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شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك8282-7008 :
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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
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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.
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ساختمان کتابصانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
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http://www.worldcat.org
http://www.infobaseindex.com

شماره تماس
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رسوبات بادي نهشته شده در درياچۀ هامون؛ نشانگر فراواني و شدت توفانهاي گردوغبار سيستان از
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انتهاي آخرين يخبندان تاكنون
محمد علي حمزه؛ محمد حسین محمودی قرائي؛ حمید علیزاده الهیجاني؛ رضا موسوی حرمي؛ مرتضي جمالي



24-42
ريزرخساره ها ،محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند قم در چاه يورتهشاه 6-و برر

سریحي

مورهكوه (جنوب تهران)
محمود جاللي؛ عباس صادقي؛ محمدحسین آدابي
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كوه رضاآباد (جنوب غربري
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بهرام راضي علیپور؛ علي بهرامي؛ مهدی يزدی



42-63
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داغ) بر اساس نانوفسيلهاي آهکي
اعظم غالمي فرد؛ انوشیروان لطفعلي کني؛ اعظم ماهاني پور
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حسین هاشمي؛ شهرزاد سپیده دم؛ روح اهلل حسین زاده
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