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دكتر حسين وزيري مقدم
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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 «نشرريه 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 نشريه در پايگاههاي اطالعرساني زير نمايه 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

آثار توأم فرايندهاي رسوبي و دياژنزي بر توزيع گونههاي سنگي در سيستم طبقرهبنردي پتروفيزيکري

01-0

لوسيا؛ مطالعة موردي :سازندهاي داالن و كنگان
ندا شاکره؛ حسین رحیم پور بناب؛ وحید توکلی و الهام حاجی کاظمی

زيستچينهنگاري سازند پابده در ميدان نفتي پارسي (فروافتادگي دزفول ،جنوب غرب ايران)

01-00

معصومه سبك رو؛ محمد وحیده نیا؛ محمدحسین آدابی و نسرين هداوندخانی

رخساره ها و محيط رسوبي سازند آيتامير در دشت گرگان :مدلي از محيط حاشية سراحلي زيرر نفرو

67-00

امواج
محمود شرفی؛ بیژن بیرانوند؛ ارسالن زينل زاده؛ ئارام بايت گل؛ مهران مرادپور و پوريا کهنسال

مدلسازي سازند آسماري به منظور تعيين ميزان توليد كربنات و تأمين رسوب و پارامترهاي مؤثر بر آن

67-66

در ميادين نفتي انتخابي دشت آبادان
الهام اسده مهماندوستی؛ سمیه لشگره؛ سید علی معلمی و جهانبخش دانشیان

زيستچينهنگاري ،زيسترخسارهها و ديرينهبوم شناسي نهشته هاي دونين پسين (سازند خوشيريال )

008-66

برپاية كنودونتها در شمال شر ايران (حوالي بجنورد و جاجرم)
فاطمه جعفربیگلو؛ محمودرضا مجیده فرد؛ بهاءالدين حمده؛ افشین اصغره و مهران آرين

پتروگرافي و تاريخچة دياژنتيکي ماسهسنگ هاي سازند شوريجه (كيمرريجين پسرين -هراتريوين) در
برش اسطرخي ،حوضة رسوبي كپهداغ ،شمال شر ايران
مهده رضا پورسلطانی

007-006

