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مجلة پتـرولوژي بر اساس ابالغیه شمارة  2/11/3002مورر  1211/13/01کمیسویر
نشوورتاع میمووا ت ارع میوور  ،تحقیقوواع ت اووواترا ،یاراا یر ووه علمــ -پژوهشــ

ت شماره استانداری بینالمییا ( 3331- 0310نسخه چاپا) ت شماره استانداری بینالمییا
( 3233- 3113نسخه الكترتنیك) ا سا ما اسوای ت کتابخانه میا مهررا اسالما اترا
ماباشد.
مجیو وه پتوووورتلرژا حاصوووم امكوووارا یانشو و اهاووواا اصووونها  ،بووورمیا سووویوا،
پیا نرر مرکو اصونها  ،تبرتو  ،شوهید بهشوتا ،صووتتا شواارتی ت اریتسوا مشوهد
است.

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

http://uijs.ui.ac.ir/ijp/
http://www.magiran.com

پایگاه اینترنت مگ ایران

http://www.SID.ir

پایگاه اینترنت جهاد دانشگاه
پایگاه استنادي علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

اطالعات مجله در پایگاه زیر فهرست شده است:
اولریخ  :راهنماي بين الملل نشریات ادواري

چاپ ت لیترگرااا :انتشاراع یانش اه اصنها
ناشر :یانش اه اصنها
چاپ :بهار 1233

http://ulrichsweb.serialssolutions.com

پتووووورتلرژا

شماره استانداری بینالمییا (چاپا)3331 - 0310 :
شماره استانداری بینالمییا (الكترتنیك)3233 - 3113 :
سال سر  -شماره یتا یام  -مستا 1231
میما  -پژتاشا

صاحب امتياز :معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان
مدیر مسؤول  :دکتر محمود خليل

استای ،یانش اه اصنها

سردبير  :دکتر ایرج نوربهشت

استای ،یانش اه اصنها

اعضاي هيأت تحریریه
دکتر ناصر ارزان

یانشیار ،یانش اه پیا نرر اصنها

دکتر داریوش اسماعيل

یانشیار ،یانش اه تهرا

دکتر صدر الدین امين

استای  ،یانش اه خرار ما

دکتر محمود خليل

استای ،یانش اه اصنها

دکتر عل درویشزاده

استای ،یانش اه آ ای اسالما تاحد الایجا

دکتر محمد رهگشاي

یانشیار ،یانش اه شهید بهشتا

دکتر عل اصغر سپاه گرو

استای  ،یانش اه برمیا سیوا

دکتر محسن مؤذن

استای ،یانش اه تبرت

دکتر سيد احمد مظاهري

استای ،یانش اه اریتسا مشهد

دکتر حسين مهديزاده شهري

استای ،یانش اه صوتتا شاارتی

دکتر ایرج نوربهشت

استای ،یانش اه اصنها

مدیر اجرای  :ارتوبا اایتا (کارشواس ارشد )
ویراستار انگليس تخصص  :یکتر محمری خیییا
ویراستار تخصص  :اکر السایاع میرلرحا
صفحهآراي تخصص  :اکر السایاع میرلرحا
ناشر  :انتشاراع یانش اه اصنها

نشـــان  :اصووونها  -خیابوووا اووو ار رتو و  -یانشووو اه اصووونها  -سووواختما کتابخانوووه مرکو و ا  -متاتنوووت پوووژتاا ت اوووواترا  -طبقوووه یت
ایاره چاپ ،انتشاراع ت مجالع  -کد پستا - 1161762111 :یاتر مجیه پتورتلرژا
نشان پست الكترونيك petrology@res.ui.ac.ir :
پایگاه اختصاص مجله http://uijs.ui.ac.ir/ijp :

شماره تماس +31- 211- 6321300 :
شماره دورنگار +31- 211- 6323166 :

راهنمای نگارش مقاله در مجله پتـــرولوژی
مجل ة پتةةةةةرولوژی مجلةة ای بةةد ج ة علمةة  -پژوهشةة ا ةة ةة تو ة جانشةةهدا اهةة د و بةةد همرةةد ی
جانشهدا بوعل يند ،جانشهدا پيدم نو اه د  ،جانشهدا تبرية ،،جانشةهدا ية يه ب شةت  ،جانشةهدا هةنهت يةدهروج و
جانشهدا فرجو

مش ه ب منظو مهرف ج ةتدو جهدی علمة ج یمينة پترولةوژی و علةوم مةرتب بةد

ای ملة :

پترولوژی نگهدی ذ ين و جگرگون  ،پترولوژی و یمةينيند ة اقتصةدجی ،پتروژنة ،،پترولةوژی تجربة  ،ژئويةيم
نگهد و دن هد ،جگر دن و نجش ای جو  ،پترولوژی و بدی دیی گذيت یمينيند ة  ،پترولةوژی و یمةينيند ة
یيس محيط  ،پترولوژی دنسةد هد و ترتونية ک هة ح ای ،ةدن يند ة  ،پتروفدبريةک ،ژئو رونولةوژی و ژئويةيم
اي،وتوپهد و پترولوژی نگهدی مدن جاير گرجيها ا .
برای مجل علم  -پژوهش پترولوژی مقدل ا دل م نمدينه ،ج خوا
ای پژوهشهرا گرام
و تهوين مقدالت ب نردت یير تو فرمدينه:
 - 1مقدالت بديه ب جفتر اين مجل ا دل گرجنه

م يوج

ج تنظيم

ج مجل ای جيهر ب چدپ نر ةيها و يةد ج لةدل بر ة تو ة

مجل ای جيهر نبديه.
ا دل مقدل ب جفتر مجل پترولوژی بديست بد اطالع و موافق هم مؤل د مقدل بديه ،پر رج فرم
 - 2ای نجدي
 Copyrightال،ام ا .
 - 3مقدالت بديه تو نرماف،ا  Microsoft Office Wordج دغذ  ،A4ب هو ت يک و و يک تون  ،بد لديي هةدی
متن  3دنت متر ای چ د طرف ،فدهل خطوط  1 /5دنت متر و لها ثر ج  22ه ح تديپ يها بديه.
 - 4تمدم ه حدت مقدل بديه يمد اگذا ی يها بدينه .محل ق را گيری يمد ا ه حدت قسم
بديه.

پديين و و ة هة ح

 - 5مقدالت ا ائ يها بديه ب ترتيب جا ای بخشهدی یير بدينه ( عنوا هد ب ترتيب یير و عينةد بةد واژاهةدی یيةر ذ ةر
يونه ):
عنوا  ،ندم نويسنهگد  ،نشدن نويسنهگد  ،چريها فد  ،واژاهةدی ليةهی ،مقهمة  ،یمةينيند ة منطقة ( نتةدي
هدی هحراي و ا تبدط والههدی نه ) ،وش انجدم پژوهش ،پتروگرافة  ،يةيم ةدن هةد ،ژئويةيم  ،بحة،،
بر
نتيج گيری ،پد ه،ا ی ،مندبع.Key words ،Abstract ،Author's Address ،Author's Name ،Title ،
 - 6ندم نويسنهة پد خهو ) (Corresponding Authorبد عالم

تد ا مشخص يها بديه.

 - 7يرلهد و هول هدی مقدل  ،ج دی مند ب خوج ج ج و متن مقدل قرا جايت بدينه.
 - 8توضيحدت يرلهد ج پديين هد و توضيحدت هولهد ج بدالی هد و جا يوج.
فرم يرلهد ب هو ت  JPEGو ج فديل  wordج قدلب  In line with textبديه.
ای ا دل يرلهدی گروا بنهی يها ) (Groupا يها خوججا ی يوج.
اعهاج جاخل هولهد و نويت هدی ج و يرلهد بديه ب یبد انهليس بدينه تد مقدالت چدپ يها تو محققد غيةر
یبد ني ،مو ج ا ت دجا قرا گيرج.
فد
چريها انهليس مقدل بديست ج ه ح خر مقدل و جا يوج .اين بخش بد يه تر م جقيق و يرسد چريةها فد ة
بوجا و همراا بد عنوا ) ،(Titleندم ) (Authors' Namesو نشدن نويسنهگد ) (Authors' Addressesو واژاهدی ليهی
) (Key wordsب یبد انهليس بديه.
اهطاللدت يد ندم افةراج خةوججا ی يةوج .ب تةر
ای ج ج هرگون پدو ق برای بيد توضيحدت يد مهدجل انهليس و فد
ا

ج له امرد ای مهدجل فد

اهطاللدت ا ت دجا يوج.

نحوه مرجعدهي در متن مقاله:
ج متن مقدل هنهدم ايد ا ب منبع مو ج ا ت دجا بديه " عين ندم نويسنهگد و دل مربوط " و جا يوج.

راهنمای نگارش مقاله در مجله پتـــرولوژی
نمونه مثالي:
ابتداي جمله:
 Jacksonو همرد ا (  ) 2225بر

رجنه ...

 Pattisonو  ) 1181 ( Newtonوي ابهاع رجنه ...
وسط جمله:
 ...بد تو

ب مطدلهدت  Hollandو ... ) 1114 ( Blundy
المهی و همرد ا (  ) 1388ج منطق خو نشد م جهه

 ...مطدلهدت انجدم يها تو

...

انتهاي جمله:
 ...نگهدی اين منطق ج يراي خسد ا م يبولي جگرگو يهاانه ).(Babaei and Hasani, 2004
 ...مسيرهدی الیم برای چرخش يدالت گرمدب فراهم م يه ).(Chao et al., 1992; Chao et al., 1997
نحوه مرجعدهي در فهرست انتهايي مقاله:
ج فر
ای نجدي

و پس مندبع انهليس ب ترتيب لروف ال بد ا ائ يونه.
مندبع مو ج ا ت دجا ،بديه ابتها مندبع فد
مقدالت یير چدپ ) (In pressجا ای يمد ا ه ح نيستنه ،لذا  DOIمقدالت ج لدل چدپ ج انت دی منبةع

ذ ر گرجج.
تذ ر م م :ندم مجالت ج ف ر

مندبع ب هو ت دمل و جا يونه.

الف) مرجع دهي به مقاله
ب ترتيب يدمل :ندم نويسنهگ د  ،دل ،عنوا مقدل  ،عنوا
نمونه فارسي:

دمل مجل  ،يمد ة مجله ،يمد ة ه حدت.

يد ی ،م ،.نو ب ش  ،ا ،.تراب  ،ق .و جاووجيد جهررجی ،ع ) 1387 ( .ريستدل ييم و مقديس تر يةب ةدن يند ة
نگهدی تش شدن ائو ن و انرالوهدی ذ ين بدیيک ن د ج يةمدل انةد (يةمدل يةرق ا ةتد اهة د ) .مجلة
بلو يند

و دن يند

ايرا .124 - 113 :) 1 ( 161

نمونه انگليسي:
Tepper, J. H., Nelson, B. K., Bergantz, G. W. and Irving, A. J. (1993) Petrology of the Chilliwack
batholith, North Cascades, Washington: generation of calc-alkaline granitoids by melting of mafic
lower crust with variable water fugacity. Contributions to Mineralogy and Petrology 113: 333-351.

ب) مرجعدهي به کتاب
ب ترتيب يدمل :ندم نويسنهگد  ،دل انتشد  ،عنوا
انتشد يدفت ا .
ج

تدب ،يمد ا مجله ،ندم انتشد ات ،ي ری

تدب برای اولين بد

نمونه فارسي:
مهين ویيری ،ح .و المهی ،ع ) 1382 ( .پتروگراف و پترولوژی نگهدی ذ ين .انتشد ات جانشهدا تربي مهلم ،ت را .
قدنبدت  ،ع ) 1383 ( .یمينيند

ايرا  .دیمد یمينيند

و ا تشدفدت مههن

شو  ،ت را .

نمونه انگليسي:
Deer, W. A., Howie, R. A. and Zussman, J. (1997) Rock-forming minerals, Double chain Silicates . Vol.
2B, 2nd edition, Geological Society of London, London.
Le Maitre, R. W. (1989) A Classification of Igneous Rocks and Glossary of Terms (IUGS):
Recommendations of the lUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. Blackwell,
Oxford.

راهنمای نگارش مقاله در مجله پتـــرولوژی
پ) مرجعدهي به بخشي از کتاب
Davoudzadeh, M. (1997) Geology of Iran. In: Moores, E. M. and Fairbridge, R. W. (Eds.): Encyclopedia
of Asian and European Regional Geology. Chapman and Hall, London, 384-405.

پ) مرجعدهي به ترجمه کتاب
ولينسو  ،ا ) 1381 ( .د برج جاجاهدی ژئوييميدي  :ا یيدب  ،نمديش ،ت سةير .تر مة
جانشهدا تبري ،،تبري.،

ةريمیاجا ثمةرين ،ع .انتشةد ات

ت) مرجعدهي به پاياننامه
ب ترتيب يدمل :ندم نويسنهگد  ،دل انتشد  ،عنوا پديد ندم  ،مقطع تحصيل  ،ندم جانشهدا يد مؤ س  ،نةدم ية ر ،نةدم
شو .
نمونه فارسي:
پيرنيد ،ت ) 1386( .پترولوژی پريهوتي هدی گويت افيولي
نمونه انگليسي:

نديين .پديد ندم

د يند

ا يه ،جانشهدا اه د  ،ايرا .

Bagheri, S. (2007) The exotic Paleo-tethys terrane in Central Iran: new geological data from Anarak,
Jandaq and Posht-e-Badam areas. Ph.D Thesis, Faculty of Geosciences and Environment, University
of Leusanne, Switzerland.

ث) مرجعدهي به همايشها
ب ترتيب يدمل :ندم نويسنهگد  ،دل انتشد  ،عنوا مقدل  ،جو ا و ندم همديش ،محل برگ،ا ی ،ي ر ،شو .
نمونه فارسي:
مختد ی ،م .ع .ا ) 1384 ( .پتروگراف و پترولوژی توجا ن وذی متدل (خدو
یمينيند

ل د و ي وج ) .ن مةين همةد يش انجمةن

ايرا  ،جانشهدا تربي مهلم ،ت را .

نمونه انگليسي:
Rahgoshay, M. and Shafaii Moghadam, H. (2004) Metamorp hism stages in Nains ophiolitic massif,
central Iran. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Greece.
 Rahgoshay, M. and Shafaii Moghadam, H. (2004) Amphibolite mylonites: an example of listric paleofault. 32th International Geological Congress, Florence, Italy.

ج) مرجعدهي به نقشهها
ب ترتيب يدمل :ندم ت ي ننه گد  ،دل انتشد  ،عنوا نقش  ،دیمد يد ن دج ت ي ننها.
نمونه:
 ،س .ج .و محجل ،م ) 1385 ( .نقش  1:122222يدینه .دیمد یمينيند ة و

نهی ،م ،.اجفر ،ج ،.لسين جو
ا تشدفدت مههن شو .

چ) شكلها و جدولها
يرلهد ،نموجا هد و هول هد ب ترتيب بيد يها ج متن مقدل و ج و متن قرا بهيرنه و توضيحدت يرلهد ج پديين و
توضيحدت هولهد ج بدالی ن د نويت يوج.
نمونه:
يرل  - 2تصدوير ميررو رو پ ای  (aجيو ي  (b ،گرانوجيو ي و  (cگراني ) (P.P.L.عاليةم اختصةد ی نةدم ةدن هةد ای
 ) 1183 ( Kretzاقتبدس يها ا

.

هول  - 1تر يب ييميد ي والههدی جيو يت  ،گرانوجيو يت و گرانيت  (-) .ب مهندی عهم تهيين مي،ا عنصر (*) ،ب
وش  ICP-MSتج،ي يها ا .
نوع و انهایا قلم هنهدم تديپ مقدل ب هو ت یير بديه:

راهنمای نگارش مقاله در مجله پتـــرولوژی
Times New Roman 14 Bold ، B Nazanin 16 Bold

عنوا مقدل  :قلم فد :
ندم ،نشدن پست و الرترونيک نويسنها (گد ) :قلم فد
عنوا هر بخش ای مقدل  :قلم فد

:

چريها ،متن و مندبع :قلم فد
توضيحدت يرلهد و هولهد :قلم فد

:

Times New Roman 12 ، B Nazanin 14 Bold

Times New Roman 11 Bold ، B Nazanin 13 Bold

Times New Roman 11 ، B Nazanin 13 :
Times New Roman 9 ، B Nazanin 11 :

نحوه ارسال مقاله
مقدالت بديست ج برندم  Microsoft word 2003تنظيم و ب همراا فرم ( Copyrightفديل پيشنيدی ) تو

عضو هيأت

علم ج پديهدا اختصده م جل پترولوژی ب نشدن  http://uijs.ui.ac.ir/ijpا دل گرجج.
تماس با ما
يمد ا تمدس2311 - 7134 255 :
جو نهد 2311 - 7132177 :
نشدن پس الرترونيک petrology@res.ui.ac.ir :
پديهدا الرترونيک http://uijs.ui.ac.ir/ijp :
اه د  -خيدبد ه،ا ريب  -جانشهدا اه د  -دختمد
جفتر مجل پتةةرولوژی  -هپست 8174673441 :

تدبخدن مر ،ی  -طبق جوم  -اجا ا چدپ ،انتشد ات و مجالت

داوران علم این شماره (سال سوم  -شماره دوازدهم  -زمستان )1931
امضاا محتر ایأع میموا یانشو اه اوا ت مسسسواع آمر شوا ت پژتاشوا کشورر کوه یر یاترا ت
ار تووابا مقوواالع اتوون شووماره ا مجیووه میمووا  -پژتاشووا پتووووورتلرژا امكووارا یاشووتهانوود،
متراا شده ت ا خدماع میما آنها تقدتر ماشری:
دکتر عباس آسيابانها رضای

یانش اه بینالمییا اما خمیوا (ره)
مین شواسا ت اکتشاااع متدنا کشرر

دکتر مهراج آقازاده

سا ما

دکتر فریماه آیت

یانش اه پیا نرر

دکتر محمدرضا ایراننژادي

یانش اه صوتتا اصنها

دکتر قدرت تراب

یانش اه اصنها

دکتر بتول تق پور

یانش اه شیرا

دکتر محمود خليل

یانش اه اصنها

دکتر محمدعل رجبزاده

یانش اه شیرا

دکتر عل اصغر سپاه گرو

یانش اه برمیا سیوا

دکتر شهرزاد شرافت

یانش اه پیا نرر

دکتر هادي شفائ مقدم

یانش اه یامغا

دکتر رضا شمس پور دهكردي

یانش اه اصنها

دکتر عبدالناصر فضل نيا

یانش اه ارتمیه

دکتر عل کنعانيان

یانش اه تهرا

دکتر محمد حسن کریم پور

یانش اه اریتسا مشهد

دکتر محمدعل مك زاده

یانش اه اصنها

دکتر آزاده ملكزاده شفارودي

یانش اه اریتسا مشهد

دکتر حسن ميرنژاد

یانش اه تهرا

دکتر موس کليم نقرهئيان

یانش اه اصنها

مجیة میما  -پژتاشا پتووورتلرژا
سال سر  -شماره یتا یام  -مستا 1231
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