛ جواد هنرمند و عباس صادقی

033-040

