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نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  3/11/2003مـور  1388/12/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــوی ،تحریرـــــــــات و نـــــــــاوری ،دارای در ـــــــــه
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نشــــريه پتـــــرولوژی ااصــــش هاكــــاری دانشــــگاههــــای اصــــفهان ،بــــوعلل ســــینا،
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راهنمای بینالمللی نشریات ادواری
فهرست كوپرنیكوس (فهرست نشریات برتر)

http://www.ebscohost.com
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

فهرست نشریات پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی

http://www.doaj.org
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