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شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك8282-7008 :
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دانشگاه اصفهان
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کارشناس نشريه
نيلوفر محمدطاهري

jssr@res.ui.ac.ir
هیات تحريريه
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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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نمايه جهان علمي آلمان
فهرست کتابصانه دانشگاه استنفورد

http://www.doaj.org
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نمايه اينفوبیس
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فهرست



چينهشناسي و معرفي زونهاي زيستي جديد در برش تنگ حتي (زون ايذه ،خوزستان)

61-6

نسرين هداوندخاني؛ عباس صادقي؛ محمد حسین آدابي؛ علیرضا طهماسبي سروستاني



خاستگاه رسوبات سيليسي آواري سازند باقروق در ايران مركرزي براسراس ملالعرات پتروفرافري و

04-63

ژئوشيميايي :ارتباط آن با وضعيت تکتونيکي حاشيه فعال جنوب اوراسيا
سیده حلیمه هاشمي عزيزی؛ پیمان رضايي؛ سید رضا موسوی حرمي؛ مهدی جعفرزاده؛ مهدی مسعودی



پالينواستراتيگرافي و پالئواكولوژي نهشتههاي ژوراسري

ميراني در جنروبشررقي مراهره ،براسراس

60-06

پالينومورفهاي خشکي
فرشته سجادی؛ سمیه درمنکي فراهاني



18-66
ت أثير تکتوني

نم

در تاقديس كورده بر تغييرات ضخامت ،رخسارههرا ،محرير رسروبي و ديراژنز

سازند سروک (فارس ،زافرس)
رعنا پرورش؛ سید رضا موسوی حرمي؛ محمد خانه باد؛ علیرضا پیريايي؛ محمد حسین اصیلیان



تعيين الگوي سکانسي مناسب براي جدايش واحدهاي مخزني در عضو داالن بااليي ،بخرش مركرزي

644-19

خليج فارس
وحید توکلي؛ حسین رحیمپور بناب؛ محیا عباسي



محير رسوبي و دياژنز سازند نايبند در برش بلبلوئيه ،شرق كرمان
زهرا کالنترزاده

666-646

