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نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  2/11/3002مـور  1211/13/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــوی ،تحریرـــــــــات و نـــــــــاوری ،دارای در ـــــــــه
علال-پژوهشل و شااره استاندارد بینالاللـل ( 3331-0310نسـهه اـاپلو و شـااره اسـتاندارد
بینالاللل ( 3233-3113نسهه الكترونیكو ا ،سا،مان اسناد و کتابهانـه ملـل اهـوری اسـالمل
ايران ملباشد.
نشــــريه پتـــــرولوژی ااصــــش هاكــــاری دانشــــگاههــــای اصــــفهان ،بــــوعلل ســــینا،
پیای نور مرکز اصفهان ،تبريز ،شهید بهشتل ،صنعتل شاهرود و ردوسل مشهد است.

یشود:
متن كامل نشريه در پايگاههای اطالعرسانی زير نمايه و فهرست م 
پايگاه اختصاصی نشريه پترولوژی

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

بانك اطالعات نشريات كشور

http://www.magiran.com

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.sid.ir

میزبان پايگاههای اطالعاتی
راهنمای بینالمللی نشريات ادواری
فهرست كوپرنیكوس (فهرست نشريات برتر)

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

فهرست نشريات پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی

http://www.doaj.org

شماره تماس

اصفهان ،خیابان هزار ريب ،دانشگاه اصفهان،

021(26921171و

ساختاان کتابهانه مرکزی ،معاونت پژوهش و

021(26923166و

ناوری ،اداره انتشارات
کد پستل1161762111 :

petrology@res.ui.ac.ir
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فهرست
 مطالعه روابط پاراژنزی مجموعه كانیهای والستونیت-پیروكسن-گارنت در اسكارن وژه (شمالخاوری 9-91
اصفهان)
احمد جمشید زايی؛ محمد علی مكی زاده؛ فريماه آيتی
 سنگشناسی ،زمینشیمی و سنگزايی سنگهای نوار آتشفشانی شمال تبريز (شمالباختری ايران)

91-03

مهديه فاضلی حق؛ نصیر عامل؛ احمد جهانگیری
 محیط زمینساختیِ ماگمای گرانیتويیدهای نوع  Aو نفوذیهای مافیك سیاهباز (شمالباختری خوی

09-11

عبدالناصر فضل نیا
 سنگنگاری و زمینشیمی گدازههای آداكیتیِ پس از برخورد و بازالتهای سرشار از نیوبیم همراه در منطقه 11-03
سنگِ رهوزگ (جنوب بیرجند)
حمیدرضا محمدی؛ سیدسعید محمدی؛ ملیحه نخعی؛ محمدحسین زرين كوب
 بررسی ويژگیهای زمینشیمیايی و كانیشناسی دايكهای همراه با كانیسازی مس در جنوبخاوری اردستان 09-10
(شمالخاوری اصفهان)


مريم صالحی؛ زهرا اعلمی نیا؛ مهین منصوری اصفهانی
ويژگی های ژئوشیمیايی بازالت های غرب خاش (جنوبشرق ايران) :رهیافتی به ماهیت منشاء گوشتهای

11-990

زهرا فیروزكوهی؛ علی احمدی؛ حسین معین وزيری؛ علی اصغر مريدی فريمانی؛ ديويد ريچارد لنتز
 معرفی دايكهای لمپروفیری كامپتونیتی كوههای میشو (منطقه الماس ،استان آذربايجانشرقی)

991-900

محسن مويد؛ زهرا قره چاهی؛ جمشید احمديان؛ مامورو موراتا؛ پیمان قاسمی

 هالههای زمینشیمیايی طال و عنصرهای همراه در كانسار طالی نبیجان (جنوبباختری كلیبر ،شمالباختری 901-916
ايران)
حمايت جملی؛ طیبه محمودآبادی پور؛ حسن شكوهی
 زمینشناسی ،كانیشناسی ،ساخت و بافت كانهزايی فلزهای پايه -گرانبهای آغاتاق (شمال تكاب)


917-903

ناهید رحمتی؛ میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی؛ قاسم نباتیان
شیمی كانی ،دما -فشارسنجی و بررسی پراكندگی اندازه بلور در سنگهای آتشفشانی شیرينك :توضیحی برای
پیدايش سنگهای آتشفشانی در جنوبخاوری ارومیه -دختر (استان كرمان)
فاطمه سپیدبر؛ محسن نادری؛ داود رئیسی

909-910

