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پژوهش

رسوبشناسي

علمي – ژپوهشي
سال سي و دوم ،شماره پياپي  ،65شماره چهارم ،زمستان 9315

شماره استــاندارد بيـنالمللــی چاپی8007-8777 :
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك8282-7008 :
مدير مسئول

سردبیر

دكتر علي صيرفيان

دكتر حسين وزيري مقدم

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

seyrafian_ali@yahoo.com

avaziri7304@gmail.com

کارشناس نشريه
نيلوفر محمدطاهري

jssr@res.ui.ac.ir
هیات تحريريه
دكتر علي صيرفيان

Iliana Boncheva
Sofia, Bulgaria

دانشگاه اصفهان

Ezat Heydari
University, Mississippi, USA

دكتر عزيزاله طاهري

Francisco Javier Vega
University of Mexico

دانشگاه صنعتي شاهرود
دكتر اسداله محبوبي
دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر ناصر ارزاني
دانشگاه پیام نور اصفهان
دكتر مهدي يزدي
دانشگاه اصفهان

دكتر حسين وزيري مقدم
دانشگاه اصفهان

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

http://www.SID.ir

بانك اطالعات نشريات کشور

http://www.magiran.com

ايندکس کوپرنیکوس ( فهرست مجالت برتر)

http://journals.indexcopernicus.com

دوآج :فهرست مجالت پژوهشي با دسترسي آزاد
گوگ پژوهشگر
سايت فاکتور :نمايه استنادی نشريات علمي
دانشگاهي با دسترسي آزاد
نمايه جهان علمي آلمان
فهرست کتابصانه دانشگاه استنفورد

http://www.doaj.org
http://scholar.google.com
http://www.citefactor.org
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



ريزرخساره ها ،محيط رسوبي و تغييرات نسبي سطح آب دريا در سازند روته ،برش هراي سنگسرر و

82-9

مکارود ،البرز مركزي
لیلي بسطامي؛ میررضا موسوی؛ محبوبه حسیني برزی



66-81
محيط رسوبي و چينهنگاري سکانسي نهشتههاي ژوراسيک مياني :مطالعه مروردي از بررش ناويرا در
غرب بجنورد ،غرب كپه داغ
ندا سرباز؛ اسداله محبوبي؛ رضا موسوی حرمي؛ محمد خانه باد



زيست چينهنگاري سازند آب دراز در برش چينهشناسري شري (شرمال شررب بجنرورد) برر مبنراي

66-64

فرامينيفرهاي پالنکتون
محمد حسن کاظم زاده؛ عباس صادقي؛ محمد حسین آدابي؛ هرمز قالوند



26-64
شواهد چينه نگاري و رسوبي گسترش حوضه بين شلفي آپتين در زون ساختاري زاگرس ،شمال منطقه
فارس
ندا خوشفام؛ حسین رحیم پور بناب؛ داود جهاني؛ داود مرس نژاد



پتروگرافي و دياژنز ماسهسنگهاي سازند پادها (دونين زيرين-مياني) در برش بوژان ،حوضه رسوبي

998-24

بينالود ،شمال شرب ايران
مهدی رضا پورسلطاني



تطابق زيست چينهنگاري و مجموعههاي فرامينيفري تواليهاي اليگوسن در حوضه فارس
طاهره حبیبي

936-993

