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بر اساس مجوز نامه شماره  3/0194/084مورخ  40/99/00کمیسیون نشريات علمیی کشیور نشیريه «علیوم پايیه دانشیگاه
اصفهان» حايز شرايط دريافت درجه علمی شناخته شد .طبق نامه مديرکل پژوهشی وزارت علیوم تحییییات و فنیاور بیه
شماره  340/99/3مورخ  88/0/04اين نشريه به صورت دو نشريه تخصصی اجازه انتشار يافت که «نشرریه پرهوه هراي
چينهنگاري و رسوبشناسي» يکی از اين دو نشريه است .بر اساس نامه مذکور اين نشیريه بیا حفیا سیابیه دارا درجیه
علمی است .اين نشريه طبق مجوز شماره  3/98/039038مورخ  9319/90/4کمیسیون نشريات علمی کشیور دارا درجیه
علمی است.
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