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نشريه "دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان" برر اسراس ر ی يدصرد و سریزدهمین لسره کمیسریون
بررسی اعتبار نشريات علمی کشور ،مورخ 9731/91/91حائز دريافت در ه علمی -پژوهشی شناخته شد .برر اسراس نامره
شرررماره  7/1119مرررورخ  9730/60/60ايرررن نشرررريه بررره نهرررار عنررروان نشرررريه تخصصررری تفدیررر

شرررد.

فصل نامه "پژوهشهای تاریخی" يدی از اين نهار نشريه است که با حفظ اعتبار علمی -پژوهشی ا ازه انتشار يافت.

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پايگاه علوم استنادی هان اسالم

ISC

پايگاه اطالعات علمی هاد دانشگاهی
بان

اطالعات نشريات کشور

پايگاه مجالت تخصصی نور

http://search.ricest.ac.ir/ricest/
SID

Magiran

http://www.magiran.com

Noormags

http://www.noormags.ir

راهنمای بین المللی نشريات ادواری

Ulrich

ايندکس کوپرنیدوس ( فهرست نشريات برتر)
میزبان پايگاههای اطالعاتی

http://fa.journals.sid.ir/

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

EBSCO

http://www.ebscohost.com

گوگل پژوهشگر

نشانی پستی
اصفهان ،خیابان هزار ريب ،دانشگاه اصفهان،
ساختمان کتابخانه مرکزی ،معاونت پژوهش و
فناوری ،اداره انتشارات
کد پستی3931037119 :

http://scholar.google.com/

شماره تماس
)679(73171176
)679(73171933
rpll@res.ui.ac.ir
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