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مجلة پتـرولوژي بر اساس ابغی اه شااس ة  2/11/3002مار  1211/13/01کا سا ر
نشاارتسع میاااا ت ا ع میاار  ،تحق قااسع ت اوااست ا ،یا اا ی ااه علمــ -پژوهشــ
ت شاس ه استسندا ی ب نالاییا ( 3331-0310نسخه چسپا) ت شااس ه اساتسندا ی با نالاییاا
( 3233-3113نسخه الكترتن ك) ا سس مس اسوسی ت کتسبخسنه میا اهر ا اسغما اتارا
مابسشد.
مجیاااه پتاااارتلرژا حسصااام ااكاااس ا یانشااا سهااااسا اصااانهس  ،بااارمیا سااا وس،
پ اس ناار مرکا اصاانهس  ،تبرتا  ،شااه د بهشااتا ،صااويتا شااسارتی ت اریتسااا مشااهد
است.

متن کامل مجله در پایگاههاي اطالعرسان زیر نمایه م شود:
پایگاه اختصاص مجله پترولوژي

http://uijs.ui.ac.ir/ijp/

پایگاه اینترنت مگ ایران

http://www.magiran.com

پایگاه اینترنت جهاد دانشگاه

http://www.SID.ir

پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

چسپ ت ل ترگرااا :انتشس اع یانش سه اصنهس
نسشر :یانش سه اصنهس
چسپ :مستس 1231

پتااااارتلرژا

شاس ه استسندا ی ب نالاییا (چسپا)3331 -0310 :
شاس ه استسندا ی ب نالاییا (الكترتن ك)3233 -3113 :
سسل سر  -شاس ه تس یام  -پست 1231
میاا  -پژتاشا

صاحب امتیاز :معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیر مسؤول :دکتر محمود خلیل

استسی ،یانش سه اصنهس

سردبیر :دکتر ایرج نوربهشت

استسی ،یانش سه اصنهس

اعضاي هیأت تحریریه
دکتر ناصر ارزان

یانش س  ،یانش سه پ س نر اصنهس

دکتر داریوش اسماعیل

یانش س  ،یانش سه تهرا

دکتر صدرالدین امین

یانش س  ،یانش سه ترب ت ميیم تهرا

دکتر محمود خلیل

استسی ،یانش سه اصنهس

دکتر عل درویشزاده

استسی ،یانش سه آ ای اسغما تاحد الا جس

دکتر محمد رهگشاي

یانش س  ،یانش سه شه د بهشتا

دکتر عل اصغر سپاه گرو

استسی ،یانش سه برمیا س وس

دکتر محسن مؤذن

استسی ،یانش سه تبرت

دکتر سید احمد مظاهري

استسی ،یانش سه اریتسا مشهد

دکتر حسین مهديزاده شهري

استسی ،یانش سه صويتا شسارتی

دکتر ایرج نوربهشت

استسی ،یانش سه اصنهس

مدیر اجرای  :ارتابس اسیتس (کس شوس

ا شد)

ویراستار انگلیس تخصص  :یکتر محاری خی یا
ویراستار تخصص  :اکر السسیاع م رلرحا
صفحهآراي تخصص  :اکر السسیاع م رلرحا
ناشر :انتشس اع یانش سه اصنهس

نشـــان  :اصااانهس  -خ سباااس اا ا ا

رتا ا  -یانشا ا سه اصااانهس  -ساااسختاس کتسبخسناااه مرکا ا ا -ميستنااات پاااژتاا ت اواااست ا -طبقاااه یت

ایا ه چسپ ،انتشس اع ت مجغع  -کد پستا -1161762111 :یاتر مجیه پتارتلرژا
نشان

پست الكترونیكpetrology@res.ui.ac.ir :

پایگاه اختصاص

مجلهhttp://uijs.ui.ac.ir/ijp :

شماره تماس+31-211-6321171 :
شماره دورنگار+31-211-6323166 :

داوران علم این شماره (سال سوم  -شماره یازدهم  -پاییز )1931
امضسا محتر ا أع میاا یانش سه اس ت مؤسسسع آمر شاا ت پژتاشاا کشار کاه ی یات ا ت
ا تااسبا مقااسالع اتاان شاااس ه ا مجیااه میاااا  -پژتاشااا پتااااارتلرژا ااكاس ا یاشااتهانااد،
ميراا شده ت ا خدمسع میاا آنهس تقدتر ماشری:
دکتر محمدرضا ایراننژادي

یانش سه صويتا اصنهس

دکتر سعید تاک

یانش سه آ ای اسغما تاحد الا جس

دکتر محمود خلیل

یانش سه اصنهس

دکتر رضا زارع سهامیه

یانش سه لرستس

دکتر علیرضا زراسوندي

یانش سه شه د چارا اارا

دکتر عادل ساک

یانش سه شه د چارا اارا

دکتر عل اصغر سپاه گرو

یانش سه برمیا س وس

دکتر شهرزاد شرافت

یانش سه پ س نر مرک شسا ن شهر

دکتر هادي شفائ مقدم

یانش سه یامغس

دکتر عل کنعانیان

یانش سه تهرا

دکتر محسن مؤید

یانش سه تبرت

دکتر آزاده ملكزاده شفارودي

یانش سه اریتسا مشهد

دکتر ایمان منصف

مرک پژتاااسا صويتا ت ميدنا اس

دکتر مهین منصوري اصفهان

یانش سه صويتا اصنهس

دکتر حسن میرنژاد

یانش سه تهرا

مجیة میاا  -پژتاشا پتااارتلرژا
سسل سر  -شاس ه تس یام  -پست 1231
شاس ه استسندا ی ب نالاییا (چسپا)3331 -0310 :
شاس ه استسندا ی ب نالاییا (الكترتن ك)3233 -3113 :
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