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پژوهش

رسوبشناسي

علمي – ژپوهشي
سال سي و چهارم ،شماره پياپي  ،68شماره اول ،بهار 7931

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
تکامل محيط رسوبي و چينهنگاري سکانسي سازند سروک در منطقۀ الشتر (شمال لرستان)

78-7

الهام اسدالهي؛ افشین زهدی؛ علي رحماني؛ مجید میرزايي عطاآبادی

بررسي گذر پابده به آسماري بر اساس زيستچينهنگاري نانوفسيلهاي آهکي در يرال شرمالشرریي

93-73

تایديس گورپي ،استان خوزستان
سعیده سنماری

كاربرد دادههاي عنصري در بازسازي شررايط اكسيداسريون  -احيراي ديرينره سرازند یر در برر

66-97

خانيآباد ،جنوب خاوري كاشان
الهام اسدی مهماندوستي؛ جهانبصش دانشیان؛ نعمت اهلل مارگیر

ارزيابي نقشۀ حساسيت نسبت به فرسايش بر اساس رو

تصمي گيرري درختري (مطالعرۀ مروردي:

66-61

حوضۀ آبريز سمنان)
خلی رضايي

رخسارهها و محيط رسوبي توالي پيش روندۀ آواري و كربناتۀ كرتاسۀ پاييني در حاشيۀ جنروبغربري

33-61

ايران مركزي ،شمالشرق اصفهان
زهرا مزروعي سبداني؛ محمدعلي صالحي؛ حمیدرضا پاکزاد؛ علي بهرامي

پالينولوژي سازند دليچاي در بر

چينهشناسي گويداغ ،جنوبشریي مراغه بر مبناي داينوفالژلهها

فرشته سجادی؛ سمیه درمنکي فراهاني؛ فیروزه هاشمي يزدی

738-37

