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اصفهان» حايز شرايط دريافت درجه علمي –پژوهشي شناخته شد .طبق نامه میديرک پژوهشیي وزارت علیوم تحایایات و
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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
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دانشگاهي با دسترسي آزاد
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فناوری ،اداره انتشارات
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فهرست



استفاده از گروههاي اسپورومورفي ) (SEGsدر بازسازي محيط رسوبي سازند دليچراي در دو برر

61-6

چينهشناسي شرف (البرز مركزي) و تپال (البرز شرقي)



فیروزه هاشمي يزدی؛ افسانه ده بزرگي؛ فرشته سجادی؛ حسین هاشمي

يافته اي نوين در ارتباط با اثر فسيلهاي تريلوبيتها در كامبرين زيرين  -مياني ،بلوک طرب ،،ايرران

96-61

مركزي
ئارام بايت گ ؛ محمود شرفي؛ مهدی دارائي



زيست چينهنگاري سازند گورپي در طاقدي ،سمند (زون ساختاري لرستان) براساس نانوفسريلهراي

66-93

آهکي



سمیرا شهرياری؛ انوشیروان لطفعلي کني؛ حسن امیری بصتیار

تأثير كانيشناسي اولية اجزاي كربناته و ناهمگنيهاي ناشي از فرايندهاي دياژنزي در توزير سيسرت
منافذ و ويژگي هاي مخزني ،مطالعرة مروردي از ترواليهراي پرمرو  -تريراس و ژوراسري

38-66

برایيي

خليجفارس
علي اسعدی؛ حسین رحیم پوربناب؛ علي کدخدائي ايلصچي؛ علي ايمن دوست؛ رحیم کدخدائي ايلصچي




بيواستراتيگرافي سازند پابده بر مبناي نانوفسيلهاي آهکي در جنوب غرب ايالم ،زون ساختاري ايالم

31-33

سعیده سنماری؛ افسانه ده بزرگي

روزن داران آركائديسکوئيده و اهميت آنها در چينهنگاري زيستي و زماني نهشتههاي كربونيفر زيرين،
مطالعه موردي در البرز شمالي
کیوان زندکريمي؛ بهرام نجفیان؛ حسین مصدق

661-31

