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سال سي و سوم ،شماره پياپي  ،96شماره چهارم ،زمستان 6969

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



رسوب شناسي و ژئوشيمي توفا و ارتباط آنها با هيدروشيمي چشمهها به همراه مثالي از توفاي آبگررم

02-6

كالت -شرق حوضه كپه داغ




فاطمه گلیج؛ اسداله محبوبي؛ محمد خانه باد؛ سید رضا موسوی حرمي

نقش چينهشناسي در كميت و كيفيت آب چشمههاي كارستي رشتهكوه شتري ،غرب طبس

99-06

حسن ضیاء؛ غالمحسین کرمي؛ علي طاهری

بررسي داليل گسترش و تأثير شکستگي هاي غيرتکتونيکي در مخازن كربناتره ،سرازندهاي كنگران و

20-93

داالن ،بخش مركزي خليج فارس



وحید توکلي؛ حسین رحیم پور-بناب؛ محسن الیاسي؛ مهرنوش رفیعي

چينه نگاري زيستي و ايزوتوپي گذر سنومانين  -تورونين و تغييرات وابسته به رويرداد بري اكسريژني

96-29

اقيانوسي  0در برش هلول در غرب كرمانشاه
مهدی صرفي؛ امین نويدطلب؛ ابراهیم قاسمي نژاد؛ محسن يزدی مادم



تجزيه و تحليل ريزرخسارهاي ،محيطهاي رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند پابده در برش نمونه،

621-96

زاگرس



سمیه سراواني؛ محمدنبي گرگیج؛ مصطفي قماشي؛ علي احمدی

چينه نگاري زيستي بخش فوقاني سازند آيتامير بر مبناي نانوفسيلهاي آهکري واقرد در بررش چرلري
(شمالغرب كپهداغ)
سعیده سنماری؛ سید ناصر رئیس السادات؛ مريم معتمدالشريعتي؛ محسن بهروزی

666-622

