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  مقدمه( الف

مواد  صنعت به ازیو لحاظ ن ایمعتبر دن یهادانشگاه یهابرنامه بر منطبق هاآن یهاسرفصل یرسان روز به و دروس، تیفیک ارتقا منظور به

 نیمتخصص هیکل از ینظرخواه با دوره نیا برنامه(، Geology) یشناسنیزم رشته یکارشناسدوره  ازیو برنامه مورد ن یدرس

 و یمعدن ،یصنعت یهابخش و کشور یشناس نیزم انسازم در رشته نیا نیمتخصص و باشد یم ریدا آنها در دوره نیا که ییدانشگاهها

دوره  یبرا یزیبرنامه ر یعالیشورا ینامه ها نیدوره، مدت زمان مقرر در آئ نیبرنامه ا ینظر قرار گرفت. در بازنگر دیمورد تجد ،یعمران

ست. قرار گرفته ا ژهیمورد توجه و انیودانشج یریپذاشتغال یهامهارت توسعه جهت برنامه یعمل جنبه تیتقوو  هیگروه علوم پا یکارشناس

 نیمترمه از آن، یکاربرد و یتجرب تیماه لیدل به یشناس نیزم یکارشناس دوره یدرس برنامه و رشتهالبته قابل ذکر است که 

علوم و  ترفشیبراساس پ دیبوده که با کشور جانبه همه توسعه و داریپا اقتصاد استقرار یبرا کشور ازیموردن و پرکاربرد یهارشته

 نیمه در. شود تیتقو و یبازنگر یمهارت و یعلم یهاروز، همواره از جنبه یمتخصص با دانش و فناور یرویکشور به ن ازیو ن ایدر دن یفناور

 رییتغ نیادیبن صورت به را دروس یهاسرفصل و نیعناو جدول، 1389 سال مصوب یدرس برنامه کامل یبازنگر با نیزم علوم کارگروه راستا،

 یدکاربر دروس و یکارآموز و یشناسنیزم در ینیکارآفر دروس ،یدانیو م ییصحرا یدهایبازد ،یعمل دروس تیتقو و کردن اضافه با و داده

 یو علم ینیکارآفر ،یریپذاشتغال ،یمهارت جنبهتالش نموده تا  ،و عمران کشور معدن صنعت، مختلف یهابخش ازین مورد یاریاخت

 .ابدی شیکشور افزا داریآن در توسعه پا شتریب یربخشدوره در جهت اث نیا

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

 حولت و شیدایپ خیتار و منشأ علم، نیا در. ردیگیم بر در را نیزم یهادهیپد هیکل شناخت خود عام مفهوم در که است یعلم یشناسنیزم

 رینظ آن یعیطب یندهایفرا هیکل و( آب و یدروکربوریه ،یرفلزیو غ ی)فلز نیمز در موجود یمعدن منابع آن، سازنده مواد و ساختار ن،یزم

 یشناسنیزم ،نیبنابرا. ردیگیم قرار یبررس مورد یمیاقل راتییتغ و یطیمح ستیز یهایآلودگ ن،یزم رانش ،یسونام و لیس آتشفشان، زلزله،

. دازندپریم آن یندهایفرا و نیزم کاوش به خاص یجهت در کی هر که ددار سروکار یمختلف یهارشته روز یفناور و علوم با یتخصص طور به

 تاس علم از شاخه نیا گوناگون یهاتخصص و هانهیزم در متخصص و متعهد یروهاین تیترب ،یشناسنیزم یکارشناس دوره آموزش از هدف

 ،یمحل یهااسیمق در یشناسنیزم مطالعات در علم نیا یکاربردها و اصول از خود یهاافتهی و هاآموخته اساس بر بتوانند که ینحو به

 مختلف یهانهیزم در متخصص یانسان یروین به کشور ازین توانست خواهند رشته نیا النیالتحص فارغ. ندینما استفاده یجهان و یاهیناح

 تیثبکشور را ت یعیبر منابع طب تیحاکمو  داریتوسعه همه جانبه و پا ،یاستقالل اقتصاد ،یرا برطرف نموده، موجبات رشد علم نیزم علوم

 . ندینما

 

  تیپ( ضرورت و اهم

 زنده ارهیس کی عنوان به آن کارکرد و دهنده لیتشک مواد ن،یزم خیتار از ما یآگاه و علم شیافزا سبب نیزم علوم در پژوهش و آموزش

 تیحورم با)عمدتاً  یکیزیفنیزم ای و ییفضا یپژوهش اکزمر در که است یپرشمار و مهم یهاپژوهش موضوع نیزم خیتار به بردنیپ. شودیم

 ادمو. گرددیم منجر جهان لیتشک باره در مختلف یهاهینظر ارائه به و ردیگیم صورت( دانانیمیشنیزم و شناسانسنگ اخترشناسان،

 نیزم ومعل. سازندیم فراهم زین را یو یتعال و رشد بقا، یازهاین تمام دهند،یم لیتشک را بشر ستیز ساختگاه آنکه بر عالوه ن،یزم سازنده

 شیساآ رفاه، نیتأم یبرا را مواد نیا یکاربردها و یفراور استخراج، اکتشاف، یکارهاراه مواد، نیا لیتشک نحوه یبررس و هایژگیو شناخت با

 و( یمعدن ماده نوع 64 از شی)ب یمعدن ابعمن نظر از جهان اول کشور چند زمره در ما کشور خوشبختانه،. دینمایم فراهم بشر شرفتیپ و

 و شده شناخته یها لیپتانس از نهیبه یبردار بهره. است یانرژ یاصل منابع عنوان به..(  و سنگ زغال گاز،)نفت،  یلیفس یهاسوخت

 ومهمنظ در ایپو و زنده هاریس تنها عنوان به نیزم. است کشور در نیزم علوم دانش قیتعم و توسعه ازمندین ها،آن دیجد منابع ییشناسا

 شناخت حوزه در ن،یاَبَرماش نیا عملکرد اثرات یابیارز و کارکرد نحوه شناخت. کندیم عمل کریپ غول و میعظ ینیماش همانند ،یشمس

 یمنیا هتج رد ندهایفرا نیا اثرات یابیارز و ینیبشیپ(، میاقل رییتغ و زگردهایر آتشفشان، ن،یزم رانش زلزله، ل،ی)س یعیطب یندهایفرا

 یم نیزم علوم گسترده قلمرو از یجزئ یهمگ(، خاک و آب هوا، یآلودگ و آب منابع ژهیو)به ستیز طیمح حفظ و یمهندس یها پروژه

 توسعه و لمع شرفتیپ ریمس یاساس و یاصل بخش شک،یب. است یبشر علوم نهیگنج ن،یزم علوم و مواد نهیگنج نیزم ن،یبنابرا. باشند

 یهاتیفعال نهیزم در یاساس ینقش یشناس نیزم علم ن،یبنابرا. گذرد یم نیزم علوم ریمس از بشر رفاه نیتأم جهت در جهان داریپا
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 یعمران یهاژهپرو ست،یز طیآب، مح منابع سنگ،زغال و گاز نفت، استخراج و اکتشاف ،یمعدن مواد یفراور و استخراج اکتشاف، ،یکشاورز

 .دارد یعیطب سوانح و ایبال از یریشگیپ و مطالعه و

 

  یدرس ی( تعداد و نوع واحدهات

 واحدها عیتوز -(1) جدول

 واحد تعداد دروس نوع
 22  یعموم دروس

 20  هیپا دروس

 83  یالزام یتخصص دروس

 16  یاریاخت یتخصص دروس

 0 نامهانیپا/  رساله

 114 جمع
 یکارشناس مقطع در سونوع در نیا .باشدیواحد م 22به تعداد  کسانیو  یضرور وستهیپ یمقطع کارشناس یهاهمه رشته یبرا یعموم دروس :نکته

 .ندارد وجود ارشد

 شیگرا وجود) باشد یم ییها شیگرا یدارا رشته نیاباشند و اگر  یم یو اساس یرشته مورد نظر، ضرور یشوند که برا یم یشامل دروس هیپا دروس

 .باشد کسانی ها شیگرا همه یبرا یستیبا هیپا دروس(، هست ریامکانپذ ارشد یکارشناس مقطع در فقط

 .ندگرد یم زیمتما گریکدی از دروس نوع نیا اساس بر ها شیگرا و هستند خاص شیگرا کی مختص که هستند یدروس شامل ،یالزام یتخصص دروس

گروه مربوطه قابل ارائه  صیاز آنها به تشخ یتعداداست و  یرضروریاما غ دیمف ،شیگرا هر یبرا که هستند یدروس شامل ،یاریاخت یتخصص دروس

 در انتخاب درس وجود داشته باشد. اریاز تعداد قابل اخذ باشد تا اخت شیب دینوع درس با نیخواهد بود. تعداد دروس در جدول ا

 آموختگاندانش یستگیو شا مهارت، توانمندیث( 

 مرتبط دروس ژهیو یهایتوانمند و هایستگیشا ها،مهارت
-شهنق انواع ریتفس و هیته و یشناسنیزم یکاربرد مطالعات انجام

 یتوپوگراف و یمعدن ،یشناسنیزم یها

 اطالعات سامانه ،یبردارنقشه ژهیو به دروس هیکل

 یشناس نیزم ،یشناخت نیزم دور از سنجش ،ییایجغراف

 ییصحرا

 ،یخیتار یشناس نیزم ،یرسوب شناس ژهیدروس به و هیکل نفت استخراج و اکتشاف یهاگروه با یهمکار و کار به اشتغال

 یاسشن نهیرید دروس ،یشناس نهیچ ،یرسوب یشناس سنگ

 نیزمرخساره ها،  زیر ،یشناس نهیریزدیمهر گان و ر یب

 یشناس نیزم نفت، یشناس نیزم ران،یا یشناس

 و اکتشاف ک،یزیژئوف ،ینیرزمیز یهاآب ،یرسطحیز

 یطیمح ستیز یشناس نیزم و ینیرزمیز یآبها استخراج

اکتشاف و استخراج معادن  یهاشرکت با یهمکار و کار به اشتغال

 ، طال ،یرو و سرب مس، آهن، ت،یکروم رینظ یرفلزیو غ یفلز

 .... و ماسه و شن سنگ،زغال

 ،یشناس سنگ ،یشناس یکان دروس ژهیو به دروس هیکل

 و هایکان ران،یا یشناس نیزم ،یاقتصاد یشناس نیزم

 ،یمعدن اکتشافات اصول ،ینگار کانه ،یصنعت یهاسنگ

 معدن یمهندس یفن خدمات ،یمعدن مواد یابیارز و نیتخم

 یشناس نهیرید سنگ، زغال یشناسنیزم ،یمعدن نیقوان و

 ،ینیرزمیز یهاآب ،یرسطحیز یشناس نیو زم یاهیگ
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 آب ،ینیرزمیز یآبها استخراج و اکتشاف ک،یزیژئوف

 یطیمح تسیز یشناس نیزم ،یشناس

 از یبردار بهره و اکتشاف یهاشرکت با یهمکار و کار به اشتغال

 ینیرزمیز و یسطح یآبها

 ک،یزیژئوف ،ینیرزمیز یهاآب دروس ژهیو به دروس هیکل

 نیزم آب ،یشناس آب ،ینیرزمیز یآبها استخراج و اکتشاف

 یطیمح ستیز یشناس نیزم و یمیش

 کیژئوتکن و یمهندس یهاپروژه در یهمکار و کار به اشتغال

 (،یعمران یهاپروژه و ،یسازتونل و راه ،ی)سدساز

،  2و  1 یساختار یشاس نیدروس زم ژهیدروس به و هیکل

 یشناس نیزم ،یمهندس یشناس نیزم ک،یزیف نیزم

 نیسنگ، زم کیخاک، مکان کیمکان ،یکاربرد یمهندس

اکتشاف و استخراج  ،ینیرزمیز یهاآب ،یرسطحیز یشناس

 یطیمح ستیز یشناس نیزم ،یآب شناس ،ینیرزمیز یآبها

 یشهر  یشناس نیزم و

،  2و  1 یساختار یشاس نیدروس زم ژهیدروس به و هیکل یشناسزلزله و یکیزیژئوف یهاپروژه در یهمکار و کار به اشتغال

 نیزم ،یکاربرد کیزی(، ژئوفکیزی)ژئوف کیزیف نیزم

 ،یکاربرد یدسمهن یشناس نیزم ،یمهندس یشناس

 ،یرسطحیز یشناس نیسنگ، زم کیخاک، مکان کیمکان

 ساخت،  نیلرزه زم ،یزلزله شناس

 یریشگیپ و تیریمد مراکز و دفاتر با یهمکار و کار به اشتغال

 یعیطب سوانح و ایبال و بحران

 نیزم ،یمهندس یشناس نیدروس زم ژهیدروس به و هیکل

، سنگ کیانخاک، مک کیمکان ،یکاربرد یمهندس یشناس

سنجش از  ،یشناس آتشفشان ،یرسطحیز یشناس نیزم

 ،ینیرزمیز یهاآب ،ییایدور، سامانه اطالعات جغراف

آب  ،ینیرزمیز یاکتشاف و استخراج آبها ک،یزیژئوف

 ،یطیمح ستیز یشناس نیزم ،یمیش نیآب زم ،یشناس

 یشهر یشناس نیزم

 ستیز طیحم تیریمد مراکز و دفاتر با یهمکار و کار به اشتغال

 طیمح ،یعیطب منابع نهیزم در فعال یشرکتها و یشهر ،یعیطب

 ها یآلودگ و ستیز

 ،یسنگ رسوب ،یدروس رسوب شناس ژهیدروس به و هیکل

سنجش از دور، سامانه  ،یآتشفشان شناس ن،یسنگ آذر

اف اکتش ک،یزیژئوف ،ینیرزمیز یهاآب ،ییایاطالعات جغراف

 ،یمیش نیآب زم ،یاسآب شن ،ینیرزمیز یو استخراج آبها

 ،یطیمح ستیز یشناس نیزم م،یاقل رییتغ ،یانرژ منابع

 یپزشک یشناس نیزم ،ییدارو یها یکان

 و یمعدن و یشناسنیزم انیبن دانش کار و کسب یاندازراه

 نیزم علوم حوزه در ییاشتغالزا و ینیکارآفر

، (یدگرگون ن،ی)رسوب، آذر یسنگ شناس ،یشناس یکان

 ک،یزیژئوف ،ینیرزمیز یهاآب ،یتصاداق یشناس نیزم

 نیزم آب ،یشناس آب ،ینیرزمیز یآبها استخراج و اکتشاف

 یشناس نیزم ،یطیمح ستیز یشناس نیزم ،یمیش

 و ... ینیکارآفر ،یگوهرشناس ک،یزیف نیزم ،یمهندس

 مرتبط دروس یعموم یهایتوانمند و هایستگیشا ها،مهارت

 دروس همه نیزم علوم یلیتکم تالیتحص یهادوره در لیتحص ادامه

 رو،ین نفت، تجارت، و معدن صنعت، یها وزارتخانه در کار به اشتغال

 سازمان ،یفناور و قاتیتحق علوم، ،یشهرساز و راه ،یجهادکشاورز

 ،یبردار نقشه سازمان ران،یا یمعدن اکتشافات و یشناسنیزم

 یهاوزارتخانه تابعه یسازمانها گرید و ست،یز طیمح سازمان

 و یدولت یهاشرکت ژهیو به و موسسات هیکل نیهمچن و ادشدهی

 رداربرخو دارند، سروکار یشناس نیزم با یشکل هر به که یخصوص

 .بود خواهند

 دروس همه
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 دورهو ضوابط ورود به  طی( شراج

 ازمان سنجشتوسط س یسراسر آزمون یبرگزار قیطر از کیزیف یاضیر و یتجرب متوسطه پلمید مدرک دارندگان هیکل
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 فصل دوم

 عناوین و مشخصات دروسجدول 



 (1400فروردین  :*روزرسانیبه تاریخ) – مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی(آخرین )با استناد به  الزامی -جدول دروس عمومی

 عنوان درس موضوع
تعداد 

 واحد

 ساعت
 توضیحات

 کل عملی نظری

مبانی نظری 

 اسالم

نیاز پیش 1اندیشه اسالمی  32 0 32 2 )مبدا و معاد( 1اندیشه اسالمی 

 باشد.می 2اندیشه اسالمی 

 4انتخاب دو درس به ارزش 

 الزامی است واحد

 32 0 32 2 )نبوت و امامت( 2اندیشه اسالمی 

 32 0 32 2 انسان در اسالم

 32 0 32 2 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

 اخالق اسالمی

 32 0 32 2 فلسفه اخالق )با تکیه بر مباحث تربیتی(

 2به ارزش انتخاب یک درس 

 الزامی است واحد

 32 0 32 2 اخالق اسالمی )مبانی و مفاهیم(

 32 0 32 2 آیین زندگی )اخالق کاربردی(

 32 0 32 2 عرفان عملی اسالمی

انقالب 

 اسالمی

 32 0 32 2 انقالب اسالمی ایران
 2انتخاب یک درس به ارزش 

 الزامی است واحد
 32 0 32 2 اسالمی ایرانآشنایی با قانون اساسی جمهوری 

 32 0 32 2 امام خمینی )ره( حضرت اندیشه سیاسی

تاریخ و تمدن 

 اسالمی

 2انتخاب یک درس به ارزش  32 0 32 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 32 0 32 2 تاریخ امامت الزامی است واحد

آشنایی با 

 اسالمیمنابع 

 2انتخاب یک درس به ارزش  32 0 32 2 تفسیر موضوعی قرآن

 32 0 32 2 تفسیر موضوعی نهج البالغه الزامی است واحد

 الزامی 32 0 32 2 دانش خانواده و جمعیت

 الزامی 48 0 48 3 زبان فارسی

 الزامی 48 0 48 3 زبان انگلیسی

 الزامی 24 16 8 1 برای دانشجویان با نیازهای ویژه( تربیت بدنی ویژه) تربیت بدنی

 الزامی 32 32 0 1 برای دانشجویان با نیازهای ویژه( ورزش ویژه) 1ورزش 

     22 جمع

 ارائه گردد. «تاریخ و تمدن اسالمی»موضوع زیرمجموعه  درتواند واحد می 2به تعداد  «و ایران تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم»** درس 

 اختیاری -عمومی جدول دروس

                                                 

ریزی آموزش عالی به آدرس در پرتال دفتر برنامه «جدول و سرفصل دروس عمومی»با عنوان  (جداول دروس عمومیاین صفحه )آخرین نسخه  توجه: *

https://www.msrt.ir/fa/grid/283 .در دسترس قرار دارد 

 نام درس
 تعداد

 واحد

 ساعت
 توضیحات

 کل عملی نظری

 32 0 32 2 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

وزارت  22/09/1395مورخ  208952/2ابالغیه شماره به استناد 

های دولتی ارائه دروس م، تحقیقات و فناوری، در دانشگاهعلو

اختیاری تا حداکثر دو درس رایگان و در سایر موسسات، منوط 

به پرداخت هزینه توسط دانشجو خواهد بود. همچنین به استناد 

مذکور در دروس  11/12/1395مورخ  285761/2ابالغیه شماره 

چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره ارائه و با 

ثبت نمره دروس و تاثیر در معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو 

 شود.درج می

 32 0 32 2 آشنایی با کلیات حقوق شهروندی

 32 0 32 2 آئین نگارش

 32 0 32 2 استانداردسازی

 32 0 32 2 شناخت محیط زیست

 32 0 32 2 کارآفرینی

 32 0 32 2 مدیریت بحران

 32 0 32 2 های زندگی دانشجوییمهارت

 32 32 0 1 2ورزش 

 32 32 0 1 3ورزش 

. دنینما نیگزیجا یاریاخت یعموم دروس جدول از توانندیم گذرانند،یم خود رشته یتخصص دروس قالب در را یالزام یعموم دروس که یانیدانشجو :تبصره

 دروس جدول از واحد 3 توانندیم آن، یجا به و ندارند «یسیانگل زبان» یعموم درس گذراندن به یازین یسیانگل اتیادب و زبان رشته انیدانشجو مثال، عنوان به

 .ندینما اخذ یاریاخت یعموم

https://www.msrt.ir/fa/grid/283


10 
 

 هیپا دروس یکل عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 درس عنوان فیرد
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 ندارد  48   * 3 1رياضی  .1

 1رياضی  48   * 3 2 رياضی  .2

 ندارد  32   * 2 1فیزيك  .3

 1فیزيك 32   *  1 1 یزيكف شگاهيآزما  .4

 1فیزيك  32   * 2 2 فیزيك  .5

 ندارد  48   * 3 یعموم شیمی  .6

 یعموم شیمی 32   *  1 یعموم شیمی آزمايشگاه  .7

 ندارد 32 32  * * 3 وتریکامپ یسينو برنامه  .8

 ندارد  32   * 2 احتمال و آمار  .9
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  یتخصصدروس  یعنوان و مشخصات کل -(3) جدول

 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 ندارد 32 48 *   (1+3) 4 فیزيكی یشناس زمین  .1 

 یكيزیف یشناس نیزم  32   * 2 تاريخی شناسی زمین  .2

 یكيزیف یشناس نیزمبا  ازینهم 32 16 *   (1+1) 2 (یو نور ی)هندس بلورشناسی  .3

 (یو نور ی)هندس یبلورشناس 32 48 *   (1+3) 4 شناسی کانی یمبان  .4

 یبردار نقشه -یكيزیف یشناس نیزم 2 (1+1)   * 16 32  (GIS)يیایجغراف اطالعات سامانه  .5

 یشناس یکان یمبان 32 32 *   (1+2) 3 شناسی رسوب  .6

 یناسش رسوب 32 32 *   (1+2) 3 رسوبی شناسی سنگ  .7

 یشناس یکان یمبان 32 32 *   (1+2) 3 آذرين شناسی سنگ  .8

 نيآذر یشناس سنگ 32 32 *   (1+2) 3 دگرگونی شناسی سنگ  .9

 یخيتار یشناس نیزم 32 32 *   (1+2) 3 (لیماکروفس) گانمهرهیب یشناس نهيريد  .10

 یخيتار یشناس نیزم 32 32 *   (1+2) 3 یشناس نهيريد زير  .11

 - 48   * 3 اسیشن چینه  .12
 یب یشناس نهيريد -یرسوب یشناس سنگ

 یشناس نهيريزدير - (لی)ماکروفس گانمهره
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 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 32 32 *   (1+2) 3 1 یساختار شناسی زمین  .13
 یشناس سنگبا  ازین هم ،1 یاضير

 یدگرگون

 1یساختار یشناس نیزم 32 16 *   (1+1) 2 2 یساختار شناسی زمین  .14 

 2یساختار یشناس نیزم - 32   * 2 ساخت زمین  .15

 ، (GIS) يیایجغراف اطالعات سامانه 32 32 *   (1+2) 3 یشناختنیزم دور از سنجش  .16
 1 یساختار یشناسنیزم و یشناسنهیچ

 نيآذر یشناس سنگ -یعموم یمیش - 48   * 3 یمیش نیزم  .17

 2 یساختار یشناسنیزم، 2كيزیف - 48   * 3 كيزیف نیزم  .18 

 
 یاربرد نقشه  .19

 واحد1) 3
 2و  ینظر

 (یواحد عمل
 یكيزیف یشناس نیزم 64 16 *  

 2یساختار یشناس نیزم ،یعموم زبان - 32   * 2 یشناسنیزم یتخصص زبان  .20 

 2یساختار یشناس نیزم -یشناسنهیچ  48   * 3 ايران شناسی زمین  .21 

 رانیا یسشنا نیزم با ازین هم 32   *  1 ايران شناسی زمین اتیعمل  .22 

 ساخت نیزم -یمیشنیزم 32 48    (1+3) 4 اقتصادی شناسی زمین  .23 
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 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 2یساختار یشناس نیزم -یشناسنهیچ  48   * 3 نفت شناسی زمین  .24 

 2 یساختار یشناس نیزم ،كيزیفنیزم  48   * 3 یدروژئولوژیه/ زيرزمینی آبهای  .25 

 2 یختارسا یشناس نیزم 32 48 *   (1+3) 4 مهندسی شناسی زمین  .26 

  48   * 3 یطیمح زيست شناسی زمین  .27 
 زمین -زيرزمینی آبهای -یمیشنیزم

  مهندسی شناسی

 مهندسی شناسی زمین  32   * 2 یشناسنیزم در ینيکارآفر  .28 

 
 128   *  4 صحرايی شناسی زمین  .29

 ، (GIS) يیایجغراف اطالعات سامانه
 نیزم ،یشناخت نیزم دور از سنجش

  رانيا یشناس
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  یاریاختدروس  یعنوان و مشخصات کل -(4) جدول

 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

  32   * 2 یپترولوژ  .1 
 یشناس نگس ،نيآذر یشناس سنگ

 یدگرگون

 نيآذر یشناس سنگ  32   * 2 شناسی آتشفشان  .2

 یاقتصاد یشناسنیزم 32 16 *   (1+1) 2 گوهرشناسی  .3

 یاقتصاد یشناسنیزم 32 16 *   (1+1) 2 ینگار کانه  .4

 یاقتصاد یشناسنیزم  32   * 2 یصنعت یهایکان و هاسنگ  .5

 یاقتصاد یشناسنیزم 32 16 *   (1+1) 2 معدنی ذخائر ارزيابی  .6

 یاقتصاد یشناسنیزم  32   * 2 یمعدن نیقوان و معدن یمهندس یفن خدمات  .7

 كيزیف نیزم -یاقتصاد یشناسنیزم  32   * 2 یمعدن مواد اکتشاف یمبان  .8

 یرسوب یشناس سنگ  32   * 2 سنگ زغال شناسی زمین  .9

  32   * 2 نیزم یانرژ منابع  .10
 یشناسنیزم -یاقتصاد یشناسنیزم

 نفت

 یمهندس یشناس نیزم 32 16 *   (1+1) 2 سنگ مكانیك  .11
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 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 یشناس رسوب 32 16 *   (1+1) 2 خاك مكانیك  .12

 یمهندس یشناس نیزم 32 16 *   (1+1) 2 کاربردی مهندسی شناسی زمین  .13

 2یساختار یشناس نیزم 32 16 *   (1+1) 2 یکاربرد یساختار یشناس نیزم  .14 

 كيزیف نیزم ،ساخت نیزم  32   * 2 ساخت نیزم لرزه  .15 

 كيزیف نیزم  32   * 2 یشناس زلزله  .16 

  32   * 2 زيرسطحی شناسی زمین  .17 
 یشناس نیزم -2یساختار یشناس نیزم

 نفت

 كيزیف نیزم  32   * 2 کاربردی فیزيك نیزم  .18 

  32   * 2 یشهر یشناس نیزم  .19 
 نیزم - یطیمح ستيز یشناسنیزم

 یمهندس یشناس

 یمیش نیزم  32   * 2 آلی شیمی نیزم  .20 

 یشناس نهيريزدير 32 16 *   (1+1) 2 ها رخساره زير  .21 

 یشناس نهیچ 32 16 *   (1+1) 2 گیاهی شناسی ديرينه  .22 

 ساخت نیزم  32   * 2 يیايدر یشناس نیزم  .23 
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 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 ساخت  نیزم   32   * 2 یشناس انوسیاق  .24 

 یرسوب یشناس سنگ  32   * 2 رسوبی های محیط  .25 

 ینیرزميز یآبها  32   * 2 شناسی آب  .26 

 یمیش نیزم -ینیرزميز یآبها  32   * 2 یمیشنیزم آب  .27 

 كيزیف نیزم -ینیرزميز یآبها  32   * 2 ینیرزميز یهاآب استخراج و اکتشاف  .28 

 یشناس رسوب  32   * 2 شناسی خاك  .29 

 یاقتصاد یشناسنیزم  32   * 2 یكپزش یشناس نیزم  .30 

 یشناس یکان یمبان  32   * 2 يیدارو یهایکان  .31 

 2یساختار یشناس نیزم  32   * 2 یشناس ختير نیزم  .32 

 یكيزیف یشناس نیزم  32   * 2 یگردشگر نیزم  .33 

 احتمال و آمار  32   * 2 آمار نیزم  .34 

  32   * 2 یشناس نیزم در كیناميترمود  .35 
 یسنگ شناس   -2كيزیف -2 یاضير

 یدگرگون

 یمهندس یشناس نیزم  32   * 2 نیزم علوم در پژوهش روش  .36 
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 درس عنوان فیرد شیگرا نام
 تعداد

 واحد

 ساعات تعداد واحد نوع

 ازین هم/  ازین شیپ
 یعمل ینظر

 - ینظر

 یعمل
 یعمل ینظر

 یمهندس یشناس نیزم 64   *  2 یشناس نیزم ینرم افزارها   .37 

 یكيزیف یشناسنیزم  32   * 2 یجهان شيو گرما میاقل رییتغ  .38 

 (ازین)هم رانيا یشناسنیزم 128   *  2 یکارآموز  .39 
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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  :یکل هدف( الف

 یها مهارت کسب نمودن فراهم و نیزم علومدر  پرکاربرد یاضیر مسائلجهت فهم  یشناس نیرشته زم انیدانشجو یاضیدانش ر تیتقو

 .االترب مقاطع در تر عیوس

 :ژهیو اهداف( ب

 هانیآشنا شده باشد و قادر به حل تمر هایو سر انتگرال مشتق، ،یوستگیپ و حد ،یجبر توابع ،یقیترم با ساختمان اعداد حق انیدر پا دانشجو

 .باشد موضوعات نیا مسائل و

  :هاسرفصل ای مباحث( پ

 :اعداد ساختمان -

 .مختصات یدستگاهها مختلط، اعداد شیانم و یمعرف ،یقیحق اعداد ساختمان با ییآشنا

 : توابع -

 .یمثلثات ،یینما ،یتمیلگار ،یا چندجمله توابع تابع، معکوس توابع، جبر تابع، مجموعه،

 :یوستگیپ و حد -

 ،یوستگیپ....،  و تالیهوپ ابهام، رفع مانند حد یمحاسبات یها کیتکن توابع، ضرب و جمع حد چپ، و راست حد حد، مفهوم

 .وستهیپ توابع جبر ،یا دنباله یوستگیپ و اعداد دنباله ،یوستگیناپ طنقا مجموعه

 :مشتق -

 مشتق ،یریگ مشتق یدستورها ن،یانگیم مقدار هیقض مانند ییایقضا مشتق، یکیزیف و یرهندسیتعب ره،یمتغ کی توابع مشتق

 .عطف نقطه ،یمنحن تقعر اکسترمم، یبرا مشتق یها آزمون ،یبحران نقاط معکوس، تابع

 :تگرالان -

 مساحت بهمحاس در انتگرال کاربرد ،...  و جز به جز مانند یریگ انتگرال یها کیتکن ه،یاول تابع ،یقیحق رهیمتغ کی توابع انتگرال

 .حجم و

 :ها یسر -

 .لوریت هیقض ،یتوان یسر مشروط، و مطلق ییهمگرا(، شهیر و نسبت)آزمون ییهمگرا یآزمونها ،یعدد یهایسر ها، دنباله

 

 متناسب با محتوا و هدف: یریادگی و سیتدر یردهاراهب( ت

 .شود پرداخته یشناس نیزم رشته با متناسب ییمثالها انیب به درس نیا ارائه در شود یم شنهادیپ -
 .گردد یخوددار ایقضا اثبات از درس، اهداف به توجه با -

 

 1 یاضیر :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Mathematic 1 

 واحد و درس نوع

 نظری   هیپا ندارد :ازینشیپ دروس

 عملی   یاجبار یتخصص ندارد :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

 عملی -نظری  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد ...   سالمیندر طول  یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

  :ارائه یبرا ازین مورد امکانات و زاتیتجه ملزومات،( ج

 

  :یشنهادیپ منابع( فهرست چ

 .صفحه 588 مشهد، یفردوس دانشگاه انتشارات، 1 یمیعم یاضیر، 1390.، ر گل، یابیکام.، ا ان،یعرفان -1

2- Neuhasusev, C., 2010, Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hau., 3nd Edi. 

3- Steiner, E., 2008, the Chemistry Maths Book, Oxford Uni. Press, 2nd Edi. 
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 : یکل هدف( الف

 یها مهارت کسب نمودن فراهم و نیزم علومدر  پرکاربرد یاضیر مسائلجهت فهم  یشناس نیرشته زم انیدانشجو یاضیدانش ر تیتقو

 .باالتر مقاطع در تر عیوس

 :ژهیو اهداف( ب

 و اشدب شده آشنا یدماتمق آمار و چندگانه یهاانتگرال ره،یچندمتغ توابع ل،یفرانسید معادالت ها،سیماتر موضوعات با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد موضوعات نیا مسائل و هانیتمر حل به قادر

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 : یخط جبر -

 دستگاه بردارها، ضرب ژه،یو بردار و ژهیو مقدار، 3×3 یها سیماتر وارون و نانیدترم آنها، ضرب جمع اعمال و ها سیماتر

 .یخط التیتبد بعنوان ها سیماتر بعد، ه،یپا ،یطخ استقالل ،یبردار یفضا آنها، حل و یخط معادالت

 : لیفرانسید معادالت -

 به لیسفرانید معادله یمعرف خاص، لیفرانسید معادالت انیب دو، و کی مرتبه از ثابت بیضرا با یخط لیفرانسید معادالت یمعرف

 .ها دهیپد یساز مدل از یکاربرد عنوان

 : یبردار و رهیچندمتغ توابع -

 لهیتوابع به وس نیحد ا یگونه توابع، بررس نیو مشتق ا یوستگیحد و پ ،یمعادالت پارامتر ،یتوابع بردار ه،ریچندمتغ توابع

 ها و صفحه مماس  هیاشاره به رو ،یا رهیقاعده زنج س،یماتر کیمشتق بعنوان  یمعرف ،یمختلف، مشتقات جزئ یرهایمس

 : چندگانه یها انتگرال -

 رییتغ و هچندگان یانتگرالها یمحاسبات یروشها مقدار، یقیحق رهیچندمتغ توابع انتگرال ره،یغمت کی یبردار توابع انتگرال انیب

 .حجم محاسبه ر،یمتغ

 .ها عیتوز ،یفیتوص آمار ،یریگ نمونه آمار، بر یا مقدمه: آمار -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .شود پرداخته یشناس نیزم رشته با متناسب ییمثالها انیب به درس نیا ارائه در شود یم شنهادیپ -

 .گردد یخوددار ایقضا اثبات از درس، اهداف به توجه با -

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 2 یاضیر :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Mathematic 2 

 واحد و درس نوع

 نظری   هیپا 1 یاضیر :ازینشیپ دروس

 عملی   یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

 عملی -نظری  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 271 تهران، شهیاند ساحل انتشارات، 2یعموم یاضی، ر1386خواه، م.،  ینجف -1

2- Neuhasusev, C., 2010, Calculus for Biology and Medicine, Prentice-Hau., 3nd Edi. 

3- Steiner, E., 2008, the Chemistry Maths Book, Oxford Uni. Press, 2nd Edi. 

  



23 
 

 

 : یکل هدف( الف

 سبک نمودن فراهم و نیزم علوم کیکالس کیزیف یهاجنبه فهم جهت یشناس نیزم رشته انیدانشجو کیکالس کیزیف دانش تیتقو

 .کیزیفنیزم رینظ یارشتهنیب علوم در ژهیو به ترباال مقاطع در تر عیوس یها مهارت

 :ژهیو اهداف( ب

 ،یدحرکت چندبع ،یو انرژ کار آن، یو کاربردها وتنین نیقوان ،یبعد کی حرکت ،یاصل یکاهایو  هاتیکم موضوعات با ترم انیپا در دانشجو

 ادرق و باشد شده آشنا بسیآزاد گ یگرما، انتشار و انرژصوت،  ،یحرکات موج ال،یس یها انیو انواع جر االتیس ،یچشیو پ یحرکات چرخش

 .باشد موضوعات نیا مسائل و هانیتمر حل به

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 اعداد گزارش دقت و یبزرگ مرتبه ،یریگاندازه ،یاصل یکاهای و تهایکم -

 سوم قانون وتن،ین گرانش قانون و جرم وتن،ین دوم قانون رو،ین مفهوم وتن،ین اول قانون شتاب، سرعت، مکان،: بعد کی در حرکت -

 وتنین

 ساده، ینوسان حرکت و هوک قانون ، گرانرو یها شاره در حرکت ، اصطکاک، یروین: یبعد کی حرکت در وتنین نیقوان یکاربردها -

 جامدات در یکشسان

 توان ل،یپتانس یرژان مفهوم و یانرژ یستگیپا ،یانرژ و کار هیقض  و یجنبش یانرژ کار، مفهوم: یانرژ و کار -

 ،یتماس یروین و اصطکاک یروین بعد، سه ای دو در حرکت معادله ،یبردار شکل به شتاب و سرعت مکان،:  بعد کی از شیب در حرکت -

 فوژیسانتر ،یارهیدا حرکت کینامید

 .یخط تکانه یستگیپا و جرم مرکز ذرات، از یدستگاه حرکت یبرا وتنین دوم قانون ،یخط تکانه مفهوم: ذرات از یدستگاه حرکت -

 صلب، جسم یک چرخشی حرکت و نیرو گشتاور مفهوم دورانی، جنبشی انرژی ثابت، محور یک حول چرخش چرخشی، سینماتیک -

 ای زاویه تکانه ماند، گشتاور

 ییستایا و تعادل  ،یچرخش یپخش حرکت -

 ،یشاره ها، فشار جو یاندر حرکت شاره ها، انواع جر یستگیپا ینآن، قوان یریگو اندازه یدروستاتیکیساده: مفهوم فشار ه یها شاره -

  ی،گرانرو ی،معادله برنول یوستگی،معادله پ یدس،قانون پاسکال، قانون ارشم

 دیتشد امواج، ینه برهم ،یمرز طیشرا(  رونده  ستا،ی)ا موج انواع ستا،یا و رونده یموجها را،یم و ساده یموج حرکت -

 فراصوت دوپلر، اثر صوات،ا نهی برهم صوت، شدت یکاهای صوت، -

 نتقالا قوانین اسمزی، فشار و بخار فشار ترمودینامیک، اول قانون کامل، گازهای قوانین تنش، و گرمایی انبساط دما، و گرمایی تعادل -

 گرما

 هلمهولتز و گیبس آزاد انرژی  ماده، فازهای آنتروپی، ترمودینامیک، دوم قانون -

 1 کیزیف :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
physics 1 

 واحد و درس نوع

 نظری   هیپا ندارد :ازینشیپ دروس

 عملی   یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

 عملی -نظری  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم وزشآم نوع
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 ( Diffusion) پخش دهیپد  و یا کتره حرکت -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .نیزم علوم در پرکاربرد مسائل بر دیتأک -

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 
1- Giancoli, D.G., 2014, Physics, Principles with Applications, 7th ed., Prentice Hall. 

2- Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J., 2013,  Fundamentals of Physics Extended, 10th ed., 

Wiley. 

3- Halliday, D., Resnick, R., and Krane, K.S., 2001, Physics, 5th ed., wiley pub.. 624p. 

4- Young, H.D., and Freedman R.A. , 2013, University Physics with Modern Physics Technology 

Update, 13th Edition. 

 

  



25 
 

 

 : یکل هدف( الف

 .آنان کیمکان کیزیف میمفاه درک قیتعم یبرا یکیزیف یدستگاهها و ابزارها از استفاده با یشناسنیزم رشته انیدانشجو نمودن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

اصطکاک، شتاب،  بیضر رو،ین یریآن، اندازه گ یو خطاها یریاندازه گ یهاروش با ترم انیپا در یکیزیف شیآزما 12 حداقل انجام با دانشجو

 دهش آشنا...  و یروسکپیژ حرکت ،یموج حرکات ال،یس یها انیجر انواع و االتیس کیمکان ،یچشیپ و یچرخش حرکات گشتاور، ،g بیضر

 .باشد موضوعات نیا مسائل و هانیتمر حل به قادر و باشد

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 ینیتخم یطاخ و خطا مفهوم و تیاهم -

 )یچگال( یتقعر و تحدب سطح، جرم حجم ه،یزاو طول، : یریگ اندازه -

 فنر لهیوس به  gنییتع و روسنج،ین کی ساختن طرز ،یمواز ،یمتوال فنر دو ساده، فنر بیضر یریگ اندازه -

 )... قرقره، ،یافق بدار،یش)سطح  مختلف سطوح یبرا اصطکاک بیضر یریگ اندازه -

 بداریش سطح یرو حرکت ،یغلطش ،یلغزش حرکت ،یخط شتاب سرعت، یریگ اندازه : حرکت نیقوان یبررس -

 یو مطالعه حرکت پرتاب  gنییتع و آزاد سقوط مطالعه -

 ناکشسان و کشسان یبرخوردها و حرکت اندازه یبقا اصل مطالعه -

 یا هیزاو حرکت اندازه یبقا و یدوران حرکت مطالعه -

 رهاگشتاو یریگ اندازه و اجسام تعادل مطالعه -

 مرکب و ساده آونگ از استفاده با  gی ریگ اندازه -

 ... و فشار ،یسطح کشش یروهاین ،یبرنول اصل  :االتیس کیمکان به مربوط یشهایآزما -

 ...شکل و  یجسم مکعب ،یاستوانه ا لهیم قرص، (: ینرسیا ممان( یگشتاور لخت یریگ اندازه -

 کاتر آونگ -

 یروسکپیژ حرکت مطالعه -

 

 .شود انجام دیبا شیآزما 12 حداقل فوق یشهایآزما از :  تبصره

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 1 کیزیف شگاهیآزما :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Physics 1 Lab. 

 واحد و درس عنو

  ینظر  هیپا  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص 1 کیزیف :ازینهم دروس

 1 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 د دیگر: ..............موار کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ه: ارائ یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 
1- Giancoli, D.G., 2014, Physics, Principles with Applications, 7th ed., Prentice Hall. 

2- Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J., 2013,  Fundamentals of Physics Extended, 10th ed., 

Wiley. 

3- Halliday, D., Resnick, R., and Krane, K.S., 2001, Physics, 5th ed., wiley pub.. 624p. 

4- Young, H.D., and Freedman R.A. , 2013, University Physics with Modern Physics Technology 

Update, 13th Edition. 
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 : یکل هدف( الف

 یریارگبک جهت ماده ساختار و نور س،یمغناط و تهیسیالکتر کیزیف یکاربرد و یادیبن میمفاه با یشناسنیزم رشته انیدانشجو نمودن آشنا

 .کیزیفنیزم رینظ یارشتهنیب علوم در ژهیو به باالتر مقاطع در تر عیوس یها مهارت کسب نمودن فراهم و نیزم علوم رشته در هاآن

 :ژهیو اهداف( ب

 شار ،یسیمغناط دانیم و روین ،یکیالکتر انیجر و لیپتانس نارساناها، و رساناها ،یکیالکتر دانیم و بارترم با موضوعات  انیدر پا دانشجو

 روسکوپکیم(،  زرهای)ل همدوس ینور یها چشمه ،یقطبش و ینور یهاکروسکپیم نور، کیزیف ،یسیالکترومغناط امواج ،یسیمغناط

 ناآش یومتریراد یدر سن سنج هاآن کاربرد و داریناپا یهازوتوپیا یواپاش یهاروش ها،اتم یداخل ساختار کس،یا یپرتوها پراش ،یالکترون

 .باشد موضوعات نیا مسائل و هانیتمر حل به قادر و باشد شده

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 الکتروفورسیس پدیده گاوس،قانون -الکتریکی میدان نارساناها، و رساناها  ن،کول قانون بار، پایستگی قانون الکتریکی، بار -

ر هم کنش ب  ی،خارج یداندر م یدوقطب یکو گشتاور وارد بر  یرون یکی،الکتر یدوقطب یکی،الکتر یلپتانس یانرژ یکی،الکتر پتانسیل -

  یکیالکتر یرژان یساز یرهخازنها و ذخ یل،اتمها و مولکولها، سطوح هم پتانس یکیالکتر

 قوانین ی،مواز و سری مقاومتهای الکتریکی، گیریاندازه و اهم قانون  ویژه، مقاومت و رسانندگی الکتریکی، مقاومت و الکتریکی جریان -

 کیرشهف

 در دوقطبی یک بر وارد نیروی گشتاور و مغناطیسی دوقطبی  ها، سیملوله و ها پیچه مغناطیسی میدان مغناطیسی، میدان و نیرو -

 مغناطیسی ویژگیهای نظر از مواد بندی دسته مغناطیسی، انرژی مغناطیسی، میدان

(، یوق یکنواخت، یرغ یکنواخت،) یسیمغناط یدانهایم یدتول یروشهاهسته، ینالکترونوگرالخ و اسپ-اشترن یشآمپر، آزما قانون -

   یجرم یسنج یفط ی(، مبانینزم یسیمغناط یدان)از جمله م یسیمغناط یدانم یریگاندازه یروشها ی،گالوانومتر

 ید،  تشد RLC یمدارها یکی،محرکه الکتر یروین یمولدها  یی،قانون لنز، مفهوم خود القا ی،فاراد یقانون القا یسی،شار مغناط مفهوم -

 (یم)مفاه یسیماکسول و تابش الکترومغناط ینهسته، قوان یسیمغناط

 تکانه و یخط تکانه انرژی، الکترومغناطیسی، امواج قطبیدگی الکترومغناطیسی، ایمیدانه انرژی آنها، طیف و الکترومغناطیسی امواج -

 ماده با نور کنش برهم الکترومغناطیسی، امواج از مثالی عنوان به نور  تابشی، فشار الکترومغناطیسی، امواج ای زاویه

 نوری فیبر ها، عدسی و ها آیینه نور، شکست و بازتابش قوانین فرما، اصل: هندسی  اپتیک -

 قطبشی میکروسکوپ و نوری میکروسکوپ بین، ذره چشم،: نوری دستگاههای -

 ساز تصویر دستگاههای تفکیک توان پراش، توری رابطه نور، پراش و تداخل  اولیه، مفاهیم: موجی  اپتیک -

  یمتری،، پالر CTبراگ،  و قانون یکسا یپراش پرتوها ی،الکترون یکروسکوپ(،  میزرهاهمدوس )ل ینور یچشمه ها ی،نور فعالیت -

 تک محور و دو محور یدر بلورها یو دوشکست یدوفام هاییدهپد

 کوانتومی مدل در ای زاویه تکانه اتمی، ترازهای و پاولی طرد اصل اسپین، و کوانتمی اعداد ساده، اتمهای: ماده اتمی ساختار -

 2 کیزیف :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
physics 2 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 1 کیزیف :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 ...موارد دیگر: ........... کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 هاآن ریگیاندازه و هسته های تابش انواع ای، هسته نیروهای: هسته ساختار -

 پوزیترون اسکن و دزیمتری  عمرسنجی، عمر، نیمه -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا زایو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 
1- Giancoli, D.G., 2014, Physics, Principles with Applications, 7th ed., Prentice Hall. 

2- Halliday, D., Resnick, R., and Walker, J., 2013,  Fundamentals of Physics Extended, 10th ed., 

Wiley. 

3- Halliday, D., Resnick, R., and Krane, K.S., 2001, Physics, 5th ed., wiley pub.. 624p. 

4- Young, H.D., and Freedman R.A. , 2013, University Physics with Modern Physics Technology 

Update, 13th Edition. 
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 : یکل هدف( الف

 نمودن فراهم و نیزم علوم در ییایمیش یابزارها و هاروش م،یمفاه یریبکارگ جهت یشناس نیزم رشته انیدانشجو یمیش دانش تیتقو

 .یمیشنیزم رینظ یارشتهنیب علوم در ژهیو به باالتر مقاطع در تر عیوس یها مهارت کسب

 :ژهیو اهداف( ب

 و تحال ،یمولکول و یهندس ساختمان ،ییایمیش یوندهایپ انواع ،یاتم یها هینظر و هااتم یداخل ساختار موضوعات با ترم انیپا در نشجودا

 آشنا بازها و دهایاس ،ییایمیش تعادل و کینتیس ها،محلول جامدات، و عاتیما یها یژگیو و حالت ک،ینامیترمود مواد، یگاز یها یژگیو

 .باشد موضوعات نیا مسائل و هانیتمر حل به قادر و باشد شده

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 

 اتیکل - اول فصل

 یواحدها -آووگادرو عدد و گرم اتم -یاتموزن -یائیمیش بیترک نیقوان -دالتون یاتم هینظر آن، تحول خیتار و یمیش علم فلسفه -

 .یائیمیش حاسباتم -داریمعن ارقام -دما -یانرژ -(یمتر)دستگاه  یریگاندازه

 اتمساختمان -دوم فصل

 هیداء نظرمب -یسیتابش الکترومغناط -( رادرفوریساختمان اتم )تجز -(کانیلیم هیتجز-تامسون هیماده )تجز یکیالکتر تیماه -مقدمه -

 فیو موج ط ذره ی)دوگانگ یکوانتوم کیمکان -(یطبقه اشعه و عدد اتم -اتم بوهر -کیاثر فتوالکتر -یتابش کیکالس هیکوانتوم )نظر

 -(Mو  Lو  uو  s ی)اعداد کوانتوم دروژنیذره جعبه اتم ه -نگریمعادله شرود -تیاصل عدم قطع -طبل یخط فیط -ناریگ یخط

 (.یخواه الکترون -یونی یانرژ -اتم شعاع -یادوره جدول -یالکترون شیآرا -یانرژ ی)ترازها الکترون کی از شیب با یاتمها

 ییایمیش یوندهایپ -سوم فصل

 -(یمولکول ینیب فیط -وندیپ هیزاو -وندیطول پ یویالکترونگات وندیپ یکاربرد انرژ -وندیپ ی)انرژ یساختمان مولکول یپارامترها -مقدمه -

2الکترون در  تهیمولکول و دانس ی)محاسبه انرژ یمولکول تالیروش اورب -پارامترها رییروش تغ -ییایمیش یوندهایپ هینظر
+H یتابع موج 

 یدو اتم یمولکولها یسازمان الکترون -یمولکول تالیبا روش اورب یواالنس وندیروش پ سهیمقا -یواالنس وندیروش پ -(دروژنیول همولک

 یعموم یمیش :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
General Chemistry 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ندارد :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 رد دیگر: ..............موا کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 قاعده -یالکترون ساختمان یا هینق شینما -Lifدر مولکول  وندیپ -نا هم هسته یدو اتم یمولکولها یسازمان الکترون -هسته هم

 .یفلز وندیپ -یاهسته چند یدهاونیپ -یقرارداد بار -ییهشتا

 یمولکول و یهندس ساختمان -چهارم فصل

مولکول  5B(CH(5Bl، 5Bcl، 5 یمولکولها O2Hمولکول  5NHو  O2H ی)مولکولها یوندیپ یایو زوا یتالیاورب ونیداسیبریه -مقدمه -

4CH 5 یمولکوها -و مشتقات آنPCl، 6SF)- یلکولها)مو یوندیپ یایو زوا یدافعه الکترون یروین O2H  ،5NH ، 4CH ی، مولکولها 

5BF، 5BH- 5 یمولکولهاPCl، 6SF، 5 یمولکولهاSF، 4XeF)- یکواالنس یوندهایپ -یالکترون دافعه و ونیبراسیه یروشها سهیمقا 

 -یونی یرها)بلو یبلور جامدات انواع -آن در موجود وندیپ نوع و ساختمان با اجسام خواص رابطه یدروژنیه وندیپ -یقطب دو معان و

    .تقارن -(یفلز یبلورها  -جامدات در یکوواالنس شبکه -یقطب یمولکول باتیترک -یقطب ریغ یمولکول باتیترک

 یگاز حالت -پنجم فصل

 یرژان -دما -گازها یجنبش هینظر -گازها نیقوان از استفاده... قانون -کامل یگازها معادله -شارل قانون -لیبو قانون -فشار گازها، خواص -

 .لکام یگازها قانون از انحراف -رکاملیغ یگازها -گازها ژهیو یگرما -یمولکول یسرعتها عیتوز -)نفوذ( انتشار و انیجر -گازها ثابت و

 کینامیترمود -ششم فصل

 - ∆5و  ∆G یریگاندازه -بسیگ آزاد یانرژ -کینامیترمود دوم قانون -یمیترموش و هس قانون -یآنتالپ -کینامیترمود قانون -مقدمه -

 راتییدر انبساط هم دما، محاسبه تغ ∆5)محاسبه  یآمار کینامیترمود -آزاد یتعادل و انرژ -مطلق یآنتروپ -آزاد استاندارد یانرژ

 در حجم ثابت(.  آلدهیگاز ا کی یدما رییتغ یبرا یانتروپ

 و جامدات  عاتیما -هفتم فصل

 -دیعتص -فشار بخار جامدات -نطقه ذوب -نقطه انجماد ریحرارات تبخ -جوشنقطه  -فشار بخار -ریتبخ -عاتیما یجنبش هینظر -مقدمه -

= یبلور یهاستمیس ییو شبکه فضا یالکترون تهیو دانس Xاشعه  -بلورها یو ساختمان مولکول Xاشعه  -نمودار فاز با نمودار حالت جامدات

 .هایهاد مهین -ابلوره در یساختمان ینقاش -یاشبکه یانرژ -یونی یبلورها -فشرده ساختمان

 محلولها -هشتم فصل

 شارف -(تیحالل بر فشار و گرما)اثر  موثرند تیحالل در که یعوامل یحجم زیآنال -محلولها غلظت -دراتهایه -شدن حل زمیمکان -مقدمه -

 و ادانجم نطقه ولنز نییتع یمحلولها انجماد نقطه و جوش نقطه -یکش نم و ریتبخ -بخار فشار نزول -عیرما د عیما یمحلولها و بخار

 یجزئ ود یهاتمیس یبرا فاز ینمودارها -محلولها در یونی نیب جاذبه -تیالکترول یمحلولها -ریتقط -یاسمز فشار -جوش نطقه و صعود

 .جذب -یبروان حرکت و نور بخش -دهایکلوئ

 ییایمیش تعادل و ییایمیش کینتیس -نهم فصل

 معادالت -واکنش زمیمکان -یامرحله تک یواکنشها سرعت معادالت -مرحله کت یهاواکنش -غلظت و واکنش سرعت -واکنش سرعت -

 .هیلوشاتل اصل -فشار حسب بر تعادل یهاثابت -ییایمیش تعادل و ریپذبرگشت یواکنشها -زوریکاتال -دما و سرعت

 باز و دیاس -دهم فصل
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 -یکولمول ساختمان و یدیاس قدرت -زیدرولیه -برنستد یهاباز و دهایاس قدرت -یلور -برنستد هینظر -حالل یهاستمیس -وسیآرن هینظر

 سیلوو هینظر

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیت مورد نو امکانا زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 
1- Hill, J.W., Petrucci, R.H., McCreary, T.W , and Perry, S.S., 2005, General Chemistry, 4thEd. Prentice Hall. 

2- Mortimer, C., 1979, Chemistry: A Conceptual Approach, 4thEd., Van Nostrand. 

3- Petrucci, R.H., Herring, F.G.  Madura, J.D. and Bissonnette, C., 2011, General  Chemistry: Principles and 

Modern Applications, 10thEd., Pearson. 

4- Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, G.E,  and Madura, J.D., 2006, General Chemistry: Principles and 

Modern Applications, 9thEd., Prentice Hall. 

5- Purcell, M.L., Kotz, K.F., 2002, Chemistry and Chemical Reactivity, 5th Ed., Brooks/Cole. 

6- Silberbeg, M.S., 2012, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 6thEd., McGraw Hill. 

7- Silberbeg, M.S., 2013, Principles of General Chemistry, 3rdEd., McGraw Hill. 
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 : یکل هدف( الف

 کسب نمودن فراهم و نیزم علوم در ییایمیش یابزارها و هاروش یریبکارگ جهت یشناس نیزم رشته انیدانشجو یمیش دانش تیتقو

 .یمیشنیزم رینظ یارشتهنیب علوم در ژهیو به باالتر مقاطع در تر عیوس یها مهارت

 :ژهیو اهداف( ب

 یهاشیآزما بتواند شگاهیآزما طیمح در یمنیا مسائل تیرعا با و باشد شده آشنا یمیش شگاهیآزما لیوسا و ابزارها با ترم انیپا در دانشجو

 .دهد انجام یبخوب را یعموم یمیش درس موضوع با مرتبط

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 

 نییتع -میزیمن یاتم وزن نییتع -آوورگادرو عدد نییتع-جرم یبقا قانون شیآزما -یگرشهیش و شگاهیآزما وسائل با ییآشنا -یمنیا مسائل

 آب یتس  خ محاس  به و نییتع -باز و دیاس   ونیتراس  یت -(یمتریکال شیا)آزم باز و دیاس   واکنش یگرما ای میپتاس   تراتین انحالل یگرما

 مس ونی غلظت یریگاندازه ییایمیش تعادل -یکاغذ یکروماتوگراف از استفاده با ونی چند کردن جدا -(کربناتیموقت، کربنات و ب ی)سخت

 زانیم نییتع -واکنش س  رعت یرو بر حرارات و لظتغ اثر نییتع و واکنش س  رعت یریگاندازه -یاس  پکتروفتومتر از اس  تفاده با( آهن ای)

 یونی باتیترک -ایاح و ونیداسیاکس ونیتراسیت -انجماد نقطه نزول نییتع -(لهایپ لی)تشک یمیالکتروش شیآزما -تیپوکلریه میسد هیتجز

 ش  ارف رییتغ جدول -گازها یلکولمو وزن نییتع -گر اءیاح عوامل و دروژنیه لهیبوس   یفلز یدهایاکس   اءیاح -یونی یهاواکنش -کوواالنت

 .آب بخار

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 :یشنهادیپ منابع فهرست( چ

 
1- Lagowski, J.J., 1977, Laboratory Experiments in Chemistry, D. van Nostrand Co. 

2- Silberbeg, M.S., 2013, Principles of General Chemistry, 3rdEd., McGraw Hill. 

3- Slowinski, E.J., Wolsey, W.C., 1985, Chemical Principles in the Laboratory, 4thEd. Saunders Golden 

Series.  

 یعموم یمیش شگاهیآزما :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
General Chemistry Lab. 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص یعموم یمیش :ازینهم دروس

 1 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریتاخ یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : یکل هدف( الف

 و وتریکامپ از نهیبه استفاده یبراپرکاربرد  یسیزبان برنامه نو کی یریادگیو  یوتریکامپ یسیبا دانش برنامه نو انیکردن دانشجو آشنا

 .باالتر مقاطع در تر عیوس یها مهارت کسب نمودن فراهم و نیزم علوم در ندهایفرا یهوشمندساز

 :ژهیو اهدافب( 

 و هاتفلوچار انواع ،یرعددیغ و یعدد یهاداده شینما ن،یمختلف آن، زبان ماش یو اجزا وتریترم با ساختمان کامپ انیدر پا دانشجو

 .باشد نیزم علوم در یسینو برنامه و وتریکامپ از نهیبه استفادهآشنا شده باشد و قادر به  یوتریکامپ یسیو اصول برنامه نو هاتمیالگور

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یگردش ینمودارها و تمهایالگور ،یرعددیغ و یعدد یهاداده شینما ،یاسمبل و نیماش زبان وتر،یکامپ یاصل یاجزا و سازمان یمعرف

(Flowcharts ،)هیپا لاصو با ییآشنا ها،داده ساختمان تمها،یزالگوریر اتیعمل انشعاب، و تکرار انتخاب، ،یتوال لیقب از یاساس یسازوکارها 

 متداول یتمهایالگور ،یخروج و یورود یدستورالعملها ها،ربرنامهیز سها،یماتر و بردارها ،یشرط اتیعمل رها،یمتغ و ثابتها: شامل یسینوبرنامه

 ربردکا ،یسینوبرنامه یعلم یمثالها. داده یمصورساز هیپا میمفاه با ییآشنا ل،یفا از ها داده خواندن کردن، مرتب و جستجو یروشها مانند

 .یعمل مثال چند یاجرا و یشناسنیزم در وتریکامپ

 اندشده یساز ادهیپ( Matlab) متلب و( Python) تونیپا یسینو برنامه زبان با یشناس نیزم علم در یافزار نرم یکارها اغلب نکهیا به نظر

 رفصلس در شده مطرح مباحث هیکل و است گرید زبان دو از تر مناسب تونیپا زبان ،یسینو برنامه حیصح اصول یریادگی یبرا نیهمچن و

 .دشویم شنهادیپ تونیپا یسینو برنامه زبان موزشآ لذا کرد، مشاهده تونیپا یسینو برنامه زبان در قیدق بطور توانیم را درس نیا

 .شود پرداخته یشناس نیزم رشته با متناسب ییمثالها انیب به درس نیا ارائه در شود یم شنهادیپ -1 تبصره

 :یعمل

 چند یاجرا و یشناسنیدر زم وتریکاربرد کامپ ،یبرنامه ساز یعلم یبا انجام مثالها کالس در شده سیتدر مطالب اساس بر یهفتگ یهانیتمر

 .یعمل پروژه

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 وتریکامپ یسینو برنامه :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Computer programming 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ندارد :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2) 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-یظرن  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 :یشنهادیپ منابع تفهرس( چ

 

 .صفحه 249 ،یسینو برنامه و وتریکامپ یمبان ،.م ،یخان وسفی ،.ج تنها، -1

 .صفحه 192 ،انتشارات نسل روشن ته،شرفیپ تا یمقدمات از تونی، پا1398س.م.،  ،یصباغ جعفر.، م ،ینشاهسلطا -2

 ، C++ زبان به یسینوبرنامه و انهیرا ی، مبان1393ب.،  ،یکام پور میرح.ع.، م ،یبائ زادهیشمع عل.، ف ،سقاواز یعبد ، ر.،یعباس نژادورز -3

 .صفحه 305 ،نینو یانتشارات فناور

 .صفحه 383 ،نینو یانتشارات فناور تون،یپا یسینوگام برنامهبه، آموزش گام1396ر.،  ،یج.، عباس نژادورز ،یدیوح -4

5- Grapenthin, R., 2011, Computer programing for geosciences: Teach your students how to make 

tools, Eos Trans. AGU, 92(50), 469, doi:10.1029/2011EO500010. 

6- Moore, R., 2020, Learn Python Programming: A Step-by-Step Guide about How to Program and 

Understand Python Programming, Practical Exercises to Apply Theory, Tips and Tricks to Learn 

Faster Computer Programming, Independently Published, 110p. 

 

  

https://www.ketabrah.ir/author/31865-%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/31866-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/publisher/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86
https://www.ketabrah.ir/author/14010-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/14078-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://www.ketabrah.ir/author/14143-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/author/14144-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://www.ketabrah.ir/publisher/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.ketabrah.ir/publisher/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
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 : یکل هدف( الف

 یبردکار و ینظر مسائل حل در نهیبه استفاده یبرا نگر ندهیآ و خالق تفکر پرورش هدف با آمار و احتمال یاساس و هیپا میمفاه یریفراگ

 .باالتر مقاطع در تر عیوس یها مهارت کسب نمودن فراهم و نیزم علوم

 :ژهیو اهدافب( 

بتواند از علم آمار و  آشنا شده باشد و خاص یهاعیتوز و یتصادف یرهایمتغ ،آمار و احتمال یاساس و هیپا میمفاهترم با  انیدر پا دانشجو

 SPSS رینظ یآمار افزار نرم کیبا استفاده از  یشناس نیزم یداده ها یفیتوص لیقادر به تحل و دینما نهیاستفاده به نیاحتمال در علوم زم

 .باشد

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 . شامدهایاستقالل پ ز،یفرمول ب ،احتمال کل ،یاحتمال شرط ،یبیترک زیآنال ل،پایه احتما میمفاه احتمال:

 (موضوع نیا در یشناس نیزم مباحث به مربوط لی)حل مسا

 انس،یکووار ،توام عیتوز انس،یوار ،یاضیر دیام ،و تابع احتمال یتابع چگال ع،یتابع توز وسته،یپ گسسته، یرهای: متغیتصادف یرهایمتغ

 . رسنیپ یخط یهمبستگ بیضر

 (موضوع نیا در یشناس نیزم مباحث به مربوط لی)حل مسا

 ،یینما عیتوز ،آن یهایژگیو یپواسون و برخ ندیرآف یپواسون و معرف ،یمنف یدوجمله ا ،یهندس ،یدوجمله ا ،یبرنول :خاص یها عیتوز

  یحد مرکز هینرمال و قض ،گاما

 موضوع(  نیدر ا یشناس نیمربوط به مباحث زم لی)حل مسا

 عنوان به کالس در مباحث سیتدر از پس بخش نی)ا SPSS رینظ یآمار افزار نرم کی از استفاده با یشناس نیزم یها داده یفیتوص لیتحل

  (دهند لیتحو و انجام نیزم علوم در یواقع یها داده یفیتوص لیتحل شامل پروژه کی تا شود واگذار انیانشجود به پروژه

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد.. .     سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 احتمال و آمار :یفارس به درس نوانع

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Statistics and Probability 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ندارد :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :یشنهادیپ منابع فهرست( چ

 

 گران تهران. چاپ دوم . باید یهنر ی.موسسه فرهنگ SPSSجامع  ی، راهنما1387م.،  ان،یلیاسماع  -1

 .اولچاپ -ارکان انتشارات. ستیز طیمح در یآمار یروشها کاربرد، 1384.، ع ،یزارع و.، س ،یسلطان.س.، س ان،یاسالم -2

 .رضا امام دانشگاه، 42 چاپ ،یمقدمات احتمال و آمار، 1397.، ج ان،یبهبود -3

 .دوم چاپ. کتاب آراد موسسه. آمار نیزم بر یا مقدمه، 1389.، م ،ینخع -4

5- De Coursey, W.J., 2003,  Statistics and Probability for  Engineering 

Applications.Newnes 

6- Hayter, A., 2012, Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Forth Edition. 

Brooks/Cole, Cengage Learning. 

7- Hogg, R. V. Tanis, E. and Zimmerman, D., 2013, Probability and Statistical Inference, 

9th Edition, Pearson. 

8- Maity, R., 2018, Statistical Methods in Hydrology and Hydroclimatology. Springer 

Nature Singapore Pte Ltd. 
9- Naghettini, M., 2017, Fundamentals of Statistical Hydrology. Springer International 

Publishing Switzerland. 

10- Schuenemeyer J.H., and Drew L.J., 2011,Statistics for earth and environmental 

scientists. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 
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 : یکل هدف( الف

 حهمطرو موضوعات و مسائل به ورود یبرا آنان یفکر یسازآماده و یشناسنیزم در یبررس مورد یکل موضوعات با انیدانشجو ساختن آشنا

 .یشناسنیزم یکارشناس دوره دروس در

 :ژهیو اهداف( ب

 منابع و( هاسنگ و هایکان) نیزم سازنده مواد ن،یزم درون ساختار نهیزم در یبررس مورد موضوعات و میمفاهترم با  انیدر پا دانشجو

 نیوتک نحوه ن،یزم یکنون شکل یدهفرم در هاآن کارکرد و نیزم بر موثر یرونیب و یدرون یندهایفرا انواع ،(کانسارها) آن در موجود یمعدن

 باره رد بتواند و باشد شده آشنا( ستیز طیمح و نسانا) نیزم بر یانسان یهادخالت و هاتیفعال متقابل ریتأث و زمان طول در نیزم تکامل و

 .دینما اظهارنظر و بحث هاآن

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 فضا در نیزم ارهیس گاهیجا و لیتشک خچهیتار -

 (یکاتیلیس ریغ و یکاتیلیس جیرا یهایکان و یبلور یهاسامانه با هیاول یی)آشنا هایکان و عناصر ماده، ساختار -

 (یرونیب و یدرون نیآذر یسنگها و هابا ماگما، گدازه، توده یمقدمات یی)آشنا یرونیب و یدرون نیآذر یندهایفرآ -

 (یریتبخ و ییایمیش ،یآوار یرسوب یبا سنگها یی)آشنا یرسوب یسنگها و یرسوبگذار -

 جیرا یسنگها ،یاهیناح و یهمبر یدگرگون ،یدگرگون یبافتها ،یدگرگون عوامل با ییآشنا یدگرگون یسنگها و یدگرگون -

 (یدگرگون

 (یقیتفر شیفرسا و ییایمیش و یکیزیف یهوازدگ یندهایبا فرآ یی)آشنا خاک ش،یفرسا ،یهوازدگ -

 (لخشه و بهمن خاکسره، لغزه،نیزم شامل یاتوده یبا انواع حرکتها یی)آشنا یاتوده حرکت -

 (یشناختنیزم یزمان اسیمق مطلق، و ینسب)سن  یشناسنیزم در زمان -

 (کراتون ،ییکوهزا گسل، انواع ن،یچ انواع کرنش، و تنش نقش با هیاول یی)آشنا یدگرشکل -

 یدرون رساختا نییتع زلزله، محل نییتع زلزله، یبزرگ و شدت زلزله، امواج انواع با هیاول یی)آشنا نیزم یدرون ساختار و زلزله -

 (زلزله امواج از استفاده با نیزم

 (هاورقه مرز انواع و یاورقه ساختنیزم ،یانوسیاق بستر گسترش ،یاقاره ییبا جابجا یی)آشنا یجهان ساختنیزم  -

 (آبخوان و یستابیا سطح ،ینیرزمیز یآبها رواناب، ،یآبشناس)چرخه  ینیرزمیز و یسطح یآبها -

 و یتیوربدت نایجر انوس،یاق مرخین سواحل، انواع ،یانوسیاق امواج لیتشک یچگونگ با هیاول یی)آشنا یساحل یندهایفرآ و ایدر -

 (یمرجان یفهایر

 فیزیکی شناسی زمین :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Physical Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ندارد :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+3)4 :واحد تعداد
 یعمل واحد کی و ینظر واحد سه

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 (یریکو یهانهشته و شیبا انواع فرسا یی)آشنا یریکو یندهایفرآ و ریکو -

 (یخساری رسوبات انواع ،یخساری شیفرسا خسارها،ی حرکت و لیتشک یچگونگ با هیاول یی)آشنا خسارهای -

 (ریدپذیتجد و نو یانرژ نابعم ،یلیفس یسوختها ،یرفلزیغ و یفلز منابع انواع با هیاول یی)آشنا نیزم منابع -

 (کره ستیز و رسوب آب، خاک، هوا، انسانزاد و یعیطب یهاندهیبا آال یی)آشنا ستیزطیمح و نیزم -

 :یعمل

 با خواص کانی ها  آشنایی -

 و تفکیک کانی ها به گروههای سیلیکاته و غیر سیلیکاته  شناسایی -

 سنگ های آذرین درونی و بیرونی  تشخیص -

 سوبی تخریبی، شیمیایی و بیوشیمیایی سنگ های ر تشخیص -

 سنگ های دگرگونی  تشخیص -

  تهیه نقشه های توپوگرافی  طرز -

 از نقشه های توپوگرافی و طرز تهیه پروفیل از آنها  استفاده -

 تهیه نقشه های زمین شناسی  طرز -

 از نقشه های زمین شناسی و طرز تهیه پروفیل از آنها  استفاده -

 GPSکمپاس و  و طرز استفاده از آشنایی -

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

شنایی  ازدیدب چهار حداقل در( یدگرشکل ،یدگرگون سم،یماگمات ،یگذار رسوب ش،یفرسا ،ی)هوازدگ شناسی زمین مختلف یندهایفرا با آ

 (،درزه گسل، ن،ی)چ مختلف یساختار عناصر یدارا و یدگرگون ،یرسوب ن،یآذر یهاسنگ و هایکان انواع یدارا مختلف مناطق از صحرایی

 .یشناختنیزم یهادهیپد گرید و هاسنگواره

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

  :یشنهادیپ منابع هرستف( چ

 .صفحه 386 مدرسه، انتشارات  ،یشناس نیزم یمبان ترجمه،، 1392.، ر ،یاخرو -1

 .صفحه 853 راز،یش دانشگاه انتشارات ،یکیزیف یشناس نیزم، 1388 بتول، پور، یتق د،یفر مر، -2

 ص. چاپ چهارم  596انتشارات دانشگاه تهران،  ،یکیزیف یشناس نیزم ی، مبان1398ح.، و صداقت م.،  انیمعمار -3

4- Jain, S., 2014, Fundamentals of Physical Geology. Springer Science & Business Media, 488p. 

5- Lutgens, F. K. and Tarbuck, E. J. and Tasa, D. G., 2016. Essentials of Geology, 13th Edition, 

Pearson. 

6- Press, F., Silver, R., Grotzinger, J., and Jordan, T.H., 2014, Understanding the Earth, 4th edition, 

Freeman and Company. 650p.  

7-Skinner, B., Porter, S., and Park, J., 2004, An Introduction to physical geology, , John Wiley & Son. 

584p. 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sreepat+Jain%22
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 : یکل هدف( الف

 . یشناس نیزم مختلف یها دوران در نیزم یخیتار حوادث ریس با انیدانشجو نمودن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 گذشته ییهوا و آب و یکیتکتون ،یستیز اتفاقات و حوادث ن،یزم خچهیتار نهیزم در یبررس مورد موضوعات و میمفاهترم با  انیدر پا دانشجو

 شده ناآش یشناس نیزم مختلف یها دوران یها یژگیو و اتیح تکامل و نیتکو و شیدایپ ها، یوستگیناپ ،ینس سن نییتع اصول ن،یزم

 .دینما اظهارنظر و بحث هاآن باره در بتواند و باشد

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 اتیح و اتمسفر ن،یزم شیدایپ خچه،یتار ،یخیتار یشناسنیزم علم فیتعر -

 هاورقه نیب یمرزها انواع ها، قاره یشناور شواهد ،یا ورقه کیتکتون -

 و سیوفاسیب سیتوفاسیل یرسوب یها رخساره ،یرسوب یها ساخت ،یرسوب یها سنگ یبند میتقس و یرسوب یها سنگ -

 یرسوب یها طیمح

و  شیدایپ ک،یدر فانروزوئ اتیح ا،یدر دن یاتیآثار ح یدارا یمیقد التیتشک ن،یو پرکامبر کیدر پروتروزوئ) اتیح شواهد -

 ژنیاکس شیافزا

 یشدگ حفظ و شدن لیفس انواع - -

 تها،یگراپتول ان،یپاسر ان،یپا شکم ها، یا دوکفه وپدا،یبراک ها، مرجان ها،)اسفنج  یجانور مختلف یگروهها انواع کره، ستیز -

 یحمع دسته یها انقراض ،یلیفس نهیشیپ و تکامل ،یاهیگ و( داران مهره و نودرمهایاک ها، تیلوبیتر

 گذشته یایجغراف و یخچالی نیو ب یخچالی یدوره ها یبوم شناس نهیرید -

 یها احدو ،یشناس نیزم استاندارد ستون ها، یوستگیناپ ،یومتریراد سن نییتع ،ینسب سن نییتع ،یشناس نیزم در زمان -

 یا نهیچ زمان و یا نهیچ ستیز ،یا نهیچ سنگ ،یشناس نهیچ

 یکیزیف و یشناس ستیز ،ییایمیش یها داده کمک به میاقل یبازساز ،یشناس میاقل نهیرید -

 یشناس لیفس و یشناس سنگ مشخصات اساس بر تطابق و تطابق یبرقرار یها روش تطابق، -

 ییزا یخشک و ییکوهزا یها چرخه ،ییکوهزا -

 یشناس نیزم زمان یط در ایدر آب یپسرو و یشرویپ -

 جانداران یتکامل راتییتغ نحوه و یشناس نیزم مختلف یها دوره خچهیتار -

 یخیتار یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Historical Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یکیزیف یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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والت مهم، : حوادث و تحیستیز راتییتغ نیو پرم فریکربون ن،یدون ن،یلوریس ن،یسیاردو ن،ی: کامبرماتیتقس ک،یپالئوزوئ  -

  نه،یرید یایجغراف

  نه،یرید یایحوادث و تحوالت مهم، جغراف ،یستیز راتییکرتاسه تغ ک،یژوراس اس،ی: ترماتیتقس ،کیمزوزوئ -

 نهیرید یایفجغرا مهم، تحوالت و حوادث ،یستیز راتییتغ وسنیپل و وسنیم گوسن،یال ائوسن، پالئوسن،: ماتیتقس کیسنوزوئ -

 رانیا نهیرید یایجغراف -

 

 :هدف و محتوا اب متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 

 صفحه  203باهنر کرمان،  دیم، انتشارات دانشگاه شهدو شیرایو ،یخیتار یشناس نی، زم1380م،  داستانپور، -1

 .صفحه 258. شاهرود یصنعت دانشگاه انتشارات ،یخیتار یشناس نیزم 1385 مقدم،ح، یریوز ع، ،یطاهر -2

 .مشهد یفردوس دانشگاه انتشارات. زمان گذر در نیزم. 1390.، و ،یخاک.ر.، ع ،ینژاد، ا.، عاشور یقاسم -3

  .نور امیپ دانشگاه انتشارات. یخیتار یشناس نیزم .1387.ر.، م زاده، ییایکبر -4

5- Benton, M., 2020. Cowen's History of Life. Wiley-Blackwell, 400 PP. 

6- Cooper, J.D., Miller, R.H., & Patterson, J 2009, A trip through time: Principles of Historical Geology: Merril 

Publishing Company, 469 PP. 

7- Levin, H., 2016. The Earth through Time, 11th Edition. Wiley-Blackwell, 608 PP. 

8- Stanley, S.M., 2005. Earth System History, W.H. freeman & Company,  608 PP. 

9- Wicander, R., and Monroe, J.S., 2016, Historical geology: evolution of earth and life through time 8th Edition,  

Brooks/Cole, CENGAGE Learning Custom Publishing USA, 448 PP..  
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 : یکل هدف( الف

 .یشناسیکان در آن کاربرد و بلورها ینور و یهندس یهایژگیو شناخت یبرا انیالزم در دانشجو ییتوانا جادیا

 :ژهیو اهداف( ب

 آشنا کروسکپیم ریز در هایکان ینور یهایژگیو نیهمچن و ها،آن یهایژگیو و یبلور یهارده و هاستمیس انواع با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد آن ریز در هایکان ینور یهایژگیو نییتع به قادر کروسکپ،یم با کار ییتوانا کسب ضمن و باشد شده

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

  یهندس یرشناسبلو یمبان

 تمسیبراوه در هفت س ۀآنها، چهارده شبک یریاندازه گ ۀو نحو ایاصل ثابت بودن زوا ،یبلور یستمهایانواع س ،یبلورشناس ۀخجیتار -

  کیهر  یفضا ریتقارن و تصو ی، عناصر تقارن و رده ها یتقارن بلور ،یبلور

 بلورها  یدرون نظم

 ،یچند نوع ،یختیساختمان بلور، چند ر نییو استفاده از آنها جهت تع ییفضا یاگروهه ،یو سه بعد یو دو بعد یبعد کی نظم -

  ستهیالکتر زویو پ ریماکل، پ ،ینواقص ساختمان سم،یپزودومورف

  ینور یبلورشناس یمبان

 یکوپروسکیمقاطع م زان،یپالر کروسکوپی(، اجزاء مهم منوکوالریب یانعکاس ی)انکسار کروسکوپی: انواع مخچهیتار: کروسکوپیم -

  یقلینازک و ص

  کروسکوپیم ریدر ز هایشکست کان بیضر سهیشکست، مقا بیضر یریگ اندازه: هایشکست کان بیضر -

و انواع  یکمک یها غهیت ،یلو شلیجدول م وتن،ین یرنگها یسر ،یاختالف راه نور ،یزوتروپیو ان یزوتوپیا: یکمک یها غهیو ت رنگها -

 آن 

رخ و  هایشکل کان ها،یکان یو معکوس، برجستگ میمستق یچند رنگ ها،یرنگ کان ،یعیطب نور: یعیدر نور طب هایخواص کان یبررس

  هایکان یو دگرسان هیتجز نگ،یبلورها، پارت یشکستگ

لورها و اندازه ب یخاموش ها،یکان یشدگ لیطو رفرنزانس،یب ونیسپرسیرفرنزانس، د یپ ها،یکان یتداخل رنگ: زهیدر نور پالر هایکان ۀمطالع

 ضخامت مقاطع نازک  نییاکسولوشن، ماکل، تع نگ،یشکل بلور، زون ،یخاموش یۀزوا یریگ

 یدسهن تفاوت نیب ۀرابط ،یمحور دو و کی یبلورها ،ینور محور ،ینور کسیکاتریاند متقاوب، نوردر نور متقارب:  هایخواص کان ۀمطالع

 یورانن عالمت نییتع و یمحور دو یهایکان یتداخل اشکال آنها، ینوران عالمت نییتع و یمحور کی یهایکان یتداخل اشکال بلورها، ینور و

 2Vهیزاو یریگ اندازه ،ینوران محور به نسبت لیما و عمود مقاطع آنها،

 :یعمل

 )هندسی و نوری( یشناس بلور :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Crystallography 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا  :ازینشیپ دروس

  یعمل تخصصی اجباری  یکیزیف یشناس نیزم :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  هرسال 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 تقارن  یو رده ها یبلور یها ستمیبا س ییآشنا -

 ها  یکان یواقع یتبلور در مدل ها و نمونه ها یها ستمیس صیتشخ -

   یبلور کیوگرافیاستر و یکره ا ریتصاو رسم -

 بلورها  یسه بعد یدر نمونه ها یتفاوت یبا عملگرها ییآشنا -

 در کارگاه. یکروسکپیمقاطع نازک م هیروش ته یریادگی  -

 مختلف آن  یقسمتها حیو تشر زانیپالر کروسکوپیکار با م طرز -

 و متقارب  زهیپالر ،یعیطب یدر نورها هایکان یخواص نور یریگاندازه و ۀمطالع -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 صفحه. 323باهنر کرمان،   دیانتشارات دانشگاه تهران شه ،ینور یبر بلورشناس یا باجهی، د1381م،  ن،یآرو -1

 صفحه.  602انتشارات دانشگاه تهران،  ،ینور یشناس ی، کان1377ع،  ،یفرقان -2

 صفحه. 288 ن،یزم نیآر انتشارات ،ینور یبلورشناس ،.1385 ، ،ینیعابد یوثوق -3

4- Bloss, F. D., 1999, Optical Crystallography (MSA Monograph Series). 4th Edition, Mineralogical 

society of Amer, 239p. 

5-Borchardt-Ott, W., 2011, Crystallography: An Introduction. Springer Science & Business 

Media,  355p. 

6-Helliwell, R. J., 2015, Perspectives in Crystallography, CRC Press, 155p. 

7- Perkins, D., 2002, Mineralogy, Prentice Hall, 483 p. 

8-Wenk, R.H., and Bulakh, A., 2003, Minerals: their constitution and origin, Cambridge University 

Press, 646 p. 

 

  

https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Walter+Borchardt-Ott%22
https://www.google.nl/search?hl=nl&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+R.+Helliwell%22
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 : یکل هدف( الف

 .کروسکپیم ریز در و یدست نمونه در هایکان انواع صیتشخ یهاروش و ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوص با انیدانشجونمودن  آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 مهمانواع  صیشخت ییتوانا وشده  آشنا کاتهیلیرسیو غ کاتهیلیس یهایکانمهم  انواع ییایمیو ش یکیزیف اتیخصوصترم با  انیدر پا دانشجو

 .دیکسب نما کروسکپیم ریز در و یدست نمونه در را هایکان

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یکان یبرا ینترنتیا یهادرگاه ها،یکان ینامگذار ها،یکان یاقتصاد تیاهم م،یقد رانیا در یشناس یکان ،یشناس یکان خیتار ،یکان فیتعر -

 یشناس

  ییچندقلو سم،یسودومورف سم،یپیت یپل سم،یمورف یپل سم،یمورفزویا -

 ،یونیکات یها یو مفهوم چند وجه ونیناسیعدد کوئورد ،ینسبت شعاع ،یونی ونیناسیآن، کوئورد تیو اهم یونیبلور، شعاع  یمیش -

 شته گو یشناس یبر ساختار و کان ادیز متداول، اثر فشار یاز ساختارها ییدر بلورها، نمونه ها یوندیپ یروهاین نگ،یپائول یقاعده ها

 ۀبآنها، اکسولوشن، محاس یمیترس شیجامد و طرز نما یمحلولها ها،یکان یبیترک یرهاییتغ ن،یزم ۀپوست یعناصر اصل ،یکان یمیش -

  ییایمیش یۀتجز ۀجینت یۀبر پا یفرمول کان

 و یکیرنگ خاکه، جال، فلوئورسانس، خواص الکتررنگ،  ژه،یو یدوام، گران ،یشکست، سخت ،ییرخ، جدا ها،یکان یکیزیف خواص -

 . یسیمغناط

 کینامیترمود ،یداریو ناپا یداریشبه پا ،یداری(، پایفاز، اجزاء سازنده، درجه آزاد ستم،یها )س فیتعر ها،یکان یداریپا ینمودارها -

 اهرم  ۀقاعد ،ییزدو ج ینمودارها ،ییجز کیفاز  یقاعده فاز، نمودارها بس،یآزاد گ یانرژ یو معرف یمقدمات

نحوه  ،AI زیاصل پره ، -AI-AI-Oو  Si-O-AIو  Si-O-Si یوندهایمشخصات پ ج،یرا یونیکات یها یچند وجه کاتها،یلیس مقدمات -

  هیو فرمول پا Si:Oنسبت  نییپلزن و ناپلزن، تع ژنیممکن، اکس یمرهایانواع پل ،یمرشدگیاتصال تترائدرها و اکتائدرها، پل

- یریزنج یاتهاکیلیس- یحلقو یکاتهایلیس- مخلوط یکاتهایلیسوروس -نزو و کاتهایلیسورس- کاتهای)نزوسل اتهاکیسل یشناس یکان -

 (یداربست یکاتهایلیس- یا ورقه یکاتهایلیس

 کاتهایلیس ریغ یشناس یکان -

 و سولفوسالتها  دهایآزاد، سولف عناصر -

  دهایو هال دهایدروکسیه دها،یاکس -

 واناداتها و ارسناتها فسفاتها، بداتها،یمول تنگستانها، کروماتها، سولفاتها، ا،براته ترالها،ین کربناتها، -

 یو پزشک یها در داروساز یموارد استفاده کان -

 ها در صنعت یموارد استفاده کان -

 یگوهر یها یبا کان ییآشنا -

 یشناس یکان یمبان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Principal of Mineralogy 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا (یو نور  ی)هندس یبلورشناس :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+3)4 :واحد تعداد
 یعمل واحد کی و ینظر واحد سه

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. گاه کار سمینار آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :یعمل

 .یکروسکپیم ازکن مقاطع و شگاهیآزما ،یدست ۀنمون در کاتهیلیرسیغ و کاتهیلیس مهم یهایکان ۀمطالع -

 .کارگاه در هایکان از یکروسکپیم نازک مقاطع هیته روش یریادگی -
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .کاتهیلیرسیغ و کاتهیلیس مختلف یهایکان یدارا مناطق از روزه کی دیبازد سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 306 نور، امیپ دانشگاه انتشارات ترجمه،، 1398 ها،کاتیلیس یشناس یکان.، س ،یاترود -1

 صفحه، چاپ پنجم.  602)دو جلد( انتشارات دانشگاه تهران،  یشناس ی، کان1382ع.،   ،یفرقان -2

 .صفحه 400 نور، امیپ دانشگاه انتشارات ها،کاتیلیرسیغ یشناسیکان ترجمه،، 1398.، م ،یمحمد -3

 تهران )دو جلد(.  ،ینشر دانشگاهانتشارات مرکز  ،یشناس یکان ی، ترجمه، راهنما1380س.،  ،یمر، ف.، مدبر -4

 .دوم چاپ صفحه، 408 ،یعلو نشر(، کاربرد و)اصول  یشناسیکان، 1395.، ف ا،ینمیزع.، ح رنژاد،یم -5
6- Dana, J.D., 2008, Manual of Mineralogy, Merchant Books, 456p. 

7- Howie, R.A., Deer, W., and Zussman, J., 2013, Introduction to the Rock-Forming Minerals,  Mineralogical 

Society of Great Britain and Ireland; Third Edition, 498p. 

8- Klein, C., Cornelius S. Hurlbut, Rr., 1993, Manual of mineralogy, Wiley; 21st Edition, 704p. 

9-Perkins, D., 2002, Mineralogy, Prentice Hall, 483 p. 

 

 

  

https://bookauthority.org/author/R.A.-Howie-W.-Deer-J.-Zussman
https://www.amazon.com/dp/0903056275?tag=uuid10-20
https://www.amazon.com/dp/0903056275?tag=uuid10-20
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 : یکل هدف( الف

 .یشناس نیزم در آن کاربرد و ییایجغراف اطالعات سامانه از استفاده نحوه با ییآشنا

 :ژهیو هدافا( ب

استفاده از چند  ییآشنا شده و توانا یشناس نیزم در آن کاربرد و( GIS)ییایجغراف اطالعات سامانهترم با نحوه کارکرد  انیدر پا دانشجو

 .دینما کسب را(  ArcGIS, ArcMap) نهیزم نینرم افزار پرکاربرد در ا

  :هاسرفصل ای مباحث( پ

 .GISکار با  تیاهم ،یاطالعات مکان یهاستمیس خچهیتار(، GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس فیتعر: مقدمه

 یراهنما و ریتصو ستمیس اس،یمق)عوارض،  نقشه یاجزا و ندهایفرا متخصص، افراد ها،نرم افزار، سخت افزار، داده :GIS یبا اجزا ییآشنا

 (نقشه

(، UTM) ی)مرکاتور، متقاطع جهان ریتصو ستمیحه(، انواع سانواع سطوح قابل گسترش )استوانه، مخروط، صف :ریتصو ستمیس با ییآشنا

 .آنها یهاتیمحدود و هایژگیو و( یاصفحه و یمخروط

 یبردار یهامدل انواع(، یمکان عوارض به شده نکیل)اطالعات  یفیتوص و( ی)هندس یمکان یهاانواع داده :GISدر  هاداده مختلف منابع

 .یرستر و یبردار یهامدل سهیمقا ،یفیتوص و یمکان یهاداده شینما جهت یرستر و

 داده، یهاهیال ها،داده ورود مختلف یهاروش سهیمقا ها،داده ورود یهاروش ها،داده منابع ها،داده یورود: هاداده یخروج و یورود

 . هاداده یخروج یهاروش

 .هاداده گاهیپا یهامدل انواع ها،داده گاهیپا بیمعا و ایمزا ها،داده گاهیپا اهداف ها،داده گاهیپا :هاداده تیریمد

 یهاداده لیتحل ،یفیتوص یهاداده لیتحل و هیتجز و ینگهدار ،یمکان یهاداده لیتحل و هیتجز و ینگهدار ،GIS توابع: GIS لیتحل توابع

 یهمپوشان لیتحل(، Classify) یبندبقهدر ط GIS لیتحل یهاتیقابل ،GISدر  لیعمده تحل یها تیقابل گر،یکدیبا  یفیو توص یمکان

(Overlay ،)شینما یبرا لیتحل جینتا یساز آماده ،یخروج فرمت. 

 شه،نق شیآرا یهاالمان ها،داده یفیک شینما ها،داده مختلف انواع کردن ریتصو یچگونگ ،یسازیبصر ندیفرا ها،و نقشه GIS: یسازیبصر

 .نقشه یخروج

 ستیز ،یاکتشاف مطالعات منظور به مختلف یاطالعات یهاهیال جادیا نقشه، میترس در: (GIS) ییایغرافج اطالعات ستمیس یکاربردها

 . رهیو غ یشناسآب ،یطیمح

 .علوم ریسا و وتریکامپ ،یبردارنقشه آمار، و اتیاضیر ،یژئودز ،یفتوگرامتر دور، از سنجش: GISوابسته به  علوم

 

 :یعمل بخش

 (GIS) ییایجغراف اطالعات سامانه :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geographic Information System 

 واحد و درس نوع

  ینظر پایه  یبردار نقشه -یکیزیف یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-یظرن  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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شنا شنا: ArcGIS یارهاافز نرم مجموعهبا  ییآ صب  نحوهبا  ییآ شنا ،ArcMapن  دیپروژه جد جادینرم افزار، نحوه ا یکار طیبا مح ییآ

 .یشناسنیزم نقشه میترس مراحل با ییآشنا و Arc Catalogو  Arc Toolboxبا  یینمودن آن، آشنا رهیو ذخ

 .یفیتوص جداول با کار ،یاطالعات هیال ساختن نحوه با ییآشنا مختلف، یهاداده ورود با ییآشنابه نرم افزار:  هاداده کردن وارد

 .نمودن مرجع نیزم ندیفرا ،Georeferencingبا جعبه ابزار  ییآشنا ر،یتصو یهاستمیسمرجع نمودن:  نیزم

 هیته و( DEM) یرقوم یارتفاع مدل ،یرستر یهالیفا نمودن کیموزائ رستر، با ییآشنابر آن:  یمبتن یهالیتحل و رستر با ییآشنا

 آمار نیزم زاراب با کار ،یلیتحل توابع یبرخ با ییآشنا نمودار، جادیا گر،یکدی به بردار و رستر لیتبد رسترها، یآمار یهالیتحل ب،یش نقشه

(Geostatistics ،)یهمپوشان توابع با یی،آشنایابیدرون یهاکیتکن با ییآشنا. 

 .نقشه از گرفتن یخروج ها،هیال یگذار نماد ،یگذاربرچسب گراف، جادیا د،یگر جادیا ،Layout جادیاپروژه:  یسازیینها
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 ArcMapو  ArcGIS ریمختلف نظ یبا نرم افزارها یکاف یها نیکار و تمر انجام

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .کشور یبردارنقشه سازمان انتشارات ،ییایجغراف اطالعات یهاستمیس، 1375 کشور، یبردارنقشه سازمان  -1

 .عابد انتشارات. ArcGIS یکاربرد ی. راهنما1390س.،  ،یسنجر -2

 .سمت انتشارات. ییایجغراف اطالعات ستمیس، 1376.، ح ا،یطاهرک -3

 .یدانشگاه نشر مرکز انتشارات)ترجمه(،  ییایجغراف اطالعات ستمیس و دور از سنجش، 1382.، م ،یتنگستان.، ف مر، -4

5- Bonham-Carter, G.F., 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS. 

Pergamon, Oxford. 

6- Burrough, P. A., and McDonnell, R. A., 1998, Principles of Geographical Information Systems. 

Oxford University Press, 333 pp. 

7- Carranza, E. J. M., 2008, Geochemical Anomaly and Mineral Prospectivity Mapping in GIS. 

Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, 11 pp. 

8- Clarke, K. C., 1997, Getting started with geographic information systems. Prentic Hall, 353 pp. 

9- Goodchild, M. F., 2009, Geographic information systems and science: today and tomorrow. Journal 

of Annals of GIS, 15 (1): p. 3-9. 

10- Longley, P. A., Goodchild, M., Maguire, D. J., Rhind, D. W., 2011, Geographic Information 

Systems and Science. 3rd Edition, Wiley, 560 pp. 

11- Maguire, D. J., Goodchild, M. F., and Rhind, D. W., 1991, Geographical Information systems: 

Principles and applications. 2rd Edition, Harlow., UK: Longman Scientific and Technical, 404 pp. 

 

  

https://www.tandfonline.com/author/Goodchild%2C+Michael+F
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 : یکل هدف -الف

 .دشون یم یرسوبگذار و رسوب لیتشک به منجر که ییندهایفرا و عوامل و هارسوب انواع شناخت یبرا انیالزم در دانشجو ییتوانا جادیا

 :ژهیو اهداف -ب

 ،ییایمیش ،یآوار رسوبات ذرات انواع صیتشخ به قادر. باشد شده آشنا یشناس نیزم در یشناس رسوب علم کاربرد و گاهیجا ت،یاهم با ترم انیپا در دانشجو

انواع  بات باشد.رسو یساختها و EC و PH ،یرینفوذپذ و تخلخل یریگ اندازه و رسوبات بافت انواع صیتشخ به قادر. باشد یآذرآوار و ییایمیوشیب

 .دهد صیتشخ را یرسوب یهارا بشناسد و بتواند انواع ساخت یرسوب یندهایفرا

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 نیزم علوم یهاشاخه ریسا با آن ارتباط و یشناسرسوب علم گاهیجا -آن یکاربردها و یشناسعلم رسوب تیاهم :اتیکل

 یآذرآوار و ییایمیوشیب ،ییایمیش ،یآوار یهادهنده رسوب لیانواع ذرات تشک :یرسوب ذرات

سوبات بافت  در یرینفوذپذ و تخلخل یبررس  (، یش  ناس  رس  وب مطالعات در بافت یکاربردها ش،یآرا ش  کل،)اندازه،  هابافت رس  وب :ر

  ییایمیش ستیو ز ییایمیش ،یآوار یهارسوب

 و س  طحی مطالعات در تخلخل گیری اندازه نحوۀ ش  یمیائی،بیو و ش  یمیایی آواری، یهارس  وب در تخلخل انواعو نفوذپذیری:  تخلخل

 (زیرسطحی و سطحی مطالعات)در  هارسوب در آن گیری اندازه نحوه و نفوذپذیری زیرسطحی،

 یهوازدگ ،یکیزیف یهوازدگ ،ییایمیش   ی)هوازدگ گرددیم منش  أ منطقه در ذره لیتش  ک به منجر که ییندهایفرا: یرسوووب یندهایفرا

 ها،رس   وب کننده حمل یانهایجر انواع نقل، و حمل یس   ازوکارها نقل، و حمل یاص   ل عوامل ذرات، نقل و حمل یدهانیفرا(، یس   تیز

(، یمیقد یهارس  وب در آن یهامش  خص  ه و نقل و حمل عوامل یبررس   نحوه...(، و قدرت ش  دت،)س  رعت،  انهایجر یاص  ل یهامش  خص  ه

 در موثر عوامل ،یرس   وبگذار یطهایمح مورد در یاتیکل گردد،یم یبگذاررس   و طیمح در ذرات یرس   وبگذار به منجر که ییندهایفرا

سوبگذار سوبگذار در موثر عوامل ،ییایمیش ستیز و ییایمیش ذرات یر سوب که ییندهایفرا ،یآذرآوار ذرات یر شته از بعد را ر  شدن نه

 .دهندیقرار م ریتحت تاث

سوب یساختها سوب یساختها :یر ساختهاو کارب هیو ثانو هیاول یر برد و کاربرد آنها، کار یشناخت ستیو ز ییایمیش ،یکیزیف یرد آنها، 

 . نهیرید یانهایجر یهاجهت صیتشخ یبرا یرسوب یکاربرد ساختها ،یطبقات رسوب نییباال و پا صیدر تشخ یرسوب یساختها

سوبی:  چرخه سترش نحوههای ر سوبات، در)چرخه(  سیکل گ سوبی، های چرخه انواع ر سوبی های رخهچ کاربرد ر  زمین مطالعات در ر

 شناسی

 :یعمل

س یسنج دانه سه، گراول،  سم منحنی لتیذرات در حد ما سها، ر سنجی و تعیین پارامترهای آماری آنها، و رس، جدایش ر های دانه 

سها برای مطالعا سازی ر سوبات، آماده  سی ر شنا سخت، مطالعه ترکیب کانی  سوبات نرم و  شدگی در ر ،  XRDت تعیین کرویت و گرد

سوبات  سیم در ر سوبات، اندازه گیری میزان کربناته کل سوبات، اندازه گیری میزان مواد آلی در ر اندازه گیری میزان مواد تبخیری در ر

 یشناس رسوب :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Sedimentalogy 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس یکان یمبان :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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وبات، مقاطع نازک و صیقلی از رس هیهای سازندۀ رسوبات با بینوکولر، نحوه ته)کلسیمتری(، جدایش کانیهای سنگین، شناسایی کانی

 یشناس رسوب الگ رسم ،یرسوب یساختها ،ECاندازه گیری  ،PHه گیری تخلخل و نفوذپذیری در آزمایشگاه، اندازه گیری نحوه انداز

 

 ییصحرا دیبازد

 هارسوب انواع ییصحرا شناخت جهت یرسوب یهاحوضه از روزه کی ییصحرا دیبازد دو ای و روزه دو ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام

 .یرسوبگذار یندهایفرا و

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یشناس رسوب شگاهیآزما در یعمل بخش یهاشیآزما انجام به دادن تیاهم

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیانات مورد نو امک زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 صفحه.245 ،یدانشگاه نشر مرکز ،یلیتحل یشناس رسوب، 1384 زاده، زمان و.، ع ،ینیام -1

 .صفحه 451 تهران، دانشگاه انتشارات، 1 جلد(، کاربرد و مطالعه یها)روش یشناس رسوب، 1385.، ا معتمد، -2

 .صفحه 476 ،یرضو قدس آستان انتشارات ،یناسش رسوب، 1393.، ر ،یحرم یموسو -3

4-Friedman G. Sanders S., 1978, Principles of Sedimentology, John Wiley, 792pp. 

5-Selly RC, 2000, Applied Sedimentology, Academic Press, 446pp 
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 : یکل هدف -الف

 و( یذرآوارآ بیوشیمیایی، شیمیایی،)آواری،  رسوبی سنگهای انواع بندی طبقه و توصیف شناسایی، یبرا انیدانشجو در الزم ییتوانا جادیا

 .یرسوب یهاسنگ لیتشک یهاطیمح و ندهایفرا آنها، دیاژنز

 :ژهیو اهداف -ب

 به ادرق. بداند را یرسوب یهاسنگ یها یبند طبقه انواع. شود آشنا یشناس نیزم در یرسوب یهاسنگ کاربرد و گاهیجا ت،یماه با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد کروسکپیم ریز در و یدست نمونه در یرسوب یهاسنگ انواع صیتشخ

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 هایبند رده رسوبی، سنگهای یتاهم ها، روش شناخت  اساسی، مفاهیم: اتیکل

 اژنزید و لیتشک طیمح اجزا، بیترک و بافت(، کنگلومراها و ها)برش  درشت دانه یآوار یهاسنگ انواعدانه درشت:  یآوار یهاسنگ

 خاستگاه اژنز،ید ها،یبندطبقه انواع اجزا، بیترک و یپتروگراف ها،سنگماسه تیاهمدانه متوسط:  یآوار یهاسنگ

  لیتشک طیو مح اژنزیرنگ، بافت، د ز،یدانه ر یآوار یهاسنگ انواع: زیدانه ر یآوار یاهسنگ

 سنگ دیبن طبقه آهکی، های سنگ کربناته، یهاسنگ بافت کربناته، های سنگ اجزاء ساز، سنگ کربناته های کانی: کربناته سنگهای
 ربناتهاک تشکیل های محیط کربناته، رسوبات در تخلخل شدن، لیسیسی و شدن ددولومیتی شدن، میتی دولو کربناتها، دیاژنز آهکی، های

 انحالل و اژنزدی - سلستیت و انیدریت ، ژیپس هالیت شناسایی - ها تبخیری تشکیل محیطهای - ها تبخیری تشکیل شرایط: تبخیریها 
 ها تبخیری در

 ، پتروگرافی کانی های آهن دار حمل و نقل آهن، تشکیل کانی های اصلی آهن منشاء: دارآهن رسوبی های سنگ

 های ریتفسف الیه، الیه و ندولی های فسفریت ها، فسفات تشکیل رسوبی محیط فسفات، شناسی کانیهای رسوبی فسفات:  نهشته
 .گوانو ای، الیه و بایوکالستی

 سیلیسی غیر دریایی چرت، چرت های الیه الیه، چرت های ندولی، چرت ها و رسوبات  پترولوژیها و رسوبات سیلیسی:  چرت

 (.اژنزید بافت، ساخت، ،یبند)رده  یآذرآوار یهاسنگ انوع ،یآذرآوار ذرات انواع: یآذرآوار یهاسنگ

 هایسنگ ماسه فسفاتی، سنگهای ماسه سبز، سنگهای ماسه: شامل آنها انواع و تشکیل مکانیسم تعریف،(: Hybrid) دورگه های سنگ

 .یتوف سنگهای ماسه و آهکدار

 یرسوب یسنگها یولوژپتر 

 یرسوب یشناس سنگ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Sedimentary Rocks 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس رسوب :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  ر سمینا آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 عملی:

 میکروسکوپی نازک مقاطع و دستی نمونه آزمایشگاه، در و صحرا در رسوبی سنگهای مطالعه نحوه و کلی ویژگیهای -

 آشنایی با ذرات تشکیل دهنده سنگهای رسوبی، آواری، شیمیایی و بیوشیمیاییو آذر آواری  -

 راها و طبقه بندی سنگهای آواری دانه درشت، کنگلوم نامگذاری -

 نامگذاری و طبقه بندی سنگهای آواری دانه متوسط، ماسه سنگ ها  -

 نامگذاری و طبقه بندی سنگهای آواری دانه ریز، گلسنگ ها   -

 در ماسه سنگ ها  یدیاژنز یفرآیند ها بررسی -

 نامگذاری و طبقه بندی سنگهای کربناته  -

 کربناته های سنگ در یاژنزید یها فرآیند بررسی -

 دولومیتی سنگهای فتوصی و شناسایی -

 سیلیسی سنگهای بندی طبقه و نامگذاری -

 تبخیری سنگهای بندی طبقه و نامگذاری -

 و طبقه بندی سنگهای آهن دار  نامگذاری -

 فسفاته سنگهای بندی طبقه و نامگذاری -

 .هاآن یزیآم رنگ نحوره با ییآشنا و کارگاه در یرسوب یهاسنگ از یکروسکپیم نازک مقاطع هیته -

 .یرسوب یاجزا و هااز سنگ SEM ریاوتص یبررس -

 ییصحرا دیبازد

سوب یهاسنگ مختلف انواع یدارا مناطق از روزه کی ییصحرا دیبازد سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام  کسب و یر

 .هاآن ییصحرا یهایژگیو و یرسوب یهاسنگ انواع و هابافت ها،ساخت صیتشخ در الزم مهارت

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یدهاراهبر( ت

 .کروسکپیم ریز و یدست نمونه صحرا، در یرسوب یهاسنگ شناخت یعمل یها جنبه به توجه

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیمکانات مورد نو ا زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 . نیزم نیرآانتشارات  ،یرسوب یسنگ ها ی، پترولوژ1387غ.،  ،یشبستر رابیم. ح.، و م ،یآداب -1

 صفحه.  496مشهد، یانتشارات جهاد دانشگاه ،یرسوب ی، ترجمه، سنگ شناس1393، 1 یر،  محبوب ،یحرم یموسو -2

3- Boggs S., 2009, Petrology of Sedimentary Rocks, Cambridge University Press, 610pp. 

4- Pettijohn  F. J., and Siever R., 1987, Sand and Sandstone, Springerverlag, 553pp. 

5- Tucker, M., 2012, Sedimentary Petrology, Blackwell Science. 262p. 
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 : یکل هدف -الف

 نحوه باالآمدن، و لیتشک یچگونگ و هایژگیو منشأ، یهامحل ماگما، میمفاه ن،یآذر یهاسنگ تیاهم و گاهیجا با انیدانشجو نمودن آشنا -

 .نیآذر یهاسنگ لیتشک یساختنیزم یهاطیمح و لیتشک یچگونگ تینها در و آن تبلور و شدن سرد

 یهارخنمون در یآذرآوار و یرونیب ،یدرون نیآذر یهاسنگ یشناختیکان و یبافت ،یساخت یهایژگیدر شناخت و انیتوانا نمودن دانشجو  -

 .کروسکپیم ریز در و یدست نمونه ،ییصحرا

 :ژهیو اهداف -ب

 هب قادر. بداند را نیآذر یهاسنگ یها یبند طبقه انواع. شود آشنا یشناس نیزم در نیآذر یهاسنگ کاربرد و گاهیاج ت،یماه با ترم انیپا در دانشجو

 کروسکپیم ریز در و یدست نمونه در را نیآذر یهاسنگ انواع. باشد یآتشفشان یها فوران انواع یبند رده و یرونیب و یدرون نیآذر یها توده انواع صیتشخ

 .دهد صیتشخ

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 تیو اهم گاهیتشکیل سنگهای آذرین، جا ءنحوه خصوص در مختلف نظرات آذرین، سنگهای عمومی مشخصات و تعریف: کلیات

 بشر.  یو زندگ نیدر زم نیآذر یهاو سنگ ییماگما یندهایفرا

بندی ه، ترکیب شیمیایی ماگما، تقسیمتعریف ماگما و گداز .آن ییایمیش و یکیزیف یهایژگیو و ماگما فیتعر بر یامقدمه

بندی ماگما با توجه به مقدار مواد فرّار، انواع مواد فرّار، گرانروی ماگما، وزن مخصوص ماگما، ، تقسیم 2SiOماگما با توجه به مقدار 

 درجه حرارت ماگما.

 ماگما:  منشأ

سی و ژئوشیمیایی، تح ماگمای - شنا شواهد کانی  شأ پوسته ای،  سط، تفرگرانیتی: من سنگهای حدوا  یاگمام قیول و ذوب بخشی 

  یبازالت
 ذوب پیروکسنیت، آمفیبولیت و اکلوژیت؛ عمق تشکیل ماگمای بازالتی  ،یبازالتی: ذوب بخشی گوشته پریدوتیت ماگمای -

 و الطاخت بازیک، ماگمای تفریق: ثانویه منش  أ اکلوژیت، پیروکس  نیت، آمفیبولیت، بخش  ی ذوب: اولیه منش  أ: واس  ط حد ماگمای -

 ییماگما آالیش

 .منفی و مثبت ذوب هایمنحنی فرّار؛ مواد افزایش فشار، کاهش دما، افزایش: ذوب فرایند در مؤثر عواملماگما:  تولید

 ای، آناتکسی(.ای، بحرانی، منطقهذوب کامل، ذوب بخشی )جزئی یا تفریقی، پیمانه :ذوب فرایندهای

 نیرآذ یشناس سنگ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Igneous Rocks 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس یکان یمبان :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 نواعا جادیا و ماگما باالآمدن نحوه هضم، و ذوب فرایند استوپینگ، فرایند فشار، تحت دفراین کششی، فرایندماگما :  جایگزینی

 (یآتشفشان یهافوران

 اگمایم در زنجیری واکنش(، بلور رشد وبندی )هسته تبلور شروع: شیاختالط و آال ق،یشامل تبلور، تفر ییماگما یندهایفرا انواع

 یهاروش اعانو ماگمایی، انجماد مختلف مراحل تبلور، ترتیب بر فشار تأثیر آلکالن، ماگماهای در تبلور سیلیس، از فقیر و سیلیس از غنی

 . ییماگما شیاختالط و آال ق،یتفر

 یهاسنگ و قطعات ها،روانه انواع ،یرونیب ،یدرون نیآذر یها)توده نیآذر یهاسنگ یعیطب رخنمون انواعهای آذرین : شکل توده انواع

 ولیت، استوک، دایک، سیل، الکولیت، بیسمالیت، الپولیت، فاکولیت (: باتیآذرآوار

 و بافت سنگهای آذرین:  ساخت

 ای، دانه ،یریآذر آواری، جریانی، پورف (، منشوری، بالشی، AA) آآ پاهوهو، ای،حفره: ساخت -

 نیآذر یهاسنگ، انواع بافت ،دهندهرابطه متقابل اجزاء تشکیل بندی، شکل کانیها ،درجه تبلور ، درجه دانه :بافت -

 .یاعارضه ،یفرع ،یاصل. نیآذر یهاسنگ یهایکان -

 نیب هیاتحاد یبند رده نورماتیو، بندیرده ش   یمیایی، بندیرده مدال، بندیرده بندی،رده اهمیتهای آذرین: بندی سوونگرده اصووول

 (.IUGS) نیزم علوم یالملل

ص ینگار سنگ صل و عمده انواع یفیتو س نیآذر یهاسنگ شامل: یرونیب و یدرون نیآذر یهاسنگ یا سط، ،یدیا  و کیباز حدوا

صیف(. کیاولتراباز یهاسنگ سی،کانی بافت، ساخت، تو سنگ ءنحوه و شیمیایی، ترکیب شنا شکیل انواع  شامل: گرانیتت    های آذرین 

ها(، های آلکالن )شامل المیروفیرها و المیروئیتمافیک، سنگهای اولتراریولیت، سیینیت   تراکیت، دیوریت   آندزیت، گابرو   بازالت، سنگ

  یهای آذرآوارها، سنگها، کیمبرلیتکربناتیت

 .ماگما تبلور و مربوطه ینمودارها و هاسنگ ذوب طیشرا و هاروش انواع شامل: یتجرب یبر پترولوژ یامقدمه

 .هاآن یهایژگیو و ییماگما یهایسر انواع یمعرف

-طیمح انواع ن،یزم یهاورقه انواع ن،یزم درون یهاهیال ن،یدرون زم یانرژ :نیآذر یهاسنگ انواع لیتشک و ساختنیزم بر یامقدمه

 .ییماگما یهایسر و ماگما لیتشک یساختنیزم یها

 

 :یعمل

 مدال آنالیز با آشنایی -

 نیآذر یسنگها انواع بافت و ساخت مطالعه -

 میکروسکپ ریز در و دستی هاینمونه در یدیاس نیآذر یسنگها انواع فیتوص و ییشناسا -

 میکروسکپ ریز در و دستی هاینمونه در حدواسط نیآذر یسنگها انواع فیتوص و ییشناسا -

 میکروسکپ ریز در و دستی هاینمونه در کیباز نیآذر یسنگها انواع فیتوص و ییشناسا -

 میکروسکپ ریز در و دستی ایهنمونه در کیالتراباز نیآذر یسنگها انواع فیتوص و ییشناسا -

 میکروسکپ ریز در و دستی هاینمونه در یآذرآوار نیآذر یسنگها انواع فیتوص و ییشناسا -

 .کارگاه در نیآذر یهاسنگ از یکروسکپیم نازک مقاطع هیته -

 

 ییصحرا دیبازد

 ،ی)درون نیآذر یهاسنگ مختلف انواع یدارا مناطق از روزه کی ییصحرا دیبازد سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام -

 .هاآن ییصحرا یهایژگیو و نیآذر یهاسنگ انواع و هابافت ها،ساخت صیتشخ در الزم مهارت کسب و( یآذرآوار و یرونیب

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت
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 راتییغت و هاآتشفشان خطرات و نیزم یریگ شکل در نیآذر یهاتیفعال تیماه به یآتشفشان یهافوران انواع از یآموزش یهالمیف شینما با

 .شوند آشنا هاآن یطیمح ستیز اثرات و یمیاقل

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازینو امکانات مورد  زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 550 دوم، چاپ ،یرزق انتشارات ن،یآذر یندهایفرا و هاسنگ یکاربرد یراهنما ترجمه،، 1396.، ف ،یشبان.، ا پور،اهلل -1

 تهران، دانشگاه انتشارات. نیآذر یپترولوژ یمبان: ییماگما یهاسنگ و ماگماها ترجمه،، 1377. ع ها،ابانیآس و. ع, زاده شیدرو -2

 .صفحه 527 سوم، چاپ

 .صفحه 318 تهران، دانشگاه انتشارات ن،یآذر یشناسسنگ، 1391.، ف ،یسراب -3

 556شاهرود،  یانتشارات دانشگاه صنعت ن،یآذر یهاسنگ یپترولوژ ترجمه،، 1389.م. س همام، و.، م, یلنکران.، ح ،یقاسم -4

 صفحه. 

 .نیزم نیانتشارات آر ن،یآذر یسنگ شناس ،1391.، م ،یقربان -5

 . 544معلم، چاپ سوم،  تیانتشارات دانشگاه ترب ن،یآذر یسنگها یو پترولوژ ی، پتروگراف1383ع،  ،یح. و احمد ،یریوز نیمع -6

 صفحه  138دامغان،  هیانتشارات دانشگاه علوم پا ن،یآذر ی، سنگ شناس1384همام، م.،  -7

8- Best, M. G. 2003, Igneous and metamorphic petrology, 729 p. 

9- Gill R. 2010, Igneous Rocks and Processes: A Practical Guide, John Wiley, 428pp.  

10- Wilson M. 2007, Igneous petrogenesis. Springer, 466pp. 

11-Winter J. D. 2014, Principles of igneous and metamorphic petrology, 2nd ed. Pearson new 

international edition, 745pp. 
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 : یکل هدف -الف

 ییشناسا آنها، لیتشک نحوه و یدگرگون یهاسنگ یبافتها و هاساخت ها، یکان انواع شناخت یبرا انیدانشجو در الزم ییتوانا جادیا

 .یدگرگون یها سنگ انواع لیتشک یساختنیزم یهاطیمح و طیشرا نییتع و یبند رده نیهمچن و یدگرگون یاژنزهاپار

 :ژهیو اهداف -ب

 یگوندگر یهاسنگ یها یبند طبقه انواع. شود آشنا یشناس نیزم در یدگرگون یهاسنگ کاربرد و گاهیجا ت،یماه با ترم انیپا در دانشجو

 وسکپکریم ریز در و یدست نمونه در را یدگرگون یهاسنگ انواع. باشد نیزم در یدگرگون بروز یها گاهیجا انواع صیختش به قادر. بداند را

 .دهد صیتشخ

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 ونی،رگدگ تعادل دگرگونی، انواع(، دگرگونی سیاالت و فشار)دما،  دگرگونی بر موثر عوامل دگرگونی، مرز و حد دگرگونی، تعریف: اتیکل

 یدگرگون یها رخساره درجه شدت، انیب یبرا استفاده مورد میمفاه ایزوبارها، و هاایزوترم ایزوگرادها، دگرگونی، بروز یهامحیط انواع

 جیرا انواع ینگارسنگ فیتوص و یدگرگون یهاسنگ جیرا یهایبندطبقه انواعدگرگونی:  هایسنگ گذارینام و یبندطبقه اصول

 .یندگرگو یهاسنگ

 .دگرشکلی و دگرگونی بین رابطه ،یدگرگون یهاسنگ بافت و ساخت ک،یفابردگرگونی:  هایسنگ فابریک

، قانون فاز :دگرگونی هایمجموعه ترسیمی نمایش طرز و دگرگونی هایواکنش ییایمیش کینامیترمود اصول و تعادل مفهوم

 (.ACF, AKF, AFMترکیب ) -دما -ها، نمودارهای فشارپاراژنز کانی

 تبادل احیا، -اکسیداسیون جامد، -)جامد هاآن تیاهم و یدگرگون یهاواکنش انواع ،یدگرگون هایواکنش اصولدگرگونی:  هایواکنش

 فشارسنجی.-دما نیزم اصول با آشنایی و یزادسنگ یهاشبکه(، فرار مواد مشارکت با هایواکنش و کاتیون

-سنگ اولترامافیک، هایسنگ ک،یماف هایسنگ پلیتی، های: )سنگیگرگوند یهاسنگ مهم یبیترک یهاگروه دگرگونی

 (. یکوارتز و فلدسپات یهاسنگ سیلیکاته،کالک و یآهک های

 : یکینامید دگرگونی

 .ایقاره برخورد مناطق در دگرگونی فرورانش، مناطق در دگرگونی ،ییزاکافت و دگرگونی :یدگرگون یها مجموعه ساختنیزم

 .شگاهیآزما و صحرا در یدگرگون یهاسنگ مطالعه و یبررس یهاروشدگرگونی:  هایسنگ مطالعه هایروش

 :یعمل

 :املش کروسکوپیم ریز در و یدست نمونه صحرا، در یدگرگون یهاسنگ یشناختیکان و یبافت ،یساخت یهایژگیو یبررس

 ت،یاستارول ت،یآندالوز ت،یریکرد د،یتوئیکلر ها، ارنتگ کاها،ی)م تهایمتاپل: شامل یدگرگون یهاسنگ شاخص یها یکان یمعرف -

 ن،یویال فان،گلوکو هورنبلند، ت،ینولیاکت ت،یترمول ها، دوتیاپ ها، تی)کلرکیاولتراماف یهاسنگ و ها تیمتاباز(، تیمانیلیس ت،یانیک

 .کروسکپیم ریز و یدست نمونه در( گارنت ت،یانیوزوو ت،یاسکاپول ت،ی)والستون ها اسکارن و مرمرها(، نیسرپانت روکسن،یپ

 یدگرگون یشناس سنگ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Metamorphic Rocks 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا نیآذر یشناس سنگ :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهنایپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 ک،یابالستید ک،ینماتوبالست ک،یدوبالستیلپ ری)نظ یدگرگون یهاسنگ شده خرد و یاتوده افته،ی جهت یها بافت انواع یمعرف -

 ....( و فرورفته رهمد ،یهورنفلس ک،یگرانوبالست ،یچشم ،یروکالستیپورف ک،یلوبالستیکیپوئ ک،یریبالستوپورف ک،یروبالستیپورف

 ککال ،یآب یها ستیش سبز، یها ستیش ها، ستیکاشیم ها، تیلیف ها، تیاسل شامل معمول یدگرگون یهاسنگ انواع ییشناسا -

 کالک یها هورنفلس ،یتیپل یها هورنفلس(، ها تیبولیپاراآمف و)ارتو  هاتیبولیآمف(، ها سیپاراگن و)ارتو  هاسیگن ها، ستیش

 .یکروسکپیم مقاطع و یدست نمونه در تیگرانول و تیاکلوژ ها، تینلویم ها، اسکارن و مرمرها کاته،یلیس

 .کارگاه در یدگرگون یهاسنگ از یکروسکپیم نازک مقاطع هیته -

 

 ییصحرا دیبازد

 یدگرگون یهاس  نگ مختلف انواع یدارا مناطق از روزه کی ییص  حرا دیبازد س  ه ای و روزه س  ه ییص  حرا دیبازد کی حداقل انجام -

 ییصحرا یهایژگیو و یدگرگون یهاسنگ انواع و هابافت ها،ساخت صیتشخ در الزم مهارت کسب و( یهمبر و یکیمناید ،یاهی)ناح

 .هاآن

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .کروسکپیم ریز در و یدست نمونه در یدگرگون یهاسنگ شناخت در یشگاهیآزما یهاتیفعال بر دیتاک

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یردهاراهب( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 هدانشگا انتشارات. مطالعه یهاروش و یوگرافپتر مبانی: اول جلد ،یدگرگون یهاسنگ پتروژنز و یپتروگراف، 1394.، ح قاسمی، -1

 .صفحه 566 شاهرود، یصنعت

 یساخت نیزم یطهایمح و یبیترک یگروهها پتروژنز: دوم جلد ،یدگرگون یهاسنگ پتروژنز و یپتروگراف، 1395.، ح قاسمی، - -2

 .صفحه 709 شاهرود، یصنعت دانشگاه انتشارات. یدگرگون رخداد

 .یانتشارات دانشگاه خوارزم ،یدگرگون ی، اطلس سنگ ها1382 ،ا.فر، ع.  یرامسعودی، ف.، به -3

 .صفحه 336(، ی)خوارزم معلم تربیت دانشگاه انتشارات دگرگونی، هایسنگ پترولوژی، 1377.، ح وزیری معین -4

 ترجمه، انتشارات دانشگاه تهران  ،یدگرگون ی، پتروژنز سنگ ها1387م،  ان،یزاده، م، صادق یول -5

 .صفحه 382. شاهرود یصنعت دانشگاه انتشارات)ترجمه(.  یدگرگون یهاسنگ یپترولوژ، 1389.، م یلنکران.، ح یقاسم.م.، س همام -6
7- Best, M.G., 2003, Igneous and metamorphic petrologyt Black Well 729pp.  

8- Bucher, K., Frey, M., 2002, Petrogenesis of metamorphic rock, second edition, Splinger. 

9- Bucher, k., Grapes R. 2011, Petrogenesis of metamorphic rocks 8th ed., Springer, 428pp. 

10- Fettes, D. and Desmons, J., 2007, Metamorphic rocks: a classification and glossary of terms. 

Cambridge University Press, 244pp. 

11- Passchier, C.W., and Trouw, R.A.J., 2010. Microtectonics, Springer, 366 pp. 

12- Philpotts, A.R., 2015, Petrography of Igneous and Metamorphic Rocks, Waveland PrInc, 

192pp. 

13- -Vernon, R.H., Clark, G.L. 2008. Principles of metamorphic petrology. Cambridge press, 

446p. 

14- -Winter J. D. 2014. Principles of igneous and metamorphic petrology, 2nd ed., Pearson New 

International Edition. 745pp. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Kurt+Bucher&search-alias=books&field-author=Kurt+Bucher&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Rodney+Grapes&search-alias=books&field-author=Rodney+Grapes&sort=relevancerank
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15- Yardley B.W.D., Mackenzie W.S., Guilford C. 1990. Atlas of Metamorphic rocks and their 

textures. Longman, Harlow, England. 

 

 : یکل هدف -الف

 ریظن یشناختنیزم یکاربردها جهت مهره یب یلهایماکروفس انواع بندی رده و توصیف شناسایی، یبرا انیدانشجو در الزم ییتوانا جادیا

 .گذشته یرسوب یها طیمح صیتشخ و ینسب سن نییتع

 :ژهیو اهداف -ب

 و یا نهیچ سنگ ستون در را آنها گاهیجا و باشد یدست نمونه و صحرا در ها لیفس یهانمونه انواع صیتشخ به قادر ترم انیپا در دانشجو

 .بداند یشناس نیزم یزمان

 : هافصلسر ای مباحث( پ

سیل علم تاریخچه: مقدمه سی، ف سیل شرایط شنا سام آن، انواع و شدن ف سیلها اق ستفاده موارد و ف صول آنها، از ا  و بندی رده به مربوط ا

 .لهایفس ییشناسا و یساز آماده ،یآور جمع ها،لیفس یبند رده و  ینامگذرا نحوه موجودات، نامگذاری المللی بین قواعد

سفنجها یمورفولوژ ،یپالئواکولوژ و یزمان محدوده زنده، یفرمها یکل صاتمشخاسفنجها:  شاخه  انواع و کانالها ساختمان واره،ید شامل ا

 دا،یوپوراسترومات  -اسکلوسپونژآ و اسپونژا یکلس الوسپونژآ،یه دموسپونژآ، یها رده شامل اسفنجها مختلف یها رده به یا اشاره کولها،یاسپ

 .آنها به مربوط زمان و رده هر از شاخص جنس نیچند یمعرف

 یسهک بندی ورده مورفولوژی آنها، پالئواکولوژی و آنها حیات زمانی محدوده زنده، فرمهای کلی مشخصاتکنیداریا:  ایکیسه تنان   شاخه

 .شاخص جسنهای معرفی و آنتوزوا و سیفوزوا هیدروزوآ، رده شامل تنان

چند جنس  یآنها و معرف یو رده بند یمورفولوژ -آنها یو پالئواکولوژ یرش زمانزنده، گس  ت یفرمها یمش  خص  ات کل :بریوزوآ شوواخه

 شاخص. 

صاتبازوپایان:  شاخه شخ  دچن یمعرف و انیبازوپا یبند رده و صدف یمورفولوژ آنها، یپالئواکولوژ و یزمان محدوده زنده، یفرمها یکل م

 .ازآنها کی هر به مربوط زمان و شاخص جنس

 زمانی ودهمحد و زنده فرمهای کلی مشخصات پالکوفورا، پلی گاستروپدا، سفالوپدا، اسکافوپودا، پودا، پلسی های رده ملشا: تنان نرم شاخه

ستماتیک بندی رده و صدف مورفولوژی. هررده پالئواکولوژی و حیات  به مربوط زمانهای با شاخص جنسهای معرفی و ها رده از یک هر سی

 .جنس هر

 تماتیکسیس بندی رده و صدف مورفولوژی آنها، پالئواکولوژی و زمانی گسترش کلی، مشخصات ها، تریلوبیت دهر شامل:  بندپایان شاخه

 . هاآن از یک هر به مربوط زمان و شاخص جنسهای معرفی و

 (لیماکروفس) گانمهره یب یشناس نهیرید :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Invertebrate palaeontology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یخیتار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع



57 
 

شاملخارپوستان شاخه زیر  5 : مشخصات کلی فرمهای زنده، محدوده زمانی و پالئواکولوژی، مورفولوژی صدف، رده بندی سیستماتیک 

ش  اخۀ هومالوزوا، بالس  توزوا، کرینوزوا، آس  تروزوا و اکینوزوا، مش  خص  ات کلی هر زیر ش  اخه و رده بندی مربوط به آنها و معرفی جنس  های 

 شاخص ازهر زیر شاخه . 

رده بندی مش  خص  ات کلی فرمهای زنده، محدوده زمانی و پالئواکولوژی، مورفولوژی ص  دف و  (:ها گراپتولیت)رده  پروتوکوراتا شاخه

 سیستماتیک گراپتولیت ها شامل راسته گراپتولوئیدا و راسته دندروئیدا.

 

 یعمل

 .آنها کیستماتیس یبند طبقه یروشها و مهرگان یب یها لیماکروفس مختلف یگروهها ییشناسا: یکل اهداف -

 .لهایماکروفس از یخارج و یداخل یها قالب ساختن نحوه ،(mold & cast)انواع قالب  ،یشدگ لیانواع فس مشاهده -

 .آنها یکیمورفولوژ یها یژگیو یبررس و ها اسفنج شاخه یها لیفس انواع ییشناسا و مطالعه -

 .آنها یکیمورفولوژ اتیخصوص یبررس و ایداریکن شاخه محتلف یها جنس ییشناسا و مطالعه -

 .وزوآیبر شاخه مختلف یها جنس ییشناسا و مطالعه -

 .آنها یکیمورفولوژ یها یژگیو یبررس و انیبازوپا خهشا مختلف یها جنس ییشناسا و مشاهده -

 یپل دا،گاستروپو سفالوپدا، اسکافوپودا، پودا، یپلس یها رده)شامل  تنان نرم مختلف یگروهها از ها لیفس انواع ییشناسا و مطالعه -

 .آنها یکیمورفولوژ یها یژگیو یبررس و( پالکوفورا

 .آنها یکیمورفولوژ یها یژگیو یبررس و ها تیبلویتر رده مختلف یها جنس ییشناسا و مشاهده -

 .آنها یکیمورفولوژ یها یژگیو یبررس و خارپوستان شاخه یها لیفس انواع ییشناسا و مطالعه -

 .آنها یکیمورفولوژ یها یژگیو و( ها تیگراپتول)رده  کورداتا یهم شاخه یها لیفس انواع ییشناسا و مطالعه -

 .مهرگان یب یها لیماکروفس مختلف انواع ریتصاو شینما -

 در آنها یزندگ نحوه بهتر درک جهت مهره، یب جانوران مختلف یها گروه حاضر عهد یها نمونه انواع از مستند یها لمیف شینما -

 .گذشته

 ییصحرا دیبازد

 مختلف یهازمان یهاسنگواره مختلف انواع یدارا مناطق از روزه کی ییصحرا دیبازد سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام

 .هاسنگواره مختلف انواع شناخت در الزم مهارت کسب و یشناسنیزم

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یشناس نیزم یزمان و یا نهیچ سنگ ستون در آنها تیموقع و گاهیجا و لهایفس شناخت یبرا یشگاهیآزما یعمل یهاتیفعال بر دیتأک

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یدهاراهبر( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 جلد دو اصفهان، هدانشگا انتشارات سنگواره، مهرگان یب، 1380 ع، یطاهر و ح یریوز.ع، م ان،یجعفر -1

 .ساوه انتشارات. مهرگان یب یشناس لیفس، 1374 خ، ،یخسروتهران -2
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 9 شماره هینشر. یشناس نیزم یشگاههایآزما. رانیا نفت یمل شرکت ران،یا یها لیفس، 1360ا، ،یکالنتر -3

 .باهنر دیشه دانشگاه انتشارات. یشناس نهیرید یمبان، 1380 و، ،یناظر و م داستانپور، م، ،یریوز -4

5- Boardman, R. S., Cheetham, A. H. and Rowell, A. J. 1991, Fossil Invertebrates. Wiley, 728 PP. 

6- Clarkson ,N.K.E,1998, Invertebrate Paleontology Evolution ,fourth Edition , Wiley-Blackwell, 

468 PP. 

7- Moore, R. C., Laucker, C. G., and Fischer, A. G. 1952, Invertebrate fossils. McGraw-Hill, New 

York, pp. 1-766. 

8- Stearn, C. W. and Carroll, R. L., 1989, Paleontology: The Record of Life. Wiley, 464 PP. 
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 : یکل هدف -الف

 بندی طبقه هایروش و هاکروفسیلیم مختلف های گروه بندی رده و توصیف شناسایی، یبرا انیدانشجو در الزم ییتوانا جادیا

 صنعت نفت.  یدروکربوریه ریاکتشاف ذخا ژهیبه و یشناسنیزم مختلف مطالعات در از استفاده جهت هاآن سیستماتیک

 :ژهیو اهداف -ب

 یو زمان یا نهیآنها را در ستون سنگ چ گاهیباشد و جا کروسکپیم ریزها در  لیفسزیر یهانمونه انواع صیتشخ به قادر ترم انیپا در دانشجو

 بداند. یشناس نیزم

 : هاسرفصل ای حثمبا( پ

 ،یبردار نمونه یها روش ،یآور جمع لها،یکروفس  یم مطالعه اهداف لها،یکروفس  یم مطالعات خچهیتار فس  یل، اولیۀ مفاهیم تعریف،: مقدمه

 لهایکروفسیم ییشناسا و مشاهده ،یساز آماده یها روش

 یریگ قرار بیترت و نظم حجرات، یش  ناس   ش  کل ،یش  ناس   س  تیز و مثل دیتول چرخه ،یعموم س  اختمان -یامروز روزنبران: روزنبران

 نازک مقاطع در ها وارهید و ها برش نوع آن، یریگ قرار مکان و دهانه مختلف اشکال نات،یتزئ انواع حجرات،

 ادهاستف ،یزمان  دوره هر شاخص یها جنس یمعرف نا،ینینولوتیا نا،ینیفوزول شامل کروگرانوالریم پوسته با یگروهها یبررس -

 ) کیپالئوزوئ کوچک شاخص روزنبران یمعرف ک،یگرافیراتواستیبا

 استفاده ،یزمان  دوره هر شاخص یها جنس یمعرف دهینیتولیارب نا،یتکستوالر مانند نهیآگلوت پوسته با یگروهها یبررس -

 کیگرافیواستراتیبا

 استفاده ،یزمان  دوره ره شاخص یها جنس یمعرف نایولیلیم ده،ینیآلوئول مانند پوسالنوز پوسته با یگروهها یبررس -

 کیگرافیواستراتیبا

 شاخص یها جنس یبرخ و دهینیکلیدوسیلپ ده،یتینومول ده،ینیکلیسکوسید ده،یروتال ده،یتوئیاربمانند  نیالیبا پوسته ه یگروهها یمعرف -

 وسنیم و گوسنیال ائوسن، پالئوسن، کرتاسه،

 آنها کیگرافیواستراتیبا تیاهم و کیسنوزوئ و کرتاسه پالنکتون شاخص یها گونه و ها جنس یبررس
ته راس یمعرف -آن یکاراپاس و ساختمانها  یشناس ختیر -شدن آن لیکاراپاس و فس -یپالئواکولوژ -یامروز یاستراکودها استراکودها:

 مهم یها
 )مختصرا به منظور آشنایی کلی( ها کالپیونلید شبه و کالپیونلیدها

 انواع جلبکها به طور اختصار و به منظور آشنایی کلی. :جانوری و گیاهی شدة مینرالیزه بقایای -

سیلها نانو  - اکولوژی–چرخۀ بیولوژیکی  -س اختمان عمومی  -فرهای امروزی  کوکولیتو(:Calcareous Nannofossils) آهکی ی ف

 شناسیکوکولیت ها در طی زمان زمین  -پالئواکولوژی  –گروههای مختلف  -رده بندی و سیستماتیک و مشکالت آن 

 یشناس نهیریزدیر :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Microplaeontology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یخیتار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

 یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 سیلیسی  میکروفسیلهای

      امروزی، اسکلت، اشکال، رادیولرها در طی زمان زمین شناسی  رادیولرهای: رادیولرها

 شناسی زمین زمان طی در ها دیاتومه اسکلت، امروزی، های دیاتومهها:  دیاتومه

 .شناسی زمین زمان طی در ها کنودونت ی،پالئوبیولوژیک اهمیت و سیستماتیک و قرابت مختلف، فرمهای و ساختمانها:  کنودونت

 و پالینومرفها، اهمیت پالینولوژی، گروههای مختلف پالینومرف  پالینولوژی: پالینولوژی

 طی در آنها گسترش مطالعه، چگونگی و ساختمانها کاربرد، اهمیت، توصیف،: کیتینوزوآها ،اکریتارکها ،ها دینوفالژله ها، پولن و اسپور

 .اسیشن زمین زمان

 

 یعمل

 .میکروفسیلها شناسایی و مشاهده سازی، آماده آوری، جمع -

 ده،یتوئیارب ،دهینیتولی، ارب -ده،ینیآلوئول ناسهیفوزول ک،یپالئوزوئ کوچک)روزنبران  روزنبران یهالیکروفسیم انواع ییشناسا و مطالعه -

 -وسنیم -گوسنیال -ائوسن -پالئوسن  -نیشاخص کرتاسه پس کیبنت یجنس ها یبرخ ده،یتینومول نده،یکلیدوسیلپ ده،ینیکلیسکوسید

 آنها. یکیمورفولوژ یها یژگیو یبررس

 .شناور روزنداران شاخص یها گونه و ها جنس ییشناسا نحوه -

 ها جلبک شاخص یها جنس از یبرخ یمعرف

 .آنها مورفولوژیکی ویژگیهای یبررس و استراکودا شاخص یها جنس از یبرخ ییشناسا و مطالعه -

 .آنها مورفولوژیکی ویژگیهای یبررس و ها کنودونت شاخص یها جنس از یبرخ ییشناسامطالعه و  -

 .آنها مورفولوژیکی ویژگیهای یبررس و ولرهایراد و  ها اتومهید شاخص یها جنس از یبرخ ییشناسامطالعه و  -

 .آنها مورفولوژیکی گیهایویژ یبررس و ها نومورفیپال شاخص یها جنس از یبرخ ییشناسا و مطالعه -

 .کارگاه در لیکروفسیم یدارا یرسوب یهاسنگ از یکروسکپیم نازک مقاطع هیته -

 

 ییصحرا دیبازد

 مختلف یهازمان یهازسنگوارهیر مختلف انواع یدارا مناطق از روزه کی ییصحرا دیبازد سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام

 .هازسنگوارهیر مختلف انواع شناخت در الزم تمهار کسب و یشناسنیزم

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یناسش نیزم یزمان و یا نهیچ سنگ ستون در آنها تیموقع و گاهیجا و لهایزفسیر شناخت یبرا یشگاهیآزما یعمل یهاتیفعال بر دیتأک

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 190 نور، امیپ انتشارات. فراینیرفرامیغ لیکروفسی، م1393زاده، م.ر.  ییس. ا. و کبرا بابازاده، -1

 .صفحه 357. تهران دانشگاه انتشارات ،یکاربرد یکروپالئونتولوژیم، 1381. خ. ،ینخسروتهرا -2

 .صفحه 264 سناباد، انتشارات فرا،ینیفرام، 1381.م نجارزاده، و ع ،یعاشور -3
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 صفحه 251 ،یدانشگاه نشر مرکز ،یشناس نهیرید یانیم، 1382 نژاد، یقاسم -4

 .صفحه 227 ران،یا نفت یمل شرکت ران،یکربناته ا یاهسنگ یکروسکوپیم یهارخساره، 1365.، ا ،یکالنتر -5

 ،یدانشگاه جهاد انتشارات ،یپالئواکولوژ و شاخص یها جنس "فراینیفرام"، 1388 م، ،یاگریمیک و ع ،یطاهر ح، مقدم، یریوز -6

 .صفحه 365
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 : یکل هدف -الف

 سطوح و یبند نهیچ ،یسنگ یها یتوال نیب موجود روابط ،ینگار نهیچ اصول یریبکارگ و شناخت یبرا انیدانشجو در الزم ییتوانا جادیا

 و یشناس نهیچ یواحدها انواع مطلق سن و ینسب سن نییتع ها، آن تیاهم و نیزم خیتار طول در رخداده عیوقا و حوادث ،یبند نهیچ

 ها آن انطباق

 :ژهیو اهداف -ب

انواع  صیو مطلق را بداند. قادر به تشخ یسن نسب نییشد. اصول تعآشنا با یشناس نیدر زم یشناس نهیو کاربرد چ گاهیجا ت،یترم با اهم انیدر پا دانشجو

ابق و تط یسکانس ینگار نهیبا چ را بداند. یا نهیو زمان چ یا نهیچ ستیز ،یا نهیچ سنگ یواحدهاها باشد. انواع  یوستگیها و ناپ هیسطح تماس ال

 داشته باشد. یکاف ییآشنا

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یحوادث و اتفاقات رخ داده در ط نیمهمتر یمعرف ،یسنگ یها یتوال نیروابط موجود ب ،یشناس نهیچ فیاصول و تعربا  ییآشنا :کلیات

 یشناس نیزمان زم

 بر ها هنیچ یبند میتقس ها، نهیچ یجانب گسترش نحوه و یهندس شکل صحرا، در ها نهیچ مطالعه نحوه بندی، چینه سطوحبندی:  چینه

 زمان، و مکان بعد در ها نهیچ مطالعه ،یعمود یتوال لیتشک نحوه ،یرسوبگذار و یبند نهیچ ها، نهیچ در ها دانه شیآرا ضخامت، اساس

 اساس بر مطلق سن نییتع و،یواکتیراد عناصر هیتجز اساس بر مطلق سن نییتع مطلق، سن نییتع ،ینسب سن نییتع طبقات، سن نییتع

 الکترون چرخش دیتشد و نسانسیترمولوم روش به مطلق سن نییتع ،یا هسته شکافت از یناش اثرات

 یبند نهیسطوح چ ،یرسوبگذار یوستگیبا پ یبند نهیسطوح چ (:گسستگی با همراه ، پیوستگی با)همراه  بندی چینه سطوح انواع

مراه با ه یبند نهیسطوح چ ت،یکم اهم یبا گسستگ یبند نهیسطوح چ یشده بر رو جادیا یانواع نقش ها ت،یکم اهم یهمراه با گسستگ

 (.یوستگیبزرگ )انواع ناپ یها یگسستگ

نقوش حاصل از  -نقوش حاصل از عملکرد جریانها و امواج (:اولیه رسوبی)ساختمانهای  بندی چینه سطوح روی بر نقوش انواع

 نقوش زیستی، ساختمانهای رسوبی ثانویه. -عملکرد اجسام خارجی در جریانها

 رانیا مهم یها یوستگیناپ

 ییزا یخشک و ییکوهزا با یوستگیپنا ارتباط

 ییایدر و یا قاره یها طیمح در شده لیتشک یها نهیچ ییشناسا نحوه

 انواع سکانس -سکانس بالقوۀ عمومی، سکانس بالقوۀ محلی -تعاریف سکانس، چینه و ترم لیتولوژیک :یسکانس ینگار نهیچ

 :  ینگار نهیچ واحدهای

 یشناس نهیچ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Stratigraphy 

 واحد و درس نوع

 یب یشناس نهیرید -یرسوب یشناس سنگ :ازینشیپ دروس

 یشناس نهیریزدیر -(لیماکروفس) مهرگان

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یا نهیچ سنگ واحد کی یمعرف نحوه سازندها، ینامگذار و صیتشخ نحوه(، سمیر غیر ،)رسمی  ینگارنهیچ سنگ واحدهای

 ینگار نهیچ ستیز در شاخص یها لیکروفسیم و ها لیماکروفس یمعرف و تیاهم(، نامگذاری و)انواع  ینگار نهیچ ستیز واحدهای

 یواحدها- ،یشناخت نیزم زمان یواحدها ها، ستمیس ینامگذار نحوه ،یا نهیچ زمان یواحدها ،ینگار نهیچ ستیز یواحدها انواع

 یگرافیمگنتواسترات ،یگرافیآلواسترات یواحدها ک،یتودمیل

 یدادیرو ینگار نهیچ

 ها نهیبا توجه به مطالعات چ یرسوب یحوضه ها نیتکو م،یاصول و مفاه یسکانس ینگار نهیچ

 اشکاالت و ها تیمز ،تطابق یو انواع روش ها (correlation) انطباق

 ییصحرا دیبازد

 در الزم مهارت کس  ب و یبندنهیچ س  طوح با ییآش  نا یبرا روزه کی ییص  حرا دیبازد دو ای و روزه دو ییص  حرا دیبازد کی حداقل انجام

 .یسنگ یهاهیال دادن انطباق و یشناسنهیچ یهاستون انواع شناخت

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یشناس نیزم یافزارها نرم کمک با یشناس نهیچ یها ستون هیته یبرا ناسبم یها نیتمر انجام

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

  :یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .تهران دانشگاه انتشارات ،یسکانس ینگار نهیچ. 1388.، ع ،ینیام -1

. (یشناس نهیچ یروشها و واژگان ،یبندطبقه یبرا یی)راهنما یشناس نهیچ یالملل نیب یراهنما ترجمه،، 1391.، ا ،یکن یلطفعل  -2

 .نیزم نیآر انتشارات

 انتشارات دانشگاه اصفهان،  ،ینگار نهی( اصول چ، )چاپ سوم1390م.،  ،یاگریمیع، ک یح.، طاهر مقدم، یریوز -3

4- Brenner  R. L, McHargue  T. R.,  1988, Integrative Stratigraphy, Prentice Hall, 419. PP. 

5- Brookield, M. E., 2004, Principle of stratigraphy. Wiley-Black Well, 340 PP.  

6- Coe, A.L., 2010. Geological Field Techniques. Wiley-Blackwell. 336 PP. 

7- Fritz, W.J. and Moore, J.N., 1988, Basics of Physical Stratigraphy and Sedimentology. Wiley-

Black Well, 371 PP. 

8- Koutsoukos, E.A.M., 2005, Applied Stratigraphy. Springer, 488 PP. 

9- Miall, A.D., 2010, The Geology of Stratigraphic Sequences. Springer, 522 pp. 

10- Nichols, G., 2009, Sedimentology and Stratigraphy. 2nd Edition, Wiley- Blackwell 

Publishing, 432 PP. 

11- North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 2005, North American 

Stratigraphic Code. AAPG Bulletin. 

12- Salvador, A., 1994, International Stratigraphic Guide: a guide to stratigraphic classification, 

terminology, and procedure (No. 30), Geological Society of America, 214 PP. 
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 : یکل هدف -الف

 همیتا و جایگاه(، هاوگسل  هانی)چپذیرشکل و شکننده ساختارهای ایجاد نحوه و سنگها رفتار کرنش، و تنش مفاهیم با آشنایی -

 .معدنی اکتشافات و نفت شناسیزمین ،یمهندس یشناس نیقتصادی،زما شناسیزمین مطالعات در ساختاری شناسیزمین

 در و نگهاس دگرشکلی تاریخچه بیان سنگها، کرنش میزان تعیین صحرایی، و آزمایشگاهی هاینمونه در تنش تحلیل و گیریاندازه -

 .است شده سنگها در دگرشکلی انواع باعث که تنشی میدان از صحیح درک نهایت

 :ژهیو اهداف -ب

 دایپ یکاف ییآشنا آنها روابط و کرنش و تنش میمفاه و یشناس نیزم در یساختار یشناس نیزم علم گاهیجا و کاربرد ت،یاهم با ترم انیپا در دانشجو

 ها نآ صیتشخ یروشها و لیتشک یسازوکارها و ها گسل و ها یشکستگ ها،نیچ انواع. دینما حل را ها نهیزم نیا در مطروحه مسائل بتواند و باشد کرده

 .بشناسد را

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 :نظری( الف

 تنش مبانی -

 داکثر،ح برشی تنش برشی، و نرمال تنش با آن ارتباط و اصلی هایتنش تنش، تنسور بعدی،سه و دوبعدی تنش های مولفه تنش، نیرو،

 .تنش برای دوبعدی موهر دایره تنش، بیضوی انحرافی، و لیتوستاتیک تنش میانگین، تنش

 کرنش  مبانی -

اتساع  ،(distortion)همگن و ناهمگن، دگرشکلی جسم سخت و دگرشکلی در جسم ناسخت )کرنش(، واپیچش  دگرشکلی

(dialation)، گیریاندازه گوناگون هایروش کرنش، پارامترهای کرنش، بیضوی اصلی، محورهای ناپیوسته، و پیوسته دگرشکلی 

 finite)محدود کرنش ،(infinitesimal strain)جزئی کرنش کرنش، برای موهر دایره(، جمح تغییر زاویه، و خط)کرنش  کرنش

strain)، پیشرونده دگرشکلی نهایی، کرنش تحلیل. 

 (Rheologyشناسی= رفتارشناسی تنش و کرنش)روانه رابطه

راحل در منحنی های دگرشکلی آن، رفتار خمیری، رفتار گرانرو، رفتار شکستگی، خزش، م بیکرنش، رفتار کشسان و ضرا آهنگ

زمان(، عوامل موثر بر دگرشکلی و  -نرخ کرنش، نمودارهای کرنش -کرنش، نمودارهای تنش  -و تفسیر آنها )نمودارهای تنش

 1 یساختار یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Structural Geology 1 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 1 یاضیر :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص یدگرگون یشناس سنگ :ازینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورتر )د یعمل یلیتکم آموزش نوع
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و ساختارهای مرتبط، مواد  (ductile)پذیرشکل رفتار ،مرتبط ساختارهای و (brittle)شکنا رفتار سنگ، نهایی مقاومت

 (incompetent)قوام کم و  (competent)پرقوام

 و شکنا:  ریپذشکل یساختارها

 :هانیچ -

 شناسی،چینه شدن،بسته جهت:تقارن، براساس هاچین بندیرده خورده،نیچ سطوح یاجزا و خوردهچین سطح یک  اجزای ف،یتعر

 رشد بر موثر عوامل خوردگی،چین سازوکارهای(، یفلوت یبند)ردهمحوری سطح و محور وضعیت(، یرمز یبند)ردهضخامت تغییر

 یخوردگنیچ ،یجناغ ینهایچ و باند نکیک آن، کاربرد و دهیکش ینهایچ لغزش، و خمش در برش و خمش مقدار محاسبه چین،

 .یخوردگ نیچ مسائل ،یکیرتکتونیغ ینهایچ مجدد،

 ها: و گسل هایشکستگ -

 کستش معیارهای برشی، و کششی هایشکستگی شکست، زا شیپ یدگرشکل خچهیتار ها،ترک یهاحالت انواع شامل هاشکستگی

 ارمقد ،یاصل یساختار روند به نسبت گسل تیموقع ک،یر نسبی، حرکت: دگاهید از هاگسل انواع(، سزیما وون -کولمب -)موهر

 هاگسل یهندس طرح آن، انواع و سنگ گسل ها،گسل انواع در کرنش و تنش بیضوی راستالغز، و یراندگ ،یعاد یهاگسل. بیش

 یساختار تیاهم و هایشکستگ انواع. هاگسل صحرایی یهایژگیو بررسی ساختاری، برش و نقشه در آنها شناسایی و

 (.ف،انواع،مشخصاتی)تعرهارگه گسلها، و نهایچ با ارتباط در آن انواع و( ف،انواع،مشخصاتی)تعرآنها،درزه

 

 :یعمل( ب

 موهر، رهیدا میترس و یمحاسبات روش از استفاده با( سنگ درون یسطح در تنش محاسبه سطح، در)تنش  تنش و روین مسائل حل

 یدوبعد تنش

 انیب و نییتع یروشها(، کیل،رینگ،روند،میریموت،بیب،آزیش)راستا،  ایصفحه و خطی عناصر مشخصه پارامترهای با آشنایی

 نواعا لیتبد نحوه ک،یر و لیم یایزوا محاسبه ،یظاهر و یواقع بیش(،محاسبه راست دست ،یامتداد ،یبی)شآنها ییفضا تیموقع

 .مسائل(، یمیترس و یاضیر یروشها یریبکارگ)با  گریکدی به بهایش

 صحرا در ساختها انواع یریگاندازه و( یخط)برونتون،  یشناسنیزم ینما قطب انواع با ییآشنا

 .موهر رهیدا رسم و شده ختیدگرر عناصر یبررس با کرنش لیوتحل هیتجز

 سه روش به صفحه تیموقع نییتع نقشه، یرو بر یساختار یهاختیر مختلف یهاطرح ،یتوپوگراف با یزدگرونیب طرح اطارتب

 سمیکانم ،یخوردگ نیچ تعداد و)نوع  شناسیزمین هاینقشه ساختاری تفسیر امتداد، خطوط براساس ها هیال تیموقع نییتع نقطه،

 (ییزا یخشک و ییکوهزا صیرخدادها،تشخ یزمان بیگسل،ترت

 .نهایا از یبیترک و یبیدگرش ها، ها،گسل نیچ ها، یبند هیال از یشناس نیزم یها برش رسم نحوه

 یاماهواره ریتصاو و نقشه درصحرا، هاگسل و هانیچ ییشناسا

 

 بازدید صحرایی:

 تیموقع یدانیگیری ماندازه ،یناسشنیزم یهر مرحله به مدت حداقل دو روز از ساختارها ییصحرا دیحداقل سه مرحله بازد یاجرا

 پارامترهای تنش و کرنش.   یریگاندازه نیآنها و همچن ییفضا

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث
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 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتیملزومات، تجه (ج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .تهران دانشگاه انتشارات ،یساختمان یشناسنیزم شگاهیآزما، 1393.، ،میاسیال -1

 ص.  318چمران،  دیانتشارات دانشگاه شه ،یساختار بیو ترک هی، ترجمه، تجز1376, ع.، یبدر -2

  308 ،یانتشارات علو ،یساختمان یشناس نیزم ی، ترجمه، مبان1373ا.،  ،ی.گالبتونچ1ع. م، جوالپور، ،یپورکرمان  -3

(، مرکز نشر یساختار یشناس نیزم ی)مباحث عمل یو سنتز ساختار  لی، ترجمه، تحل1381ک.،  ،یزدجردی, ن. و یسامان -4

 ص  228 ،یدانشگاه
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11- Ramsay, J.G., and Hubber, M., 1987, The techniques of modern structural geology, v.2: Folds and 
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 : یکل هدف -الف

 :با انیدانشجو ساختن آشنا

شنایی آ گر،یکدیبا  یشناسنیزم یو ارتباط ساختارها یریگشکل یچگونگ ،یاو صفحه یخط یو ساختارها یبرش یهاهندسه پهنه شناخت

 . لرزهنیو زم ساختنیزم ک،یزیفنیزم ،یشناسنفت، معدن، آب ،یدر مطالعات عمران یساختار میبا اهمیت و کاربرد مفاه

 یهایژگیو لیو تحل یساختار یهابرش میهای آزمایشگاهی و صحرایی، ترسساختارها در نمونه یو جنبش یو تحلیل هندس گیریاندازه

 و نقشه.  ییصحرا یهابراساس داده یرسطحیز

 :ژهیو اهداف -ب

 یشناس نیکند و اهمیت و کاربرد مطالعات زم دایآشنایی پ یاو صفحه یخط یو ساختارها یبرش یهاترم با انواع پهنه انیدر پا دانشجو

 بداند.  لرزهنیو زم ساختنیزم ک،یزیفنیزم ،یشناسنفت، معدن، آب ،یعمران یرا در پروژه ها یساختار

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 :نظری( الف

 : یبرش یهاپهنه

 تیها، اهمپذیر، مراحل تکاملی، انواع ساختارها در هر یک از پهنهشکل ر،یپذشکل -های: شکنا، شکناپهنه ه،یپا میمفاه       

 .یساختار یهایمشاهده در بررس اسیمق

 : یاو صفحه یخط یساختارها 

 لیلتح ،یبندهیال از آنها کیتفک و ییشناسا و هابرگواره و هاخطواره انواع آنها، یجنبش و هندسی هایویژگی و هاتیتکتونا 

 (نهایچ)مانند  ساختها سایر با آنها ارتباط و دینامیکی

 : (tectonic events/stages)یساختنیزم یرخدادها و ها یوستگیناپ 

 هایی از ایرانایش در نقشه، نمونهتعریف، انواع، نحوه تشخیص، نحوه نم       

 : یو گنبد یحلقو یساختارها 

 ایران از هایینمونه ساختارها، سایر با ارتباط نقشه، در نمایش گیری،شکل نحوهتعریف، انواع،         

 2 یساختار یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Structural Geology 2 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 1 یساختار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  سالهر 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع



68 
 

 :ترازمند یساختار یهابرش 

 .یمقدمات ریمرز سازندها، تفس میها، ترسداده یسازادهینحوه پ  

 :یعمل( ب

 آنها کاربرد و تفاوت(،  کالسبیک ، ،اشمیت)وولف کیوگرافیاستر یهاشبکه انواع با ییآشنا

 . یو واقع یظاهر بیش ل،یم ک،یدو خط و دو صفحه، ر نیب مسازیخط و صفحه، ن نیب هیخط، صفحه، زاو کیوگرافیاستر شینما

 (هاگسل یژرف)سازوکار  آنها کیدینامی تحلیل و صحرا در هاگسل انواع یبررس گسل، عناصر کییوگرافیاستر نمایش

 یرمز و یفلوت یبندرده براساس آنها لیتحل و صحرا در هانیچ انواع یبررس چین، عناصر استریوگرافیکی تحلیل

 آنها استریوگرافیکی تحلیل و گسلی پهنه و چین با ها درزه ارتباط

 .آنها یکیوگرافیاستر لیتحل و یساختار عناصر چرخش

 ساختارها بعدیسه ایشنم و دیاگرامبلوک

 میترس آنها، ریتفس و یشناسزمین هاینقشه بر یبیدگرش واجد و خوردهگسل و خوردهچین هایالیه از یساختار یهابرش رسم

 .ترازمند یساختار یبرشها

 .(contour diagram)یشمارش اگرامید گلسرخی، نمودار هیستوگرام،: ایصفحه و خطی عناصر آماری تحلیل و نمایش

 نهاآ مشخصه یپارامترها یریگاندازه صحرا، در( رگه درزه، گسل، ن،یچ برگواره،)خطواره،  یساختار عناصر انواع یبررس و ییشناسا

 .یلیتحل گزارش هیته و صحرا در آنها ساختاری ارتباط بررسی و( میل روند، شیب،)راستا، 

 

 :ییصحرا دیبازد

های هندسی گیری ویژگیحله به مدت حداقل دو روز از مکانهای مناسب برای اندازههر مر ییصحرا دیحداقل سه مرحله بازد یاجرا

 عناصر ساختاری، تحلیل جنبشی و بررسی ارتباط ساختاری آنها در صحرا 

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 ،یاسشننفت، معدن، آب ،یعمران یدر پروژه ها یساختار یشناس نیدرس در ارتباط با کاربرد مطالعات زم یبخش عمل یکاف یها نیتمر انجام

 . لرزهنیو زم ساختنیزم ک،یزیفنیزم

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

  ارائه: یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .تهران دانشگاه انتشارات ،یساختمان یشناسنیزم شگاهیآزما، 1393.، ،میاسیال -1

 ص.  318چمران،  دیانتشارات دانشگاه شه ،یساختار بیو ترک هی، ترجمه، تجز1376, ع.، یبدر -2

  308 ،یانتشارات علو ،یساختمان یشناس نیزم ی، ترجمه، مبان1373ا.،  ،ی.گالبتونچ1م، جوالپور، ع. ،یپورکرمان  -3

(، مرکز نشر یساختار یشناس نیزم ی)مباحث عمل یو سنتز ساختار  لی، ترجمه، تحل1381ک.،  ،یزدجردی, ن. و یسامان -4

 ص  228 ،یدانشگاه
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 ص.320کشور، یشناس نیزم سازمان ، نیزم علوم پژوهشکده ،یساختمان یشناس نیزم یها هیپا، 1387.، ر. م ،یقاسم -5
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 : یکل هدف -الف

شنا شجو ساختن آ  اختس نیزم با ارتباط در نیزم تکاملساختار کره زمین،  ن،یو تکامل زم شیدایگوناگون در مورد پ یهاهیبا نظر انیدان

 .یدروکربوریه منابع و ییزاکانه ،یدگرگون ،ییماگمازا ،یزیخلرزه ،یرسوب مختلف یهاحوضه یساخت نیزم گاهیجا ،یاورقه

 :ژهیو اهداف -ب

 یاورقه ساخت نیزم با ارتباط در نیزم تکاملساختار کره زمین،  ن،یو تکامل زم شیدایگوناگون در مورد پ یهاهیبا نظر ترم انیپا در دانشجو

 ،یندگرگو ،ییماگمازا ،یزیخلرزه ،یرسوب مختلف یهاحوضه انواع لیتشک با را یا ورقه ساخت نیزم رابطه و باشد آشنا ها قاره ییجا جابه و

 .بداند یدروکربوریه منابع و ییزاکانه

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

شاره: تاریخچه شت و سیناود نیزم انگاره به کوتاه یا ا ست ها، رهقا شیجدا ،یا صفحه ساخت نیزم فرگ ستر اق شرگ  ارهانگ ،ها  انوسیب

 . هاقاره رانش و لسونیو چرخه ،یگرانش ساخت نیزم

سا یبرا یلرزه ا یداده ها تیاهم :زمین داخلی ساختمان ستگیناپ -نیزم بیترک – نیزم یساختار درون ییشنا سته  -مهم یها یو پو

سیو اق یقاره ا یها سته ها یاختالف ها -یانو سیو اق یاقاره   یدو نوع پو ساختار لرزه ا – یانو شته )  سرعت و  ب،ی، ترک یگو منطقه کم 

 ( Isostasy)یهمستاد –سنگ کره و سست کره  –ساختار هسته  -(یانتقال

سیدن و همستادی انگاره ، یورق ساخت نیزم با ارتباط در ها قاره جابجایی میمفاه انیب: ها قاره رانش  دگرریختی همستادی، تعادل به ر

سته شکی و ییکوهزا یرخدادها  و مینز پو ساز زایی، خ س یساز باز ، ها قاره یباز  ،(گندوانا و اطلس انوسیاق رامونیپ یها قاره)  یهند

 .سیمغناط نهیرید و یشناخت نهیرید ،یشناس میاقل نهیرید ،یشناخت نیزم شواهد

 هاانوسیاق بستر گسترش

 یسیاطمغن ینگار نهیچ ماتیوز، -واین انگاره ،یسیمغناط نیزم یوارونگ ها، نوسایاق گسترش ها، انوسیاق بستر سیمغناط یها یهنجار یب

حرکت  – یهمرفت یس  لول ها یپراکندگ –در گوش  ته  یهمرفت انیجر – ییگرما انیجر مفهوم: یساخت ورقه ا نیانگاره  زم انیبن

سب یها صفحه ها  ین سب یحرکت ها یریاندازه گ –و مطلق  صفحات ن یروهاین –ش ساز و کار ران –و مطلق  ین  یروهایعمل کننده بر 

 انواع مرز صفحه ها ) واگرا، همگرا و راستالغز( -یساخت صفحه ا نیمحرک زم

 ساخت نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Plate Tectonics 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2یساختار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 ییگرما انیجر کره، سنگ مرز و یمرکز(منطقه Ridges)یها پشته(: یقاره ا یو کافت ها یانوسیاق انیم یواگرا )پشته ها یمرزها

س سنگ ،ییگرما چرخش و سته درسن -رفاژ  رابطه ،یشنا سیاق پو شاء و یانو سته من سیاق پو  یمدلها و یا قاره( Rifts) یها کافت -یانو

 .فعال و آرام یها هیحاش ،یا قاره یها کافت منشاء و ساختار ،یشناس سنگ ،یبند رده ، مشخصات - آن تکامل

سه گانه،  وستگاهی، پ Transcurrent faultsتراگذر  یگسله ها  ،ییژرفا ساختار ،منشاء(: Transform faults) ختیترار یها گسله

    Pull-apart دهیواچاک ی(، حوضه هاFailed arms) وامانده یبازوها ای( Failed riftsناقص ) یاوالکوژن ها، کافت ها

س ختیرفرورانش و برخورد(:  یهمگرا )پهنه ها یمرزها ش یها یهنجار یب ،یشنا  ورق یحرارت ساختار ،یکمان ریجزا ساخت ،یگران

 ،یو نفوذ یآتش  فش  ان یها تیفعال ،یش  یبرافزا یمنش  ورها ،یانوس  ی( اقTrench) ناوه ژرف همگرا، یها هیحاش   در یدگرگون فرورونده،

 تکامل  فرورانش،  یسنگ کره و کوهزادها، مدلها یورقها یهمراه، بازساز یساخت نیزم یسنگ یمجموعه ها ستوستروم،یاول

شت ساختار زم ینوع آند ییکوهزا: ییکوهزا ینوارها سر س یشناخت نی)  شنا صفحه ا نیو مدل زم ی، لرزه  نوع  ییکوهزا –( یساخت 

 نیکره زم یکوهزادها نیمهمتر -و زاگرس  ایمالیه یشناس نیزم –قاره(  -کمان، قاره -قاره، کمان -برخورد )کمان یمدل ها – ییایمالیه

 (Suspect terrainsمظنون ) یها نیسرزم – دیبه جد میاز قد

ساخت با  ساخت شاخه های علوم زمین:  گریدرابطه زمین  ساخت ورقزمین  سوبی، زمین  ساره های ر ه ای و دگرگونی، ورقه ای و رخ

س  اخت، ایران از دیدگاه زمین  نیه ای و لرزه زمورقه ای و کانه زایی، زمین س  اخت ورق، زمین س  اخت ییزاه ای و ماگماورقزمین س  اخت 

 تاکنون.ساخت جهانی از پرکامبرین 

 :ییصحرا دیبازد

 .یساخت نیزم یها دهیپد لیتحل و یبررس برای مناسب مکانهای از روز دو حداقل مدت به ییصحرا دیبازد یبرگزار

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یا ورقه ساخت نیزم با مرتبط یزیخ لرزه و ییماگما یها تیفعال و ها قاره جرکت با مرتبط یآموزش یها لمیف از استفاده

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ
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 : یکل هدف -الف

 یهادهیواحدها و پد کیتفک منظور به آنها پردازش و مناس   ب یاماهواره و ییهوا یهاداده انتخاب یبرا انیدر دانش   جو الزم ییتوانا جادیا

شه هیته ژهیبه و نیمختلف علوم زم یو کاربرد آن در حوزه ها یشناختنیزم سنیزم یهانق شاف منابع معدن ،یشنا س ،ینفت و یاکت  ائلم

 ....و یاهیگ پوشش ،یسهواشنا ،آب منابع ،یطیمح ستیز

 :ژهیو اهداف -ب

 یهادهیواحدها و پد کیتفک منظور به هاداده پردازش ن،یزم علوم در مناسب یاماهواره و ییهوا یهاداده ترم با انواع انیدانشجو در پا

 مسائل ،ینفت و یشاف منابع معدناکت ،یشناسنیزم یهانقشه هیته در ژهیبه و نیمختلف علوم زم یدر حوزه ها هاو کاربرد آن یشناختنیزم

 .باشد کرده دایپ یکاف ییآشنا....  و خاک فیاهیگ پوشش ،یهواشناس ،آب منابع ،یطیمح ستیز

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

ای در سنجش از ماهواره یهادادههای هوایی و تاریخچه عکس ،یشناخت نیمفهوم سنجش از دور بطور عام و سنجش از دور زم :شگفتاریپ

 دور، وضعیت کنونی و جایگاه سنجش از دور، یکاها و اصطالح شناسی در سنجش از دور.

ستفاده مورد الکترومغناطیسی انرژی انواع ومنابع  :یدورسنج عناصر با ییآشنا (، الکترومغناطیسیطیف -دی)خورش دور از سنجش در ا

تفاوت جذب طیفی م-پراکنش-بازتاب) نیزم با سیالکترومغناط جاموا برهمکنش(، یاتمسفر)پنجره  جو با سیالکترومغناط امواج برهمکنش

 امواج یها)مبدل هاس  نجنده انواع(، زمین روی مختلف اجس  ام گرماییگس  یلش  و سیدر مقابل تابش امواج الکترومغناط اهیآب، خاک، گ

 کاربرد آنها.  تینهاپردازش و در  ها،داده ارسال(، ییفضا ،ییهوا ،ینی)زم سکوها و( گنالیس به سیالکترومغناط

س فعال ریغ و فعال یهاسنجنده سنج کیتفک ،یمکان کیقدرت تفک یو برر منظور کاربرد  آنها به یزمان کیو تفک یفیط کیتفک ،یپرتو

 . یشناسنیزم مختلف یهانهیآنها در زم

صو انواع  – وییویدئ های دوربین –عکاس  ی ) کوپتریو هل مایبا اس  تفاده از هواپ ییهواکش  نده،  یلیبا اس  تفاده از تر ینیزم یربرداریت

 شاتل ،با استفاده از ماهواره ییفضا( و هوایی رادار سیستمهای –اسکن کنندۀ خطی  سیستمهای – طیفی چند کننده اسکن سیستمهای

 – سرنشین بدون مینیز منابع های ماهواره – دار سرنشین زمینی منابع های ماهواره –ماهواره های منابع زمینی ) ییفضا ستگاهیا ،ییفضا

 (.نظامی های ماهواره – هواشناسی های ماهواره

 ,Terra-ASTER, Landsat, Spot, NOAA, ERS, IRS, Quickbird, Radarsat, IKONOS) هاماهواره انواع با ییآشنا

METEOSAT)   نیا فعال یهایس  ر مختلف، یکیتفک یهامورد اس  تفاده، نوع س  نجنده، قدرت یبازتاب فیط ،یاطالعات ویاز نظر آرش 

 .یجاسوس و ینظام ،یتجار ،یهواشناس(، یشناسنیزم ،یشناسآب ،ی)کشاورز ینیزم منابع مانند آنها یکاربرد اهداف و هاماهواره

 یشناختنیزم دور از سنجش :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geological Remote Sensing 

 واحد و درس نوع

 ،1 یساختار یشناسنیزم ،یشناسنهیچ :ازینشیپ دروس

  (GIS) ییایجغراف اطالعات سامانه

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یتخصص  :زاینهم دروس

 (1+2)3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 از مختلف یاطالعات یهاهیال جادیا ،GMTSARو  ENVI، ER Mapper چون ییافزارها نزم از اسووتفاده با ریتصوواو پردازش

صاو شه ،شده پردازش ریت سنیزم یهانق ش یهاداده ،یشنا  و لیتحل و هیتجز تینها در و ییایجغراف اطالعات ستمیس در رهیغ و یمیژئو

  یسازمدل

سمطالعات آب نهیدر زم :کاربردها س(، یخ ،یاچه هادر ها، رودخانه ها،)اقیانوس یشنا شنا سفر،  یهوا شار پر یهاتوده)اتم شار کم و ف (، ف

شش شاورزی ها،جنگل ،هاانیای)ب یاهیگ پو سنیزم(، ک ساختارها یساختمان یشنا شه یخط ی) سل(، نق سنیزم یهامثل درز و گ  یشنا

(، اهیگ یهایماریب معادن، یآلودگ آب، منابع یهای)آلودگ یطیمح س   تیز یش   ناس   نیزم(، هایدگرس   ان و یس   نگ یواحدها کی)تفک

 .رهیغ و یصنعت ،یمسکون ،ینظام ،ینفت و یمعدن منابع اکتشاف(، نیزم)مخاطرات  یمهندس یشناسنیزم

 یعمل

مختلف  یهاکیتفک قدرت یبررس همانند یفن)نکات  مناسب یهاداده انتخاب در ییتوانا و دور از سنجش در هاداده انواع با ییآشنا

 س هدف مورد نظر. پروژه( بر اسا یصرفه اقتصاد یبه منظور بررس ریمربع از آن تصاو لومتریهر ک متیعرض برداشت و ق ر،یتصاو

 یاطالعات یهاهیال جادیا و( ,ENVI, GMTSAR ER Mapper) مناسب یافزارها نرم از استفاده با یاماهواره یهاداده پردازش

 :نیعلوم زم مختلف یهابه منظور کاربرد در حوزه (GIS) ییایجغراف اطالعات ستمیس در مختلف

 یشناسنیزم یهانقشه هیته و یسنگ یحدهاوا کیسنجش از دور در تفک یهااستفاده از داده -

  یخط یساختها صیسنجش از دور در تشخ یهااستفاده از داده -

  ینفت یهاو حوزه یمواد معدن صیسنجش از دور در تشخ یهااستفاده از داده -

  یسنجش از دور در آب شناس یهااستفاده از داده -

  یمهندس یاسشننیسنجش از دور در زم یهااستفاده از داده -

 و معادن اهیآب، گ یآلودگ صیسنجش از دور در تشخ یهااستفاده از داده -

  یاهیگ پوشش یهانقشه هیسنجش از دور در ته یهااستفاده از داده -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یها نقشه انواع هیته یبرا مربوطه یافزارها نرم با یا ماهواره یها داده پردازش مورد در یعمل بخش یکاف و مناسب یها نیتمر انجام

 .یشناس نیزم یموضوع

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادیبع پ( فهرست مناچ

 سنجش از دور. انتشارات دانشگاه تهران. ریتصاو یوتریپردازش کامپ ،1395 ،.ج ،ینیام -1

 .یدی. انتشارات شهنیسنجش از دور در مطالعات منابع زم ،1390 ،.س راسته،یپ -2

 تهران دانشگاه انتشارات،. یعیطب منابع در کاربرد و دور از سنجش فن با ییآشنا، 1392.، ع مجد،.، م ،یریزب -3

 . انتشارات دانشگاه تهران. ییهوا یو عکسها یماهواره ا ریتصاو ریو تفس نیاصول سنجش از دور نو ،1394 ،پناه، ک. یعلو -4

 .یدانشگاه نشر مرکز انتشارات ،ییایجغراف اطالعات ستمیس و دور از سنجش، )ترجمه(، 1382.، م ،یتنگستان و.، ف مر، -5

 . انتشارات پرسش.یشناس نیمسنجش از دور در ز ،1396 ،.ا ،یمقتدر -6

 نقشه، انتشارات دانشگاه تهران هیته یشناس نیدر زم ییهوا یکاربرد عکس ها ،1390 ،.ا ،یوامق -7
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 : یکل هدف -الف

 یمیش ،(هسته و گوشته ،یدگرگون و یرسوب ن،یآذر یهاسنگ انواع و پوسته) نیزم مختلف یهابخش یمیش با انیدانشجو ساختن آشنا

 .نیزم علوم در یمیشنیزم علم یکاربردها و تیاهم و یزوتوپیا یمیش و( هااچهیدر اها،یدر ها،رودخانه) نآبگو یهاطیمح

 :ژهیو اهداف -ب

 یوبرس ن،یآذر یهاسنگ انواع و پوسته) نیزم مختلف یهابخش یمیش و باشد شده آشنا یمیش نیزم علم موضوع با ترم انیپا در دانشجو

-نیزم علم یکاربردها و تیاهم و یزوتوپیا یمیش و( هااچهیدر اها،یدر ها،رودخانه) آبگون یهاطیمح یمیش ،(هسته و گوشته ،یدگرگون و

 .بداند را نیزم علوم در یمیش

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یمیشنیزم علم یهاقلمرو و شاخه خچه،یتار ف،یتعار :کلیات -

 شیمیایینیزم دیدگاه از شمسی منظومۀ و کیهان پیدایش -

 (.هسته گوشته،)پوسته،  زمین مختلف یهابخش شیمیایی ترکیب و اختمانس -

 بلورها شیمی و ترمودینامیک -

 آذرین سنگهای و ماگما یمیشنیزم -

 ژئوشیمیایی اصلی فرآیندهای و یرسوب یهاسنگ رسوبات، یمیشنیزم -

 آن یکاربردها و پایدار ایزوتوپهای یمیشنیزم -

 آن یکاربردها و داریناپا ایزوتوپهای یمیشنیزم -

 بایوسفر و هیدروسفر اتمسفر، یمیشنیزم -

 دگرگونی سنگهای یمیشنیزم -
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 یمیش نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geochemistry 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یعموم یمیش ،نیآذر یشناس سنگ :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 808 ،یدانشگاه نشر مرکز ،یمیش نیزم یمبان ترجمه،، 1377.،  س یمدبر.، ف مر -1

 .صفحه 586 هفتم، چاپ راز،یش دانشگاه نشر مرکز انتشارات ،یمیژئوش اصول ترجمه،، 1386.، ع یشرف.، ف مر -2

3- Albarède, F., 2009, Geochemistry, An Introduction, Cambridge University Press,357 pp. 

4- Ottonello, G., 1997, Principles of Geochemistry, Columbia University Press, 938pp. 

5- White, W.M., 2013, Geochemistry,  John Wiley & Sons, 672 pp. 
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 : یکل هدف -الف

 .یشناسنیزم در آنها کاربرد و یکیزیف نیزم مختلف یهاروش ن،یزم کیزیف لمع اصول با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف -ب

 انتشار هنحو ،(هسته و گوشته پوسته،) نیزم مختلف یهابخش کیزیف و باشد شده آشنا کیزیف نیزم علم موضوع با ترم نایپا در دانشجو

 از یکی با حداقل و  بداند را نیزم یسیمغناط و یگرانش یدانهایم ،یشناس زلزله ،یشناس لرزه اصول مختلف، یطهایمح در یا لرزه امواج

 .باشد شده آشنا کیالکتر نیزم روش رینظ نیزم علوم در پرکاربرد یکیزیف نیزم یهاروش

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 مقدمه

 فیوصت و یشمس منظومه در آن تیوضع و نیزم کره یکیزیف مشخصات ،یشناسنیزم و کیزیف نیب ارتباط و نیزم کیزیف علم فیتعر

 نیزم حرکات

 نیزم درون در یالرزه امواج انتشار

-یژگیو و یسطح و یحجم یالرزه امواجکرنش، -تنش روابط و کشسان بیضرا و کشسان کرنش و تنش ان،کشس طیمح یکیزیف خواص

 (یذات یدگیکاه و یهندس یدگی)کاه یالرزه امواج یدگیکاه کشسان، یهاطیمح در یالرزه امواج سرعت یبررس ک،ی هر یها

 یشناسلرزه

 شکست و یبازتاب یالرزه اکتشاف یهاروش یمعرف ساده، نیزم مدل در یرزم شکست و یبازتاب امواج انتشار شکست، و بازتاب قانون

 یمرز شکست و یبازتاب یهاداده ساده ریتفس ،یالرزه یهاچشمه و یالرزه یهاهیآرا ،یمرز

 یشناسزلزله

 انگارهلرزه ،یالرزه امواج ریسزمان -مسافت یهایمنحن ،یالرزه یفازها انواع و نگاشتلرزه ن،یدر زم لرزهنیزم امواج انتشار و لرزهنیزم منشا

 فعال گسلش و یزیخلرزه لرزه،نیزم یانرژ و یبزرگ شدت، لرزه،نیو زمان زم یرومرکز و عمق کانون نییو سازوکار آنها، ، تع

 نیزم یگران دانیم

 کیزیف نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geophysics 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2یساختار یشناس نیزم ،2 کیزیف :ازینشیپ دروس

  یعمل یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 و هاجسنیگران ،یگران یالمللنیب فرمول ،نواریزم و مرجع یضویب ن،یزم یهاسنگ یچگال ن،یزم یگران دانیم و نیزم درون در جرم عیتوز

-یهنجاریب یهانقشه(، بوگه حیتصح ازاد، یهوا حیتصح ،ییایجغراف عرض حی)تصح یگران حاتیتصح ،یسنجیگران شیمایپ و آنها سازوکار

 یزوستازیا ن،یزم بر دیخورش و ماه جاذبه اثر آنها، یشناسنیزم ریتفس و یگران یها

 نیزم سیمغناط دانیم

 علت س،یژئومغناط یالمللنیب فرمول و یدوقطب دانیم(، یسیمغناط لیم و)انحراف  دانیم یاصل یهامولفه و نیزم سیمغناط دانیم

 اندیم یوارونگ و یسیمغناط قطب یسرگردان س،یمغناط نهیرید ها،یکان و هاسنگ یسیمغناط خواص ن،یزم سیمغناط دانیم شیدایپ

 ،ییایجغراف عرض حی)تصح یسنجسیمغناط حاتیتصح ،یسنجسیمغناط شیمایپ و آنها سازوکار و اهسنجسیمغناط ن،یزم سیمغناط

 آنها ریتفس و یسیمغناط یهنجاریب یهانقشه(، روزانه حاتیتصح

 کیژئوالکتر روش

 یظاهر ژهیو مقاومت ،یکیزیژئوف ییجویپ در آن کاربرد و اهم قانون ن،یزم درون در یکیالکتر انیجر ها،سنگ ژهیو مقاومت و ییرسانا

 یهاهداد ریتفس و پردازش(، یدوقطب-یدوقطب ،یدوقطب-یقطب شولومبرژه، ونر،: یدانیم یهاهی)آرا کیژئوالکتر ییجویپ یهاروش ن،یزم

 ییالقا قطبش و لیخودپتانس ییجویپ یهاروش ک،یژئوالکتر

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 صورت در و هستند یکیزیژئوف زاتیتجه و کیزیژئوف یهاشگاهیآزما یدارا که یمراکز و هادانشگاه از روزه کی دیبازد کی قلحدا انجام

 . نآ لیو تحل هیو تجز صحرا در یکیزیف نیزم یها داده برداشت نهیزم در یعمل نیتمر کیانجام  یکیزیژئوف یهادستگاه بودن فراهم

 : (ینهادشی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 ص.752 مشهد، یفردوس دانشگاه انتشارات ک،یزیژئوف اکتشاف یمبان ترجمه،، 1388.ر.، م ،یشهر انیدریح -1

 ص.682جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،  یکاربرد کیزی، ترجمه، ژئوف1392 .،ح ه،ینیح.، حاجب حس ان،یزمرد -2

 ص.579 تهران، دانشگاه انتشارات دوم، جلد یکاربرد کیزیژئوف ترجمه،، 1392.، ح ه،ینیحس حاجب.، ح ان،یزمرد -3

4- Kearey, P., Brooks, M., and Hill, I., 2002, An Introduction to Geophysical Exploration, Blackwell 

Science, 261p. 

5- Lowrie, W., 2007, Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 381p. 

6- Mussett, A., Aftab Khan, M., 2009, Looking into the Earth: An Introduction to Geological 

Geophysics, Cambridge University Press, 470p. 

7- Milsom, J., and Eriksen, A., 2011, Field Geophysics. John Wiley & Sons, 304p. 
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 : یکل هدف -الف

 . نیآن در علوم زم یو کاربردها یبا دانش نقشه بردار انیدانشجو ییآشنا

 :ژهیو اهداف -ب

 ختلفم فنون و ابزارها  با کار یبرا الزم ییتوانا و باشد شده آشنا نیزم علوم در آن یکاربردها و یبردار نقشه دانش با ترم انیپا در دانشجو

 یردکارب یموضوع یها نقشه هیته یبرا هیپا نقشه عنوان به باز یطهایمح در اسیمق بزرگ یتوپوگراف و یمسطحات یعموم یبردارنقشه

 را یمهندس یهاپروژه یشناسنیزم و یمعدن ،یعموم یبردارنقشه بتواند و باشد کرده کسب را اسیقم بزرگ یشناس نیزم یها نقشه مثل

 .دهد انجام

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 ،یتوپوگراف ۀنقش ،یمسطحات)پالن  نقشه انواع ،یکروک و نقشه تفاوت اس،یمق فیتعر مختصات، ۀصفح کی عنوان به نقشه فیتعر :اتیکل

 یمکان اطالعات یهاستمیس مفهوم انیب یبرا یسازنهیزم و آن یاطالعات یهاهیال و اسیمق حسب بر نقشه یکاربردها.(، .. ،ییایدر چارت

(GIS) 

 

 یعموم یبردار نقشه -الف

 فیتعر –مبنا  یهایضویب فیتعر ک،یژئوسنتر یو جهان یدوبعد یمختصات، محتصات محل یهاستمیس فیتعرمختصات:  یهاستمیس

توتال ) ینیزم یهامختصات نقاط در نقشه شامل: روش نییتع یهامختصر روش ی(، معرفکی)طول، عرض و ارتفاع ژئودت کیودتمختصات ژئ

 ...( ،یبردار ریتصو یها)ماهواره یی[، فضای... ( ]فتوگرامتر دار،یپهپاد، ل ما،ی)هواپ یی...(، هوا اس،یپیج شن،یاست

 

  یسیانحراف مغناط گ،یبرن موت،یآز ،ییاینقشه، طول و عرض جغراف هیآن ها، توج نییانواع شمال و تع :امتداد یریگ اندازه

 امیوتی و معکوس مرکاتور ریتصو یهاستمیس ات،یکل: ریتصو یهاستمیس

 یکیآرت و کینماتیک روش ک،یاستات روش ،ینسب و مطلق تیموقع نییتع ها،رندهیگ انواع اس،یپیج ستمیس یمعرف: اسیپیج یمبان

 .یبردارنقشه یبرا

 یابیطول یخطاها...،  دور، از سنجش اس،یپیج مثل میرمستقیغ ای و...(  ،یکیالکترون ابیطول متر،)با  میمستق یابیطول یهاروش: یابیطول

 یمساح یبرا شاقول و تراز ژالن، مثل ساده یابزارها و متر از استفاده و یبندمثلث و یهاد خط یهاروش متر، با هیزاو یریگاندازه: یمساح

 نیزم افراز و

 کدام، هر با مواجهه یهاروش و یتصادف و کیستماتیس یخطاها تفاوت ،یاضاف مشاهدات انجام لزوم و خطاها انواعخطاها:  یتئور یمبان

 یتصادف و کیستماتیس یخطاها انتشار به اشاره

 یبردار نقشه عنوان درس به فارسی:

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Surveying 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یکیزیف یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (2+1)3 :واحد تعداد
 یعمل واحد دو و یرنظ واحد کی

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 96 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 توتال یمعرف نیهمچن و آن مختلف یقسمتها و تیتئودول یمعرف موت،یآز و زمانیژ(، یطیزن ای) یارتفاع و یافق یایزوا فیتعر: یابیهیزاو

 شنیاست

 و میمستق یابیتراز...(،  ،یمثلثات اس،یپیج م،ی)مستق یابیتراز یهاروش(، دی)ژئوئ یارتفاع یمبنا سطح ارتفاع، فیتعر: یابیو تراز ارتفاع

 یابیتراز محاسبات و آن یخطاها یمعرف

 شه نق میترس ،یابیواسطه  قیاز طر یتوپوگراف میمستق ریبرداشت غ زان،یم یها یمنحن میاشت مستقبرد :یتوپوگراف برداشت

 مشاهدات، لیتبد و حی]تصح محاسبات ات،یجزئ برداشت مبنا، یهاشبکه تیموقع نییتع و احداث: ینینقشه به روش زم کی یۀته مراحل

 .گزارش ۀارائ و[ ی]کارتوگراف میترس[، یسرشکن مفهوم

 

 :یشناس نیزم یبردار نقشه -ب

 یشناس نیزم یبردار نقشه در موثر یپارامترها هیپا میمفاه و فیتعار -

 اصلهف درزه، سطح یزبر ،یهوازدگ ،یپرکنندگ ،یبازشدگ ،یوستگیپ امتداد، ب،یش)  یشکستگ و درزه مشخصات برداشت یهاروش -

 ...(تراوش تیوضع ،یدار

 آهنراه و راه یها ترانشه در یشناس نیزم یبردار نقشه -

 ینیرزمیز یفضاها و تونل در یشناس نیزم یبردار نقشه -

 یآب برق یها پروژه و یساز سد در یشناس نیزم یبردار نقشه -

 یمعدن یهاپروژه در یشناس نیزم یبردار نقشه -

 شده یحفار یهامغزه کردن الگ اصول -

یعمل  

 

 .متر و ریم ژالون، اب،یتراز شاقول، ت،یئودولت کمپاس، لیقب از یبردار نقشه مختلف لیوسا کار طرز با ییآشنا -

 یرو رد ستگاههایا تیتثب و یگذار عالمت ،یبردار نقشه یستگاههایا انتخاب در یفن نکات تیرعا ،یبردار نقشه اتیعمل یزیر برنامه -

 .یکروک یرو ستگاههایا ینسب تیموقع کردن مشخص. نیزم

 و موتیآز یریگ اندازه و یسیمغناط - انحراف بستن نحوه ،ییایجغراف مختصات نییتع ،یسیمغناط و ییایجغراف یشمالها جهت نییتع -

 .اسیپیج و کمپاس کمک به دلخواه یامتدادها ییایجغراف و یسیمغناط نگیبر

 .ناهموار و هموار سطوح در میمستق یابی فاصله و یگذار ژالون -

 .یبند مثلث و یهاد خط روش به یمساح متر، کمک به ایزوا یریگ اندازه -

 .دیتجد و تکرار کوپل، یها روش به یابی هیزاو دقت شیافزا نحوه و قائم و یافق یایزوا یریگ اندازه نحوه -

 تیتئودول با یابیهیزاو -

  یمثلثات ای میمستق ریغ یابیو متقابل( و تراز یشعاع ،یجی)تدر میمستق یابیمختلف تراز یها روش -

 فاصله یریگ اندازه میمستق ریغ یها روش -

 شنیاست توتال با یابیفاصله -

 و تقاطع  عیترف ،یشعاع ش،یمایپ ،یمثلث بند یبه روش ها یمسطحات یها برداشت -

 میمستق ریو غ میمستق یبه روش ها یتوپوگراف یبرداشت ها  -

 خطاها حیتصح و یریگ اندازه اشتباهات حذف -

 نقشه یرو بر انتقال قابل یها داده به شده برداشت یپارامترها لیتبد و محاسبات انجام -

 اسیپیج با مختصات نییتع و یابیفاصله ک،یژئودت و یدست اسیپیج یهارندهیگ با کار -

 .کاغذ یرو بر یارتفاع و یمسطحات یبرداشتها هیکل تیتثب و یتوپوگراف نقشه یینها میترس -

 .اسیپیج با و شنیاست توتال با یتوپوگراف برداشت -
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 یرتوگرافکا یافزارهانرم با نقشه میترس یمبان -

 .....(تونل سد،)راه،  یمهندس و یمعدن یهاپروژه یشناسنیزم یبردارنقشه و یشناس نیزم اطالعات ییصحرا برداشت و دیبازد -

 

 :ییصحرا دیبازد

 .ردیگیم انجام صحرا و باز طیمح در درس یعمل واحد دو یکارها تمام ،ینظر کالس جزبه

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .ردیگیم انجام صحرا در حاًیترج و باز طیمح در یعمل صورت به درس یها تیفعال تمام ،ینظر یمبان و اصول کوتاه حاتیتوض از ریغ به دیبا

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتیملزومات، تجه (ج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

  نایس یبوعل دانشگاه انتشارات شرفته،یپ یمهندس یشناس نیزم، 1399.، ع ،یمومن.، م ،یدریح -1

 .صفحه 674 دوم، چاپ ،یدیعم انتشارات ،یبردار نقشه جامع مجموعه ،1398.، ا رنجبر، -2

 .فیشر یصنعت دانشگاه انتشارات ،یعموم یبردار قشهن، 1384.، م ،یعاص -3

 انتشارات دانشگاه تهران  مهندسین، یبرا یشناس زمین، 1392.، ح ان،یمعمار -4

5-Ghilani, C., and Wolf, P.R., 2014, Elementary surveying, 14th Edition, Prentice Hall, 960pp. 

6-Kavanagh, B., and Mastin, T., 2013, Surveying: Principles and Applications, 9th Edition, Prentice 

Hall, 592pp. 

7-McCormac, J.C., Sarasua, W., and Davis, W., 2012, Surveying, 6th Edition, Wiley, 400pp. 

8-Moffitt, F.H., and Bossler, D., 1997, Surveying, 10th Edition, Prentice Hall, 870pp. 

9-Sickle, J.V., 2014, Surveying Solved Problems 4th Edition, Professional Publications, 372pp. 

 

  

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Barry+Kavanagh&search-alias=books&field-author=Barry+Kavanagh&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Tom+Mastin&search-alias=books&field-author=Tom+Mastin&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Wayne+Sarasua&search-alias=books&text=Wayne+Sarasua&sort=relevancerank
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 : یکل هدف -الف

 .دروس یاصل منابع از استفاده منظور به یسیانگل زبان به یشناس نیزم مهم مباحث با ییآشنا

 :ژهیو اهداف -ب

 .دینما استفاده و مطالعه یسیانگل منابع از را یشناس نیزم یتخصص و یعموم متون بتواند ترم انیپا در دانشجو

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 Mineralsها                   یکان -

 Igneous Rocks                 نیآذر یسنگها  -

 Weathering and Soilsخاک    لیو تشک یهوازدگ -

 Sedimentary Rocks             یرسوب یسنگها  -

 Metamorphic Rocks         یدگرگون یسنگها  -

 Geologic Time یشناس نیدر زم زمان -

 Structural Geologyیساختار یشناس نیزم -

  Earthquakes نلرزهیزم -

 Plate Tectonicsیا صفحه نساختیزم -

 Surface and Ground Watersینیرزمیز و یسطح یآبها -

 Resource of Mineralsیاقتصاد یها یمنابع کان  -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیمورد نو امکانات  زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 یشناس نیزم یتخصص زبان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Technical English for Geosciences 

 واحد و درس نوع

  ینظر پایه  2یساختار یشناس نیزم ،یعموم زبان :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریختا یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 صفحه 333انتشارات سمت  ،یشناس نیزم انیدانشجو یبرا یسی، انگل1382م،  ،یک، روشن ،یلیرجلیب، م ،یسامان یمیابراه آقا -1
2- Markner-Jager , B., 2008, Technical English for Geosciences- A Text Work Book,Springer. 218p. 

3-Skinner, B., Porter, S., and Park, J., 2004, An Introduction to physical geology, , John Wiley & Son. 

584p. 
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 : یکل هدف -الف

 .یشناسنیزم یهادوران طول در رانیا نیسرزم نیتکو نحوه و رانیا یشناس نیزم خچهیتار با انیدانشجو ساختن شناآ

 :ژهیو اهداف -ب

نگ تحول س ،یرسوب یها تیدهد. فعال حیرا توض رانیا یساخت نیمختلف زم یواحدها یشناس نیزم خچهیترم بتواند تار انیدر پا دانشجو

 مهم یها گسلبداند و با  یشناس نیزم یرا در طول دوران ها رانیا یساخت نیمختلف زم یواحدها یو دگرگون نیرآذ یرخدادها ،یا نهیچ

 .شود آشنا آنها یزیخ لرزه تیفعال و رانیا فعال و

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

س نیزم خچهیتار و تیاهم بر یمرور: مقدمه - ساخیزم انگاره آن، شگامانیپ از یادی با رانیا یشنا  در رانیا گاهیجا و یاورقه تن

 .رانیا پوسته یهایژگیو ا،یمالیه -آلپ کوهزاد نوار و همجوار یکشورها با رابطه در رانیا نهیرید یایجغراف آن،

 رانیا مهم یهالرزهنیزم و یزیخلرزه بر دیتاک با رانیا مهم یهاگسله و یساختار -یرسوب یاصل یها پهنه -

 رانیا ینساختیزم یاصل یرخدادها بر یمرور -

 کیسنوزوئ -کیمزوزوئ -کیپالئوزوئ -کینوپروتروزوئ یهازمان در ایران شناسی چینهشناسی ایران:  چینه -

 یهازمان در هاآن با مرتبط ییکانس   ارزا و یدگرگون ،ییماگمازاوابسووته در ایران:  یهاییزاکانه و یدگرگون ،ییماگمازا -

  کینوزوئس -کیمزوزوئ -کیپالئوزوئ - کینوپروتروزوئ

 هاآن با مرتبط یکانسارها و رانیا یها تیولیاف -

 ها رودخانه و رهایکو اها،یپال ها، اچهیدر اها،یدر ها،آتشفشانبر  دیبا تاک رانیا یکواترنر یشناس نیزم -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یدر کالس درس و در فوق برنامه آموزش رانیا یساخت نیزم یپهنه ها یسنگ یاز واحدها ییصحرا ریها و تصاو لمیاز ف استفاده

 کالس. 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 رانیا یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geology Of Iran 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2یساختار یشناس نیزم -یشناسنهیچ :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

، 1جلد  -65طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران ، شماره  2و1، چینه شناسی ژوراسیک ایران ، جلد1377س.ع.،  آقانباتی، -1

 صفحه.  746، 2جلد  –صفحه  355

 صفحه.  640 ران،یا یشناسنیزم سازمان انتشارات ، ایران یشناسنیزم، 1383.ع.، س آقانباتی، -2

 .صفحه 275 -11 شماره ایران، شناسی زمین کتاب تدوین طرح داغ، کپه شناسی زمین، 1373.، ع حرب، افشار -3

 ص. 608، ماگماتیسم درایران، سازمان زمین شناسی کشور، تهران، 1379م. ه .،  امامی، -4

 ص. 626، دگرریختی قاره ای در فالت ایرانزمین،. سازمان زمین شناسی کشور، 1362.، بربریان،م -5

 .نور امیپ دانشگاه انتشارات ران،یا یاسشن نیزم ،1385 ،.خ ،یخسروتهران -6

 ص. 901، زمین شناسی ایران ، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1370ع.، زاده.، درویش -7

 ص.519. ایران در ژئودینامیک پروژه، 1362 کشور، شناسی زمین سازمان -8

 صفحه  279 – 67، تریاس درایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره 1378م.،  شهرابی، -9

 صفحه492، 5شماره –، چینه شناسی پالئوزوئیک ایران، طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران 1372نائینی، م.،  علوی -10

 صفحه. 959 -، چینه شناسی زاگرس ، طرح تدوین کتاب  سازمان زمین شناسی کشور1372ه .،  مطیعی، -11

 ص.440 تهران، معلم، تربیت دانشگاه انتشارات. درایران ماگماتیسم بر ای دیباچه، 1375.، ح وزیری، معین -12

 صفحه 109 کشور، شناسی زمین سازمان ایران، شناسی زمین بر ای دیباچه، 1355.، ح. م نبوی، -13
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 : یکل هدف -الف

. یشناس نیزم زمان طول در آنها یشناخت نیزم یرخدادها و ها تیفعال و رانیا یساخت نیزم مختلف یها پهنه با انیدانشجو ییآشنا

 اب ییآشنا و زاگرس و داغکپه البرز، ،یمرکز رانیا مهم یساختار یهاپهنه در رانیا یشناس نیزم نمونه مناطق از یدانیم یدهایبازد انجام

 .هاآن یشناسنیزم خچهیتار و هادهیپد

 :ژهیو اهداف -ب

 یشناس نیزم زمان طول در آنها یشناخت نیزم یرخدادها و ها تیفعال و رانیا یساخت نیزم مختلف یها پهنه با ترم انیپا در انیدانشجو

 و اغدکپه البرز، ،یمرکز رانیا مهم یساختار یهاپهنه در رانیا یشناس نیزم نمونه مناطق از یدانیم یدهایبازد انجام با و باشند شده آشنا

 .شوند آشنا هاآن یشناسنیزم خچهیتار و هادهیپد با با کینزد از زاگرس

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 پذیردیم صورت زاگرس و مرکزی ایران داغ،کپه البرز، نواحی از مسیر سه حداقل در روز 15 مدت به حداقل علمی یمسافرتها درس نیا در

انتخاب  ،ینگار نهیچ یهابرش هیطرز ته ها،آن یش  ناختنیزم یس  اختارها و هادهیپد همراه به مختلف یهادوران یس  نگ یهارخنمون و

س نهیستون چ هیمطالعه نمونه ها؛ ته ؛ینمونه بردار یهاروشها،  هیال یضخامت واقع یریمحل برش، اندازه گ ستون ها ،یشنا  یانطباق 

 داده خواهد شد.  حیتوض انیدانشجو یگزارش برا هیته روش تیو در نها گریکدیبا  یشناس نهیچ

 مربوطه توسط دانشجویان تهیه، تنظیم و ارائه خواهد شد.  دیپایان، گزارش بازدیدها طبق نظر اسات در

 

 :ییصحرا دیبازد

 زاگرس و مرکزی ایران داغ،کپه البرز، رینظ رانیا یساختار مختلف یهاپهنه از مسیر سه حداقل در یعلم مسافرت روز 15حداقل انجام

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 رانیا یشناس نیزم اتیعمل :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Field Geology of Iran 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص رانیا یشناس نیزم :ازینهم دروس

 1 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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، 1جلد  -65طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران ، شماره  2و1، چینه شناسی ژوراسیک ایران ، جلد1377س.ع.،  آقانباتی، -1

 صفحه.  746، 2جلد  –صفحه  355

 صفحه.  640 ران،یا یشناسنیزم سازمان انتشارات ، ایران یشناسنیزم، 1383.ع.، س آقانباتی، -2

 .صفحه 275 -11 شماره ایران، شناسی زمین کتاب تدوین طرح داغ، کپه شناسی زمین، 1373.، ع حرب، افشار -3

 ص. 608، ماگماتیسم درایران، سازمان زمین شناسی کشور، تهران، 1379م. ه .،  امامی، -4

 . ص626، دگرریختی قاره ای در فالت ایرانزمین،. سازمان زمین شناسی کشور، 1362.، بربریان،م -5

 .نور امیپ دانشگاه انتشارات ران،یا یشناس نیزم ،1385 ،.خ ،یخسروتهران -6

 ص. 901، زمین شناسی ایران ، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1370ع.، زاده.، درویش -7

 ص.519. ایران در ژئودینامیک پروژه، 1362 کشور، شناسی زمین سازمان -8

 صفحه  279 – 67سی و اکتشافات معدنی کشور، شماره ، تریاس درایران، سازمان زمین شنا1378م.،  شهرابی، -9

 صفحه492، 5شماره –، چینه شناسی پالئوزوئیک ایران، طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران 1372نائینی، م.،  علوی -10

 صفحه. 959 -، چینه شناسی زاگرس ، طرح تدوین کتاب  سازمان زمین شناسی کشور1372ه .،  مطیعی، -11

 ص.440 تهران، معلم، تربیت دانشگاه انتشارات. درایران ماگماتیسم بر ای دیباچه، 1375.، ح وزیری، معین -12

 صفحه 109 کشور، شناسی زمین سازمان ایران، شناسی زمین بر ای دیباچه، 1355.، ح. م نبوی، -13
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 : یکل هدف -الف

 .یدگرگون و یرسوب ن،یآذر یکانسارها لیتشک نحوه و یاقتصاد یشناس نیزم هیپا میمفاه با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف -ب

 نترلک یندهایفرا ،یدگرگون و یرسوب ن،یآذر یکانسارها لیتشک نحوه ،یاقتصاد یشناس نیزم هیپا میمفاه با ترم انیپا در انیدانشجو

 یمعدن ریاذخ و منابع و باشند کرده دایپ یکاف ییآشنا یجهان ساختنیزم با یمعدن ریذخا لیتشک ارتباط ،یمعدن ریذخا یپراکندگ کننده

 .بشناسند را رانیا و جهان در الگو

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یاقتصاد یشناسنیزم یهاهینظر نیتکو خچهیبر تار یو مرورتعاریف  :اتیکل

 آنها  یو پراکندگ یمعدن ریذخا یبندطبقه

 شستشو، حمل و نقل و ته نشست عناصر،  یساز و چگونگ کانه االتیس ییمایکوشیزیف تیماه

 هایکان یداریپا و تهیفوگاس ،Eh-pHکانسارها و مباحث  یمیش نیزم

 ( و نهشته های شاخص آنها یو دگرگون یرسوب ،ییساز )ماگماکانسنگ  یندهایفرا انواع

 کانسارها در یدگرسان یبند پهنه و مربوطه یندهایفرا و یگرماب یدگرسان انواع

 پاراژنتیک و منطقه بندی در کانسارها  توالی

 (ستالیکر یمیش یبررس یروش ها ،یزوتوپیا یمیژئوش ر،یدرگ االتی)س یمعدن ریذخا یبررس یها روش

 (کانسارها یفرآور و یبرداراکتشاف، استخراج، بهره یها وهیبا ش یکل یی)آشنا معدن رخهچ

 یمعدن ریذخا اکتشاف در ییایمیژئوش یهاگنالیس

 یمعدن یهاتیفعال یطیمحستیز یاثرها

سارها ییماگما ریذخا شناخت صر گروه پالت کل،ین -مس ییماگما یدهایسولف ریذخا ت،یکرم ی)کان -ومیتانیت-آهن ،نیالماس، عنا

 (یتیکربنات ریفسفات و ذخا -آهن م،یواناد

شان زاد  یتوده ا دیسولف ری)ذخا یگرماب-ییماگما ریذخا شناخت شف سکارن، ذخا ،یریپورف ت،یپگمات ریذخا ،VMSآت سوب ریا  یر

مربوطه و  یندهایو فرا یگرماب یاهیدگرس   ان انواع(، ترمال یاپ هیپا فلزات و نقره طال، ریذخا وم،یاوران ریذخا ،MVT ریذخا ،یبروندم

 در کانسارها.  یدگرسان یپهنه بند

سارها:  شناخت سارهای مرتبط با دگرگونی و دگرگونی کان  ومیاوران مزوترمال، ای ییکوهزا یطال)مثل  یفلز ریذخا ش  املکان

 ...( و تیمانیلیس ت،یآندالوز گارنت،)مثل  یرفلزیغ ریذخا و...(  و تهایستونیل ،ییکوهزا

 یاقتصاد یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Economic Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا  ساخت نیزم ،یمیش نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+3)4 :واحد تعداد
 یعمل واحد کی و ینظر واحد سه

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم فرس (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یبیتخر زبانیبا م ی( کانسارها1شامل  :یسطح و یگرماب -یرسوب ،یرسوب یندهایفرا یط شده لیتشک یکانسارها ناختش

با  ی( کانسارها2 ،یرسوب تیبار یو کانسارها یمس رسوب یکانسارها ،یماسه سنگ Uکانسار  ،ییکنگلومرا U-Auو   U-V ی)کانسارها

 کیارگان ی( کانس  ارها4(، تیوالریو راد تیاتومید ت،ی)فس  فر کیوژنیب ی( کانس  ارها3 (،MVTکربناته )مثل  ای ییایمیوش  یب زبانیم

و  اتتریبرات، ن ت،ی)نمک طعام، پتاس، گچ، سلست هایریشامل تبخ ییایمیش ی( کانسارها5نفت و گاز(،  ر،یق ،ینفت لی)زغال سنگ، ش

 دیسولف یشامل کانسارها یو بروندم یرسوب -یو آتشفشان یشانآتشف زبانیبا م ی( کانسارها6 ،یآهن و منگنز رسوب ی...( و کانسارها

 SEDEX ای یبروندم-یرسوب یکانسارها ،یرسوب-یمنگنز آتشفشان ،(BIF) ینوار آهن سازند یکانسارها ،(VMSآتشفشانزاد ) یتوده ا

سارها سارها و( Wو  Pb-Zn، Hg ی)مثل کان شان مانتو، پیت مس یکان شف سارها7 و گانیشیم و سرخ یها هیال-یآت مرتبط با  ی( کان

 (یدیرسولفیغ یسوپرژن و رو یساز یغن ت،یالتر-تیبوکس ،یپالسر یو سوپرژن )مثل کانسارها یهوازدگ

 ای برتکتونیک ورقه ای و کانسارزایی  مقدمه

 رانیا در ییفلززا یها دوره و التهایا

 قیمتی و صنعتی کانیهای و هاسنگ

 امی تجاری و معادل علمی آنها( سنگ های نما و ساختمانی ) اس مشخصات

 یعمل

 شناخت کانسنگ ها در نمونه دستی  -

 کانیهای صنعتی و قیمتی در نمونه دستی  شناخت -

 سنگ های نما و ساختمانی در نمونه دستی و اسامی تجاری آنها  شناخت -

 هاآن شناخت روش و یدگرسان یهاپهنه با ییآشنا -

 یانعکاس نور میکروسکوپ با کانه 20 حداقل شناخت و یانعکاس نور میکروسکوپ با کار و ییآشنا -

 .دانشجو هر توسط مقطع دو حداقل هیته و مقطع هیته کارگاه در یقلیص -نازک ای یقلیص مقاطع هیته طرز با ییآشنا -
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 دیبازد چهار ای و روزه چهار ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام و جهان و رانیا مختلف معادن از یآموزش ریتصاو و ها لمیف از استفاده

 .ساختمانی و نما سنگ معدن یک و غیرفلزی و فلزی کانسار چند ای یک از روزه کی ییصحرا

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 رصدد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 120 اهواز، چمران دیشه دانشگاه انتشارات ها، کانه اطلس ،1391 .،ع یزراسوند -1

 .صفحه 130 اهواز، چمران دیشه دانشگاه انتشارات ،یدگرسان اطلس ،1387 .،ع یزراسوند -2

 .صفحه 547 کرمان، باهنر دیشه دانشگاه انتشارات ،یاقتصاد یشناس نیزم، 1380.، ج پور شهاب -3

 صفحه. 925چاپ سوم،  ر،یرکبیانتشارات ام کانسارها، یشناس نیزم ترجمه، ،1396 ،.س ییرضایعل -4

 صفحه. 520انتشارات تک رنگ،  ،یساز کانسنگ یندهایبر فرا یدرآمد ترجمه،، 1394اشرف پور ا.،  ،.س ییرضایعل -5

 صفحه. 536مشهد.  یانتشارات دانشگاه فردوس ،یاقتصاد یشناس نیزم ،1386 ،.ح. م پور میرک -6
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 .صفحه 304 راز،یتشارات دانشگاه شنا کانسارها، یشناس نیزم ترجمه،، 1377.، ع. م نکووقت ،مر ف. -7

 .صفحه 464 معلم، تیترب دانشگاه انتشارات ،یمعدن ریذخا یشناس نیزم اصول، 1383.، ع پور عقوبی -8

9– Arndt, N., Ganino, C., 2012, Metals and Society: An Introduction to Economic Geology, Springer. 

151pp. 

10- Guilbert, J. M., Park Jr, C. F., 1996, The Geology of Ore Deposits, Freeman, 985pp. 

11- Arndt, N., Ganino, C. M., 2012, Metals and Society: an Introduction to Economic Geology, Springer 

Heidelberg Dordrecht London New York, 151pp. 

12- Pirajno, F., 2009, Hydrothermal Processes and Mineral Mystems, Springer, 1241pp. 

13- Qorbani, M., 2017, The Economic Geology of Iran, Springer, 569p. 

14- Richardson, C. H., 2017, Economic Geology, Forgotten Books, 334p. 

15- Robb, L., 2005, Introduction to Ore – Forming Processes, John Wiley, 382PP. 
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 : یکل هدف -الف

 .ینفت ریذخا و منابع لیتشک نحوه با انیدانشجو ییآشنا

 :ژهیو اهداف -ب

-نیمز مطالعات انجام یبرا الزم ییتوانا و باشند شده آشنا ینفت مخازن یریگ کلش و مهاجرت ل،یتشک نحوه با ترم انیپا در انیدانشجو

 .باشند کرده دایپ را نفت اکتشاف نهیزم در یشناس

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 علوم با تنف شناسیزمین ارتباط گاز، و نفت مورد در آمار نفت، اکتشاف  در پیشرفت مراحل از ایخالصه نفت، اکتشاف تاریخچه:  اتیکل

 دیگر

 زیرسطحی فشار و زیرسطحی دمای آنها، بندیتقسیم و سطحی زیر سیاالتو شرایط زیرسطحی:  سیاالت

 مدهع انواع و هاآن منشاً خام، نفت و زیرسطحی گازهای شیمیایی و فیزیکی خواصها: فیزیکی و شیمیایی و منشأ هیدروکربن خواص

 خام نفت

 زمان، و مکان در آلی کربن توزیع آلی، مواد حفظ و رس   وبگذاری جهت مناس   ب هایمحیط آلی، ماده ظحف و تولیدماده آلی تا نفت:  از

 هیدروکربن تولید مراحل

شأ:  ارزیابی شأ سنگ از هیدروکربن تولیدسنگ من شأ سنگ ارزیابی هایروش تدفین، عمق افزایش با من صل پارامترهای و من  ن،آ از حا

 منشأ هایسنگ رسوبی هایمحیط

 مهاجرت هایسیستم ثانویه، مهاجرت هایمکانیسم اولیه، مهاجرت هایمکانیسمنفت:  هاجرتم

های مخزنی شامل تخلخل و انواع خواص فیزیکی سنگ ،مخزن یسنگ ها یو بافت یشناخت یمطالعه مغزه ها، خواص کان یروش هامخزن:  سنگ

 نواعادر آزمایشگاه، انواع تراوایی، فاکتورهای کنترل کننده تراوایی،  ییراواگیری تخلخل و تهای اندازهآن، ارتباط بین تخلخل و عمق، روش

 یآهک مخازن(، یسنگ ماسه مخازن تیفیک کننده کنترل)عوامل  یسنگ ماسه مخازن: یدروکربنیانواع مخازن ه :هیدروکربنی مخازن

 رمعمولیغ مخازن ،یتیدولوم مخازن(، ها کربنات در تخلخل انواع و ها کربنات اژنزی)د

 یکربنات یرسوب یها طیمح ،یبیتخر یرسوب یها طیمح :مخزن یها سنگ یرسوب یها طیمح

 مقایس   ه رکب،م نفتگیرهای هیدرودینامیکی، نفتگیرهای ای،چینه نفتگیرهای دیاپیرها، س   اختمانی، نفتگیرهای: هانفتگیر انواع: نفتگیرها

 نفتگیرها

 اکتشاف در سنگپوش توانایی ارزیابی بزرگ، و کوچک یهامقیاس در هاسنگپوش خصوصیات ها،سنگپوش ارزیابی: سنگپوش

 گاز و نفت اکتشاف در ژئوفیزیکی هایروش و نگاری چاه حفاری، کاربردهایاکتشاف:  هایروش

 هثانوی زیافتبا هیدروکربنی، مخازن محرک نیروهای سازوکار انواعنیروهای محرك و انواع بازیافت در مخازن هیدروکربنی:  سازوکار

 نفتی مخازن و منشاء سنگ تطابق برای آنها نفت برداشت ازدیاد و

 نفت یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Petroleum Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس نهیچ ،2یساختار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  هرسال 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع



93 
 

 زاگرس، البرز و کپه داغ. :رانیا ینفت یها ستمیبا س ییآشنا

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 فتن مناطق از روزه چهار حداقل بازدید کی انجام و تنف استخراج و اکتشاف و لیتشک نحوه نهیزم در یآموزش ریتصاو و ها لمیف از استفاده

 .نفت یاستخراج و یاکتشاف یهاتیفعال با ییآشنا یبرا زیخ

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردهاث( 

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یابر ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 . ینفت، انتشارات علو یشناس نی، زم1381م،  ییرضا -1

 نفت، انتشارات دانشگاه تهران. یشناس نی، زم1361ف.،  ،یسحاب -2

 صفحه 545 ،یدانشگاه نشر مرکز نفت، یشناس نیزم، 1384 س، یمدبر -3
4- Levorsen A. I., 1954, Geology of Petroleum, W. H. Freeman. 

5- North F. K., 1985, Petroleum Geology, Springer Netherlands. 

6- North, F.K, 1990, Petroleum Geology, chapman & Hall, 631 pp 

7- Selley R. C. and Sonnenberg S. A., 2014, Elements of Petroleum Geology, ACADEMIC PressINC. 
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 : یکل هدف -الف

 یهاآب از ینگهدار و یبردار بهره درست وهیش و ییایمیش و یکیزیف خواص ،ینیرزمیز یآبها لیتشک نحوه با انیدانشجو ساختن آشنا

 .ینیزمریز

 :ژهیو اهداف -ب

 آب انیجر هشبک ،ییایمیش و یکیزیف خواص ،ینیرزمیز یآبها لیتشک نحوه نهیزم در یشناس آب یمبان و اصول با ترم انیپا در انیدانشجو

 شده ناآش ینیرزمیز یآبها از ینگهدار و یبردار بهره درست وهیش و آب منابع اکتشاف یروشها آب، یها چاه در پمپاژ اصول ،ینیرزمیز

 .باشد

  :هاسرفصل ای مباحث( پ

 یها آب ،ینیرزمیز یها آب از یبردار بهره خچهیتار آب، منابع به وابسته علوم فیتعر ،یدرولوژیه چرخه و ینیرزمیف آب زیتعر :مقدمه

زمینی و مسائل ژئوتکنیک؛ آبهای زیرزمینی و منبع آب؛ آبهای زیرزمینی و آلودگی آن؛ آب های زیر مربوطه، مشکالت و رانیا در ینیرزمیز

  آبهای زیرزمینی و فرآیندهای زمین شناسی

 یبندمیقستتخلخل و عوامل موثر بر آن،  ،یریپذ تراکم ،ینگییمو ان،یجر)انواع  کیدرولیه یمبان هیپا فیتعار خواص فیزیکی و مبانی آن: 

 ینیرزمیو سازندسخت )کارست و سنگ سخت(، منابع آب ز یآبرفت یآبخوان ها اتیخصوص ،ینیرزمیآب ز دگاهیاز د یشناس نیزم یسازندها

 مزرعه، تیظرف مختلف،)مناطق  ینیرزمیز یها آب یعمود عیتوز(، یکارست یو سازندها یبزرگ کارست ی)چشمه ها رانیدر ا یکارست

 یکیدرولیمحبوس(، خواص ه همی)آزاد، محبوس، ن ها آبخوان انواع...(؛ و یپژمردگ نقطه دسترس، قابل آب ژه،یو یآبده ژه،یو نگهداشت

و کاربرد آن، روش  یقانون دارس ،یمعادله برنول ،یکیدرولیه انیگراد ،یکیدرولی(، مفهوم بار هرهیو غ K، T، S، SS، Sy، L، Cآبخوان ها) 

 ان،یشبکه جر ،ینیرزمیآب ز لیهم عمق و هم پتانس ینقشه ها ،یو همسانگرد یهمگن ،یذات یریو نفوذپذ یکیدرولیه تیهدا نییتع یها

 انواع مرزها

آبهای زیرزمینی و اجزاء شیمیائی؛ پایداری شیمیائی ؛ تجزیه و حل شدن کانی ها؛ اکسیداسیون و احیا؛  :زیرزمینی آبهای شیمیائی خواص

و درصد  یانواع سخت ی)معرفتبدیل یونی و پدیده جذب؛ مشخصات فیزیکو شیمیائی آب و استاندارد های کیفی آب شرب، کشاورزی و صنایع 

 و رخساره پیو منشاء آنها، انواع ت یو فرع یاصل یها ونی ،یونیغلظت، باالنس  یریاندازه گ یواحدها (،یسم یها ونی ،یشور ،SAR م،یسد

 دار،یاپان و داریپا یها زوتوپیا کاربرد(، لکاکسیو ف،یاست پر،ی)شولر، پا یمیش ینمودارها ،یمیدروشیسکانس تکامل ه ،ینیرزمیآب ز یها

 .یاصل یها ندهیآال و ینیرزمیز یها آب یآلودگ فیتعر

 یدروژئولوژیه /ینیرزمیز یآبها :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Groudnwater/ Hydrogeology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2یساختار یشناس نیزم ک،یزیف نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع



95 
 

 

 و هکیآ سنگهای سنگ، ماسه رسوبی سنگهای یخچالی؛ های نهشته بادی؛ های نهشته آبی؛ های نهشتهزیرزمینی:  یشناسی آبها زمین

 دگرگونی و آذرین سنگهای شیل؛

 ح خروجی آب در بدنه سدهای خاکی و معادله دوپوئی شبکه جریان؛ شبکه جریان محیط اشباع و غیراشباع سط ترسیمجریان:  شبکه

 یستمس و توپوگرافی تأثیر آب؛ تقسیم نقطه تخلیه؛ و تغذیه محل زیرزمینی؛ آبهای پایدار جریان: هیدرولوژی چرخه و زیرزمینی آبهای

 آبهای ایستابی سطح در تغییرات ، یزیرزمین آبهای تغذیه و تراوش آرتیزین؛ ه ای چاه جریان؛ سیستم در محل شناسی زمین تأثیر جریان؛

  زیرزمینی

 با خیرهذ ضریب و انتقال قابلیت ضریب محاسبه مربوطه، فرمولهای و شعاعی ناپایدار و پایدار جریانهایچاهها:  هیدرولیک

 در ایدارناپ جریانهای آزاد؛ آبخوان در پایدار جریانهای محبوس؛ آبخوان در پایدار جریانهای پمپاژ، اطالعات از استفاده

 آزاد، و محبوس های آبخوان

-زمان یها ی)منحن ناماندگار انیجر پمپاژ شیآزما(، ییدوپو و میت یها)روش  ماندگار انیجر پمپاژ شیآزماپمپاژ:  شیو انواع آزما اهداف

 در چاه سمت به انیجر(، ژاکوب و سیتا یها روش با کینامیدرودیه یپارامترها نییتع مختلف، یها آبخوان در رییتغ یافت، روش ها

 یدب میمفاه ،C و B بیضرا نییتع شبکه، افت آبخوان، افت ،یکل افت چاه، در افت و یپلکان افت شیآزما ،یمجاز یها چاه مرزها، مجاورت

 جت، وگر،ا ،ی)دست آب یها چاه حفر یها روش انواع آب، یها چاه انواع پمپ، نوع انتخاب ژه،یو تیظرف چاه، راندمان ،یبحران یدب ، نهیبه

ه و قنات، چا یافق یگراول پک، شستشو و توسعه چاه و ... (؛ چاه ها ،یو توسعه چاه )لوله گذار لیتکم (؛یا ضربه ،یدوران ،یا ضربه ،یرانش

  ،ینیرزمیو فلمن(، نوسانات سطح آب ز ی)ران یکالکتور شعاع یها

در اکتشاف آب  کیژئوالکتر ژهیکاربرد روش مقاومت و (:کیزیژئوف ،GIS، RS یها)روش  ینیرزمیز آب اکتشاف یهاروش یمعرف

 ،ینیرزمیز یآب ها تیریآب، مد یمختلف در چاه ها یکاروتاژ و کاربرد لوگ ها ،یآبدار آبرفت یا هیضخامت و جنس ال نییو تع ینیرزمیز

 ینیرزمیز یآب ها یمدل ساز ،یمصنوع هیتغذ

 :دفه و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 دیبازد کیو انجام حداقل  یاز منابع آب نهیو استفاده به یمنابع آب، کمبود آب، نگهدار نهیدر زم یآموزش ریها و تصاو لمیاز ف استفاده

 .پمپاژ و آب یهاچاه ز،یآبر یهاحوضهروزه از  کی ییصحرا دیسه بازد ایسه روزه و  ییصحرا

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردهاث( 

 درصد...    سالمین طول در یکالس یاهتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 . آراد کتاب. ینیرزمیز یبر آب ها یمقدمه ا ،1388، .م ،ینخع -1

 . زینشگاه تبر. داینیرزمیز یاصول شناخت آب ها ،1389مقدم، ا.،  یاصغر -2
3- Fetter, C.W., 2001, Applied Hydrogeology. Prentice-Hall.  

4- Hem, J., 1989, Study and Interpretation of the Cehmical Characteristics of Natural Water. U.S. 

Geological Survey Water – Sipply  Paper 2254. 263p. 

5- Hounslow, A. W. 1995, Water quality data analysis and interpretation, Lewis publishers, CKC 

press.L L C 

6- Sen, Z., 2015, Practical and Applied Hydrogeology. Elsevier.  

7- Todd, D.K., and L.W. Mays, 2005, Groundwater Hydrology. John Wiley & Sons.  
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 : یکل هدف -الف

 رینظ. یمهندس یشناس نیزم علم از یریگ بهره با یعمران -یمهندس یها پروژه انجام در نیزم علوم نقش با انیدانشجو ساختن آشنا

 خاکها و سنگها یمهندس یبند طبقه یبرا آنان ییتوانا و رهیغ و مرتفع ساختمانها و یشهرساز شکن، موج و بندر نل،تو ،یسدساز ،یسازراه

 راتمخاط وقوع لیپتانس یابیارز تنش، مختلف طیشرا در نیزم مصالح رفتار ینیبشیپ و لیتحل ،یشگاهیآزما  و ییصحرا صورت به

 ستیز مالحظات گرفتن نظر در با یمهندس یهاسازه ساختگاه یمقدمات لیتحل و زلزله ست،فرونش ،یا دامنه حرکات مانند یشناختنیزم

 یطیمح

 :ژهیو اهداف -ب

 علم از یریگ بهره یبرا الزم ییتوانا و باشند شده آشنا یعمران -یمهندس یها پروژه انجام در نیزم علوم نقش با ترم انیپا در انیدانشجو

 را رهیغ و مرتفع ساختمانها و یشهرساز شکن، موج و بندر تونل، ،یسدساز ،یسازراه رینظ یعمران یها پروژه در یمهندس یشناس نیزم

 نیزم صالحم رفتار ینیبشیپ و لیتحل ،شگاهیآزما  و صحرا در خاکها و سنگها یمهندس یبند طبقه یبرا الزم ییتوانا و باشند نموده کسب

 ساختگاه یمقدمات لیتحل و زلزله فرونشست، ،یا دامنه حرکات مانند یشناختنیزم طراتمخا وقوع لیپتانس یابیارز تنش، مختلف طیشرا در

 .باشند کرده کسب را یطیمح ستیز مالحظات گرفتن نظر در با یمهندس یهاسازه

  

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 نیاهداف و کاربرد زم خچه،یتار ،یندسمه یها رشته ریساو  نیو ارتباط آن با علوم زم یمهندس یشناس نیزم یو مبان فیتعار: اتیکل

 یمهندس یشناس نیزم النیفارغ التحص یشغل یهافرصتو  یو صنعت یعمران یدر پروژه ها یمهندس یشناس

 

 نیبرجا و نابرجا، حد ب یخاکها اتیخاک، انواع خاک ها از نظر منشا، خصوص لیسنگها و تشک یهوازدگ :خاك رفتار و هایژگیو فیتوص

 یها خاک ساختمان(، لس و لتیس ،یو ماسه ا یدرشت دانه شن ی)خاک هاخاکها، بافت و ساخت خاک  یواع طبقه بندخاک و سنگ، ان

 و یوزن روابط ،یآل یها خاک ،یخچالی یها نهشته و لیمناطق خشک، ت ی، خاک هاواگرا یخاک ها ،یحاره ا یخاک ها مشخصات ،یرس

 دار مسئله یخاکها حیتشر خاک، مقاومت و  میتحک تراکم، خاک، در یحجم

 

نقش بافت و ساخت سنگ در خواص  ،یشدگ سنگ و اژنزید: انواع سنگ ها از نظر منشاء، یسنگ یها توده رفتار و ها یژگیو فیتوص

قاومت در توده سنگ، م ماندهیتنش باقبرجا و  یشاخص سنگها، تنشها یها یژگیسنگ، و کیدر مطالعات مکان اسیسنگها، نقش مق یمهندس

گ، طبقه ها در مقاومت توده سن یوستگیها، اثر ناپ یوستگیناپ اتیخصوص یابیدر توده سنگ، ارز یوستگیانواع ناپ ،یسنگ ینمونه ها و دوام

 یو رسوب یدگرگون ن،یآذر یسنگ ها یمهندس یجنبه هاسنگها،  یمهندس یبند

 تاکتشافا در دور از سنجش از استفاده ،یدفتر مطالعات ،یمحل یها یبررس مطالعات مراحل(: یمحل یهایبررس) یرسطحیز اکتشافات

 یبررس گزارش هیو ارا ریتفس ،یریو نمونه گ یحفار یروشها ،برجا یشهایآزما(، میرمستقیغ و میمستق ی)روشها یمحل اکتشافات ،یرسطحیز

  یمهندس یشناس نیزم یمقاطع و نقشه ها هیته ،یمحل یها

 یمهندس یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Engineering Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2 یساختار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+3)4 :واحد تعداد
 یعمل واحد کی و ینظر واحد سه

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 80 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یرینفوذپذ نییتع ،یریتخلخل و نفوذپذ ،ینگیموئ آّبخوان، ک،یزومتریو پ یستابیح اسطو :شامل یمهندس یشناس نیزم و ینیرزمیآب ز

 ،یبحران یکیدرولیه انیفشار کل و فشار موثر، گراد ،یآب در خاک و سنگ، فشار آب منفذ انیو صحرا، جر شگاهیخاکها و سنگها در آزما

  یزهکش، آب شستگو  لتریف یطراحآب، موارد کاربرد و  یو آلودگ  تیفیبرکنش، ک دهیو پد عیحالت سر

 

(، انمیس ،رس آهک، ماسه، ،یسنگ خرده)مصالح  ازین مورد یعیطب مصالح یمعرفدر ساخت و ساز:  یشناس نیقرضه و مصالح زم منابع

 یابیارز و ییجو یپ یروشها هیارا ره،یو غ یبتن یبندر و موج شکن، سازه ها ،یجاده ساز ،یساز سد رینظ یمهندس مختلف یها پروژه در

 موجود  ینامه ها و استانداردها نییاز کاربردها با توجه به آ کیهر  یمصالح برا یفیو ک یکم

 

مخاطرات با توجه به  یمهندس یپروژه ها یابیمطالعات مکان  تیاهم: یتوسعه ا یطرحهاو  یزیبرنامه ر ،یمهندس یشناس نیزم

 و ها دامنه یداریپانالغزش و  نیزم ن،ینشست زمفرو ،آلوده یها نیزم ،یشناخت نیزم خطرات یها نقشه خطر، یابیارز ،زادو انسان یطیمح
  لیس خطر

 

 یونل ها و حفارت سنگ، و خاک در یزن ترانشه و یگودبردار ،خاک تراکم و یزیخاکر: یمهندس یها پروژه و یمهندس یشناس نیزم

 دفن یمحلها ،یساحل یها سازهمرتفع،  یهاا، پل هاو ساختمان و سدها، جاده ه مخازن، یو سنگ یخاک یها نیدر زم ینیرزمیز یفضاها

 .زباله

 یعمل

 ،یدرومتریه شیآزما ،یدانه بند شیآزما ،درصد رطوبت نییتع شیآزماخاک،  ینظر حیتشر: یخاک یها نمونه یرو بر شاتیآزما -

 رشب شیآزما ،یرینفوذپذ شیآزما م،یتحک شیآزماتراکم،  شیآزما ،یتک محور شیآزما ته،یدانس نییتع شیحدود اتربرگ، آزما شیآزما

 یسه محور شیآزما م،یمستق

 شیآزما ،یبار نقطه ا شیآزما ته،یدانس آب،درصد جذب  نییتع سنگ، نمونه ینظر حیتشر: یسنگ یها نمونه یرو بر شاتیآزما -

 )لس آنجلس( یشیمقاومت سا شاتیآزما دوام، شیآزماسنگ،  یتک محور شیآزما ن،یلیبرز

 ییحراص یطبقه بند و یبررسانواع پروژه، نحوه  امرتبط ب یشناس نیمهم زم لیمسا حیتشر ،ییصحرا مطالعات نحوه: ییصحرا دیبازد -

 ییاجرا نکاتاصول و مراحل انجام پروژه ها،  خاکها، ییشناسا ییصحرا ییروشها ت،یاشم چکش شیآزما ،یبردار درزه خاکها، و سنگ توده

 یمنیا و

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 جامان و یعمران یها پروژه انجام در یمهندس یشناس نیزم دانش نقش و کاربرد از یآموزش کمک و یآموزش ریتصاو و ها لمیف از استفاده

 احداث ای اجراء الح در مهم یمهندس یها پروژه از دیبازد روز سه و سنگ مقاومت یابیارز و ها درزه ییصحرا برداشت روز کی حداقل

 .شده

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 . انتشارات دانشگاه تهران.کیو ژئوتکن یمهندس یشناس نیزم ،1392 ،.ح ان،یمعمار -1
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 همدان نایس یبوعل دانشگاه انتشارات ،یمهندس یشناس نیزم یمبان، 1390.، ح. م یقباد -2

 همدان یبوعل دانشگاه انتشارات ک،یژئوتکن و یمهندس یشناس نیزم، 1392.، غ ،یخانلر -3

 مدرس تیدانشگاه ترب انتشارات شرفته،یپ یمهندس یشناس نی، زم1393 .،ع ،یا هیاروم -4

 آرسس انتشارات ،یمهندس یشناس نیزم، 1390.، ن مقدس یحافظ -5

6- Bell F.G., 2004, Engineering Geology and Construction, Taylor and Francis, 797 pages 

7- Bell F.G., 2007, Engineering Geology, Butterworth-Heinemann, 593 pages 
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 : یکل هدف -الف

 بر رزادبش و یعیطب ینشناختیزم یندهایفرا اثرات با ارتباط در یطیمح ستیز یشناس نیزم یمبان و اصول با انیدانشجو ساختن آشنا

 .ستیز طیمح

 :ژهیو اهداف -ب

 نیزم ل،یس) یعیطب ینشناختیزم یندهایفرا اثرات با ارتباط در یطیمح ستیز یشناس نیزم یمبان و اصول با ترم انیپا در انیدانشجو

 یروشها ست،یز طیمح بر بشرزاد و( یمیاقل راتییتغ و هوا یآلودگ و خاک و آب منابع یآلودگ زگردها،یر آتشفشان، ن،یزم رانش لرزه،

 .باشد شده آشنا آنها از یناش بحران تیریمد و یطیمح ستیز خطرات از یریشگیپ و ینیب شیپ

  :هاسرفصل ای ثمباح( پ

 یطیحم ستیز یشناسنیزم یکاربردها ،یطیمح ستیز یشناسنیزم خچهیو اهمیت آن، تار یطیمح ستیشناسی زتعریف زمین :کلیات -

 یطیمح ستیز علوم در یادیبن میمفاه ست،یز طیمح و داریپا توسعه ،یطیمح ستیز مسائل حل و شناخت در نیزم علوم نقش آن، قلمرو و

(Earth System )ییایمیش نیزم ستیز و ییایمیشنیزم یهاچرخه ،یشناختآب چرخه 

 شناسی و خطرهای زمین ندهایفرا -

 و هیولا یطیمح ستیز اثرات شدت، و یبزرگ لرزه،نیزم یریگاندازه و یابی مکان ص،یتشخ لرزه،نیکننده زم جادیا یندهایفرا :لرزه زمین -

 .لرزه نیزم خطرات کاهش و گیریپیش ،بینیپیش ،یامسون ،یالرزه یبندپهنه لرزه،نیزم هیثانو

شفشانی با ارتباط فورانهای آت ،یآتشفشان یندهایتاریخچۀ فورانهای آتشفشانی، انواع آتشفشانها، مورفولوژی آنها و فرا :آتشفشانی فورانهای -

 .خطرات اهشک و یریشگیپ ،ینیبشیپ ها،شفشانآت هیو ثانو هیاول یطیمح ستیای، مخاطرات فورانهای آتشفشانی، اثرات زتکتونیک ورقه

 فرونشست، و لغزش وقوع در انسان نقش مقاوم، و رانش یروین ،یداریپا مرخین ها،یداریانواع ناپا :یسطح یداریناپا و لغزش نیزم

 .فرونشست و لغزشنیزم خطر کاهش و یریشگیپ

 و یبزرگ بسامد، الب،یس یخطرها الب،یس ها،کناره شیکانال رود، فرسا یرود و الگوها مرخین ان،یجر یالگوها :ایرودخانه یندهایفرا -

 .البیس کنترل و ینیبشیپ بازگشت، دوره

 

 یساحل یندهایفرا در انسان تیفعال نقش ،یاحاره یچرخندها ،یساحل شیفرسا ،یساحل یو خطرها ندهایفرا :یساحل یندهایفرا -

 در یداریپا میمفاه ،یریکو منابع از استفاده یطیمحستیز اثرا منابع، تیمحدود ،یریکو نابعم انواع ،ییزاابانیب ندیفرا: ییزا ابانیب -

 یریکو منابع از استفاده

 آن یآلودگ و آب منابع -

 :آنها بندیتقسیم و آبی منابع اهمیت -

 یطیمح ستیز یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Environmental Geology 

 واحد و درس نوع

زمین شناسی  -زیرزمینی آبهای -یمیشنیزم :ازینشیپ دروس

 مهندسی

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 3 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 وارد دیگر: ..............م کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 آب، منابع تیریمد و حفاظت آب، از مختلف یهااستفاده و نیتام آب، کمبود و آب یجهان منابع ،یسطح یهاآب: یسطح هابآب -

 رسوب تیریمد و یآلودگ آب، هیتصف آب، یهاندهیآال ،یسطح یهاآب یآلودگ

 رفع و یپاکساز یهاروش ،ینیرزمیز یهاآب یآلودگ کاربردها، و نیتام ،یبردابهره ن،یزم در آب حرکت ،یجهان منابع: ینیرزمیز یهاآب -

 ینیرزمیز یهاآب یآلودگ

 یآلودگ از یریشگیپ و برد آب یهایماریب ،یفیک یاستانداردها -

 خاك منابع -

 یآلودگ خاک، کاربرد خاک، شیفرسا خاک، در آب خاک، یبارور خاک، مرخین خاک، یبندرده آن، لیتشک یندهایفرا و خاک تعریف

 .آلوده یهاخاک یآلودگ رفع و هیتصف ،یآلودگ از یریشگیپ خاک،

 ستیز طیو مح یانرژ منابع -

 و تحفاظ نو، یانرژها ر،یدپذیتجد منابع ،ییگرمانیزم یانرژ ،یاهسته یانرژ ،یلیفس یهاسوخت ،یانرژ منابع انواع ،یانرژ نیتام و تقاضا

 یانرژ مختلف منابع از استفاده یطیمح ستیز اثرات ،یانرژ یوربهره

 یطیمح ستیو اثرات ز یمعدن منابع -

 یمعدن منابع یطیمحستیز تیریمد ،یمعدن منابع از یبرداربهره یطیمح ستیز اثرات ،یمعدن منابع از استفاده و کاربردها

 یمیاقل راتییتغ و هوا یآلودگ -

 فر،اتمس در طبیعی تغییرات اتمسفری، تغییرات شناخت در شناسیزمین نقش آن، در عناصر اصلی هایچرخه و اتمسفر کلی مشخصات

 تسیز طیمح بر آن اثرات و یجهان شیگرما ،یدیاس بارش اوزون، هیال ،یاگلخانه اثر هوا، یهاندهیآال و یآلودگ اتمسفر، روی انسان اثرات

 جهان

 (بشرزاد یپسماندها) زیست محیط روی بر انسان اثرات -

 صنعت، معادن، کشاورزی، از حاصل عیما و جامد یپسماندها پسماند، مدیریت روشهای و ماهیت پسماند، انواع آلودگی، و پسماند تعریف

 .آنها دفن روشهای و پرتوزاد یپسماندها خطرناک، یپسماندها شهرنشینی،

 یپزشک یشناسنیزم -

 ،یطیمح ستیز یمیشنیزم ست،یز طیمح در عناصر انتقال و تحرک کننده اداره یندهایفرا عناصر، ییایمیشنیزم یهاچرخه و مخازن

 م،یلنس م،یکادم وه،یج ک،یآرسن ها،یماریب و یشناسنیزم انسان، یستتندر در عناصر نقش سمناک، بالقوه و یاساس ریغ ،یاساس عناصر

 فلوئور،رادون

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 فشان،آتش ن،یزم رانش لرزه، نیزم ل،یس) یطیمح ستیز یبحرانها و لیمسا نهیزم در یآموزش کمک و یآموزش ریتصاو و ها لمیف از استفاده

 دیزدبا سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام و( پسماندها ،یمیاقل راتییتغ و هوا یآلودگ و خاک و آب منابع یآلودگ دها،زگریر

 .یطیمح ستیز یهایآلودگ و یعیطب مخاطرات خطر در مناطق از روزه کی ییصحرا

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    السمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

  :یشنهادیپ منابع فهرست( چ

 .صفحه 404 ،شاهرود یانتشارات دانشگاه صنعت ،یطیمح ستیز یشناس نی، زم1396.، م ی.، و غفورن سمقد یفظحا -1
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 .صفحه 272 نور، امیپ انتشارات ،یطیمح ستیز یشناس نی، زم1392ا.،  نژادعباس -2

 .صفحه 462 تهران، دانشگاه انتشارات ،یطیمح ستیز یشناس نیزم، 1394 ،.ف غضبان -3

 .صفحه 566 ،یدانشگاه نشر مرکز ،یطیمح ستیز یشناس نیزم، 1380.، ا یهرمز -4
5-Eby, N., 2016, Principles of environmental geochemistry, Waveland Press, 514 pp. 

6- Knödel, K., Lange, G., Voigt, H.J., 2007, Evironmental geology, Springer, 1192pp. 

7- Pipkin, B., Trent, D., Hazlett, R., Bierman, P.R., 2011, Geology and the Environment, 6th edition. 

Thompson, Belmont, CA. 592 pp. 
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 : یکل هدف( الف

 . یشناس نیزم در ینیکارآفر یو مبان اصولبا  انیآَشنا ساختن دانشجو

 :ژهیو اهداف( ب

و  یشناس نیزم رشته در ینیکارآفر توسعه بر اثرگذار متعدد عوامل و الگوها نیهمچن و ینیکارآفر یو مبان اصولترم با  انیپا در انیدانشجو

 زهیانگ ،هیبدانند و با روح رانیدر ا ینیدر عرصه کارآفر را یشناس نیزم گاهینقش و جا نیهمچنعرصه آشنا شده باشند.  نیدر ا یتجارب جهان

 نیزم لومع حوزه در نیکارآفر شرکت و انیبن دانش کار و کسب کی یانداز راه دنبال به خود یکارشناس دانش بر هیتک و نانهیو نگاه کارآفر

 .باشند

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 .نیو کارآفر ینیکارآفر تیو اهم تیماه ،پایه سیر تحوالت اندیشه و مفاهیم و خچهیتار ف،یتعار: اتیکل

 و ی)شناسای ینیکارآفر ندیفرا نان،یکارآفر یاجتماع و یاقتصاد راتیتأث کارآفرینان، یویژگ ،ینیکارآفر انواع ،یکارآفرین اصول :ینیکارآفر

توسعه  یدر جوامع مختلف، راهکارها ینیشده(، فرهنگ کارآفر تأسیس بنگاه اداره ،نیاز مورد منابع تأمین ،یتجار طرح تدوین ،فرصت یارزیاب

  .رانیا در کار و کسب نیبا قوان ییو کسب و کار و آشنا یی. اشتغال زارانیدر ا ینیکارآفر

 ت،یخالق یهاکیتکن ت،یخالق یهاپرورش استعدادها و مهارت ت،یموانع خالق ت،یخالق ندیفرا ت،یعناصر خالق ت،یخالق فیتعار :خالقیت

 .تیخالق یبرا ییهاهیتوص

 .ینوآور سطوح ،ینوآور نعموا ،ینوآور انواع ،ینوآور یهایژگیو ،ینوآور ندیفرا ،یو نوآور تیتفاوت خالق ،ینوآور فیتعر :نوآوری 

 اهداف، ت،یمأمور انداز،)چشم یتجار طرح یاجزا ،یا صفحه کی یتجار طرح ،یتجار طرح یایمزا ف،یتعر(: Business Plan) یتجار طرح

 (.برنامه ،یاستراتژ

 نابعم از یبردار بهره و شافاکت)امور  یشناسنیزم در ینیکارآفر یهانهیزم: یشناسنیزم در تیخالق و ینوآور ،ینیکارآفر یهانهیزم

 رهمشاو ها،گوهرسنگ فروش و تراش معادن، از یبردار بهره و اکتشاف ،یزیخلرزه و زلزله ک،یزیژئوف ،یمهندس یشناس نیزم یها پروژه ،آب

 رموفق و ناموفق د یبه هابا تجر ییو .....(، آشنا یگردشگرنیزم ،یعیطب علوم یهاونیکلکس و هاموزه جادیا ،یمعدن و یشناسنیزم یهاطرح

 .نیحوزه علوم زم نانیبا دعوت از کارآفر یشناس نیو کار زم کسب

 یشناس نیزم در ینیکارآفر :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Entrepreneurship in Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یمهندس یشناسنیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 سیتأس منابع، نیتأم ،یتجار طرح نیتدو ده،یا خلق: یشناسنیزم شرکت ای کار و کسب کی یانداز هرا و سیتأس مختلف مراحل

 .محصول فروش و یابیبازار شرکت،

 و ینوآور توسعه صندوق ،یمعنو تیمالک مرکز ،یفناور و علم یهاپارک رشد، مراکز ها،دانشگاه :ینیکارآفر یهاتیفعال از تیحما مراکز

 ....پژوهشگران از تیحما صندوق ،ینیکارآفر

 یدانیمبازدید 

 .نآ تیفعال و سیتأس مختلف مراحل با ییآشنا و نیکارآفر یشناس نیزم انیبن دانش شرکت کی از روزه دو ای کی دیبازد کی انجام

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

تجربه  انیبه ب انیو حضور در جمع دانشجو یارائه سخنران یبرا یشناسنیزم موفق نانیکارآفر از دعوت با درس استاد که شود یم شنهادیپ

 .باشدآن  یبرا یطرح تجار کیو ارائه  نیعلوم زم طهینوآورانه در ح دهیا کیموظف به ارائه  زیخود بپردازد و هر دانشجو ن

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .سی، الگوها. تهران: نشر پرد اتینظر ف،ی: تعارینیکارآفر ،پنجم()چاپ 1383 ،.م ،یانیاحمدپور دار -1

 .شی. تهران: فراندینیکارآفر یمبان ،)چاپ سوم(1385 ،س. م. ،یمی. و مقم ،یانیاحمدپور دار -2

 .یاجتماع نیتهران: موسسه کار و تام ،ینیکارآفر توسعه یبرا یعموم یاستهایس ترجمه، ،1392 ،.ج ،یداللهی -3

 .صفحه 304.. بوک نهیآد نشر ،ینیکارآفر یمبان و اصول، 1389 .،م ا،یک یدیسع -4

 .یانتشارات جهاد دانشگاه ،تهران ،ینیکارآفر یها دهیفرصتها و ا ،1390 ،ر. ،یا. م و مهراب ،ییداللهی فارسی، ج.، گالب -5

6- Audretsch, D.B., Grilo, I., and Thurik, A.R.,2007, Handbook of Research on Entrepreneurship 

Policy.. UK: Published by Edward Elgar in Association with the Max Planck Institute of 

Economics, EIM Business & Policy Research, p 241. 
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 : یکل هدف( الف

  .ییصحرا یشناسنیزم پروژه کی انجام مختلف مراحل با انیدانشجو نمودن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 هیته ،یدانیم اتیعمل ت،یریمد ،یزیربرنامه مراحل شامل ییصحرا یشناسنیزم پروژه کی انجام مختلف مراحل با ترم انیپا در انیدانشجو

 .باشند شده آشنا یدانیم یشناس نیزم یهاگزارش و هانقشه ریتفس و

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 ییآشنابا اهداف و مراحل انجام یک پژوهش زمین شناسی  آشنایی: اتیکل

(، مقاالت و کتب ها،گزارش ها،نقشه)شامل  قبلی شده انجام یهاپژوهش اطالعات تهیه مطالعه، محل انتخاببرنامه ریزی کار در صحرا: 

 استقرار محل انتخاب(،  یارماهوارهیتصاو ،ییهوا یهاعکس ی)فتوژئولوژ مقدماتی نقشه هیته صحرا، در اسقرار و کار نیاز مورد لوازم تهیه

 .یمقدمات بازدید ،ییصحرا یهابرداشت و شیمایپ یرهایمس یزمان یزیر برنامه پیمایش، مسیرهای انتخاب ،ییصحرا

صحرا و نحوه کار با آنها:  لوازم صلی کار در  سهایا صاو ایهوائی  عک شه اسیای با مقماهواره ریت  اسیهای توپوگرافی با مقموردنظر، نق

ستریوسکوپ جیبی –GPS -ارتفاع سنج -لنزدستی -موردنظر، کمپاس ص -ا شت  سایر لوازم ضروری و  -چکش -حرائیدفترچه یاددا متر و 

 .ییکار صحرا یمنیا زاتیتجه

 هنحو نقشه، یرو بر خود ستگاهیا تیموقع نییتع نحوه عت،یطب با نقشه و یا ماهواره ریتصاو هیتوجاساسی کار در صحرا:  روشهای

 از کیستماتیس یبردار)نحوه نمونه یشناس نهیچ یهاو برش هاسنگاز  یبردارنمونه نحوه ش،یمایپ نحوه ،GPSبا قطب نما و  شیمایپ

 یبردارمختلف، نحوه نمونه یو کانسارها یمعدن یسخت و رسوبات نرم، نمونه ها یاز سنگ ها یبردارنمونه طرز ،یسنگ مختلف یها گروه

 ا،صحر در رسوبات و ها سنگ انواع ینامگذار و اتی)نحوه ثبت خصوص هابرداشت نگارش نحوه(، آنها حمل و حفاظت یچگونگ و ها لیاز فس

 ینهچ ستون تهیه شناسی، زمین مقاطع تهیه ساختاری، عوارض گیریاندازه نحوه(، یلیفس و یمعدن ،یسنگ یهانمونه یگذارشماره نحوه

 نهیسنگ چ یواحدها کیو تفک ییطرز شناسا ها،هیال یواقع ضخامت یریگاندازه برش، محل انتخاب ،ینگارنهیچ برش فی)تعر شناسی

 (.یو واقع نینماد یها لیپروف میو ثبت آنها، نحوه برداشت و ترس ینگار نهیچ سنگ یواحدها نیمرز ب صیدر صحرا، نحوه تشخ ینگار

سی منطقه:  مطالعات شنا ساختارها مطالعاتزمین  سنگهای دگرگونی،  سنگهای آذرین،  سوبی،  سنگهای ر زمین  ،یکیتکتون یصحرایی 

 کواترنر. شناسی اقتصادی، زمین شناسی 

 ییصحرا یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Field Geology 

 واحد و درس نوع

 دور از سنجش ،ییایجغراف اطالعات سامانه :ازینشیپ دروس

 رانیا یشناس نیزم ،یشناخت نیزم

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 شکل به کامل طور به درس نیا 4 :واحد تعداد

 شود یم انجام ییصحرا -یعمل

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 192 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم موزشآ نوع
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نشانه های زمین شناسی، ریخت  –سنگی، فسیلی، سنگ چینه ای  واحدهایبا بخش های مختلف یک نقشه زمین شناسی:  آشنائی

شانه های ساختار –نوشته های حرفی  –آب نگاری و غیره شناسی ، جغرافیائی،  –راهنمای نقشه  –واحدهای سنگی و چینه شناسی  ،ین

 های ترسیم و رنگ آمیزی  تکنیک–گزارش حاشیه نقشه  -راهنمابرش های زمین شناسی نقشه 

شه هیته س نیزم نق ستفاده با یینها یشنا صاو و ییهوا یهاعکس از ا  یهاعکس ه،یپا یهانقش  ه یریگ کار به: GIS یاماهواره ریت

 .اسیمق بزرگ و متوسط یهانقشه میترس و هیته یبرا  GISطیمح در کار یافزارها نرم با ژهیو به یاماهواره و ییهوا

شات انواع: ییگزارش نها تهیه شرفت روزانه گزار شیه ، کار پی شه، حا شنایی پایانی، نق سیش زمین گزارش یک مختلف های بخش با آ  -نا

 .یشناس نیزم نقشه یینها گزارش هیته

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یافزارها نرم با کار دانش به آن یاجرا یبرا و ش  ودیم انجام ص  حرا در تماماً درس نیا انجام مراحل یتمام ه،یاول یهیتوج جلس  ات جز به

 ،یرس   وب ن،ی)آذر یس   نگ یهارخنمون یدارا منطقه کی در ییص   حرا کار ماه کی حداقل و یا ماهواره یها داده و اطالعات پردازش

 .است ازین یشناسنیزم مختلف یهادوران مناسب( یدگرگون

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 471 تهران، دانشگاه انتشارات ن،یزم یرو یشناس نیزم ترجمه،، 1366ب.،  ،یاریاسفند .1

 .651 شماره ،یفردوس دانشگاه انتشارات ،یشناس نیزم ییصحرا یروش ها ترجمه،، 1395.، ک زراعتکار،. ب ،یمیرح. ف ،یقائم .2

 .صفحه 164 نور، امیپ انشگاهد انتشارات ،ییصحرا یشناسنیزم یمبان، 1392.ح.، ان،عیلیجل .3

4. Berkman, D.A., 2001, Field Geologists’ Manual. The Australian Institute of Mining and 

Metatallurgy. 403p. 

5. Coe, A.L. 2010, Geological Field Techniques. Wiley-Blackwell. 337pp. 

6. Crouch, R.A. 2008, Basics of Field Geology. 31pp.  

7. Lisle, R. J., Brabham, P. J., Barnes, J. W., 2011, Basic Geological Mapping, Wiley-Blackwell, 

5ed, 196p.  

 

  

https://www.gisoom.com/book/1886955/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://libgen.io/book/index.php?md5=AAA25A545A53DC42F749BC28358CD3BA
http://libgen.io/book/index.php?md5=AAA25A545A53DC42F749BC28358CD3BA
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 : یکل هدف( الف

 طیاشر به هاآن میتعم و شگاهیآزما در هایکان تبلور و ذوب یهاشیآزما رینظ یتجرب یپترولوژ هیپا میمفاه با انیدانشجو ساختن آشنا

 .یدگرگون یهاواکنش انجام یبتجر طیشرا نییتع نیهمچن و گوشته و پوسته اعماق در ماگماها انواع لیتشک

 :ژهیو اهداف( ب

 یندهایحاکم بر فرا یکینامیها و سنگها، روابط ترمود یذوب و تبلور کان یانواع روش ها ،یبا مباحث مطرح در پترولوژ ترم انیپا در دانشجو

 یها هیال یو پترولوژ ییایو کان یسنگ بیساختار، ترک ،یشگاهیآزما یذوب و تبلور در کوره ها یتجرب یها شیذوب و تبلور، روش ها و آزما

 ها را جواب دهد. نیزم نیآشنا شده باشد و بتواند سؤاالت مطرح شده در ا یدگرگون یواکنش ها یو پترولوژ نیزم یدرون

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

یر دما بر فشار، تأث –مریزاسیون دما پترولوژی، سنگهای آذرین و تقسیم بندی آنها )اشباعی، اسید، آلکالن(، درجه پلی  تعریف:  مقدمه -

شرایط خشک و آبدار، تأثیر گازها  سنگها، ذوب و تبلور، قانون گلدیش، تأثیر آب در ذوب کانیها، ذوب گابروها و گرانیت ها در  کانیها و 

 و مواد فرار در تشکیل کانیها، فوگاسیته اکسیژن، تأثیر فشار بر کانیها و سنگها. 

س   یس   تم، اجزاء و انواع آن، انواع انرژی، انرژی درونی، قوانین ترمودینامیک؛ آنتالپی، آنتروپی، انرژی آزاد  :مقدماتی ترمودینامیک -

گیبس، تعادل و پایداری کانیها از نظر ترمودینامیک، ش  یب منحنی های تعادل )رابطه کالپیرون(، قانون فازها، تغییر فاز، چند ش  کلی 

 )پلی مرفیسم(، محلولهای جامد.  

دما و فش  ارباال؛ کوره های دمای باال و فش  ار اتمس  فر یک، دس  تگاه فش  ار هیدروترمال دس  تگاه فش  ار  تکنیکهایهای تجربی:  روش -

 سیلندر، دستگاه فشار الماس.  مثالهایی از فاز دیاگرامهای تجربی، تکنیکهای مطالعه و آنالیز مواد.  –پیستون 

و ناهمگن، واکنش بین اجسام در حالت های جامد ومایع. اقسام سیستم ها  های همگن سیستموسیستم های آذرین:  فازدیاگرامها -

شکیل  ستم چهار ت سی شکیل دهنده،  سه ت ستم  سی شکیل دهنده.  ستم دو ت سی شکیل دهنده،  ستم یک ت سی و فاز دیاگرامهای آنان؛ 

 دهنده، سیستم گرانیتی. سیستم بازالتی. 

یک ص  فحه ای و انرژی حرارتی، درجه حرارت در زمین، جریان حرارتی در در س  یس  تم زمین، تکتون انرژیدرونی زمین:  ساختمان -

 پوسته، منشاء حرارت در زمین، فشار در اعماق زمین، تغییر فازها و پایداری کانیها در شرایط درون زمین، استفاده از پایداری کانیها در

 ساختمان زمین )پوسته، گوشته، هسته(. 

ستم های تجربی (، ماگماهای  ماگماهایسنگهای آذرین:  پتروژنز - سی سنگها، مطالعه برخی  شکیل آنها ) ذوب  شرایط ت گرانیتی و 

بازالتی و ش  رایط تش  کیل آنها )مطالعه س  یس  تم های تجربی، ذوب اکلوژیت، پریدوتیت، پیرولیت، دیاپیرهای پیرولیتی(، ماگماهای 

ق، ژرم ها و س  رعت تبلور (، دالیل فراوانی بازالت و گرانیت، حدواس  ط و ش  رایط تش  کیل آنها، کانیهای ماگمایی )تبلور ماگما و تفری

 کیمبرلیت ها )منشاء و شرایط تشکیل آنها(. 

 یپترولوژ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Petrology 

 واحد و درس نوع

 یشناس سنگ و نیآذر یشناس سنگ :ازینشیپ دروس

 یدگرگون

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  اه آزمایشگ  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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شهای جامد سنگهایسنگهای دگرگونی:  پترولوژی - ستفاده از قانون فازها در دگرگونی، واکن ساره ها(، ا -دگرگونی )رده بندی، رخ

 دگرگونی حاوی مواد فرار. نقش فلوئیدها در دگرگونی. جامد، بررسی سیستم های اصلی دگرگونی، سیستم های 
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یتجرب ذوب یها کوره از استفاده بودن موجود صورت در و یآموزش کمک یها لمیف از استفاده

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد.. .   سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .تهران دانشگاه انتشارات. آن یکاربردها و یتجرب یپترولوژ، 1376  ،یعل زاده، شیدرو -1

2- Best, M.G., 2003, Igneous and metamorphic petrology, 729 p. 

3- Cox, K.G., Bell,J.D., and Pankhurst, R.J., 1979, The Interpretation of the Igneous Rocks. Allen & 

Unwin. London. 

4- Ehlers, E.G., 1972, The Interpretation of Geological Phase Diagrams. W.H. Freeman. San Francisco. 

5- Emst, W.G., 1976, Petrologic phase Equlibria. W.H.Freeman and Company, San Francsisco, US 

6- Gill R., 2010, Igneous Rocks and Processes: A Practical Guide, John Wiley, 428pp.  

7- McBirney, A.R., 1993, Igneous Petrology. Jones and Bartlett. 

8- Morse, S.A., 1994, Basalts and Phase Diagrams. An Introduction to the Quantitative Use of Phase 

Diagrams in Igneous Petrology. Krieger. Malabar, FL. 

9- Philpotts, A.R., 2010, Principles of Igneous and Metamorphic Petrology, Prentice  Hail. New Jersey 

. USA. 

10- Wilson, M., 2007, Igneous petrogenesis. Springer, 466pp. 

11- Winter, J.D., 2014, Principles of igneous and metamorphic petrology, 2nd ed. Pearson new 

international edition, 745pp. 
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 : یکل فهد

 توجه با هاآن خطرات و هایژگیو ،یاقتصاد منابع ،یآتشفشان یهافوران یبند رده ،یآتشفشان یتهایفعال سازوکار با انیدانشجو ساختن آشنا

 .ییگرمانیزم یانرژ منابع و رانیا یهاآتشفشان به ژهیو

 :ژهیو اهداف

ا بشناسد. از آنها ر یآشنا شده باشد و بتواند انواع فوران ها و خطرات ناش یفشانآتش یو سازوکار فوران ها لیتشک نحوه با ترم انیپا در دانشجو

  آشنا شده باشد.  رانیا یوکواترنریپل یدهد و با آتشفشان ها صیرا تشخ یآتشفشان یانواع فراورده ها

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

شان تعریف: کلیات شف شا یسامانه آت شف شه آت شخصات آن، ری صر رادیواکتیو با طول عمر زیاد و طول  نها، منابعو م دمای داخل زمین )عنا

سته زمین، انرژی جزر و مدی، تغییرات تولید دما در طول زمان زمین شکیل ه شی از ت سی(، علل عمرکوتاه، دمای چسبندگی، دمای نا شنا

 مل آتشفشانها، دگرگونی و تجدید تبلور(. افزایش دما به طور موضعی )تجمع مواد رادیواکتیو، جریانهای گرمایی و حرکت کنوکسیونی، ع

 یکی،تکتون فشارهای شدن، ایحفره ذوب، از ناشی حجمی انبساط شناوری، فرایندصعود ماگما و سازوکار فوران آتشفشانی:  دینامیک

 .فوران سازوکار دیاپیری، صعود

 ولکانو، استرومبولی،)هاوایی،  هاآن یهایژگیو و هانفورا انواع یبندرده فوران، ستون یاجزاآتشفشانی:  یهافوران انواع یبند رده

 فیتوص و( الیزیریخچ و ایزیردریاچه فراتوپلینیین، سورتسی، نوع آبدار فورانهای پله، اولتراپلینیین، پلینیین، وزووین، یا پلینیینساب

 (.1980) هلن سنت(، 1909) پله(، 1983) کراکاتوآ(، میالد از بعد 79) وزو رینظ یخیتار معروف فوران چند حداقل

 های معدنی، ژیزرها  های آب گرم، چشمهبندی و فعالیت گازها، چشمهمشخصات، تقسیم انواع،آتشفشانی:  گازهای

بازالتهای  ،AAهای پاهوهو و های بازالتی )گدازهها، گدازهو شکل جریانهای گدازه، عوامل مؤثر بر مورفولوژی گدازه اندازهگدازه:  جریان

 های داسیتی و ریولیتی )انواع اکستروزیونها و دمها( های آندزیتی، گدازهای(، گدازهگهجل

 هاینهشته (،آگلومرا برش، استون، الپیلی)توف،  پیوسته مواد(، بلوک و بمب الپیلی،)خاکستر،  ناپیوسته موادآتشفشانی:  هاینهشته

 پیروکالستیکها تشکیل نحوه و عانوا آتشفشانی، گلهای و الهارها موجی، و جریانی ریزشی،

 میان آتشفشانهای(، آتش)حلقه  آرام اقیانوس دور آتشفشانهای زمین، سطح در آتشفشانها پراکندگی: یاورقه ساختنیزم و یآتشفشان

 ویژگیهای ،ایقاره و اقیانوسی هایورقه میان منفرد آتشفشانهای(، آفریقا شرق)ریفت  ایقاره ریفتهای آتشفشانهای اطلس، اقیانوس

(، ایگوشته پلومهای و داغ)نقاط  ایورقه میان آتشفشانهای و ایقاره هایریفت سازنده، هایحاشیه مخرب، هایحاشیه آتشفشانهای

 و زلزله. آتشفشان

 یشناس آتشفشان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Volcanology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا نیآذر یاسشن سنگ :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یگازها ،یآذرآوار مواد گدازه، یهاانیجر خطر آتشفشان، خطر زانیم یابیارز و تیفعال شیپا ،ینیبشیپخطرات آتشفشانی:  انواع

 یطیمح ستیز یشناس نیزم و هاآتشفشان ،یسم

 .یاقتصد منابع و ییگرما نیزم منابع ها،آتشفشان 

 .قوچان جنوب کرمان، جنوب و بابک شهر بزمان، و تفتان سبالن، سهند، دماوند،: رانیا یوکواترنریپل یهاآتشفشان

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 وزهر کی ییصحرا دیبازد سه ای و روزه سه ییصحرا دیبازد کی حداقل انجامو  یآتشفشان یدر باره فوران ها یآموزش یها لمیاز ف دهاستفا

 .رانیا یآتشفشان مناطق از ییک از

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 صفحه.  572چمران،  دیانتشارات دانشگاه شه ،ی، آتشفشان شناس1387ه.،  پورکاسب، -1

 صفحه.  587انتشارات دانشگاه تهران،  ،یآتشفشان ی، آتشفشانها و رخساره ها1383زاده، ع،  شیدرو -2

 .صفحه 384 ن،یزم نیآر انتشارات ران،یا یها آتشفشان بر ینگرش با یشناس آتشفشان یمبان، 1383.، م ،یقربان -3

4- Durisin, D., 2007, Volcano Deformation, Springer. 

5- Parfitt, 2008, Fundmentals of physical volcanology. 

6- Sigurdsson, H., Houghton, B., McNutt, S., Rymer, H., Stix, J., 2015, The Encyclopedia of 

Volcanoes, 2nd Edition. eBook ISBN: 9780123859396. Hardcover ISBN: 9780123859389, 

Imprint: Academic Press, 1456 p. 

7- Volcano: A Visual Guide Donna O'Meara, Firefly Books, Aban 24, 2008 - Nature - 288 p. 

 

  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Donna+O%27Meara%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Nature%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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 : یکل هدف( الف

 ختلفم یمنشأها و( هارسنگ)گوه یمتیقمهین و یمتیق یهاسنگ ها،یکان انواعشامل  یعلم گوهرشناس موضوع با انیساختن دانشجو آشنا

 .هاآن

 :ژهیو اهدافب( 

 مختلف یابزارها و هاروش ها،آن مختلف یمنشأها و( ها)گوهرسنگ یمتیقمهین و یمتیق یهاسنگ ها،یکان انواع باترم  انیدر پا دانشجو

 در انیبن دانش کار و کسب کی یاندازراه یبرا الزم ییتوانا از و باشد شده آشنا گوهرها ساخت و پرداخت ،یطراح برش، ،ییشناسا و مطالعه

 .باشد شده برخوردار یمتیق یهایکان و هاسنگ نهیزم

 : هاصلپ( مباحث یا سرف

 یمعدنکار ،یگوهرشناس باستان ها،آن خواص و گوهرها با مرتبط یباورها و هیاول میمفاه ف،یتعارگوهرها:  یشناس نیزم منشاو  اتیکل

از معادن  یو مل یجهان ییمرتبط با آن ها و مثال ها یو گوهرها یو دگرگون یرسوب ن،یآذر یسنگ ها ران،یا و جهان در گوهر خچهیتار ،کهن

 .هاگوهرسنگ تجارت گوهرها، یعلم تیاهم نده،یآ و حاضر حال در یشناس گوهر گاهیجاگوهرها،  نیامهم 

 یگوهرها یسخت و یسخت نییتع نحوه ،یسخت ن،ینو یدستگاه و یکروسکپیم ،یدست یهاروش شاملگوهرها:  ییشناسا یهاروش

 گوهرها، رنگ جهت آن، انواع و رفرکتومتر دستگاه یمعرف نور، سانعکا مقدار آن، محاسبه نحوه و گوهرها مخصوص وزن -معمول متیگرانق

 .آن با کار نحوه و( Dichroscope) چروسکپید دستگاه یمعرف

 تیفیک بهبود(، راطیق)برحسب  وزن برش، نوع ت،یشفاف رنگ،گوهرها:  یبهساز یهاگوهرها و روش تیفیمهم و مؤثر در ک عوامل

 .گوهرها

 :متیق در موثر یفاکتورها برش، عانوا ،ینور خواص ،ینامگذار

 دهیپد جادیا یبرا Pavilionضخامت مناسب قسمت  نییقسمت ها، تع نیهر کدام از ا فیمختلف گوهرها، وظا یقسمت ها ینامگذار

(،  Fire) ریفا ون،یسپرسید(، Scintillation)یدرخشندگ رینظ گوهرها ینور خواص حیتوض و یمعرف(، Scintillationچشمک زدن )

 نینحوه تخم ره،یموجود در گوهرها و غ نگیجهت برش با توجه به ادخال، سطوح ضعف، زون نییگوهرها، تع یمناسب برا یواع برش هاان

 گوهرها یموثر در فروش گوهرها، اثرات درمان یوزن گوهرها قبل از تراش دادن، فاکتورها

 یهابرش دادن و جال دادن و روش ،یپرتوده ،یرارت دهح رینظ یکیزیف یگوهرها )روش ها یزیرنگ آم فرآوری و تراش گوهرها:

 .گوهرها تراش یهاروش انواع(، ییایمیش مواد قیتزر و ییایمیش واکنش رینظ ییایمیش

 . یروش ته نشست وپولوس،یروش کار ،یچوکرالسکرشد به روش ذوب، روش  :گوهرها دادن رشد یهاروش

 یگوهرشناس :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Gemology 

 واحد و درس نوع

  ینظر پایه  یاقتصاد یشناس نیزم  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 هاگوهرسنگ تجارت و اقتصاد

 .رانیدر ا هرسنگگو معادن بر یمرور

 

 :یعمل

و تراش گوهرها در  صیتشخ یبا روشها ییو آشنا آزمایشگاه درگوهر مختلف  20حداقل  یکروسکپیو م یبا مشخصات ماکروسکپ ییآشنا

 کارگاه.

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

نمونه  کیقطعه گوهرسنگ از  کی یو آماده ساز گوهر تراش معروف رگاهکا کی و هاگوهرسنگ معادن از روزه دو دیبازد کی حداقل انجام

 .خام آن در کارگاه

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادینابع پ( فهرست مچ

 .صفحه 658 نه،یپاز انتشارات ،یجواهرشناس جامع فرهنگ، 1392.، د بیاد -1

 .صفحه 336 مکتوب، راثیم ،ینظام نامه جواهر، 1383.، ا افشار -2
 .صفحه 227 سمت، انتشارات ،یمتیق یهاسنگ یجواهرشناس، 1386.، م ،ییوفا یالله امان.، س یانیب -3

 .صفحه 335 نور، امیپ انتشارات ،یشناس گوهر، 1386.، ب لویعل حاج -4
 .صفحه 396 ن،یزم نیآر انتشارات ران،یا در ها آن گاهیجا و گرانبها یها یکان و ها سنگ، 1382.، م یقربان -5

 صفحه. 160انتشارات کسماء،  ،ی، اطلس جامع گوهرشناس1389ر.،  یدیمج  -6

7- Ciullo, P.A., 1996, Industrial Minerals and Their Uses, A Handbook&Formulary. USA, 

Noyes Publ., 632pp. 

8- Groat, L.A., 2007, The Geology of Gem Deposits, Mineralogical association of Canada, 

288pp. 

9- Hall, C., 2002, Gemstones, Smithsonian Handbooks, 160pp.  

10- Kievlenko, E., 2003, Geology of Gems, Ocean pictures Ltd, 468pp. 

11- Manutchehr-Danai, M., 2009, Dictionary of Gems and Gemology, Springer. 827pp.  

12- O’Donoghue, M., 1988, Gemstones, Chapman and Hall Ltd, 372pp. 

13- O’Donoghue, M., Joyner, L., 2003, Identification of Gemstones, Butterworth Heinemann, 

Oxford. 634pp. 

14- O’Donoghue, M., 2006, Gems: Their Sources, Descriptions and Identification, 6th ed, 

Elsevier, 872pp. 

15- Read, P.G., 2005, Gemology, 3rd ed, Elsevier, Amsterdam, 324p. 
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 : یکل هدف

 .هاکانه یکروسکپیم و یماکروسکپ یهایژگیو با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف

 ،ینگار انهک مطالعات یکاربردها کانسارها، ژنز با آنها ارتباط و ها کانه یبازتاب کروسکپیم و یماکروسکپ یهایژگیو با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده اآشن یقلیص -نازک و یقلیص مقاطع هیته نحوه و هایکان کیپاراژنت یتوال میترس یچگونگ

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 ( یمواد معدن یو ژنز کانسارها، مطالعه شهابسنگها و فرآور لیتشک یندهایفرا صی)تشخ یکانه نگار یبا انواع کاربردها ییآشنا

 (ییایمیش سونش ها،نمونه ینگهدار و دادن قلیص یهاروش مقاطع، یساز آماده یها)روش یقلیص-نازک و یقلیص مقاطع یساز آماده

 (کروسکوپیم کردن سنتره پرس، دستگاه با مقطع کردن طراز مقاطع، کردن زی)تم ینگار کانه مطالعات مقدمات با ییآشنا

 (یکروسکپیو م ی)ماکروسکپ هایکان شناخت یارهایمع با ییآشنا

 یدرون رشد و انباریم(، ییدوقلو ،یبندمنطقه رخ، بازتاب، قدرت ،یچندرنگ)رنگ،  یمعمول نور در هاکانه ینور یهایژگیو یبررس

 ((رفرژانسی)ب یدوشکستگ ،یداخل بازتابش ،یو ناهمسانگرد ی)همسانگرد دهیقطب نور در هاکانه ینور یهایژگیو یبررس

 (پراکنده دانه و یارگچه -رگه ،یخال یفضا پرکننده ،یبرش ،ینوار ،یا توده مهین ،یتوده ا ی)ساختها هاکانه ساخت انواع ییشناسا

 یبافتها ل،یبدت و رییتغ از یناش یشیزا یهابافت کانسار، هیاول یرسوبگذار از یناش یشیزا یهابافت)  کروسکپیم در هابافت انواع ییشناسا

-بافت ،یندگرگو یهابافت ها،انبوه کطرفه،ی رشد ،یهمرشد یبافتها ،یاهیتجز یهابافت ،ینیجانش یهابافت اکسولوشن، یبافتها ،یکلوفورم

 (یدگرشکل و یدگرگون عملکرد از یناش یبافتها ،یهوازدگ و شیاکسا از یناش یهابافت شدن، گرم و سرد از یناش یها

 هاکانه یکیپاراژنت روابط یبررس و پاراژنزها

 در( XRD) کسیو روش پراش پرتو ا LA-ICP-MSو  EPMA، SEMمثل  یا هیزتجزیر یروشها ها،کانه یمیکروشیم اصول با ییآشنا

 هایکان یبرخ صیتشخ

 یعمل

 ینگار کانه :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Mineralography 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یاقتصاد یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یصصتخ  :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یدست نمونه در ها کانه صیتشخ یچگونگ با ییآشنا

 (شگاهیآزما در یقلیص مقطع کی حداقل هیته)با  هاکانه از یقلیص -نازک و یقلیص مقاطع هیته یچگونگ با ییآشنا

 یروغن یچشم یعدس از استفاده یچگونگ و یبازتاب کروسکوپیم یاجزا با ییآشنا

 ها کانه ینسب یسخت یریگاندازه و هاکانه یسخت انواع با ییآشنا

 معمول کانه 20 حداقل یکروسکپیم یهایژگیو یبررس

 (یقلیص مقطع کی در)حداقل  هایکان کیپاراژنت یتوال میترس یچگونگ با ییآشنا

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .ها کانه یسکپکرویم و یدست یها نمونه شناخت به ژهیو توجه

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 130 اهواز، چمران دیهش دانشگاه انتشارات ها، کانه اطلس ،1391 .ع، یزراسوند -1

 .ترجمه ،یانعکاس نور در ها کانه ییشناسا، 1385. س، اقتیل -2

 .صفحه 340 ز،یتبر دانشگاه انتشارات فیتأل ،ینرالوگرافیم اصول،  1378. ف، یقاسم ملک -3

4- Freund, 1966, Applied Ore Microscopy, Mc Millan. 607pp. 

5- Ineson, P.R., 1989, Introduction to Practical Ore Microscopy, Longman Scientific and Technical 

Pub. England .192 p. 

6- Ramdohr, P., 1982, The ore Minerals and Their Intergowths, 1204pp.  

7- Spry, P.G., Gedlinske, B.L., 1987, Table for the Determination of Common Opaque Minerals, The 

Society of Economic Geology Publishing Company, 52p. 
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 : یکل هدف( الف

 .هایکان و هاسنگ یصنعت یکاربردها با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 گدازها،رید ها، ندهیسا ،ییایمیش یکودها نسوز، مان،یس مختلف عیصنا در ها یکان و سنگها انواع یصنعت کاربردترم با  انیدر پا دانشجو

 .باشد شده آشنا....  و گوهرسنگها

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یصنعت هایسنگ و هایکان یتجار بندی طبقه و نقش و تیاهم تعریف،: اتیکل

 آنها کاربرد و فلزی ریغ کانسارهای یشناسیکان و یاییمیش تجزیه

  کیمورد استفاده در صنعت سرام هیاول مواد

 یساز راه و یساختمان مصالح هیاول مواد

  مانیصنعت س هیاول مواد

 آجر صنعت هیاول مواد

 آن کاربرد و دیرگداز هیاول مواد

 ها و کاربرد آنها در صنعت  پرکننده

 یصنعت های ذوب کمک و حفاری گل ها، ساینده نواعا

 صنعت در آنها کاربرد و ها گوهرسنگ

 (یمیپتاس و یفسفات ،یتراتی)ن یاییمیش کودهای

 ..( و نمک)گچ،  آنها منشأ و ها رییتبخ

 (تیوپرل ژیپس کربنات، سدیم ، ها تیزئول تالک، باریت، ها، کربنات گوگرد، آزبست، ت،ی)بوکس خاص رفلزییغ های یکان

 یصنعت یهایکان و هاسنگ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Industrial Minerals and Rocks 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یاقتصاد یشناسنیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد دتعدا
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 هاآن کاربرد و ابیکم عناصر

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یصنعت یهایکان و هاسنگ کننده مصرف کارخانه کی از روزه دو حداقل دیبازد کی انجام

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین نایپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 397 چهارم، چاپ مشهد، یفردوس دانشگاه انتشارات ،یصنعت یهاسنگ و هایکان، 1386.ح.، م پورمیکر -

2- Kogel, J.E.L., Trivedi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T., 2006, Industrial Minerals and 

Rocks: Conmmodities, Markets and Uses ,7th edition, Society for Minning, Metallurgy, and 

Exploration Inc, 1548pp. 

3- Manning, D.A.C., 1995, Intruduction to Industrial Minerals, Chapman and Hall, 276pp. 

4- Peter, A.C., 2010, Industrial Minerals and Their Uses, 2th edition, Noyes Publication, USA, 647pp. 

 

  



116 
 

 

 : یکل هدف( الف

 (.ینیتزئ و نما یهاسنگ ،یرفلزیغ ،یفلز) یمعدن ذخائر یاقتصاد یابیارز و نیتخم مختلف یهاروش با انینشجودا ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یها روش به( ینیتزئ و نما یهاسنگ ،یرفلزیغ ،یفلز) یمعدن ذخائر یاقتصاد یابیارز و نیتخم مختلف یهاروش با ترم انیپا در دانشجو

 از یکی یاقتصاد یابیارز به( Data mine or Rockworks) مربوطه یافزارها نرم با بتواند و باشد شده آشنا  یآمار نیزم و کیکالس

 .بپردازد کشور فعال ریغ ای فعال معادن

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 و تعاریف  مقدمه

   یمواد معدن ییجویپ یهاروش

 یمعدن مواد اکتشاف یهاروش

  یمعدن یهایحفار

 یمعدن یهانمونه هیتجز و یاربردنمونه

 آنها یرهیذخ محاسبه یهاروش و یمعدن ذخائر یبندمیتقس

 یآمار و کیکالس یهاروش از استفاده با رهیذخ نیتخم

   یآمار نیزم یهابا استفاده از روش رهیذخ نیتخم

 ینیتزئ و نما یهاسنگ ،یرفلزیغ ،یفلز ذخائر یاقتصاد یهایبررس

 یابیارز عوامل

 یمعدن محاسبات در یسازمعادل

 ینیرزمیز و روباز معادن رهیذخ مقدار نیتخم

 :یعمل

 آمار نیزم و کیکالس یروشها براساس نما سنگ و یرفلزیغ ،یفلز ذخائر یابیارز و نیتخم یروشها مربوط ناتیتمر حل -

 Rockworksو   Data mine رینظ یمعدن ریذخا یابیو ارز نیتخم جیرا یو کار با نرم افزار ها ییآشنا -

  یواقع یو داده ها ینیمثال ع کیبا نرم افزار با  نیتمر -

 بزرگ و متوسط کوچک، فعال معادن یابیارز -

 ایران معادن از بعضی شدن متروکه علل ارزیابی -

 یمعدن ریذخا یابیارز :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Evaluation of Mineral deposits 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یاقتصاد یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینمه دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 رینظ یمعدن ریذخا یابیو ارز نیتخم جیرا یار با نرم افزار هاو ک روزه چهار یعلم مسافرت کی یط در معدن کی یعمل یابیارز انجام

Data mine   وRockworks. 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادیمنابع پ( فهرست چ

 صفحه.   1010انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،  ،یاکتشاف یهاداده لی، تحل1391م.،  نیالدپاک ع. ا.، شرف یحسن -1

 .صفحه 224 نور، امیپ دانشگاه انتشارات ،یمعدن ریذخا یابیارز و نیتخم، 1391.، ع پور، عقوبی.، ح یمدن -2

 صفحه.   832انتشارات خانه فرهنگ، چاپ چهارم،  ،یذخائر معدن یابیارز اکتشاف و ،ییجوی، اصول پ1382ح.،  یمدن -3

  .صفحه 220 راز،یش دانشگاه انتشارات اکتشاف، در یاقتصاد یابیارز، 1374 ع، پور عقوبی -4
5- Annels, A.E., 1991, Mineral Deposit Evaluation (A Practical Approach), Springer, 

Netherlands, 1st edition, 436pp. 

6- Briscoe, W. H., 2010, A Statistic Evaluation of Mineral Deposits Sampling, Wiley-Blackwell, 

402pp. 
7- Charles M., Michael K. G. W.,  Anthony, M. E., 2009, Introduction to Mineral Exploration, 

2nd Edition, ISBN: 978-1-444-30912-6, Wiley-Blackwell, 496pp. 

8- David, M., 1982, Geostatistical Ore Reserve Deposits, Elsevier, 384p.  

9- Davis, 1990, Ore Reseve Estimation, Elsevier, 384p. 

10- Evans, 1995, Introduction to Mineral Exploration, Blackwell pub, 496pp. 

11- Gandhi, S.M., and Sarkar, B.C., 2016, Essentials of Mineral Exploration and Evaluation, 

Elsevier, 1st edition, 410pp. 

12- Powk, R., 1979, Estimation and Evaluation of Mineral Deposits, Addison Wesely, 402pp. 

 

  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/35943211_Howard_W_Briscoe?_sg=GDTsH78_JVk6yqYjmKm3yZBAJmYfPw1_JuzpuB2K_1ljTb_KXPbZ_MYMchj0Ka-be0RfCKc.l-zqKsTRyRKtjNuhXtTv5nu4fTCoMn9--jkDKh0Epkyh9uCDA6VhQ2bg-lkGO8ltZq8VXmRMWoaT7bjzNye_VA
https://pdfs.semanticscholar.org/d52b/7be7259831524f21ba9a8df4e5045344da15.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d52b/7be7259831524f21ba9a8df4e5045344da15.pdf
https://www.wiley.com/en-as/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ACharles+Moon
https://www.wiley.com/en-as/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AMichael+K.+G.+Whateley
https://www.wiley.com/en-as/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AAnthony+M.+Evans
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 : یکل هدف( الف

 نظام سازمان در کار و تیعضو ییتوانا یبرا کشور بر حاکم ینمعد نیقوان و معدن یمهندس یفن خدمات با انیدانشجو ساختن آشنا

 .کشور معدن یمهندس

 :ژهیو اهداف( ب

 با بتواند و باشد شده آشنا رانیا معدن یمهندس نظام سازمان ساختار و کشور معادن اداره بر حاکم نیقوان مجموعه با ترم انیپا در دانشجو

 .کند کار دنمع ناظر مهندس نقش در سازمان نیا در تیعضو

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 صنعت، معدن و تجارت. وزارت نیقوان براساس یمواد معدن یمعدن و کانسار و طبقه بند فیتعر

 آن یخیتار ریس و معادن قانون

 ،یوبجن یقایافر ا،یاسترال رینظ ایدن یمعدن کشور چند در یمعدن نیقوان با هاآن سهیمقا و رانیا یاسالم یجمهور در یمعدن نیقوان اصول

 هند و کانادا

 رانیا در معادن ییاجرا نامه نیآئ

 آن یاجرا یچگونگ و مالکانه بهره ای یمعدن حقوق

 یمال و یفن تیصالح

 یقیحق و یحقوق اشخاص یبرا یمعدن محدوده ثبت یچگونگ

 کاداستر سامانه با ییآشنا

 یدوفرکانسه و معمول GPSبا کمپاس و  کار

 یانیپا گزارش هیته و اکتشاف طرح نگارش اصول

 یمعدن رهیذخ یابیارز و نیتخم گزارش نگارش اصول

 یمعدن نیقوان و معدن یمهندس یفن خدمات :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Technical engineering service and Mining 

laws 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یاقتصاد یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :حدوا تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یمعدن یشناس نیزم نقشه هیته دستورالعمل

 یرفلزیغ و یفلز معادن در اکتشاف یفن نظارت و تیمسئول یمبان

 .آن نیقوان و رانیا معدن یمهندس نظام سازمان ساختار با ییآشنا

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .معدن کی بر یفن نظارت روال با ییآشنا و استان یمهندس نظام سازمان از دیبازد

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 یط مجلد 50 شامل 50 تا 1 فیرد از معدن یمهندس نظام سازمان معدن، اکتشاف یمهندس خدمات فهرست مجالت مجموعه -1

 .1397 تا 1387 یسالها

 وزارت و یشناس نیزم سازمان مصوب هزارمکی تا صدهزارمکی اسیمق در یشناس نیزم یها نقشه هیته یاستانداردها مجموعه -2

 .نفت

 مجلس مصوب معدن قانون -3
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 : یکل هدف( الف

 دور، از سنجش ،یشناسنیزم جیرا یهاروش یریبکارگ) یمعدن مواد اکتشاف و ییجویپ یهاروش و میمفاه با انیدانشجو ساختن آشنا

 (.  یکیزیفنیزم و ییایمیشنیزم

 :ژهیو اهداف( ب

 و ییایمیشنیزم دور، از سنجش ،یشناسنیزم جیرا یهاروش) یمعدن مواد اکتشاف و ییجویپ یها روش انواع با ترم انیپا در دانشجو

 .  باشد هشد آشنا( یکیزیفنیزم

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 (. یلیو اکتشاف تفص یاکتشاف عموم ،ییجویپ ،یی)مراحل شناسا یاکتشاف مواد معدن کیستماتیبا مراحل س ییآشنا :اتیکل

و  ییایمیشنیزم ،یاکتشاف یدورسنج ،یشناسنیزم یها: استفاده از روشیمعدن مواد اکتشاف و ییجویپ یارهایمع بر یامقدمه

 .  یکیزیفنیزم

 یهااطالعات نقشه ریمناسب، تفس اسیبا مق یشناسنیزم یهانقشه هیته ،ییهوا یهاعکس ی: بررسیشناختنیزم یهاییجویپ

ها ها و کانسنگاز سنگ یبردارنمونه ،یمواد معدن ییجویپ یمناسب برا یهالیو انتخاب پروف یاقتصاد یشناسنیاز جنبه زم یشناسنیزم

 . یچندعنصر ییایمیش یهاهیو تجز یشناسیعات کانمطال یبرا

حاصل از پردازش  یدورسنج ریتصاو ریتفس ،یخام دورسنج یهاپردازش داده ،یخام دورسنج یهاداده هیو ته دی: تولیاکتشاف یدورسنج

 ،یدگرسان ،یشناسمختلف سنگ یواحدها کی. تفکییصحرا یدهایموجود، و بازد یو اکتشاف یشناسنیبا استفاده از اطالعات زم

 یافاکتش اتیادامه عمل یبرا یمعدن دبخشیمناطق ام یسنجش از دور، انتخاب و معرف یهاافتهی هیبر پا یو معدن ،یشناسنیزم یساختارها

 .  یکیزیفنیو زم ییایمیشنیاکتشاف زم یهابا استفاده از روش

 ییایمیش هیتجز یهاو هوا، روش اه،یخاک، سنگ، آب، گ ،یاآبراههاز رسوب  یبردارنمونه یها: روشییایمیشنیزم اکتشاف یهاروش

 ییایمیشنیزم یهاهاله صیمختلف کانسارها، تشخ یهاپیو نشانه ت ابیبا عناصر رد ییآشنا ،ییایمیشنیزم یهاها، پردازش دادهنمونه

 اکتشاف.  یمراحل بعد یآنها برا یو معرف یزائمرتبط با کانه ییایمیژئوش یانتخاب مناطق ناهنجار ه،یو ثانو هیاول

 و پرتوزا.   ،یکیژئوالکتر ،یسنجسیمغناط ،یسنجیگران ،یالرزه یها: روشیکیزیفنیزم اکتشاف یهاروش

 یمعدن مواد اکتشاف یمبان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Fundamental of Mineral 

Exploration 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یاقتصاد یشناسنیزم -کیزیف نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 ،ینیهوابرد و زم یکیزیفنیزم ،ییایمیشنیزم ،یاکتشاف یدورسنج ،یشناختنیزم یهاییجوی: پیاکتشاف اتیعمل انجام یچگونگ

 . یهان، انتخاب روش مناسب اکتشافپن ریذخا یابیرد

ها، و مطالعه نمونه یحفار یهاو مغزه یاکتشاف یهااز تونل یبردارنمونه ،یاکتشاف یهاها و گمانهو حفر تونل ی: طراحیلیتفص اکتشاف

 .  ییمایپچاه اتیانجام عمل ازیدر صورت ن

 . رهیذخ محاسبه و یابیارز و نیتخم یهاروش

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یاکتشاف پروژه کی یاجرا و یطراح یبرا روز چهار حداقل مدت به ییصحرا اتیعمل و دیبازد انجام

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیامکانات مورد نو  زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 صفحه.  615(، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ی)مواد معدن ییایمیاکتشافات ژئوش اصول ،1394.، ا. ع پاک یحسن -1

و  ،یاماهواره ،یمیژئوش ،یشناسنیزم یها)مدل یمعدن ری، اکتشاف ذخا1391م. ر.،  انیدریپور م. ح.، ملک زاده آ.، ح میکر -2

 صفحه.   632مشهد، چاپ چهارم،  ی(، انتشارات دانشگاه فردوسیکیزیژئوف

 صفحه.  1244چاپ اول،  ر،یرکبیام یصنعت یجلد اول، انتشارات جهاد دانشگاه ،یاکتشاف مواد معدن ی، مبان1390ح.،  یمدن -3 

 صفحه.  1178چاپ اول،  ر،یرکبیام یصنعت یانتشارات جهاد دانشگاهجلد دوم،  ،یاکتشاف مواد معدن ی، مبان1391ح.،  یمدن -4

 صفحه.  832انتشارات خانه فرهنگ، چاپ چهارم،  ،یذخائر معدن یابیاکتشاف و ارز ،ییجوی، اصول پ1382ح.،  ،یمدن -5

6. Charles, J.M., Whateley, M.K. G., Evans, A. M., 2006, Introduction to Mineral Exploration. 

Blackwell Publishing, 2nd edition, 481pp. 

7. Haldar, S.K., 2013, Mineral Exploration: Principles and Applications, Elsevier Publication, 2nd 

edition, 374pp. 
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 : یکل هدف( الف

  .آن کاربرد و تیاهم زغالسنگ، با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 به هاآن یکاربردها و یصنعت انقالب بروز در آن تیاهم زغالسنگها، یبند طبقه و اتیخصوص ل،یتشک نحوه منشاء، با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا هاآن از استفاده یطیمح ستیز یامدهایپ و اثرات و فوالد عیصنا یژانر منبع نیمهمتر عنوان به ژهیو

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 برجا، هیرنظ اهان،یگ یانباشتگ یچگونگ و محل ک،یتکتون و یشناس ختیر هوا، و آب اهان،یگ یفراوانزغال سنگ:  لیو طرز تشک منشاء

 زغال دهنده لیتشک اهانیگ یاجزا ییایمیش بیترک ،یدگرگون ییایمیش ستیز مرحله تورب، از زغالسنگ لیتشک یچگونگ نابرجا، هینظر

 .سنگ زغال به یا قهوه زغال لیتبد سخت، یا قهوه زغال لیتشک نرم، یا قهوه زغال لیتشک(، دهایپروت-نیگنیل-)سلولز سنگ

 ،سنگ زغال ییگرما ارزش سنگ، زغال کربن سنگ، زغال فرار مواد سنگ، زغال رطوبتزغالسنگها:  یکیژنت یطبقه بند یپارامترها

 .سنگ زغال تیترنیو بازتابش

 ینرم، زغال قهوه ا یزغال قهوه ا ،یهوموس یزغال ها ایها  تی، هوم  Cannel Coal- Boghead Coalروپلها،یسازغالسنگ:  انواع

 . تیده، زغال الغر، آنتراس گاز دار، زغال گازدار، زغال چرب، زغال کک زیزغال شعله خ ز،یسخت، زغال شعله خ

 نمونه ،یکروسکپیم یهایژگیو سنگ، زغال یپهایتوتیل ،یماکروسکپ یهایژگیوزغالسنگها:  یکروسکپیو م یماکرسکپ یهایژگیو

 نوع و نسبت نیب ارتباط سنگ، زغال یهایکان زغالسنگ، یپهایتوتیکرولیم سنگ، زغال یها ماسرال ،یقلیص مقاطع هیته طرز و یبردار

 سنگ زغال یده کک تیخاص در ها اسرالم

 یلالمل نیب یبند رده کا،یآمر در سنگ زغال یبند رده ه،یروس در سنگ زغال یبند ردهمختلف:  یزغالسنگ در کشورها یبند طبقه

 .رانیا در سنگ زغال یبند رده سنگ، زغال

 یراگ دستگاه التومتر،ید دستگاه نکف،یشساپو یپالستومتر: کایزغالسنگ در امر یکک ده زانیم نییمتداول جهت تع یروشها

 .گریکدی با یالمترید و یپالستومتر متد دو جهینت سهیمقا روکا، متد با زغال پخت بیضر زغال، یبادکرگون بیضر نگ،یک

 طبس  –کرمان  – البرز: رانیذخائر زغالسنگ در ا یشناس نیزم مشخصات

 .گزغالسن در فسفر و گوگرد سنگ، زغال یسوز خود و یدشدگیاکس سنگ، زغال در خاص یکیزیف خواصدر زغال سنگ:  ژهیو مشخصات

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .زغالسنگ یفراور کارخانه و فعال معدن کی از روزه دو حداقل دیبازد کی انجام

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 سنگ زغال یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Coal Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یرسوب یشناس سنگ :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............موارد دیگر کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 نیب دانشگاه علوم، نگارش ،(کاربرد و یفراور استخراج، اکتشاف، ،یشناسنیزم) مصرف تا لیتشک از سنگزغال ،1383 ،.ا ینیحس -1

 . صفحه 284 ،(ره)ینیخم امام یالملل

 .صفحه 350 اصفهان، دانشگاه انتشارات سنگ، زغال یشناس نیزم ،1398 ،.ا پارساپور ،.م یلیخل -2

 . صفحه 182 امروز، جوان نشر ا،یدن یهاسنگزغال به ینگاه با رانیا یهاسنگزغال یابیارز ،1393 ،.ع ،یلیاسماع ،.م ،یشهراب -3

4-Warwick, P. D., 2005, Coal System Analysis, GSA Special Publ., 387 pp. 

5-Larry, T., 2002, Coal Geology. John Wiley, 364 pp. 

pp.337Inc, John Wiley & Sons, , Handbook of Coal Analysis, 2015, James, G. S-6 

 

 

  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+G.+Speight%22
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 : یکل هدف( الف

 .نیزم یانرژ منابع نیمهمتر با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 در آن درست مصرف نحوه و یشناخت نیزم یها ندیفرآ از حاصل دیجد یها یانرژ و نیزم یانرژ منابع نیمهمتر با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا سبز تیریمد یراهکارها و نو یها یانرژ و یجهان شیگرما ،یطیمح ستیز ناگوار یامدهایپ از یریجلوگ جهت

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 : اتیکل

  ریو ناپذ ریپذ دیتجد یبا انواع انرژ ییو منابع آن و آشنا نیزم یا انرژواژگان مرتبط ب فیتعر

 ستیز طیمح و داریپا توسعه مفهوم

 جهان در یانرژ بحران و ستیز طیمح حقوق

 :یانرژ منابع انواع

 هسته یانرژ و یریق یهاماسه و لیش گاز ،ینفت یهالیش سنگ، زغال ،یعیطب گاز)نفت،  یلیفس یهاسوخت: ریدناپذیتجد منابع -

  (یا

 یطیمح ستیز و یاجتماع ،یانسان یامدهایپ و موانع باال، در شده ذکر یهاسوخت از استفاده یطیمح ستیز یامدهایپ -

 ریناپذ دیتجد منابع با آن ارتباط و یجهان شیگرما -

 یانرژ ،یسوخت یهاسلول و دروژنیه ،یبرقاب یانرژ باد، یانرژ( گاز ستیز سوخت، ستی)ز توده ستیزو نو:  ریدپذیتجد منابع -

 یکشند و امواج یانرژ ،ییگرما نیزم یانرژ ،یدیخورش

 یجهان یها نمونه یبررس و نیزم یانرژ منابع یایجغراف و یشناس نیزم

 رینوپذ و نو یها یانرژ ینیگزیجا لزوم و یانرژ و مواد مصرف رشد و تیجمع رشد

 با فلزات در ارتباط  یانرژ کیرکالسیو غ کیبا منابع کالس ییآشنا

 نیزم یانرژ منابع :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Earth Energy Resources 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا نفت یشناسنیزم -یاقتصاد یشناسنیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یلعم-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه   یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 بصورت مختصر سبز( تیری)مد یانرژ تیریمد یراهکارها

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازید نو امکانات مور زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 570 ،یدانشگاه نشر مرکز ن،یزم منابع ترجمه،، 1388 ف، منش، راست ف؛ مر، -1

 .صفحه 160خوزان، نشر ست،یز محط و یانرژ منابع، 1399.، ن ،یزیعز.، ع ،یزراسوند -2

3- Craig, J.R.,  Vaughan, D.J., Brian J. Skinner, B., 1988,  Resources of the Earth, Prentice 

Hall, 395p. 

4- Grossman, Z., 1999, Introduction to Energy: Resources, Technobgy and Society- Cambridge 

university presss, 440 pp. 

5- Heinrichs, A., 2010, Sustaining Earth's Energy Resources (Environment at Risk). 

Benchmark Books, 127p. 

6- Walther, J,V., 2014, Earth’s Natural Resources. Jones & Barrlett Learning Books. 427p. 

7- Weir, A., 2007, Renewable Energy Resources. Taylor and Francis, 592pp. 

 

  

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+R.+Craig%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+J.+Vaughan%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brian+J.+Skinner%22
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 : یکل هدف( الف

 .یعمران یها پروژه در سنگ کیمکان کاربردسنگها و  یمهندس یو طبقه بند یهندسم اتیخصوص با دانشجو ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 انواع ،یسنگ یبهایش یداریپا سنگ، توده همطالع روش سنگها، یمهندس یبند طبقه انواع ،یمهندس اتیخصوص با ترم انیپا در دانشجو

 .شد خواهد آشنا یعمران یها پروژه در سنگ کیمکان کاربرد و یرینفوذپذ و تخلخل یشهایآزما انواع سنگها، یترکها و درز

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 سنگ بکر و توده سنگ فیتعر – خچهیتار -عمرانی های پروژه در سنگ مکانیک جایگاه و کاربرد - سنگ مکانیک علم تعریف: مقدمه

 :آن یریگ اندازه یها روش و سنگها یکیزیف خصوصیات

 روشهای - سنگها تراکمی مقاومت سنگ، یکیزیف یپارامترها -سنگ توده و بکر سنگ فیتعرسنگها:  یو مقاومت یکیزیف یهایژگیو

 روش به کششی مقاومت گیری اندازه کششی، مقاومت االستیک، مدول گیری اندازه و کرنش -تنش منحنی تراکمی، مقاومت گیری اندازه

 ثرا -آن یابیارز یروشها و سنگ یسخت آن، کاربرد و یابیارز یها روش سنگها، یریپذ شیسا اتیخصوص -مستقیم غیر و مستقیم های

 ، طبقه بندی مهندسیطبقه بندی سنگها بر اساس هوازدگی -سنگها روشهای اندازه گیری میزان هوازدگی یمهندس اتیدر خصصو هوازدگی

 و انواع دیگر طبقه بندی GSI یطبقه بند -  Qطبقه بندی - RMRطبقه بندی  -  RQDطبقه بندی  -سنگها: طبقه بندی دیر و میلر 

 و درز أثیرت و بررسی - سنگ تودۀ در ماکروسکوپی شکافهای و درز تأثیر و بررسی - شکافها و درز انواع حیتشرناپیوستگی ها:  یبررس 

 سرخ گل اگرامید اب یوستگیناپ ستمیس لیتحل ها، پروژه در یوستگیناپ ستمیس مطالعه تیاهم انیب ،سنگ نمونۀ در میکروسکوپی افهایشک

 ییفضا ریتصاو و

آب در  انیتوده سنگ، جر یتوده سنگ، لوژان، آب بند یرینفوذپذ نییتع یبرا یشگاهیو آزما ییصحرا شاتیآزماو توده سنگ:  آب

  سنگ، انحالل

ر آب در تأثی ،یسنگ یها یداریدر ناپا نانیاطم بیضر نییو تع یابیارز یروشها ،یسنگ یها یداریانواع ناپا :سنگی های دامنه یداریناپا

 شیب های سنگی  یدارسازیپا یروشها -شیب های سنگی  یداریپا

صالح عنوان به سنگ سب سنگ ییجو یپ سنگ، یکاربردها: یساختمان م سب بر منا  شاتیاآزم با سنگ تیفیک نییتع ژه،پرو نوع ح

 یشگاهیآزما و ییصحرا

 

 سنگ کیمکان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Rock Mechanics 

 واحد و درس نوع

  یظرن  هیپا یمهندس یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1) 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 درس.  یعمل یمشاهده کاربردها یتونل برا ایسد  رینظ یپروژه عمران کیاز  دیدر کالس و انجام بازد یو کاربرد ینیع یمثال ها انیب

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .یدانشگاه کتاب نشر ، سنگ کیمکان بر یدرآمد، 1384.، ف. م ،ینیحس -1

 .نایس یعلبو دانشگاه(، معدن و عمران ،یشناس نیزم نیمهندس ی)برا سنگ کیمکان اصول، 1397 غ، ،یخانلر -2

 .ریرکبیام یصنعت دانشگاه(، ییصحرا یها)آزمون  استانداردها و ینظر یمبان - سنگ کیمکان یها شیآزما، 1394.، ا ،فر یمیفه -3

4. Kumar Verma. E., 2016, Fundamentals and Applications of Rock Mechanics, PHI Learning 

5. Hoek, E., and Bray, J., 1981, Rock slope Engineering, Institute of Mining and Metallurgy, 

London. 

6. Priest, S. D., 1986, Hemispherical Projection Methods in Rock Mechanics, Institute of Mining and 

Metallurgy, London 

7. Hencher, S., 2006, Practical rock mechanics CRC Press. 356 

 

  

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%B1%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B1&select-author=author-exact
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 : یکل هدف( الف

 .یعمران یهاپروژه در هاو کاربرد آن هاخاک یمهندس و یکیمکان ،یکیزیف اتیخصوص با ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 متراک و نساختما ،یمهندس یها یبندطبقه ،یریخم خواص ،یبنددانه ،یکیزیف یهاتیکم یکاربردها و میمفاه با ترم انیپا در دانشجو

 .دهد پاسخ موارد نیا در سؤاالت به بتواند و باشد شده آشنا خاک مقاومت و میتحک مؤثر، تنش ،یرینفوذپذ ،یریپذ

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 خاک،  یو حجم یخاک، روابط وزن یکیزیف یها تیخاک، کم فیتعر :اتیکل -

 خاک، یبند دانه یمنحن لیتحل و هیتجز و رسم ،یدرومتریه روش به یکیمکان هیتجز الک، روش به یکیمکان هیتجز: خاکها یبند دانه -

 خاک یبند دانه یمنحن کاربرد موارد

و ارتباط آن با خواص  یرس یخاکها یائیمیو ساختمان ش بیبودن خاکها، ترک یریعلت خم ات،یو کل فیتعر :خاکها یریخم خواص -

شانه ن تیمختلف خاک، اهم ینشانه ها نییتع –حد انقباض  نییتع – یریحد خم نییتع – یحد روان نییتع -اتربرگ یحدها ،یریخم

 خاک تیو عدد فعال یو روان یریخم یها

اء برحسب منش یاز نقطه نظر بافت خاک، طبقه بند یخاکها، طبقه بند ییصحرا یطبقه بند ات،یمقدمه و کل :خاکها یبند طبقه -

 خاکها فیتوصو آشتو(،  دیفایونیخاکها ) یمهندس یخاک، طبقه بند لیتشک

ذرات  شیساختار فلوکوله، ساختار پراکنده، آرا ،ی، ساختار النه زنبور یاساختار دانه ات،یمقدمه و کل :خاك یریپذ تراکم و ساختمان -

 یخاک، روشها نهیدرصد رطوبت به نییدانه، تع زیر یتراکم خاک ها ،ینسب تهیدانس نییتع ،یدانه ا یتراکم خاک ها یخاک، روشها

 خاک در صحرا  تهیدانس نییخاک، تع ییراتراکم صح

 انیجر شبکه یکاربردها ان،یجر شبکه رسم اصول ،یرینفوذپذ نییتع یروشها خاکها، یرینفوذپذدر خاك:  آب -

تنش موثر در حالت با تراوش و بدون تراوش آب،  ،یتنش موثر خاک، تنش کل و فشار آب منفذ اتیکل ات،یو کل مقدمهموثر:  تنش -

   ینگیاشباع، موئ مهین یتنش موثر در خاکهاتراوش،  یروین

درجه  نیفاکتور زمان، رابطه ب م،ینمودار تحک م،یتحک شیآزما م،یتحک یتئور  زدانهیر یخاکها میتحک ات،یمقدمه و کل :خاك میتحک -

 یمیتحک شیپ دهیخاک، پد یمیو فاکتور زمان، محاسبه نشست تحک میتحک

مور و رابطه مور کولمب،  رهیتنش در خاک با روابط و دا لیشکل در خاک، تحل رییو تغ رابطه تنش ات،یمقدمه و کل :خاك مقاومت -

 یمقاومت برش ی(، پارامترهایو سه محور میبرش مستق ،یمقاومت خاک )تک محور نییجهت تع شگاهیمتداول در آزما یشهایآزما

استفاده در انواع  یمناسب برا یخاکها یهایژگیو ،یمهندس یپروژه ها یاز خاک در اجرا استفاده: یبه عنوان مصالح ساختمان خاك -

 و ...  یمحوطه ساز ،یراه ساز ،یسدساز یپروژه ها
 

 خاک کیمکان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Soil Mechanics 

 احدو و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس رسوب :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1) 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48  :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یها هپروژ در ازین مورد خاک کیمکان یهاشیآزما با ییآشنا جهت خاک کیمکان شگاهیآزما کی از دیبازد و کالس در یکاربرد یمثالها انیب

 .یعمران

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 تهران، شگاهدان انتشارات خاک، کیمکان، 1385.، ح ،یمیرح -1

 .یعلو انتشارات(، خاک کی)مکان کیژئوتکت یمهندس اصول، 1388 ،.ل ،یفاطم الیل.، ر ان،یلوئ اجل -2

 .نایس یبوعل دانشگاه انتشارات خاک، یمهندس یشناس زمبن، 1395 س، ،یموسو و ح. م ،یقباد -3

 .نییآ پارس انتشارات خاک، کیمکان جلد اول کیژئوتکن یاصول مهندس ، ترجمه،1392ش.،  ،یطاحون -4

5- Budhu, Muni, 2007,  Soil Mechanics and Foundation John Wileyand Sons.  

6- Das, B.M. 2010, Principal of Geotechnical Engineering. Seventh Edition. CRC Press. 249. 

7- Terzaghi, K.,  Peck, R.B, Mesri, G., 1996, Soil Mechanics in Engineering Practice, 3rd Edition, John 

Wiley & Sons 

 

  

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AKarl+Terzaghi
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3ARalph+B.+Peck
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AGholamreza+Mesri
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 : یکل هدف( الف

 .یفن یها سازه در یمهندس یشناس نیزم علم یعمل یکاربردها با دانشجو ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 نحوه ،یمهندس یشناس نیزم یها نقشه و مقاطع هیته ،یفن یها سازه یمهندس یشناس نیزم یبررس یهاروش با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا یعمران یها هپروژ یمهندس یشناس نیزم مشکالت حل یراهکارها و خاکها و سنگها ییصحرا یبند طبقه و ییشناسا

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

سی زمین علم کاربرد و نقش - تعاریف - تاریخچه: دیباچه سی، های پروژه انواع در شنا س نیزم مطالعات مراحل مهند س یشنا  ،یمهند

 موجود یداخل ضوابط و اتینشر و ASTM-BS مانند مرتبط یاستاندارها و ها نامه نیآئ یمعرف ها، پروژه ییاجرا مراحل مورد در یاتیکل

 منابع ابیارزی و تخمین - آن کاربرد با متناسب منابع کیفیت بررسی و شناسائی روش - قرضه منابع انواع: معادن و قرضه منابع مطالعات

شت مناسب روشهای - خاک و سنگ منابع کیفیت سنجش معیارهای - ساختمانی های سنگ معادن اکتشاف روش -  برداری بهره و بردا

 یساختمان مصالح و قرضه منابع از یبردار بهره یطیمح ستیز لیمسا معادن، برداری بهره از ناشی احتمالی خطرات بررسی - معادن در

 :فنی های سازه انواع یمهندس یشناس نیزم

 ، آب و غیره(.   خطوط انتقال نیرو –-خطوط لوله نفت و گاز –آهن راه وزمین شناسی مهندسی سازه های خطی )راهها  بررسی -
 –بررسیهای مقدماتی و تفصیلی  –تعیین محل مناسب سدها  -ان  واع سدها -شناسی مهندسی سازه های هیدرولیکی:  زمین -

 پیامدهای احتمالی احداث سد.  –رسوب گذاری  -دریاچه سد –معیارهای انتخاب محل پی سد 

 -دگرگونی (  –آذرین  –تونل در انواع سنگها )رسوبی  – تونل در خاک –شناسی مهندسی تونل: انتخاب مسیر تونل  زمین -

ظت حفا یطرحها –ریزش در تونل  -درز و شکافها(  -پرتگاه  –ناودیس  –طاقدیس  –مطالعات زمین شناسی ساختمانی )گسل 

 تونل. شیو نگهداری تونل، پا

پی در زمین های آبرفتی و  –بار ساختمان  رفتار مکانیکی سنگ ها و خاکها تحت اثر –یپ انواع :ساختمانها پی شناسی زمین -

 پی ها.  یباربر تیاثر آب زیرزمینی بر ظرف –پدیدۀ نشست  -یپ یباربر تیظرف –سنگی 

 ،یحفار یروشها ها، پروژه محدوده یمهندس یشناس نیزم مطالعات در مهم یکیزیژئوف یروشها :ساختگاه یرسطحیز یبررس یروشها

 سنگ و خاک ییصحرا حیتشر نحوه - RQD نییتع گمانه، یحفار الگ هیته نحوه ،یبردار نمونه انواع درجا، شاتیآزما و یبردار نمونه

 ندسیمه شناسی زمین های نقشه تهیه ،یمهندس یشناس نیزم گزارشات هیته نحوه :یمهندس یشناس نیزم یها نقشه و گزارش تهیه

 نمودار صورت به مطالب ارائه و اطالعات لیتحل و هیتجز نحوه  - ای ماهواره و هوائی های عکس کاربرد - مختلف مقاطع و
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آنها یمهندس یشناس نیزم مباحث با ییآشنا و اجرا حال در یعمران پروژه چند ای کی کارگاه از دیبازد و یکاربرد یمثالها از استفاده

 : (یدشنهای)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 یکاربرد یمهندس یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Applied Engineering Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یمهندس یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع



131 
 

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 دوم چاپ همدان، نا،یس یبوعل دانشگاه انتشارات ،یمهندس یشناس نیزم یمبان، 1388.، م ،یقباد -1

 مدرس تهران  تیانتشارات دانشگاه ترب ،ییاجرا ی، خاکها در طرحها1381ع.،  ،یا هیاروم -2

 تهران دانشگاه انتشارات ن،یمهندس یبرا یشناس نیزم، 1398.، ح ان،یمعمار -3

 فیشر آوران نو یپژوهش نشر ک،یژئوتکن یمهندس در ییصحرا یکاوشها، 1388.، ع ،یقنبر -4

 .آرسس انتشارات ،یمهندس یشناس نیزم، 1388.، ن مقدس، یحافظ -5

6- Clayton,  C.  Simons,  N.  andNatthews,  M.   C.,  2005, Site investigation. Second edition. 

Granada 

7- Earth Manual. 1985, A water resources technical publication. Second edition. U.  S.  

department of the interior Bureau of reclamation. 
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 : یکل هدف( الف

 .یدسو مهن یاکتشاف یپروژه ها در آنها لیتحل و یساختار یشناسنیزم یهاداده کاربرد با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 و فتن اکتشافات به مربوط یرسطحیز و یسطح مطالعات در آنها لیتحل و یساختار یشناسنیزم یهاداده کاربرد با ترم انیپا در دانشجو

 تخابان یبرا یمهندس یها سازه یلیتفص و یلیتفصمهین مطالعات ،یساخت نیزم ختیر و یساخت نیزم لرزه ،ینیرزمیز یآبها ،یمعدن مواد

 .باشد شده آشنا سازه ینگهدار نهیبه یراهها و مناسب ساختگاه

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 مواد یساختار گاهیجا یبررس ،یمعدن مواد تمرکز نحوه و یاصل یساختارها ارتباط یبررس ن،یزم پوسته در دار کانه یمحلولها یریگیجا

 .یمعدن مواد ییجویپ و یعمران مطالعات در ینگار درزه حوهن و ها درزه مطالعه تیاهم ن،یزم رانیا پوسته در یمعدن

 قائم ضخامت ،یرسطحیز مطالعات در (Isocore) مغزه هم و (Isopach)هم ضخامت  ینقشه ها تیو اهم یتراز ساختار یهایمنحن

 ها، هیال یواقع و

 توسعه رد ساختارها یجنبش و یهندس یهایژگیو شنق ،یساختار ینفت یها تله با ییآشنا ران،یا یدروکربوریه منابع یساختار گاهیجا

 ییآشنا گاز، و نفت منابع مطالعه در ینگار درزه اهمیت گاز، و نفت مخازن حجم و یمهندس یها سازه یداریپا در آن نقش و ها درزه

 .مربوطه یها داده یساختار ریتفس و ییمایپ چاه یها روش با

 اطالعات سامانه کاربرد ترازمند، یساختار یها برش ،(block diagram) یسه بعد ینمودارها ،یساختار ینقشه ها هیته یروشها

 .یمهندس یها سازه مطالعه در یساختار های داده بکارگیری و یبررس در ییایجغراف

 :یعمل( ب

 حل ،ییصحرا یها داده براساس یساختار مسائل حل در( کیوگرافیاستر و کی)ارتوگرافیمحاسبات و یمیترس یروشها یریبکارگ

 تراز یها یمنحن رسم مغزه،هم و ضخامتهم یها نقشه میترس ،یاکتشاف یها گمانه از حاصل یها داده براساس یساختار مسائل

 نواعا و یافق و قائم یها شیجدا نییتع ،یمعدن مواد تمرکز نییتع یبرا خورده نیچ یها هیال و هایشکستگ و ها رگه از یساختار

 نقشه ساختاری تفسیر ،یساختار یها داده از استفاده با ها دامنه و ها سازه یداریپا یبررس خورده، گسل یهاهیال در ییجابجا

 اگونگون یافزارها نرم از استفاده و ییآشنا ،یلیتحل گزارش با همراه کوچک منطقه کی از یساختار برش و نقشه هیته موجود، های

 .باال در شده اشاره یروشها با مرتبط
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یکاربرد یساختار یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Applied Structural Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2 یساختار یشناس نیزم  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت دتعدا

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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محدوده حایساختاری )ترج یها داده برداشتهر کدام به مدت حداقل دو روز از مکانهای مناسب برای  ییصحرا دیحداقل سه بازد انجام

 . آنها لیتجل و پردازش ،(یمهندس یها پروژه یاجرا محل و یمعدن یها
 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 345 ا،نیس یبوعل دانشگاه ،یکاربرد یساختار یشناس نیزم، 1395.، ل ان،یک یزدیا.ح.، ا صدر،.ج.، س دوست، ینیحس -1

 228 ،یدانشگاه نشر مرکز(، یساختار یشناسنیزم یعمل)مباحث  یساختار سنتز و لیتحل ترجمه،، 1381.، ،کیزدجردی.، ،نیسامان -2

 .صفحه

 .صفحه 257فوالد، صنعت انتشارات معدنی، مواد اکتشاف در ساختاری روشهای ترجمه،، 1370.، مدنی،ح -3

4- Groshong, R.H., 2006, 3-D Structural Geology: A Practical Guide to Quantitative Surface and 

Subsurface Map Interpretation, Springer; 2nd edition,416pp 

5- Hatcher, R.D., Bailey, C.M., 2020, Structural Geology Principles, Concepts, and Problems, Oxford  

University Press,657pp. 

6- Marshak, S., Mitra, G., 1988, Basic Methods of Structural Geology, Pearson,464pp. 

7-Price, N.J., Cosgrove, J.W., 1990, Analysis of Geological Structures, Cambridge University 

Press,520pp. 

8- Tearpock, D.J, Bischke, R.E., 2002, Applied Subsurface Geological Mapping with Structural 

Methods,2nd Edition, Pearson,800pp. 

 

 

  

https://www.amazon.com/3-D-Structural-Geology-Quantitative-Interpretation/dp/3540310541/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=3-d+structural+geology&qid=1596438382&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/3-D-Structural-Geology-Quantitative-Interpretation/dp/3540310541/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=3-d+structural+geology&qid=1596438382&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Methods-Structural-Geology-Stephen-Marshak/dp/0130651788/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=basic+methods+structural+geology&qid=1596443407&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Analysis-Geological-Structures-Neville-Price/dp/0521319587/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=analysis+of+geological+structural&qid=1596443771&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/Applied-Subsurface-Geological-Mapping-Structural/dp/0130919489/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=applied+structural+geology&qid=1596438156&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Applied-Subsurface-Geological-Mapping-Structural/dp/0130919489/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=applied+structural+geology&qid=1596438156&s=books&sr=1-1
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 : یکل هدف( الف

 .آن یامدهایپ و کشور مختلف ناطقم در لرزه زمین بروز خطر و ساخت زمین لرزه خیزی، لرزه تیوضع با انیدانشجو کردن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 و ،یخیارت یها لرزه نیزم زلزله، سازوکار لیتحل زلزله، بروز لیدال ها، لرزه نیزم یکانون سازوکار ،یشناس لرزه دانش با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا زلزله خطر لیتحل و خطر لیقب از زلزله یمهندس مسائل

 : هافصلسر ای مباحث( پ

 و آنها یهاداده لیتحل و لرزه ثبت یابزارها ها، نلرزهیزم یکانون سازوکار ساخت، زمین لرزه کاربرد و اهداف تعاریف، و مفاهیم: اتیکل

 زمین، علوم های شاخه سایر با ساخت زمین لرزه ارتباط

 : یلرزه شناس -الف

لرزه زا،  یانواع سرچشمه ها ،یرونیو مرکز ب یمرکز درون نییه نگار ، تعلرز یدستگاهها -لرزه  نیامواج زم :لرزه نیزم یها یژگیو -

 ریو غ یساخت نیزم یلرزه ها نیلرزه ها، انواع زم نیسکانس زم -لرزه ها  نیاندازه زم نییتع زیلرزه و ن نیو شدت زم یبزرگ یاسهایمق

 لرزه بر حسب نوع پوسته  نیانواع زم - یساخت نیزم

 ستگاهیکردن ا ادهیموج، صفحات گره، پ نیاول تهیپوالر ،یو دو بعد یبعد کیموج بصورت  نیاول زی: آنالها لرزه نیزم یکانون سازوکار -

 ساز و نییو صفحه گسل، تع یصفحه کمک روها،ین تیموقع نییعمود بر هم، تع یها یرسم دو وجه ت،یشبکه اشم یرو یلرزه نگار یها

 کار گسلش 

 :ساخت نیزم لرزه -ب

 ای،ورقه تکتونیک با ارتباط در ها لرزه زمین زمانی و مکانی گسترش زلزله، وزبر لیدال -

 ،یزیخ لرزه نظر از ها گسل یبند طبقه زا، لرزه و فعال یها گسل ییشناسا ها، ورقه گانه سه یمرزها در ها لرزه نیزم کار و ساز لیتحل -

 فعال ساخت نیزم و ساخت نیزم لرزه در سن تعیین روشهای
 (، شتریر-گوتنبرگ بیلرزه ها، پارامترهای لرزه ای)ضرا نیزم یاطالعات یلرزه های تاریخی و دستگاهی، بانک هازمین  -

 ایران ساخت زمین لرزه و ایران فعال و بنیادی گسلهای -

 : نلرزهیزم یمهندس لیمسا -پ

 ساختنیزم لرزه :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Sismotectonics 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ساخت نیزم ،کیزیف نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع



135 
 

 ها دامنه یا لرزه یداریناپا ،ییروانگرا ،یونامس ن،یزم رومندین جنبش یها پارامتر لرزه، نیزم خطر کاهش یمبان و یا لرزه خطرات -

 یافق شتاب نهیشیب شدت، ،یبزرگ و گسلش طول نیب یتجرب روابط یبررسبرآورد جنبایی گسلها،  روشهای ،ینییخطر به روش تع لیتحل -

 یعمود و

 نییعت و ها لرزه نیزم برگشت دوره نییتع ،یبزرگ با لرزه نیزم فرکانس رابطه نییتع: یاحتماالت یها روش به لرزه نیزم خطر لیتحل -

 یا لرزه خطر یمنحن هیته یمبان ها، سازه دیمف عمر یازا به ها نلرزهیزم دادیرو احتمال درصد

 گسل حریم نییتع یمبان -
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 همشاهد و یکواترنر یگسلها از دیبازد. هاآن کار روش و لرزه ثبت یهاهدستگا با ییآشنا جهت فعال ینگارلرزه مرکز کی از بازدید انجام

 .ینساختینوزم تیفعال شواهد

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .زلزله یمهندس و یشناس زلزله یالملل نیب پژوهشگاه ن،یبه درون زم یلرزه و نگاه نی، زم1379م.،  ،یارخانیع ا.، اله  ،یاسالم -1

 .زلزله یندسمه و یشناس زلزله یالملل نیب پژوهشگاه، 1374 ن،یزم رانیا یعیطب یها دهیپد و زلزله کاتالوگ نینخست م، انیبربر -2

 ص.212 ،یبهشت دیشه دانشگاه انتشارات ران،یا یزیخ لرزه، 1377 م، ن،یآر و م، ،یکرمان پور -3

 زلزله یالملل نیب پژوهش   گاه ر،یمک گا یک نیلرزه،  نوش   ته روب نیخطر زم لیتحل ی، ترجمه، مبان1389م.،  ان،یبدیزارع، م.، م -4

 .زلزله یمهندس و یشناس

 .ص 150 ،ینانیمز نشر. ساختنینوزم و کینئوتکتون، 1388.، م ن،یآر.، ز ،یملک -5

نوش  ته  ،یکیزیو ف یاجتماع یخیتار کردیبا رو رانیهم لرز در فالت ا یلرزه و گس  لش س  طح نی، )ترجمه(، زم1395ح.،  ،ینظر -6

 ص.  778. انتشارات همراه علم. انیمانوئل بربر

 ص  361 ،یمرکز نشر دانشگاهلرزه ها،  نی، ترجمه، زم1384، ا.،  یهرمز -7

8-Boll,  B. A.,  1999, Earthquakes, W.  H. Freeman and Company, New York, 366p. 

, Active Tectonics: Earthquakes, Uplift, and Landscape. 1996Keller, E.A. and Pinter, N.,  -9

 p. 338Prentice Hall, Upper Saddle River,  

6-Yeats, R.  S.,  Allen, C. R., 1996, The geology of earthquakes. Oxford Univ. Press, 576p. 
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 : یکل هدف( الف

 آن با مقابله یهاراه و یالرزه خطر و یشناسزلزله علم یمبان با ییآشنا انیدانشجو کردن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 گسل دنکر دایپ زلزله، محل یابی مکان یها روش ،یشناس لرزه یها شبکه زلزله، امواج زلزله، ثبت یها دستگاه انواع با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا رانیا یخیتار یها لرزه نیزم و لرزه نیزم کنترل تیریمد و زلزله خطرات زلزله، ینیب شیپ زلزله، مسبب

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

   یعیمخاطره طب کیبه عنوان  لرزهنیزم ،یدستگاه یشناسزلزله ،یورق ساختنیزم و لرزهنیزم مدرن، یشناسزلزله کوتاه تاریخچه -

 ها لرزهزمین علل -

 مصنوعی  هایلرزهنیزم ،یفشانآتش یهاتیالفع ،یساختنیزم یهاتیموقع گسلش، کشسان، بازگشت فرضیه ها،لرزهزمین انواع -

 و انتشار آنها دیتول یو چگونگ یلیامواج سطحی الو و ر ، Sموج  ،P موج: لرزهنیزم امواج -

 ریمس ،یوستگیدر مرز ناپ گریکدیامواج به  لیتبد ،یوستگیناپ یاسنل، بازتاب و شکست امواج در مرزها قانون: یالرزه امواج ریمس -

 یالرزه یفازها ریس زمان - فاصله یجهان یهایمنحن ،یالرزه یفازها شده، یبندهیال نیزمامواج در 

-رزهل توسط امواج ثبت ها،نوسان کردن میرا و تقویت لرزه،نیزم از حاصل هاینوسان آونگ،ها، ینوسان حرکات: نگاشتلرزه و نگارلرزه -

 دورلرزها و یمحل یرخدادها یهانگاشت یهایژگیو ،یالرزه یفازها قرائت و هانگاشتلرزه نگار،

 رد داده انتقال یهاستمیس شبکه، در هاداده ثبت ،ینگارلرزه یهاشبکه انواع ،ینگارلرزه یهاشبکه کارکرد: ینگارلرزه یهاشبکه -

 ینگارشتاب یهاشبکه ها،شبکه

 لرزهنیزم یابینمکا یهاروش لرزه،نیزم کانون و رومرکز: لرزهزمین یابیمکان -

 ییدما ساختار نییتع ،یالرزه امواج ریمس و ریس زمان اساس بر نیزم اسیمقبزرگ ساختار نییتع: نیزم یو ساختار درون لرزهنیزم -

 یالرزه امواج اساس بر نیزم درون

صفحه  کیوگرافیاستر شینما ،Pموج  هیاول یدهایبر اساس زمان رس یسازوکار کانون نییگسله، تع هندسه: لرزهنیزم یکانون سازوکار -

 لرزهنیزم مسببگسله 

 لرزه،نیزم گشتاور و دامنه و انرژی لرزه،نیزم یبزرگا یهااسیمق و بزرگا لرزه،نیزم شدت: لرزهنیزم اندازه -

 طه راب ها،لرزهنیزم یفراوان با ابزرگ و یانرژ رابطه شتر،یر-گوتنبرگ رابطه ها،لرزهنیزم توزیع و یفراوان: لرزهنیزم آمار و یزیخلرزه -

  هالرزهپس و هالرزهشیپ مسبب، گسله ابعاد با یانرژ و بزرگا

 یشناس زلزله :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Seismology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا کیزیف نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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  یالرزه ینشانگرهاشیپ آماری، و درازمدت و مدت کوتاه ینیبشیپ: لرزهنیزم بینیپیش -

 نامی سو لغزش،نیزم لرزه،نیزم یشناختنیزم آثار سوزی،آتش و یویران: لرزهزمین اثرات -

 یالرزه خطر لیتحل ها،سازه یسازمقاوم لرزه،نیزم با مقابله برای ضروری تدابیر تخریب، هایمکانیسم لرزه،نیزم خطر: لرزهزمین مهار -

 هاپروژه در شناسیزلزله مطالعات لزوم و

  ساختنیزم و یزیخلرزه  ن،یزمرانیا هپهن در یدستگاه و یخیتار یزیخلرزه باره در یمختصرمهم ایران و جهان:  هایلرزهزمین -

 جهان و انهیخاورم در بزرگ یهالرزهنیزم ران،یا در جنبا

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .هاداده پردازش و ثبت یهاروش و آن مختلف یهابخش با ییآشنا و ینگار لرزه مرکز کی از دیبازد

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 ص.355 تهران، یدانشگاه جهاد انشارات لرزه،نیزم کیزیف، 1396.ا، ع ،یاسالم -1

 ص.239 زلزله، یمهندس و یشناس زلزله یالملل نیب پژوهشگاهلرزه،  نیزم سکیخطر و ر لی، ترجمه، تحل1389م.،  ان،یبدیم زارع، م.، -2

3- Lee, W.H.K., Kanamori, H., Jennings, P.C., Kisslinger, C., 2002, International Handbook of 

Earthquake and Engineering Seismology, Academic Press, 1200p. 

4- Stein, S., and Wysession, M., 2003, An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure, 

Blackwell Publishing, 497p. 

5- Lowri W., 2007, Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 381p 

6- Shearer, P.M., 2009, Introduction to Seismology, Second Edition, Cambridge University Press, 396p. 

8- Mussett, A., and Aftab Khan, M., 2009, Looking into the Earth: An Introduction to Geological 

Geophysics, Cambridge University Press, 470p. 
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 : ی( هدف کلالف

 .یمعدن و ینفت یها پروژه در هاآن کاربرد و یرسطحیز یشناسنیزم مطالعات مختلف یروشها با ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 ریستف و یابیارز ،یاکتشاف یشناس لرزه هیپا میمفاه شامل یرسطحیز یشناسنیزم مطالعات مختلف یروشها با ترم انیپا در دانشجو

 چاه و یرسطحیز مطالعات در یدیکل یافزارها نرم ،یرسطحیز یهاهیال یشناس نیزم یهایژگیو نییتع یبرا ییمایپ چاه ینمودارها

 فادهاست با یرسطحیز یهانقشه هیته طرز و ،ییمایپ هچا یهاداده ریتفس و یرسطحیز یهامدل هیته یبرا نفت صنعت و معدن در ییمایپ

 .باشد شده آشنا ینگار چاه و یالرزه یهاداده از

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 : مقدمه

 هیدروکربنی و یمعدن مواد اکتشاف با رابطه در سطحی زیر مطالعات مختلف کاربردهای بیان

 : یرسطحیز طیو شرا االتیس

 فشار نرمال، ریز یفشارها و یعیطب حد از شیب یفشارها آن، یریگاندازه یهاروش و یسازند فشار ،یرسطحیز یفشارها و دما االت،یس

 گچساران سازند یرعادیغ

 :حفاری

 راندمان ،یحفار یهامته ،یافق یحفار دار،جهت یحفار ،یدوران یحفار ،یاضربه ی)حفار چاه لیتکم و یحفار یهاروش انواع -

 (چاه لیمتک ،یحفار گل ،یحفار

 (یحفار یهاخرده ای cuttings ،یجانب یریگمغزه ،یمعمول یریگ)مغزه یحفار از حاصل یرسطحیز اطالعات -

  رانیدر ا یدروکربوریتا مخازن ه نیاز سطح زم یحفار مالحظات -

 .یسرچاه شناس نیزم توسط(، Graphic Well Log) چاه یکیگراف نمودار هیته نحوه -

 .نمونه نمودار تهیه و سرچاه در خرده و مغزه های نمونه تفسیر و آوری جمع گونگیچزمین شناس سرچاه:  وظایف

 یکیزیژئوف یهاروش

 یاکتشاف ای یکاربرد کیزیژئوف -

 یرسطحیز یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به سدر عنوان

 :یسیانگل
Subsurface Geology 

 واحد و درس نوع

 یشناس نیزم ،2یساختار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

 نفت

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 اطالعات کسب انعکاس، ک،یاالست امواج سرعت امواج، یتئور موج، یپرتوها و هاجبهه ،یالرزه امواج)انتشار  یاکتشاف یشناسلرزه -

 (یالرزه یهاداده ریتفس و ریتعب ،یالرزه اطالعات یبازخوان ،یالرزه

 ... ای GeoFrame ای Petrelمثل  ییدر نرم افزارها ییهامثال انجام با یالرزه یهاداده یساختار ریتفس -

 یرینمودارگ یمبان

گل  ریتاث ، یاشباع شدگ الیس فاکتور مقاومت سازند، ،یآب سازند یکیالکتر مقاومت) سازند یکیالکتر مقاومت: یکیالکتر یهایبررس -

 ینمودارها رمتمرکز،یغ یکیالکتر یدر داخل چاه، نمودارها یکیمقاومت الکتر یریگ)اندازه یکیالکتر مقاومت ینمودارها ،(بر چاه،  یحفار

 ی(، نمودارهایدگمحاسبه آب اشبع ش ،یدروکربنیسازند، مقاومت مخازن ه یمحاسبه مقاومت واقع ،ییالقا یمتمرکز، نمودارها یکیالکتر

اه، چ یریتصو ینمودارها ،ینمودار نوترون، (، نمودار صوت ،یگاما، نمودار چگال یپرتوها ی)نمودار پرتو گاما، اسپکترومتر تهیویواکتیراد

ثل م یی)نرم افزارها ییمایچاه پ ینمودارها ریو تفس یکیزیپتروف یابیارز یاز نرم افزارها یکیبا  ییآشناسنج،  بیش پر،ینمودار کال

Geolog  ،Techlog ای Interactive Petrophysics (IP) ،)و یمقدمات محاسبات ،ییمایپ چاه ینمودارها یفیک کنترل و شینما 

 ییمایپ چاه ینمودارها از استفاده با یکیزیپتروف یابیارز و یتولوژیل نییتع ،ییمایپ چاه ینمودارها یرو بر یطیمح حاتیتصح

 یرسطحیز اکتشافات در اولمتد یعرض مقاطع و هانقشه

 یهانقشه هیته ،یمقاطع عرض ،یارخساره یهانقشه ضخامت، هم یهانقشه ،یساختمان یکانتور یهانقشه ،یرسطحیز یهانقشه انواع

-SKUA ای Petrel  ،Roxar RMS یاز نرم افزارها یکیدر  یشناس نیزم یو مارکرها یالرزه یهاداده از استفاده با یرسطحیز

GOCAD  
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

شاف منطقه کی از روزه 4 حداقل ییصحرا دیبازد کی انجام شنا و ینفت ای یمعدن ینیرزمیز یاکت شت مختلف مراحل با ییآ س و بردا  ریتف

 .هاداده

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 رصدد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ
1- Brock, J., 1986, Applied Open- Hole Log Analysis. Gulf.Publ., 284pp.  

2- LeRoy, L.W., LeRoy, D.O., Raese, J.W., 1977, Subsurface Geology: Petroleum; Mining; 

Construction, 102pp. 

3- Rider, M., Kennedy, M., 2002, The Geological Interpretation of Well Logs: Rider-French 

Consulting Ltd. Sutherland, Scotl, 444pp. 

4- Serra, O., 1984, Fundamentals of well log interpretation, Elsevier, 423 pp. 

5- Serra, O., Serra, L., 2004, Well logging: Data Acquisition and Applications. France: Serralog, 

688pp. 

6- Tearpock, D.J., Bischke, R.E., 2010, Applied Subsurface Geological Mapping. Premtice, Hall, 648 

pp.  
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 : ی( هدف کلالف

 .یشناسنیزم در آن کاربرد و یاکتشاف کیزیژئوف مختلف یهاروش با ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 ،یسنج یان)گر یاکتشاف کیزیفژئو مختلف یروشها ،ینیرزمیز یآبها نفت، معادن، اکتشافدر  کیزیف نیترم با کاربرد زم انیدر پا دانشجو

 .باشد شده آشنا ییمایپ چاه و( سیالکترومغناط و کیژئوالکتر ،ینگار لرزه ،یسنج سیمغناط

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 آنها  یبندطبقه و یاکتشاف کیزیژئوف مختلف یروشها(، ینیرزمیز یآبها نفت،)معادن،  اکتشاف در کیزیژئوف نقش: اتیکل

 حاتیتصح سنج،یگران یهادستگاه ساده، یدسهن یهاتوده از یناش یگران یهنجاریب دانیم ن،یزم یگران دانیم یهایژگیو: یسنجیگران

 یمعدن منابع ییجویپ در یسنجیگران کاربرد با ییآشنا ،یگران یهانقشه و هاداده ریتفس  ،یگران

 یهادس  تگاه س  اده، یهندس   یهاتوده از یناش   یس  یمغناط یهنجاریب دانیم ن،یزم سیمغناط دانیم یهایژگیو:  یسنجسیمغناط

 یمعدن منابع ییجویپ در یسنجسیمغناط روش کاربرد با ییآشنا و هانقشه و هاداده ریتفس  س،یمغناط حاتیتصح سنج،سیمغناط

 در پرتو ریمس   ها،س  نگ در جاموا انتش  ار س  رعت ،یالرزه یپرتوها و)امواج  نیزم کیزیف درس مطالب بر خالص  ه یمرور: ینگارلرزه

 هاهیآرا و هادستگاه ،یبازتاب روش اصول ،یمرز شکست روش اصول(،  فاصله -زمان ینمودارها شکست، و بازتاب نیقوان و یاهیال یهاطیمح

 مختصر ییآشنا و یاهلرز یهانگاشت دار،بیش و یافق هیچندال ای و سه دو، حالت در فاصله -زمان ینمودارها ریتفس ،یالرزه یهاچشمه و

 مقاطع یش  ناس  نیزم ریتفس   برانبارش، و نرمال برونراند حیتص  ح و مش  ترک یانیم نقطه یهادس  ته دیتول قیطر از یالرزه مقاطع دیتول با

 یالرزه

قاومت م ن،یمدر درون ز یکیالکتر انیجر ها،سنگ ژهیو مقاومت و یی)رسانا نیزم کیزیف درس مطالب بر خالصه یمرور: کیژئوالکتر روش

 یکیالکتر ژهیو مقاومت و ضخامت محاسبه اختفا، اصل ،یبردارمختلف و اصول داده یهاهیآرا ،یکی(، سونداژ الکترییقطبش القا ،یظاهر ژهیو

 در ییالقا طبشق و کیژئوالکتر روش کاربرد با ییآشنا آنها، از استفاده طرز و ییالقا قطبش و یکیژئوالکتر مقاطع و هانقشه با ییآشنا ها،هیال

 یمعدن منابع ییجویپ

 س،یامواج الکترمغناط یو آشکارساز سیبه امواج الکترومغناط نیو عمق نفوذ آنها، پاسخ زم سیامواج الکترومغناط :سیالکترومغناط روش

  یدر اکتشافات معدن سیبا کاربرد روش الکترومغناط ییحوزه فرکانس و حوزه زمان، آشنا یهاروش

 ازندها،س تخلخل نیتخم و یسنجمقاومت روش ،ییمایپچاه زاتیتجه و لوازم ،ینیرزمیز منابع اکتشاف در یمائیپ چاه اربردک: ییمایپچاه

  آنها، با کار واصول یسنجبیش و یقطرسنج(، کی)سون یصوت ییمایپچاه ،یومتریراد یهاروش

 یکاربرد کیزیف نیزم :یفارس به درس عنوان

 به سدر عنوان

 :یسیانگل
Applied Geophysics 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا کیزیف نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 ستگاهد سنج،سیمغناط سنج،ی)گران مختلف یاکتشاف یهادستگاه مشاهده ،یکیزیژئوف روش چند ای کی با ییجویپ یعمل یکارها انجام

 .مختلف یهاروش در مناسب یهانیتمر حل و یکیزیژئوف یافزارها نرم با ییآشنا و( نگار لرزه ک،یژئوالکتر

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 ص.752 مشهد، یفردوس دانشگاه انتشارات ک،یزیژئوف اکتشاف یمبان ترجمه،، 1388.ر.، م ،یشهر انیدریح -1

 ص.682جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،  یکاربرد کیزی، ترجمه، ژئوف1392 ح.، ه،ینیحسح.، حاجب  ان،یزمرد -2

 ص.579 تهران، دانشگاه انتشارات دوم، جلد یکاربرد کیزیژئوف ترجمه،، 1392.، ح ه،ینیحس حاجب.، ح ان،یزمرد -3

4-Burger, H.R., 1992,  Exploration Geophysics of the Shallow Subsurface, Prentice Hall, 488p. 

5-Lowrie , W., 1997, fundamentals of Geophysics, Cambridge univ Press, 356 p.  

6-Milsom J. and Eriksen A., 2011, Field Geophysics. John Wiley & Sons, 304p. 

7-Musset,  A. E., Aftab khan, M., and Button, S., 2009, Looking into the Earth, An Introduction to 

Geological Geophysics, Cambridge University Press, 470p. 
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 : ی( هدف کلالف

 .آن یربردهاکا و یشهر یشناسنیزم یمبان و اصول با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یعلم یهاشاخه ریسا نیدر ب یشهر یشناسنیعلم زم گاهیآن، جا یو کاربردها یشهر یشناسنیزم یترم با اصول و مبان انیدر پا دانشجو

در مواجهه  یجامعه شهر یآورنحوه تاب ،یرانعم یپروژه ها یاجرا یبرا یمناطق شهر یرسطحیز طیمطالعه شرا گر،یکدیآنها با  وندیو پ

 مقاله با آن آشنا شده باشد.  یو روشها یشهر یهاطیموجود در مح یعیو شناخت مخاطرات طب ،یشناختنیو زم یعیبا مخاطرات طب

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 وسعهت س،یتاس در یشناس نیزم یامتر هانقش پار ،یشهر یشناسنیمطالعات زم خچهیتار ،یشهر یشناس نیمطالعات زم تیاهم :اتیکل

 فرایندهای زمین نقش ،یدر توسعه شهر یشناس ختیر تیمطالعات زمین ریخت شناسی شهری: اهم شهرها رشدو

و برآورد  سازیکپارچهیرو، منابع اطالعات،  شیدر مناطق شهری و مسائل پ یشناسنیزم هاینقشههای زمین شناسی شهری:  نقشه

 ،یوضوعم شناسی زمین های نقشهنقشه مبنا،  هیته ،یو توسعه مقاطع عرض جادیا ،یمفهوم یشناسنیمدل زم جادیها، ااز آناستفاده  تیقابل

 بعدیهای سهنقشه

 ،یشهر یزیدر برنامه ر یشناس ختیر نیزم یها ندیفرا ،یدر توسعه شهر یشناس ختیر نقششناسی و برنامه ریزی شهری:  ریخت

  ،یشهر یزیمه ردر برنا یهوازدگ تیاهم

در مناطق شهری،  یشناسنیهای برآورد مخاطرات زمروش ،یشناسنیمخاطرات زم انواع شهری: هایطیدر مح یشناسنیخطرات زم 

 ریو تفس هیته ،یشناسنیمخاطرات زم یبررس اسیمق ،یاتیح زاتیهای مخاطرات چندگانه و تجهنقشه بیترک ژه،یبرداری ونقشه هایکیتکن

 قمناط در یشناسنیزم مخاطرات تیریمد ،یدر محدوده شهر یشناختنیو زم یعیمخاطرات طب کردیبا رو یشناختنیزم یموضوع یهانقشه

 .شهری

استفاده  یروشها ،یرواناب شهر تیریرواناب، مد تیفیو ک تیبر کم یتوسعه شهر ریتاث ،یشهر آب چرخه مفهوم: یشهر یدرولوژیه

 یتیریمد یهکارهارا انواع ،یاز رواناب شهر نهیبه

 باال نهیشیپ ،یشهر یها آبخوان بر ینینش شهر اثرات آب، منابع تیفیک بر ینینش شهر اثراتشهرسازی بر منابع آب زیر زمینی:  اثرات

 نشست زمین به دلیل افت سطح آب های زیرزمینی آثار و عوارض نشست زمین ،آن اثرات و آب سطح آمدن

 یشهر یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Urban Geology 

 واحد و درس نوع

 نیزم ،یطیمح ستیز یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

 یمهندس یشناس

  ینظر  هیپا

  یعمل  یاجبار یخصصت  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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و آب و  یارتباط یتونلها لیاز قب یشهر یدر مطالعه و اجرا پروژه ها یشناس نی: نقش زمیانعمر یها پروژه و یشهر یشناس نیزم

 ،یکیو ژئوتکن یکیزیژئوف یاعم از روشها یدر مناطق شهر یرسطحیمناسب در مطالعات ز یروشها ره،یساختمان و غ یفاضالب، گودبردار

 متروکه   ینیرزمیز یفضاها ،یمیقد یمثل قناتها یدر مناطق شهر یشناس نیمشکالت زم یبررس

 یها نقشه ،یا لرزه یبند پهنه زیر یها نقشه هیته مراحل ،یا لرزه یبند زپهنهیر اهداف و اصول:یشهر یا لرزه یبند پهنه زیر

 سطح شتاب هم یها نقشه ن،یزم یا لرزه یبند طبقه ساختگاه، غالب ودیپر هم یها نقشه ،یا لرزه یبند پهنه زیر مطالعات یکاربرد

 یفیط شتاب هم یها نقشه ن،یزم

 و یپهنه بند یروشها ،یابیموثر در مکان  یمحل دفن پسماند، پارامترها یابی مکان ،یشهر یپسماند ها تیریمد: شهری پسماندهای

 یساختمان یهاخاک و نخاله تیریمد و ساختمانی های نخاله ل،یساخت لندف یاستعداد دار ینقشه ها هیته

 از برداشت یطیمح ستیز اثرات رس، و ماسه و شن قرضه منابع اکتشاف یروشها: یشهر یها طیاخت در محقرضه و مصالح س منابع

 یشهر یها طیمح در قرضه منابع

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 جهت شهر بحران تیریمد و یردارشه یعمران و یفن تیریمد یهابخش از دیبازد و یشهر یشناس نیزم مسائل از ینیع یمثالها انیب

 .یشهر مهم یها پروژه از یبرخ از دیبازد. مقررات و نیقوان و ندهایفرا ساختار، با ییآشنا
 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیورد نو امکانات م زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 صفحه. 273 .نور امیپ دانشگاه انتشارات. یشهر یشناسنیزم، 1395.، و احدنژاد، -1

 صفحه 256 شاهرود، یصنعت دانشگاه ،یکاربرد یشناس ختیر نیزم، 1396.، ن مقدس، یحافظ -2

3- Huggenberger, P. and Eptin, J., 2011, Urban Geology, Process-Oriented Concepts for Adaptive 

and Integrated Resource Management. Springer Basel. eBook ISBN: 978-3-0348-0185-0; DOI: 

10.1007/978-3-0348-0185-0; Hardcover ISBN: 978-3-0348-0184-3; Softcover ISBN: 978-3-

0348-0810-1. 

4- Lollino, G., Manconi, A., Guzzetti, F., Culshaw, M., Bobrowsky, P.T., Luino, F., 2015, 

Engineering Geology for Society and Territory - Volume 5 (Urban Geology, Sustainable Planning 

and Landscape Exploitation). Springer International Publishing. eBook ISBN: 978-3-319-09048-

1; DOI: 10.1007/978-3-319-09048-1; Hardcover ISBN: 978-3-319-09047-4; Softcover ISBN: 

978-3-319-38420-7. 

5-UNESCO, 1998, GEOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, BULLETIN 11 URBAN 

GEOLOGY, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116700 
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 : ی( هدف کلالف

 .یزغال و ینفت مواد در دروکربنهایه یآل مواد ییایمیژئوش راتییتغ و اتیخصوص با ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

دت مواد م یسرنوشت طوالن ،یمواد آل بیحفظ و تخر د،یتول ،یمواد آل ییایمیش بیترک ،یآل یمیش نیترم با مباحث زم انیدر پا جودانش

 ،یکربوردرویسنگ منشأ نفت و مواد ه یابیارز یآنها، روشها بیتشکیل مواد هیومیک، ذغال سنگ و کروژن، ساختمان و ترک ن،یدر کره زم یآل

 آشنا شده باشد.  میلو چرخه کربن و اق

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 لیاص موجودات -آلی ژئوشیمی با آن ارتباط و کربن جهانی چرخۀ حیات منشاء و نیزم کربن، -آن اهمیت و آلی ژئوشیمی تعریف: کلیات

  .کربن پایدار ایزوتوپهای و فتوسنتز -کدام هر اهمیت و مختلف هایگروه: رسوبات به آلی مواد کنندۀ وارد

لیگنین  -واکسها و مواد مربوطه  -گلیسیریدها  –چربیها  -پروتئینها –کربوهیدراتها  –ساختمانهای مواد آلی  :آلی مواد شیمیایی ترکیب

 اهمیت ژئوشیمیایی تغییرات در ترکیب شیمیایی مواد آلی.  -و سلولز

بندی آب، نور، عرض جغرافیایی، مواد غذایی، تغییرات : الیهفاکتورهای موثر در تولید اولیه مواد آلی :یآل مواد بیتخر و حفظ د،یتول

شرایط الزم برای حفظ مواد آلی در رسوبات: سرنوشت مواد آلی در ستون آب، سرنوشت مواد آلی در رسوبات،  -مکانی در تولید مواد آلی 

ای، توربزارها و مواد آلی: محیطهای دریاچهانواع محیطهای رسوبی اصلی برای تشکیل رسوبات غنی از  -انواع روشهای تجزیه مواد آلی

 اکسیژنی کرتاسه. واقعۀ بی -باتالقها، محیطهای دریایی 

 نیزم کره در یآل مواد مدت یطوالن سرنوشت

 کروژن و سنگ ذغال هیومیک، مواد تشکیل

  آلی، مواد میکروبی تجزیۀ: دیاژنز

 تشکیل چگونگی و انواعمواد هیومیکی:  -ژئوپلیمرها تشکیل

  آن، تشکیل ژئوشیمیایی مراحل پترولوژیکی، ترکیب ترکیب، و بندی طبقهذغال سنگ:  -و ترکیب اختمانس

 یآل یمیش نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Organic Geochemistry 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یمیش نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :اعتس تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 دروکربورهایهی انواع آن، تغییرات و حرارتی تکامل آن، انواع بندی طبقه شیمیایی، ترکیب تشکیل، چگونگیکروژن:  -شیمیایی ترکیب

  مختلف کروژنهای از شده تولید

 -تغییرات در ترکیب نفت با تغییرات در نوع کروژن  -نفت از ذغال سنگ  -تولید نفت  :آنها شیمیایی ترکیب و هیدروکربنها تولید

 منشاء های گازهای طبیعی -اهمیت زمان و حرارت در تولید نفت

: آلی ادمو  وعن  تعیین - شیمیایی فیزیکو روشهای و نوری روشهای: آلی مواد میزان تعیینارزیابی سنگهای منشاء نفت:  روشهای -

 یاییشیم سنجشهای حرارتی، سنجشهای نوری، سنجشهای: آلی مواد بلوغ میزان تعیین  -شیمیایی فیزیکو روشهای و نوری روشهای

 بایومارکرها توسط آلی مواد بلوغ مطالعۀ - پایدار ایزوتوپهای توسط آلی مواد بلوغ مطالعۀ -

شیمیایی تغییرات -  ییراتتغ -حرارتی تجزیۀ -ش  س  تگی آب و زیس  تی تجزیۀ:ثانویه و اولیه مهاجرت حین در هیدروکربنها ژئو

 پیروبیتومن گازو به نفت تبدیل -همراه گازهای و نفت در فازی

 تعیین رایب مارکرها بایو از استفاده  -بایومارکرها اصلی وانواع منشاء تعریف،کرولیشن سنگ منشاء نفت با مخازن نفتی:  روشهای -

ضۀ نوع سوبی حو ست - ر سبتهای از فادها شن برای بایومارکرها ن شاء سنگ کرولی  نهاآ اهمیت و پایدار ایزوتوپهای - نفتی مخازن و من

 نفتی مخازن و منشاء سنگ کرولیشن برای

 طیمح و بشرزاد کربن ،میاقل و کربن چرخه ،ییایمیش یشناس نهیچ یابزارها و میمفاه

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یآل مواد یریگ اندازه شگاهیآزما کی از دیبازد و زغالسنگ و نفت بخش از ینیع یمثالها انیب

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 ،ینفت یهاستمیس و یآل یمیژئوش ،1389 ،.م یکرم هوشنگ ،.ر ،فریاحتشام ،.ب،یقربان ،.ر،یقباد ،.ص.س ،یهند ،.م.،سیصحف -1

 . صفحه 578 نفت، صنعت پژوهشگاه

 .صفحه 324 ن،یزم نیآر انتشارات(، نفت دیتول تا توپالنکتونیف)از  یآل یمیژئوش، 1385.، ب ،یقربان.، م ،یکمال -2
3-Killops S. D., Killops V. J., 2005, An Introduction to Organic Geochemistry, Blackwell Science Ltd, 

a Blackwell Publishing company, 406pp.  

4-Brodeneve  M.  L.,  1993, Applied  Petroleum  Geochemistry, Imprimerie Nouvelle, 524 pp.  

5-Hunt  J. M., 1996, Petroteum Geochemistry  &  Geology, Freeman, 743pp 

 

 

  

https://www.gisoom.com/search/book/author-351706/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%81%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-340739/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-351708/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-351705/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-351709/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-351707/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C/
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 : یدف کل( هالف

 .آنها لیتشک یطهایمح و یبند طبقه کروسکوپ،یم ریز در ها زرخسارهیر ییشناسا نحوه و هایژگیو با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 اندتوب و باشد شده آشنا آنها یها رخساره زیر یبند طبقه و کربناته یطهایمح انواع ها، زرخسارهیر سازنده یاجزا با ترم انیپا در دانشجو

 .دینما یبند طبقه و صیتشخ کروسکپیم ریز در را طهایمح نیا یها زخسارهیر

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

ارزش  -و انواع روشها  زرخسارهیمطالعات ر یبرا ینمونه بردار ۀنحو - یرسوب یطهایمح ریآن در تفس تیو اهم زرخسارهیر مفهوم :اتیکل

 ها  زرخسارهیر یو رسوب شناس یشناس نهیچ

 :ها  زرخسارهیر سازنده اجزاء

 ان،یبازوپا نرمتنان، مرجانها، وزوئرها،یبر جلبکها، فرها،ینیفرام)  ساز آهک موجودات یاصل یگروهها یبرخ شناخت و تیاهم -

 نازک مقاطع در یرسوب طیمح ریتفس و یآهک رسوبات ساخت در( فراینیرفرامیغ و خارپوستان
 ها   زرخسارهیر ۀاجزاء سازند یریاندازه گ یچگونگ - یلیخرده فس یکروسکوپیم یساختمانها - -
 کربناته  یرسوب طیمح ریو کاربرد آنها در تفس یتیسیکالست سیو اند یفراوان سیمفهوم اند - -
 ها   ارهزرخسیبراساس ر یمدلساز ۀقانون و التر و نحو - یافق یآن به توال لیو تبد  زرخسارهیر یسکانس قائم مشاهده ا ریتفس ۀنحو - -

 :کربناته یطهایمح واعان

  فهایکربناته، انواع ر ۀکربناته، تود یانواع ساختمانها و عوارض کربناته شامل ساختمانها فیتعر -
و  یشناس نیمختلف زم یساختمانها در دوره ها نیا تیاهم -دار در طول زمان و مکان  هیحاش یتکامل رمپها و شلفها ۀنحو - -

  رانیاز ا ییمثالها
 پالتفرمها  نیا لیتشک یکیتکتون -یمانساخت یتهایموقع - -

 دار:  هیحاش یدر شلفها  زرخسارهیر یبند طبقه

و فلوگل و  لسونیاستاندارد و یها  زرخسارهیر فیتعر -دار کربناته  هیحاش یدر شلفها یآل دهیا یرخساره ا یکمربندها مشخصات -

 مشخصات آنها 
 یدر کمربندها یو مکان یزمان راتییتغ -بر اساس آنها  یرسوب طیمح نییتعمجاور و   زرخسارهیبا ر  زرخسارهیارتباط هر ر ۀنحو - -

 دار کربناته  هیحاش یدر شلفها یرخساره ا

 :کربناته یرمپها در  زرخسارهیر یبند طبقه

خاص  یها  زرخسارهیر -رمپ  یطهایدر مح یرخساره ا یتنوع کمربندها -کربناته  یدر رمپها یرخساره ا یکمربندها مشخصات -

 ها در اکتشاف نفت )سنگ منشاء و مخزن(   زرخسارهیر یکل تیاهم - یپدل یبند میرمپ براساس تقس یطهایمح

 ها زرخسارهیر :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Microfacies 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس نهیریزدیر :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1) 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :یعمل

 رکالست،نتیمانند ا یرسوب یدهنده سنگ ها لیقطعات تشک ریمختلف و سا یلیدر قطعات فس یکروسکوپیم یساختمانها ییشناسا -

  کروسکوپیم  ریدر ز دیپلت و اائ

  کروسکوپیذرات مختلف در م یفراوان یریاندازه گ ۀنحو -

 دار  هیحاش یدر شلفها لسونیاستاندارد و یها  زرخسارهیر ییشناسا -

 استاندارد فلوگل  یها  زرخسارهیر ییشناسا -

 مربوط به رمپها   یها  زرخسارهیر ییشناسا -

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آن لیشکت طیمح و زرخسارهیر لیتحل و ییشناسا و مقطع مطالعه و یکروسکپیم مقاطع هیته کربناته، واحد کی از ییصحرا نمونه برداشت

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .ص 352 تهران، دانشگاه. یکروسکوپیم اسیمق در یرسوب یها رخساره شناخت، 1360.، خ ،یخسروتهران -1

2- Carrozi A., 1989, Carbonat Depositions Models a Microfacies approach, Prinlia.   

3-Flugel E., 2004, Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis and interpretation. Springer-Verlag.959 

pp. 

4-Wilson J. I., 1975, Carbonate facies through Geological Histrory, Springer, 47Ipp. 

5- Buxton, M.W.N. and Pedley H.M. 1989, Short Paper: A standardized model for Tethyan Tertiary 

carbonate ramps. Journal of the Geological Society, 146, 5, 746-748. 

6- Pedley, H.M. and Carannante, G. 2006, Cool-water carbonate ramps: a review. Geological Society, 

London, Special Publications, Volume 255, Issue 1, P. 1-9 

7- Walker, R.G. and James, N.P. 1992, Faices Models: response to see land changes. Geological 

Association of Canada, 454pp. 

8- Scholle, P. A. and Ulmer-Scholle, D. S. 2003, A Color Guide to the Petrography of Carbonate 

Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis. AAPG Memoir 77, The American Association of 

Petroleum Geologists Tulsa, Oklahoma, U.S.A. 459 pp. 

 

  

https://jgs.lyellcollection.org/content/146/5/746.short
https://jgs.lyellcollection.org/content/146/5/746.short
https://sp.lyellcollection.org/content/255/1/1.short


148 
 

 

 : ی( هدف کلالف

 .ییهوا و آب و گیاهی گذشته یرخدادها و تاریخ شناسایی جهت گیاهی های سنگواره با آشنایی

 :ژهیو اهداف( ب

 یاهیگ یلهایآشنا شده باشد و بتواند فس یاهیمختلف سنگواره گ یقسمتها یو بررس ینامگذار ل،یتشک یترم با چگونگ انیدر پا دانشجو

 کند.  یرا شناسائ رانیشاخص در ا

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 و موارد استفاده آن  فی)مقدمه(، تعر یاهیگ یشناس نهیرید -

 . روندیبکار م یاهیگ یسنگواره ها فیکه در توص یاز واژگان یبا بعض یآشنائ -

 . یشناس نیمختلف زم یشدن و پخش آن ها در دوره ها لیع فسانوا – یاهیگ یسنگواره ها لیتشک یچگونگ -

 )جنس، گونه،...(  یاهیگ یلهایفس ینامگذار یچگونگ -

 و پولن و اسپر(.  لی)مطالعه چوب فس لیفس اهانیمختلف گ یقسمتها یبررس روش -

 ان اول و دوم دور یبر رو دیبا تأک یشناس نیمختلف زم یآن ها در دوره ها یو شناسائ لیفس اهانیگ یبند رده -

 بدون آوند  اهانیگ یسنگواره ها یبررس -

 : یشاخه ها ،یآوند اهانیگ یسنگواره ها یبررس -

- -Psilophyta – Lyeophyta – Sphenophyta- Noggexrthiophyta- Filicophyta 

Pteridospermophyta – Cycadophyta – Ginkgophyta – Coniferophyta 

  رانیشاخص در ا یاهیگ یلهایفس یشناسائ -

 یشناس میاقل نهیرید و یشناس نهیچ در یاهیگ یها لیفس یبررس از حاصل جینتا -

 :یعمل

 آشنایی با شیوه های برداشت نمونه، بسته بندی، آماده سازی نمونه های فسیلی گیاهی، چگونگی تخصیص شماره موزه -1

 .رانیا در کیمزوزوئ دوران شاخص یاهیگ یها سنگواره ژهیو به یشناس نیزم مختلف یها دوره یاهیگ یها سنگواره مطالعه -2

 شگاهیآزما در موجود یاهیگ مختلف یگروهها مختلف یها قسمتآماده سازی و ترسیم  -3

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یاهیگ یشناس نهیرید :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Plaeobotany 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا  یشناس نهیچ  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 (1+1)2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 48 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یلمع سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 . آن یسنگواره ها قیدق یو بررس یاهیگ یهاسنگواره یدارا منطقه کی از روزه دو حداقل یعلم دیبازد کی انجام

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .فهاناص دانشگاه ،یاهیگ یشناس نهیرید، 1380.، ح ،یبگ.ع.، م ان،یجعفر -1

 .یعلو انتشارات اهان،یگ تکامل و یاهیگ یشناس نهیرید، 1378.، م ،یوکیس دلیقو -2

 یدانشگاه نشر مرکز ،یاهیگ یشناس نهیرید ،1386.، ف ،یجواد واعظ -3

 ستیز طیمح حفاظت سازمان ران،یا یاهیگ یها لیماکروفس ،1387.، ف ،یجواد واعظ -4

5- Taylor, T. N., Tyalor, E. L. and Kring, M. 2009, PALEOBOTANY The Biology and Evolution 

of Fossil Plants, Second Edition, Elsevier Publishing 
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 : ی( هدف کلالف

 .ییایدر رسوبات و یشناس نیزم ،یناسش ختیر یهایژگیو با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یستیو ز یمتابع معدن ،یرسوب یطهایمح ،یرسوب یندهایفرا ،یشناس ختیر ،یستیز ،ییایمیش ،یکیزیف یها یژگیترم با و انیدر پا دانشجو

 .باشد آموخته را هاآن از انتیص و اهایدر یطیمح ستیز بیتخر و یآلودگ از یریجلوگ  یآشنا شده باشد و راهها اهایدر

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 آب منشاء ن،یزم منشاء مقدمه، -

 اهایدر آب یستیز و ییایمیش ،یکیزیف یها یژگیو -

 بستر یشناس سنگ و اهایدر و ها انوسیاق یشناس ختیر -

 ورقها یمرزها انوسها،یاق بستر گسترش ،یورق نساختیزم -

 انوسهایاق یبیتخر رسوبات یندهایفرا -

 انوسهایاق ییایمیوشیب و ییایمیش رسوبات یندهایفرا -

 یتیدایتورب یها نهشته -

 ییایدر یرسوب مختلف یها طیمح -

 اهایدر در یوسونام  حرکات انات،یجر -

 سواحل  تیریمد و  سواحل انواع یریگ شکل در یشناس نیزم یفاکتورها -

  یر رسوبگذارد ایسطح آب در راتییو  تغ یکیتکتون  یندهایفرا راتیتاث -

 یدروکربوریه و یگاز منابع ، یمعدن منابع -

 آن از انتیص و اهایدر یطیمح ستیز بیتخر و یآلودگ از یریجلوگ یها راه -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آنها از انتیص و اهایدر نهیزم در یآموزش مختلف یلمهایف شینما

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 ییایدر یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Marine Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ساخت نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 234 نور، امیپ دانشگاه انتشارات ،ییایدر یشناس نیزم، 1391.، ح ،یآران یداداش -1

 ییایجغراف سازمان انتشارات ،ییایدر یشناس نیزم، 1396.، م ،نیبحق میمر ، م.،اتیب ، ع.،یآبادقاسمیهاشم.، خ ،ییرضا -2

 .صفحه 394 مسلح، یروهاین
3- Kennett, J., 2008, Marine Geology. 

4- Keen M.J., and Jacobs J.A., 2013, An Introduction to Marine Geology. 

5- Erickson, J., 1996, Marine Geology: Undersea Landforms and Life Forms, Facts on File 

 

https://www.gisoom.com/search/book/author-410484/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-584077/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-474275/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA/
https://www.gisoom.com/search/book/author-571704/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86/
http://www.google.com/url?url=http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080125053&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwis2uSb3rDKAhUE8XIKHQiXAtQQFgggMAI&sig2=2Mif2-oDIu-1VQwTZxkzvg&usg=AFQjCNEB8NOl7i52tZIoHaPP-pao82TD-Q
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 : ی( هدف کلالف

 .یشناس انوسیاق علم یمبان با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 و یستیز منابع ،یرسوب یطهایمح انواع ،یشناس نیزم ،یشناسختیر یهایژگیو و تکامل و نیتکو خچهیتار منشأ، با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا هاانوسیاق بر حاکم مقررات و نیقوان و یمعدن

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 ریاخ یهاپژوهش ستم،یب قرن در یشناس انوسیاق مطالعات نه،یرید خچهیتار: یشناس انوسیاق خچهیتار

-انوسیاق در اتیح یریگشک ها،حوضه و هاانوسیاق تکامل ها،سانویاق و جو منشأ ن،یزم منشأ جهان، شیدایپ: هاانوسیاق و نیزم منشأ

 ها

 ،ییایدر یشناسنیزم مرزها، و هاصفحه ،یسیمغناط و ییهوا و آب ،یشناختنیزم شواهد: هاانوسیاق نیتکو و یاصفحه ساختنیزم

 هاانوسیاق بستر شکل ها،انوسیاق بستر سن ،یانوسیاق یهاحوضه گسترش و شیدایپ

 قیعم یهاحوضه( قاره زیخ -قاره بیش-قاره ی)سکو هاقاره هیحاش ها،انوسیاق و ایدر بستر از یبردارنقشه یهاروش: یانوسیاق یهاالتیا

 (یانوسیاق انیم یهاپشته ها،کوه ها،دشت)ژرفناوه،  یانوسیاق

 سوباتر عیتوز ،یانوسیاق رسوبات ،یساحل سوباتر ،یرسوب یهانهشته انواع ،ییایدر رسوبات یبندرده حمل، بافت،: یانوسیاق رسوبات

 هاقاره رشد سرعت ،یانوسیاق

 آب در نور انتشار مخصوص، وزن ها،انوسیاق آب یشور ،یسطح کشش ،ییگرما خواص ،یکیالکتر خواص: هاانوسیاق آب خواص

 هاانوسیاق آب در صوت انتشار ها،انوسیاق

-نوسایاق ییهوا و آب تیوضع ها،انوسیاق ییگرما بودجه س،یولیکور اثر ن،یزم لهیبوس یتافیدر یدیخورش یانرژ: ایدر -هوا یهاواکنش

 خی یهاکوه ،ییایدر خی مه، ها،

 هند انوسییاق آرام، اطلس انوسیاق جنوبگان، ،یافق یهاانیجر: یانوسیاق یهاانیجر

 امواج یروین ،یداخل اجامو ،یسونام باد، از یناش امواج موج، اتیخصوص موج، حرکت: یانوسیاق امواج

 یکشند یروین ،یکشند مناطق ،یکینامید هینظر سکون،( ی)کشند هینظر شیدایپو مد:  جزر

 ،یساحل یهاآب سواحل، یاصفحه ساختنیزم ند،یبرآ و یغرقاب یساحل خطوط ،یساحل منطقه سواحل، یبندرده: یانوسیاق سواحل

 یاهیحاش یاهایدر الگون، مصب،

 ییایدر یهاطیمح یبندرده ها،انوسیاق در اتیح انتشار آنها، ستیز طیمح و ییایدر جانداران: هاوسانیاق ستیز طیمح

 یشناس انوسیاق :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Oceanography 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ساخت نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 یهاطیمح جانوران ،ییابتدا محصوالت ،یکروسکوپیم یهاجلبک بزرگ، یهاجلبک و اهانیگ جانداران، یبندرده: ییایدر یشناسستیز

 ایدر بستر یهاطیمح جانداران ،ییایدر

 (یکان منابع و گاز)نفت،  یاتیح ریغ منابع زنده، منابع ،یریگیماه اها،یدر قانون: ییایاز منابع در یربردابهره

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آنها از انتیص و یستیز و یمعدن منابع مختلف، یطهایمح آنها، لیتشک طرز ها، انوسیاق نهیزم در یآموزش مختلف یلمهایف شینما

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 678 گرگان، یعیطب منابع دانشگاه انتشارات ،یسشنا انوسیاق، 1390.، م ،یمیرح.ح.، م ،یمیابراه.، ر ،یقربان -1

 صفحه.  292 دار،یپا یانتشارات فراز انرژ ،یشناس انوسی، ترجمه، اق1377ع.،  ،یکرباس -2
3- Duxbury A. B., 1995, Fundamentals of oceanography, McGraw-Hill. 

4- Kuenen, H., 2008, Marin geology, John Wiley, 569 pp. 

5- Thurman, H.V., 1994, Introductory oceanography, Prentice Hall 544 p. 
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 : ی( هدف کلالف

  .یرسوب مختلف یطهایمح با انیدانشجو ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 نظر زا ژهیو به آنها یشناختنیزم تیاهم و رسوبات نوع کننده، کنترل یندهایفرا ،یرسوب مختلف یطهایمح انواع با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا یمعدن منابع و یستیز

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یرهایمتغ(، یرسوبگذار یهاطیمح و تعادل حال در یهاطیحم ،یشیفرسا یهاطی)مح یرسوب یطهایمح یبندرده خچه،یتار و فیتعار: اتیکل

 و معدن و صنعت در یرسوب یها طیکاربرد مطالعه انواع مح(، ییایمیشستیز یرهایمتغ ،ییایمیش یرهای)متغیطیمح طیشرا کننده کنترل

 .. و یپزشک یشناس نیزم یطیمح ستیز مباحث

 خهچر و ها یتوال ،یرسوب مدل رخساره، زیر و رخساره والتر، قانون ،یرسوب واحد: یرسوب یها طیمح لیو تحل هیدر تجز یاساس میمفاه

 . یاتفاق یو رسوبگذار یعاد یرسوب گذار ،یشناختسنگ و یزمان یمرزها ها،

 طرح پالئوکارنت، فرم ،یشناس نهیرید ،یرسوب یساختها ،یتولوژیو رخنمون ها )ل یمطالعات سطح :یرسوب یها طیمح ۀمطالع یروشها

 با ،یا لرزه یها داده از استفاده با ،یحفار یهاخرده و ها دهیبر ها،)با استفاده از مغزه یرسطحیهمراه(، مطالعات ز یرخساره ها ،یهندس

 (.ییمایپ چاه ینمودارها از استفاده

 . یرخه اچ یندهایفرا ،یبرون حوضه ا یندهایفرا ،یدرون حوضه ا یندهایفزا: یطیمح طیشرا ةکنترل کنند یندهایفرا

 : یاقاره درون یرسوب یهاطیمح

رسوبات  یاقتصاد تیاهم -یمیقد یرودخانه ا ینهشته ها ییشناسا –حاضر عهد یا رودخانه یها طیمح: یرودخانه ا یها طیمح -

 چیپ پر یا رودخانه طیمح ،ییسویگ یا رودخانه یهاطیمح یبررس ،یشناس نیدر مطالعات زم یکاربرد رسوبات رودخانه ا ،یرودخانه ا

 .یالبیس دشت متروکه، کانال فعال، کانال افکنه، مخروط طیرمحیز خم، و

 . مشخصات رسوبیدرون خشک یسبخاها ،یماسه باد ر،یحمادا، سر ینهشته ها ،یابانیب یطهایمح یشناس رسوب: یابانیب یهاطیمح -

 یسوبات بادکاربرد ر -یرسوبات بادرفت یاقتصاد تیاهم –نهیرید یرسوبات بادرفت ییشناسا –عهد حاضر  یبادرفت یها ستمیس یشناس

 یشناس نیدر مطالعات زم

 یرسوب یهاطیمح :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Sedimentary Environments 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یرسوب یشناس سنگ  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد عدادت
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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ها  اچهی.  انواع درییایمیش ستیو ز ییایمیش ،یآوار یااچهیدر یها نهشته ،یااچهیدر یرسوب یهاطیمح انواع: یا اچهیدر یطهایمح -

کاربرد  – یا اچهیرسوبات در یاقتصاد تیاهم -نهیرید یا اچهیدر یها طیرسوبات مح ییشناسا -آنها یو مشخصات رسوب شناس

 یشناس نیدر مطالعات زم یا اچهیرسوبات در

 تهنهش خچالها،ی یحرارت یمهایرژ ،یقطب یخچالهای ،یکوهستان یخچالهای ،یخچالی یطهایمح گسترش و عیتوز: یخچالی یهاطیمح -

 یخچالی یها

 /حدواسط: یساحل یها طیمح

 ،ییدلتا یهاسامانه یشناسرسوب مشخصات و یاصل یهاطیمح ری)ز دلتاها یقوس یحلسا یهاطیمح: یحدواسط آوار یهاطیمح-

 خط یساحل یهاطیمح(، یشناسنیزم مطالعات در ییدلتا رسوبات کاربرد ،ییدلتا رسوبات یاقتصاد تیاهم نه،یرید ییدلتا رسوبات ییشناسا

 یطخ یساحل رسوبات ییشناسا ،یخط یساحل یهاستمیس یشناسرسوب مشخصات و یاصل یهاطیرمحی(ز یسد ری/جزاالگون ستمیس

 یشناسنیزم مطالعات در یخط یساحل رسوبات کاربرد ،یخط یساحل رسوبات یاقتصاد تیاهم نه،یرید

 یهافهک رسوبات ییشناسا ،یآهک یهاکفه یشناسرسوب مشخصات و یاصل یهاطیرمحیز ،یآهک یهاکفهحدوداسط کربناته:  یهاطیمح-

 مطالعات در یآهک یهاکفه رسوبات کاربرد ،یآهک یهاکفه رسوبات یاقتصاد تیاهم(، یرسطحیز و یسطح مطالعات)در  نهیرید یآهک

 یشناسنیزم

 مختلط حدواسط یهاطیمح -

 ییایدر یهاطیمح رسوبات ییشناسا ق،یعم ییایدر یهاطیمح یشناسرسوب مشخصات و یاصل یهاطیرمحیز: قیعم ییایدر یهاطیمح

-نیزم مطالعات در قیعم ییایدر قیعم رسوبات کاربرد ق،یعم ییایدر رسوبات یاقتصاد تیاهم(، یرسطحیز و یسطح مطالعات در( قیعم

 یشناس

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 و لیتش  ک طیش  را با ییآش  نا و لگوا یرس  وب یهاحوض  ه از روزه کی ییص  حرا دیبازد دو ای و روزه دو ییص  حرا دیبازد کی حداقل انجام

 .هاآن یرسوب یهایژگیو

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ
 .ص 430 تهران، دانشگاه انتشارات نه،یرید یرسوب یهاطیمح، 1381.، ر ،یاخرو و.، ع ،ینیام -1

 .ص 476 تهران، دانشگاه انتشارات(، یطیمح طیشرا یبازساز تا یرسوب مدل)از  یرسوب یطهایمح، 1396.، ع ،ینیام -2

3- Einsele, G., 2000, Sedimentary Basine, Springer 792p. 

4- Flugle, E., 2013, Microfacies of Carbonate Rocks, Springer، Berlin, 916p. 
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5- Reading H.G., 1996, Sedimentary environments, Processes, facies&Stratigrphy, Elsevier. 

430pp. 
6- Tucker, M, E. 2001, Sedimentary Petrology. Blackwell science، 262p. 

7- Walker, R. G.1984، Facies models, Geoscience Canada Reprint Ser 1، Geological 

Accossiation Canada. 
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 : ی( هدف کلالف

 .یشناس آب یمبان با انیدانشجو ساختن ییآشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یریگاندازه یروشها منطقه، کی یماتولوژیدروکلیه یپارامترها ز،یآبر حوضه کی کننده کنترل عوامل و مشخصات با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا آنها یآمار لیتحل و هیتجز و حوضه در انیجر

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

صات مشخ ریسا – حوضه یبلند و یپست خصهمش یها یمنحن - حوضه مسافت و حدود نییتع: زیحوضه آبر کی یتوپوگراف مشخصات

 حوضه

 -(ادب و برف باران ر،یتبخ ،ینسب رطوبت)حرارت،  یماتولوژیکل یپارامترها یریگ اندازهمنطقه:  کی یماتولوژیدروکلیه یپارامترها

 ش،ینما –برف سنج ها(  – یا رهیذخ یهاباران سنج –باران نگار  یدستگاهها –ثبات  ریغ یهاسنج باران لیقب)از  یریگاندازه لیوسا

 یریگدازهان – ستگاهیا کیرگبارها در  لیو تحل هیتجز -هاحوضه آن در سطح میدستگاه و تعم کی یماتولوژیکل یپارامترها لیو تحل هیتجز

 -آب یریگازهاند یستگاههایبرداشت آمار از ا یچگونگ –ارتفاع آب سطح آب و رودخانه و مخازن  یریگاندازه یروشها و)وسائل  آب یدب

 النیب –( یمربوط به دب یآمار یداده ها شینما –و اشل  یدب یها یمنحن –آب  یریگاندازه لیوسا – یریمختلف اندازه گ یروشها

  زیحوضه آبر کیمتوسط ساالنه  انیو کمبود جر یکیدرولوژیه

 و بر آورد حداکثر البهایس یحجم دب نیتخم -واحد و مرکب دروگرافیه -دروگرافیه نییمختلف تع یروشها – اتیکل: البهایس یبررس

 و محاسبات حمل مواد جامد آب رودخانه ها  یریگاندازه –رسوبات رودخانه  –آنها  یاحتمال

 یدرولوژیه یآمار مربوط به داده ها لیو تحل هیو تجز یعمل ناتیتمر – اتیکل: یدرولوژیدر ه یآمار یروشها

 لیو تحل هیآب و تجز یدب یریگاندازه منطقه، کی یماتولوژیدروکلیه یپارامترها ز،یآبر حوضه تمشخصا نییتع رینظ یعمل ناتیتمر: تذکر

 شود.  یانجام م انیدر کالس توسط دانشجو یدرولوژیه یداده ها یآمار

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آب النیب یپارامترها یریگاندازه و آن زیآبر حوضه و رودخانه کی از ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 . یانتشارات آستان قدس رضو ،یکاربرد یدرولوژی، اصول ه1376, ع.،  نیام -1

 یشناس آب :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Hydrology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ینیرزمیز یهاآب  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریختا یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 .صفحه 942 رضا، امام دانشگاه انتشارات ،یکاربرد یدرولوژیه اصول، 1394.، ا زاده،یعل -2

 .صفحه 262 نور، امیپ دانشگاه انتشارات ،یشناس آب، 1394.، ه ،یمیمق= 3

 صفحه. 320ر، نو امیانتشارات دانشگاه پ ،شرفتهیپ یشناس آب ،1398.، ه ،یمیمق -4

5-Shaw, E., 1988, Hydorlogy  in practice, Van Nostrand Reinhold London.  
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 : ی( هدف کلالف

 .هاآب تیفیک و بیترک بر رگذاریتأث کننده کنترل عوامل و آب ییایمیش بیترک با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 ،ینیرزمیز و یسطح یها آب یآلودگ ها، ندهیآال یمیش نیزم آب ط،یمح با آب یها واکنش آب، یمیش یمبان و اصول با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا ینیرزمیز یآبها ییایمیش تکامل و

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 (آب مولکول ساختار و خواص ن،یآبگ یها)محلول یمبان و اصول -

 ینیرزمیز یهاآب ییایمیش یسازاها -

 شده حل یهاگونه و کیتفک و تجمع -

 کینتیس و ییایمیش تعادل -

 یکاتیلیس و یکربنات یهاسامانه و باز -دیاس یهاواکنش -

 مرتبط یندهایفرآ و رداکس یهاواکنش -

 یکان -آب تماس سطح یمیش ها،یکان یریپذ انحالل و نحاللا -

 ینیرزمیز یهارآب د یآل مواد رخداد و خواص ساختار، -

 ینیرزمیز یهاآب یآلودگ و هاندهیآال یمیش نیزم آب -

 ینیرزمیز یهاآب ییایمیش تکامل -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آنها ریتفس و آب یها نمونه ییایمیژئوش یزهایآنال جیانت لیتحل و هیتجز

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 یمیش نیزم آب :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Hydrogeochemistry 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ینیرزمیز یها آب ،یمیشنیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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  یانتشارات آستان قدس رضو ،یکاربرد یدرولوژی، اصول ه1376, ع.، نیام -1

 .صفحه 213 نور، امیپ دانشگاه انتشارات ،یمیدروژئوشیه، 1397.، ه ،یمیمق= 2

 .صفحه 788 ،یدانشگاه نشر مرکز ،یمیشنیزم یمبان، 1377.، س ،یمدبر.، ف مر، -3

4-  Kehew, A, 2001, Applied chemical hydrogeology, prentice Hall, 367 pp. 

6- Shaw, E. 1988, Hydorlogy  in practice, Van Nostrand Reinhold London.  

7- Tikhomirov, V.V., 2016, Hydrogeochemistry Fundamentals and Advances, Groundwater 

Composition and Chemistry Volume 1, John Wiley & Sons. 

 

  

https://ketab.io/book/author/tikhomirov
https://ketab.io/book/publisher/john-wiley-&-sons
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 : ی( هدف کلالف

  .ینیرزمیز یهاآب استخراج و اکتشاف اصول با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یکیزیاکتشاف ژئوف یهاسنجش از دور و روش ،GISفنون  از استفاده با ینیرزمیز یهاآب استخراج و اکتشاف اصول با ترم انیپا در دانشجو

 آشنا شده باشد. یو صنعت یآب شرب، کشاورز یچاه ها زیو تجه لیتکم ،ینحوه حفار ،آب یمحل چاه ها نییتع یبرا

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 و رانیا و جهان در ینیرزمیز یآب ها ،یاکتشاف یها روش خچهیتار ،ینیرزمیز یها آب از نهیبه یبردار بهره ضرورت و تیاهم :اتیکل

 .کیدرولوژیه چرخه در آن تیاهم

 یاپارامتره یمعرف. تیفیو ک تینظر کم از ریذخا تیوضع یژرف، بررس یکارست، سازند سخت، آب ها ،یآبرفت واع آبخوان ها:ان یمعرف

 آبخوان ها لیموثر بر تشک یکیدروژئولوژیه و یشناس نیزم

 .یکیزیوفژئ ،یکیدروژئولوژیه ،یشناسنیزم دور، از سنجش یهاروش انواع: ینیرزمیز یاکتشاف آب ها یروش ها یمعرف

 یمناسب حفار یهاروش نییتع ،آب یهاچاه یحفار خچهیتار :قیآب عم یهاچاه یحفار بر دیبا تاک یحفار یهاانواع روش یمعرف

 یدوران یروش حفار ،با استفاده از گل یدوران یروش حفار ،یاضربه یروش حفار مختلف، یشناس نیزم طیآب در سازندها و شرا یچاه ها

مشکالت موجود در  ،آب یهاچاه ینظارت بر حفار آب، یها چاه توسعه و شستشو، ،یزیرگراول ،یلوله گذار ،اده کفزابا استفاده از م

 رفع آنها یآب و روش ها یچاه ها یحفار

 

 یبرا تاف برآورد مجاز، یدب نییتع چاه، معادله نییتع افت، یهامولفه یپمپاژ، بررس شاتیانواع آزما :آن یکاربردها و پمپاژ شیآزما

 مختلف پمپاژ یهازمان و هایدب

 یآمدگ باال شور، و نیریآبدار ش یهاهیال کیدر اعماق مختلف و تفک ینیرزمیز یآب ها یفیوضع ک ی: بررسنیریش و شور آب تداخل

 هاآبخوان به ینمک یهاکفه و زارهاشوره شور آب هجوم خطر سواحل، در نیریش و شور آب تداخل ،یمخروط

 

 و اکتشاف یهانهیهز برآورد مناسب، پمپ انتخاب ،آّب یهاچاه یکف شکن ها،چاه میحر: ینیرزمیدر استخراج آب ز خاص موارد

 ینیرزمیز آب استخراج

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .ینیرزمیز یهاآب استخراج و چاه حفر اکتشاف، یهاروش با ییآشنا و آبخوان کی از روزه دو ییصحرا دیبازد کی حداقل انجام

 

 :یفارس به درس عنوان
 ینیرزمیز یاکتشاف و استخراج آب ها

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Exploration and extraction of 
groundwater 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا ینیرزمیز یها آب ک،یزیفنیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 .............: .گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .فحهص 192ارکان دانش. ،ینیرزمیز یهادر اکتشاف آب یشناخت و اصول کاربرد ،1392 ،.پ ان،یجندق.، ع ان،یحاج -1

 .فحهص 408 ،ی. جهاد دانشگاهینیرزمیز یواصول استخراج آبها یحفار یها کیتکن ،1375 ،ح. ،ییایض -2

 .فحهص 908دانش،  یمایآب و پمپ ها. انتشارات س یچاه ها ،1393 ،.ا ،یساعت -3

 .فحهص 322انتشار،  ی. شرکت سهامیحفار یآموزش تکنولوژ ،1371 ران،یا رثیو -4

5- Bisson, R.A., Lehr, J.H., 2005, Modern Groundwater Exploration: Discovering New Water 

Resources in Consolidated Rocks Using Innovative Hydrogeologic Concepts, Exploration, 

Drilling, Aquifer Testing and Management Methods. John Wiley & Sons, Inc., 321 P. 

6- Fitts, C.R., 2013, Groundwater Science. Academic Press, 2nd.  Ed., 672 P. 

7- Patra, H.P., Adhikari, S.K., Kunar, S., 2016, Groundwater Prospecting and Management. 

Springer, 219 P. 

8- Reynolds, J.M., 2011, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. John Wiley 

& Sons, Ltd., 2nd.  Ed., 696 P. 

9- Rubin, Y., Hubbard, S.S., 2005, Hydrogeophysics. Springer, 523 P. 

10- Singhal, B.B.S., Gupta, R.P., 2010, Applied Hydrogeology of Fractured Rocks. Springer, 2nd.  

Ed., 408 P. 

  

https://www.gisoom.com/book/1982617/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C/


163 
 

 

 : ی( هدف کلالف

 .اآنه یبند طبقه و مختلف یخاکها لیتشک یچگونگ با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 خاک از تحفاظ و شیفرسا ،یبند طبقه ،یمیش ل،یتشک یچگونگ خاک، لیپروف شامل ،یشناس خاک یمبان و اصول با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 -خاک بافت یکیزیک خواص فبا تکامل خا یزندگ یمراحل اصل –خاک  لیپروف –ارکان چهار گانه خاک  –خاک  میمفاه :مقدمه -

  یموجودات زنده و مواد آل –آب  –رنگ  –درجه حرارت  – یداریدرجه پا – یمعدن یمنافذ خاکها –وزن مخصوص  -ساختمان

با  یا هیال کاتهیلیس یهایکان – هیثانو یها یکان لیتشک – یخاکسار یندهایفرا –مخرب و سازنده  حالت :خاك لیتشک یچگونگ -

  یرس یهایخواص کان – هیاول یا هیال کاتهیلیس یهایکان –مطبق 

نش واک – یونیتام ای یبافر تیخاص – یدیواکنش خاک ) واکنش اس – یونیتبادل کات تیظرف – یونیکات تبادل :خاك یمیش -

  ورش یکنترل خاکها – لیمرحله تبد – یبرطرف کردن امالح اصل –امالح  ریتحت تأث یخاکها تیریمد یچگونگ –خشک (  یخاکها

  دیجامع جد ستمیس -یو رس یمیقد ستمیس :خاکها یبند طبقه -

 کنترل(. یتوسط باد )عوامل موثر و روش ها –کنترل (  یروش ها -و عوامل موثر یآب ) طبقه بند توسط :خاكحفاظت از  و شیفرسا

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 صفحه 202. نور امیپ دانشگاه انتشارات. یشناس خاک یمبان ،1390 ،.ن ،یارزان -1

 .صفحه 812 تهران، دانشگاه انتشارات خاک، یبند رده و یشناس خاک یمبان ،1390 ،.ف انیسرمد ،.م یجعفر -2

 یشناس خاک :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Pedology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس رسوب :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 .صفحه 701 تهران، دانشگاه انتشارات ،یشناس خاک یمبان ترجمه، ،1391 ،.م ان،یمیحک ،.ش ،یمحمود -3

4- Phillips, K., (Editor), 2017, Pedology: Formation, Morphology and Classification of Soil. ML 

Books International. 259pp. 

5- Sehgal, J., 2015,  A Text Book of Pedology Concepts and Appolications. 

6- Zinck, J.A., Metternicht, G., Bocco, G., and Del Valle, H.F., (Eds), 2016, Geopedology: An 

Integration of Geomorphology and Pedology for Soil and Landscape Studies. Springer 

International Publishing Switzerland.  

  

https://www.barnesandnoble.com/s/%22Katie%20Phillips%22;jsessionid=6CAEBE25CDE0BFE8BAB51C424BE91D4C.prodny_store02-atgap09?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
https://www.barnesandnoble.com/s/%22ML%20Books%20International%22;jsessionid=6CAEBE25CDE0BFE8BAB51C424BE91D4C.prodny_store02-atgap09?Ntk=Publisher&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
https://www.barnesandnoble.com/s/%22ML%20Books%20International%22;jsessionid=6CAEBE25CDE0BFE8BAB51C424BE91D4C.prodny_store02-atgap09?Ntk=Publisher&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
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 : ی( هدف کلالف

 .یپزشک علوم در ینشناختیزم یندهایفرا نقش با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یآلودگ در لیدخ بشرزاد و یختشنا نیزم یعیطب عوامل و یتندرست در لیدخ یشناخت نیزم و یعیطب عوامل با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا هایماریب بروز و عتیطب

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

  یپزشک یشناس نیزم خچهیتار -

  یپزشک یشناس نیزم یدر پژوهشها یعلم روش -

  یادیبن میمفاه -

 عناصر  یو فراوان یعیطب عیتوز -

ست در یشناخت نیزم عوامل - س ختیر نیعوامل زم - یساخت نیزمعوامل  -خاک ، آب،  هوا  سنگها،:یتندر عوامل  - یشنا

 عناصر پرتوزا  - یمنابع معدن - ینیرزمیز یآبها - یکیزیف نیزم

  یشناخت ستیز عوامل - یآبشناخت عوامل - یمیاقل عوامل: گرید یعیطب عوامل -

 یخاکها یآلودگ - یص  نوعم یکیزیف یدانهایم - س  تیز طیها در مح ندهیآال عیو توز یآلودگ یندهایفرا :زاد انسووان عوامل -

 پرتوزا  یهایآلودگ -هوا  یآلودگ -آب  یآلودگ - یکشاورز

فاه - باش    ت س    تیز(، Bioaccessibility) یریپذ دس   ترس س    تیز(، Biovaailability) یفراهم س    تی:زمیم  ان

(Bioaccumulation ،)ینگیشیب ستیز(Boimagnification) 

  یستعناصر و نقش عناصر در تندر یشناخت ستیز عملکرد -

سخ:  –دوز  میمفاه -  یکان - یخوار خاک - س  رب - میو کادم یرو - دی - میس  لن - فلوئور - وهیج - کیآرس  ن - رادونپا

  یشناس

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 یپزشک یشناس نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Medical Geology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یاقتصاد یشناس نیزم  :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

1- Pokras, M., 2005, Essentials of Medical geology, Impacts of the Natural Environment on Pubic 

Health. Elsevier, 812pp. 

2- Komatina, M.M., 2004, Medical Geology, Effects of Geology, Effects of Geological 

Environments on Human Health, Elsevier, 488pp.      
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 : ی( هدف کلالف

 .ییدارو مواد در استفاده مورد یهایکان با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یدرمان خواص و ییایمیژئوش ،ییایمیشکویزیف ،یکیزیخواص ف ،یمختلف مورد استفاده در داروساز یهایترم با کان انیدر پا دانشجو

 .باشد شده آشنا ییدارو یهایکان

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 داروها کردعمل پاسخ، دوز، ه،یپا فیتعار -میقد رانیا در ییدارو یشناس یکان بشر، یزندگ در هایکان از استفاده خچهیتار ف،یتعار:مقدمه -

 بدن در

( ، مواد active ingredientsفعال ) یکنشگر ها ،ییدارو یونهای:  نقش مواد مختلف در فرموالسییدارو یهاونیفرموالس -

  ،(excipients کنندهقیرق

 ت،یزئول گر،ید یرسها ت،ینیکائول ت،یولیسپ ت،یگورسک یت،پالیبنتون ،ائولنک ت،یاسمکت: یداروساز در استفاده مورد یهایکان -

 ت،یمگنت ت،یهمات کالز،یپر ت،ینسیز ل،یروت ت،یزیمن ت،یباربوراکس،  ت،ینمک، فلور ل،یروت ،یرنگ یها یکان ت،یکلس ،تالک کا،یم

 ت،یبسیگ ت،یوسبر آلوم، ت،یکالکانت ت،یمالنتر ت،یلیرابیم ،تیاپسوم ت،یتسونیاسم ، ت،یآپات یدروکسیه ت،یدریان پس،یژ ت،یگوت

 ... و میسد تراتین ت،ینوکیگر

 تیفظر ژه،یسطح و ،جذب تیظرف:یمورد استفاده در داروساز یهایکان ییایمیوژئوش ییایمیش-یکیزیو ف یکیزیخواص ف -

 ت،یسم ،و رنگ کردن یکدر ،یریپذشکل ،ییایواکنش قل ،جذب رطوبت ،در آب شو پراکن تیحالل دها،یبا اس یریپذواکنش ،تورم

 اندازهذرات ،(یگرانروتورم،  ،ی)پراکندگ یخواص رئولوژ ،یونیتبادل کات تیظرف

 یمورد استفاده در صنعت داروساز یها یکان یخواص درمان -

ده کنن قیکننده، رق هیجذب کننده رطوبت، روان کننده، خرد کننده و تجز:ییدارو یدر فرآورده ها یبه عنوان مواد جانب هایکان -

 یداروها -دهنده فعال لیطعم و بو، حامل و آزاد کننده مواد تشک میکننده، تنظ ظیغل ون،یو چسباننده، رنگ کننده و کدر کننده، امولس

 ،یتهوع آور، ضد کم خون ،منعقد کننده خون ن،یمل ،ضد اسهال ،محافظت کننده دستگاه گوارش دها،یوارد شونده از دهان: ضداس

  ،یمعدن یهاکملم

طره ق ،بردار هیال ،یحس کننده موضع یضد التهاب و ب ،محافظ پوست ،کننده ی: مواد ضد عفونیموضع مصارف: یرخوراکیغ مصارف -

ژلها،  رها،یش ها،ونیامولس ،یشیآرا یدندان، کرم و پودرها ری: ضد آفتاب، خمیشیها در محصوالت آرا یضد تورم، کان یچشم یها

 مصارف ریسا ر،یبوگ ،نمک حمام

 ییدارو یکاربردها یبرا الزم طیشرا -

 هایکان یداروساز یشهایآزما -

 ییدارو یها یکان :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Drug Minerals 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یشناس یکان یمبان :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یسنت طب ژهیو به و یداروساز صنعت در استفاده مورد یها یکان از پرکاربرد و ینیع یها مثال ذکر

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ
1-Kogel, J. E., (Ed.), 2006, Industrial minerals & rocks: commodities, markets, and uses. SME. 

2-Ciullo, P. A., 1996, Industrial minerals and their uses: a handbook and formulary. William Andrew. 

3-Carretero, M. I., 2002, Clay minerals and their beneficial effects upon human health. A 

review. Applied Clay Science, 21(3), 155-163. 
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 : ی( هدف کلالف

 .آنها لیتشک در موثر یندهایو فرا نیزم یاشکال سطح انواع با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 ینیزمریز یآبها ،یرودخانه ا ،یباد یندهایاز فرا یآنها )اشکال ناش لیتشک یو روش ها نیزم یسطح یها دهیپد انواعترم با  انیدر پا دانشجو

 ( آشنا شده باشد. ییایو ساحل در یکیغارها، تکتون رینظ

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 تخیر نیزم در فرکتال مفهوم ،ی، چشم انداز و تکامل اشکال سطحنیزم یو اشکال سطح ندهایفرا ،یشناس ختیر نیزم میمفاه: مقدمه

 .نیزم سامانه ،یشناس

(، تاثیر مواد اولیه، آب وهوا، پوشش گیاهی، توپوگرافی، زمان،و سرعت ییایمیوشیو انواع )مکانیکی، شیمیایی، ب تیاهم ف،یتعر: هوازدگی

 طبقه بندی خاک ها، خاک های قدیمه.  -اثرات هوازدگی  -هوازدگی در سرعت هوازدگی 

لندفرم های فرسایشی )سنگ فرش صحرا،  -فرایندهای فرسایش   -فعالیت باد  :یابانیب طیمح در یسطح اشکال و یباد یندهایفرا

 ،یباد شیانواع تلماسه ها، فرسا لندفرم های حاصل از رسوبگذاری شامل ریپل ها ،تپه های ماسه ای، -( Ventifactsیاردانگ، بادساب ) 

 صحرا ساوانا،

و رسوبگذاری، اشکال  شیفرسا -سازوکار حمل مواد -دینامیک رودخانه  :نآ به وابسته یرودخانه ای و اشکال سطح فرایندهای

 یکوهستان یها رودخانه ،یآبرفت یها پادگانه ،یالبیمرتبط با عملکرد رودخانه ها مانند مخروط افکنه، دشت س یسطح

طح ایستابی )آزاد، تحت س  -نفوذپذیری   -تخلخل  کارستها: لیتشک و یشناس ختیر نیآنها در زم تیو اهم ینیرزمیز یآبها

 -کارستها ) لیتولوژی ، ساختمان ، فرایندهای انحاللی ،اثر آب و هوا وپوشش گیاهی (  لیانحالل و عوامل کنترل کننده تشک –فشار( 

ی زمین ها -گودال های بزرگ کارستی -انواع چال های آبکش -لندفرم های کارستی  -هیدرولوژی آبهای  زیرزمینی در نواحی کارستی 

چگونگی شکل گیری غارهای  -غارها -دره ها وپنجره های کارستی  -دریاچه کارستی واستخر چاله کارستی -پست نواحی کارستی

 کارست های نواحی استوایی  -نهشته های غاری  -کارستی 

  -ی چین خورده مناطق فرورانشی و کمربندهای خطی کوهستان -اصلی قاره ها و کراتون ها  سیماهای: تکتونیکی یاشکال سطح

قوس های آتشفشانی  -دراز گودال هاا   –دشت های اقیانوسی   -پشته های میان اقیانوسی  -سیماهای اصلی اقیانوس ها  -مناطق ریفتی 

 یشناس ختیر نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geomorphology 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا 2 یساختار یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد
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شکال اراستالغز(،  ،یمعکوس، راندگ ،ی)عاد هاگسل با مرتبط یسطح اشکال ای، صفحه تکتونیک با توپوگرافی اصلی سیماهای ارتباط -

 ،ینساختینوزم یها تیفعال یها تیمرتبط با فعال یسطح

 - beach drift،جریانهای ساحلی  breakموجهای مستهلک  - ،سونامیهاSurfامواج، انواع امواج )خیزابها  عملکردساحلی:  خطوط

از رسوبگذاری شامل سواحل حاصل  یساحل ی(، انواع سواحل و نهشته ها Longshore Currentsجزرومد و جریانات موازی ساحلی 

Beaches - Spits Bars - Barrier Bars  وIslards -  انواع خط ساحلی )سواحل برآینده ،سواحل غوطه ورشونده ( ریف های

 ( Wave–Cut  platform , Sea Cliffسواحل حاصل از فرسایش ) -مرجانی 

 یآتشفشان یهافراورده ،یآتشفشان یهاخروطم ،ینفوذ نیآذر یهاتوده یاشکال سطح :نیآذر یندهایفرا با مرتبط یسطح اشکال

 (.گدازه یهاانیجر انواع ،یآذرآوار یهاانیجر و)خاکستر 

 .یخچالی یها نهشته و ها دوره انواع: هاخچالی با مرتبط یسطح اشکال

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 ریتفس و (ایدر ساحل و یخشک) نیزم یسطح اشکال انواع از روزه کی ییصحرا دیبازد سه ای و روزه سه حداقل ییصحرا دیبازد کی انجام

 .آنها

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادیابع پ( فهرست منچ

 شاهرود. یانتشارات دانشگاه صنعت ،یکاربرد یشناس ختیر نی، زم1388.، ن ،مقدس یحافظ -1

2- Easterbrook D. J., 2002, Surfaces processes and Land forms. Academic Press, 520pp 

3- Hart M. G., 1986, Geomorphology, pure and applied. Allen &Unwin Pub., London, 228pp. 

4- Huggett, R., 2011, Fundamentals of Geomorphology, Routledge; 3 edition,  536p. 
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 : ی( هدف کلالف

 .یگردشگر نیزم علم مختلف یهاجنبه و تیاهم با انیدانشجو کردن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 کی یزیربرنامه و تیریمد اصول ،یگردشگر نیزم یاجتماع و یاقتصاد ،یعلم توسعه مختلف یهاجنبه و تیاهم با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا رانیا مهم رانیا یهاپارک نیزم و یگردشگرنیزم یهاجلوه و یگردشگرنیزم تور

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 -(کیاکولوژ-یاجتماع-ی)اقتصاد یگردشگر تیاهم - یگردشگر انواع  -)گردشگر( ستیتور و( ی)گردشگر سمیتور فیتعر: اتیکل -

 اساس - جهان و رانیا یتهایژئوسا از یا نمونه - جان یب عتیطب از یینمودها: تهایژئوسا - یگردشگر نیزم توسعه و ظهور خچهیتار

 (.یشناخت نیزم تی)هو یگردشگر نیزم یها جاذبه و یمحل تیهو - تیاژئوس کی یبرا یگردشگر یها مولفه

(، یعیطب یهاجاذبه نقل، و حمل ،یاقامت)مراکز  الزم یها رساختیز: یگردشگر نیزم یتورها تیریو مد یزیربرنامه اصول -

 هادهیپد از جذاب و یعلم یرهایتفس مناسب، یراهنما مناسب، یزیربرنامه

ز ا دیبازد یو تورها یگردشگر نیزم - یشناس نیزم یو تورها یگردشگر نیزم: یگردشگر نیزم یتورها انواع و ابعاد مختلف  -

کند دست یاز سکونتگاهها دیبازد یو تورها یگردشگر نیزم -از معادن  دیبازد یو تورها یگردشگر نیزم -نفت و گاز  نیادیمنابع و م

  یگردشگر نیزم یجاذبه ها ریسا - یکوهستان

 یرگردشگ نیزم یبرا تیو سا ریمس یطراح - یگردشگر نیزم انیراهنما -و ابزار آن  ریتفس تیاهم: یگردشگر نیزم در ریتفس  -

 نیزم راثیم یو نابود بیاز تخر یموارد - تهایو حفظ ژئوسا یگردشگر نیزم - یگردشگر نیآموزش و زم عت،یحفاظت از طب -

  یدانش آموز یتورها یو برگزار یگردشگر نیزم - یگردشگر نیو زم یآموزش همگان - رانیدر ا یشناخت

 یژئوپارکها یمعرف ژئوپارک، عنوان به منطقه کی یگذارنام و یمعرف یارهایمع: رانیا یهاپارك ژئو و یگردشگرنیزم یهاجلوه -

 چشم یتماشا یقطارها یانداز راه با ژئوپارکها طیمح حفظ - ژئوپارک کی عنوان به ونسکوی تیحما تحت مناطق مشخصات -رانیا

 .انداز

 ها،دهیپد به بیآس بدون دیبازد یهاروش ها،دهیپد از حفاظت تیاهم ها،دهیپد تیاهم. یگردشگرنیزم مناطق و منابع از حفاظت -

 ها،دهیپد از حفاطت مناسب یهاروش

 - نآ یپژوهش بعد و یگردشگر نیزم - یآموزش بعد از یگردشگر نیزم - یگردشگر نیزم صنعت ندهیآ: یگردشگر نیزم ندهیآ  -

 از یکی از دیبازد - جهان و رانیا در یگردشگر نیزم ندهیآ ینیب شیپ - آن توسعه یزیر برنامه و تیریمد اصول و یگردشگر نیزم

 رانیا یژئوپارکها
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یگردشگر نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geotourism 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یکیزیف یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد دادتع
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد
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 با ییآش   نا جهت ژئوپارک ای یگردش   گر نیزم منطقه کی از روزه کی ییص   حرا دیبازد کی حداقل انجام تیریمد و یزیر برنامه

 .یگردشگر نیزم یراهنما عنوان به کار مختلف یهاروش

 

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا زایو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 252 نور، امیپ دانشگاه انتشارات. سمیژئوتور، 1390.، ب صدر، یینکوب.،  لو،یعل حاج -1

 .صفحه 210 سمت، انتشارات ،یگردشگر نیزم یمبان، 1388.، ب صدر، یینکو -2

 .صفحه 520 ارس، یجارت آزاد منطقه سازمان ،یجهان سمیژئوتور، )ترجمه(، 1388.، ع زاده، نجف -3

 
4- Amrikazemi, A., 2010, Atlas of Geopark and Geotourism Resources of Iran, Geoheritage of Iran. 

Ministry of Industries and Mines, Geological Survey of Iran and National Geoscience Database of 

Iran, Tehran, Iran. 19. 

5- Dowling, R.K., and Newsome, D., 2006, Geotourism. Elsevier, 289 p. 

6- Chen, A., Lu, Y., Ng, Y.C.Y., 2015, The Principles of Geotourism. Springer, 281 p. 
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 : یهدف کل (الف

 .نیزم علوم در یآمار میمفاه و یمبان از استفاده

 :ژهیو اهداف( ب

 یها مدل ،یآمار نیزم محاسبات و یریگ نمونه ،یآمار یآزمونها ع،یتوز انواع یها یژگیو آمار، یاساس میمفاهترم با  انیدر پا دانشجو

 .باشد شده آشنا...  و عیتوز

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

  کیمار کالسآ ینظر یمبان -

ها،  عیانواع مختلف توز انس،یوار یهایژگیو ع،یتوز کی یمیترس شینما ع،یتوز کی یها یژگیآمار، و یاساس میمفاه ،ییآشنا -

 آمار  یآزمونها ون،یو رگرس یهمبستگ

 آمار  نیزمدر  یدیکل میآمار مفاه نیو زم کیآمار، تفاوت آمار کالس نیزم خچهیتار ،ییآمار، آشنا نیبر زم یاجمال یمرور -

 یو بزرگ یشناخت نیزم یها دهیپد ره،یذخ نیتخم ،یریسامانه نمونه گ یدر مسائل مربوط به محاسبه طراح عیمدل توز نقش -

 خطا 

 نما  رییتغ تیو عمل، اهم ینما در تئور ریینما، تغ رییهم تغ ،ییفضا ینما، همبستگ رییتغ -

 انسیوار ن،یتخم انسیقطعه، وار انسیوار ،یتوابع تصادف یرینتگرالگا یا هیناح یرهایمتغ فیتعر ،یا هیناح یرهایمتغ هینظر -

 . لیتعد ،یپراکندگ

 ،ینقطه ا ریغ یدر مورد نمونه ها یبعد کیمسائل  ،ینقطه ا یدر مورد نمونه ها یبعد کی، مسائل  یینما، آشنا رییتغ یمدلساز -

  یواقع یو نمونه ها ینقطه ا ینمونه ها ،یمسائل دو بعد

وابع محاسبه ت ،یخط یمعادلها ،یتوابع کمک یاضیر انیب ،یانتگرالها، توابع کمک میار متوسط نما، محاسبه مستقمقد محاسبه -

 به کمک جدول.  یبه کمک نمودار، محاسبه توابع کمک یکمک

  یپراکندگ انسیقطعه و وار انسیوار محاسبه -

  نیتخم انسیوار محاسبه -

  نیروشها تخم ریبا سا نگیجیکر سهیمقا یقطعه ا نگیجیکر ،ینقطه ا نگیجیکر نگ،یجیکر یهایژگیو نگ،یجیکر -

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .یآمار نیزم پرکاربرد و ینیع یها نیتمر و مسائل حل

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 آمار نیزم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geostatistics 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا و احتمالآمار   :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .تهران دانشگاه انتشارات آمار، نیزم، 1377.ا.، ع پاک، یحسن -1

 .تهران دانشگاه انتشارات ،یاکتشاف یهاداده لیتحل، 1381.ا.، ع پاک، یحسن -2

 .ریکب ریام دانشگاه شاراتانت  آمار، نیزم یمبان، 1373.، ح ،یمدن -3
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 : ی( هدف کلالف

 .یناسش نیزم در کینامیترمود علم کاربردو اصول با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو فاهدا( ب

 تعادل و طهامخلو خواص فازهاف رییتغ ،ییایمیش لیپتانس گازها، یکینامیترمود خواص ک،ینامیترمود نیقوان و اصول با ترم انیپا در دانشجو

 .دینما حل را مربوطه یها نیتمر بتواند و باشد شده آشنا ییایمیش

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 آن، در کینامیترمود گاهیجا و یمیش ک،یزیف علم یها شاخه فیتعر ک،ینامیمودتر علم فیتعر و یریگ شکل خچهیتار: اتیکل

 برگشت و تعادل آن، انواع و سیستم مولی، کمیتهای آن مقدار و ماده انرژی، واحدهای آن، انواع و انرژی آن، کاربردهای و ترمودینامیک

 نظر از ستمیس انواع(، کیاباتیآد و قیعا بسته، باز، یها ستمی)س یژانر و ماده نظر از ستمیس انواع ستم،یس: کینامیترمود فیتعار. پذیری

 (جمع قابل ریغ یرهایمتغ و حمع قابل یرهایمتغ0 ستمیس یرهایمتغ مکان، و زمان

زهای کامل، حالت گازها، حجم، فشار، دما، شرایط استاندارد، قانون صفر ترمودینامیک، قوانین گازها، معادلۀ حالت گا گازهایگازها:  خواص

 کامل، فشار بخشی و کسرمولی. 
 حجم و ثابت های بحرانی، معادلۀ حالت و اندروالس.  -واقعی، ثابت ها و معادلۀ حالت و ایریال، میعان، ایزوترم های فشار گازهای

ایی، آنتالپی، ظرفیت گرماول ترمودینامیک، بیان مکانیکی گرما، کار انبساطی، کارغیرانبساطی. کالریمتری،  قانونو روابط بنیادی:  مفاهیم

ی اتغییرات آنتالپی گرما و انتالپی گرما و آنپالپی. نس   بت به تغییرات دما، آنتالپی اس   تاندارد، آنتالپی تغییرات فیزیکی، آنتالپی واکنش   ه

نی، آزمایش ر انرژی دروهابر، وابستگی آنتالپی واکنشها به دما. توابع حالت، تغییرات د –شیمیایی، قانون هس، آنتالپی تشکیل، چرخه بورن 

شار پذیری هم دما رابطه بین ظرفیت  ساط حرارتی، تغییرات آنتالپی در حجم ثابت؛ ف ضریب انب شار ثابت؛  ژول، تغییرات انرژی درونی در ف

 های گرماییدر گازها و در حالت کلی. 

ر نتروپی تغییرات برگش  ت ناپذیر، آنتروپی تغییآنتروپی کل س  یس  تم، چرخۀ کارنو. آ ک،ینامیدوم ترمود قانوندوم ترمودینامیک:  قانون

 فازها، آنتروپی انبساط گازهای کامل، تغییرات آنتروپی نسبت به دما. آنتروپی استاندارد واکنش ها، قانون سوم ترمودینامیک. 

اس  تاندارد واکنش  ها، خواص  آزاد گیبس و ماکزیمم کار غیر انبس  اطی، انرژی آزاد گیبس و جهت واکنش ها، انرژی آزاد انرژیآزاد:  انرژی

 هلمهولتز، وابستگی انرژی آزاد گیبس به فشار.  –انرژی آزاد گیبس، رابطۀ گیبس 

 شیمیایی مواد خالص. پتانسیل شیمیایی مواد در مخلوط ها، فوگاسیته در گازهای واقعی.  پتانسیلشیمیایی:  پتانسیل

 شیمیایی، فاز دیاگرامها، شیب مرز فازها، تغییر فازهای درجه اول و دوم.  موادخالص، پایداری و پتانسیل تغییرفازهایفازها:  تغییر

ساده:  خواص دوهم، ترمودینامیک مخلوطها، اختالط  –مولی بخش  ی، انرژیهای آزاد مولی بخش  ی، معادلۀ گیبس  کمیتهایمخلوطهای 

هنری، انرژی آزاد اختالط دو مایع، امنزاج و بخش   ی،  گازهای کامل، پتانس   یل ش   یمیایی مایعات؛ قانون رائول،. محلولهای ایده آل، قانون

 محلولهای عادی و ترمودینامیک آنها، اکتیویته. 

 یشناس نیدر زم کینامیترمود :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Thermodynamics 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یدگرگون یشناس سنگ ،2 کیزیف ،2 یاضیر :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد
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شیمیایی:  تعادل واکنش  های ش  یمیایی و می نیموم انرژی آزاد، تغییرات انرژی آزاد واکنش نس  بت به تغییرات کمیت مواد.  جهتهای 

 یمیایی واکنش ها در نقطه تعادل، ثابت تعادل.   مفهوم تعادل و تغییرات انرژی آزاد واکنش، ترکیب ش
 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .نیزم علوم در پرکاربرد یکینامیترمود مسائل نیتمر حل

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .صفحه 301 سمر، نشر شناسان، سنگ یبرا ییایمیژئوش کینامیترمود یمبان، 1377.، م ،یئ سبزه -1

2-Atkins, P.W., 1995, PHYSICAL CHEMISTRY. Oxford University press. Oxford, England  

3- Bevan Ott, J., Boerio-Goates, J., 2000, Chemical thermodynamics:advanced applications. Elsevier 

science and technology books. 

4- Cemic, L., 2005, Thermodynamics in Mineral Sciences, An Introduction. Speringer-Verlag. 400p. 

5- Nordstrom, D. K. 2015, Geochemical thermodynamics, 2nd Ed. Blackburn press (Blackwell 

science). 

6-Philpotts, Anthony R., 1990, PRINCILES of IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY. 

Prentice Hall, New Jersey, USA. 

7- Will, T.M., 1998, Phase equilibria in metamorphic rocks: Thermodynamic background and 

petrological applications. Springer-Verlag. 315p. 

8- Zhang, Y., 2008, Geochemical kinetics.Princton university press, 661p. 
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 : ی( هدف کلالف

 . نیپؤوهش در علوم زم یو روشها اصولبا  انیکردن دانشجو آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 یجستجو ،یعلم معتبر مراجع رساله، و مقاله نگارش وهیش ،یعلم منابع پروهش، یروشها و اصول علم، فلسفه با ترم انیپا در دانشجو

 .باشد شده آشنا یپروهش تخلفات با برخورد نحوه و پژوهش اخالق و شیرایو و نگارش نییآ ،یسیون مرجع ،یعلم

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 در رانیا گاهیجا و علم دیتول امروز، یایدن در پژوهش نقش و تیاهم نادرست، و درست پژوهش پژوهش، اهداف پژوهش، فیتعر: اتیکل 

 پژوهش انواع -پژوهش مشکالت و موانع مسائل، ران،یا در و جهان در نیزم علوم گاهیجا علم، یجهان دیتول

 رانیا در و جهان در علم خیتار و علم فلسفه 

 ( ییدانش )مشاهده، اطالعات، داده، دانش، دانا تیریمد یمدلها 

 ( یفیو ک ی)کمّ یپژوهش علم یهاروش واصول و  ،یپژوهش علم یهایژگیو 

 زارشگ ارائه و نگارش ق،یتحق لیتکم(، ارشد رساله یشنهادیپ فرم لیتکم روش)آموزش  موضوع انتخاب شامل قیتحق مراحل نییتب 

 یدانیم و یشگاهیآزما یهاپژوهش و( یریگ)نمونه  هاداده و اطالعات یآور جمع یهاروش آموزشو علم،  یکسب آگاه یروشها 

 آنها  یاعتبار و اعتبارسنج ،یعلم داتیتول انواع 

 ژورنال و کتاب  یالملل نیناشران ب یمعرف -و جهان  رانیمنتشر شده در ا یشناس نیو مجالت زمبر کتابها  یلیتحل 

  سا هینما یو سازمانها هینما( ترز،یاسکوپوس، تامسون رو ماگو،یکننده ژورنال WOS  )... و 

 و  ریتاث بیضر فیتعرJCR ارهایمع گریو د 

 نتیپاورپو رینظ مربوطه یافزارها نرم با کار و یسازآماده نحوه نار،یسم ارائه اصول 

 (یپژوهش -یو علم ی)کنفرانس یعلم یسینو مقاله اصول 

 رمعتب یبگاهها و و جستجو یعلم یموتورها یمعرف و کیو منابع الکترون یاطالعات یهاگاهیپا نترنت،یا در نهیبه یجستجو اصول 

 ،نرم افزار  یرفدر متن و در بخش مراجع و مع یسیمرجع نو وهیانواع مراجع و ش منابعEndNote 

 یشناس نیزم پژوهش در خاص یروشها - یشناس نیزم یاطالعات یبانکها یمعرف 

 یآمار یروشها کاربرد - خطا منابع و ها داده یاعتبارسنج ل،یتحل 

 ارش، گز هی)اصول ته ازیموردن یتخصص و یعموم یافزارها نرم با کار ،یسینو گزارش اصول و یعلم اطالعات یسامانده و تیریمد

 (شیرایو و نگارش نییآ رساله، و نامهانیپا

 نیپژوهش در علوم زم روش :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Research Methods in Geological 
Sciences 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یمهندس یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد

 : ..............گریموارد د کارگاه   ناریسم  شگاهیآزما  یعلم سفر (:ازین صورت)در  یعمل یلیتکم آموزش نوع
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  یعلم جینتا یساز یتجارو ثبت اختراع و  یمعنو تیمالکبا اصول  ییآشنا. 

 یاز تقلب و سرقت علم یریجهت جلوگ یو آموزش اصول اخالق علم پژوهش اخالق 

 علوم وزارت 1393 سال مصوب یپژوهش تخلفات یبررس نحوه دستورالعمل با ییآشنا 

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .انیدانشجو به یسینو پروپوزال و یسینو مقاله نیتمر ارائه

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یراب ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 خوب پژوهش یروشها: شیآزما یطراح و پژوهش روش یکاربردها و یمبان، 1389.، ج ،یحامد -1

 نور امیپ دانشگاه م؟یکن قیتحق چگونه، 1383.ر.،  م یسرمد.، ا ،یفراهان.، ع صلحجو،.، ع زاده، میابراه -2

3- Katz, M.J., 2006, From research to Manuscript, Springer 

4- Blaxter, L., Hughes, C., and Tight, M., 2010, How to research. McGraw Hill 

5- Jackson, S.L., 2009, Research methods and statistics. Wadsworth Publication 
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 : ی( هدف کلالف

 .یشناس نیزم یتخصص یبا کاربرد و نحوه استفاده از نرم افزارها انیساختن دانشجو آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 و دباش شده آشنا یسشنا نیمختلف زم یدر شاخه ها پرکاربرد یتخصص یترم با کاربرد و نحوه استفاده از نرم افزارها انیدر پا دانشجو

 .دهد انجام را آنها یعمل یهانیتمر بتواند

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 یشناس نیمختلف زم یها طهیدر ح یو مدلساز انهیبر کاربرد را یا مقدمه -

 هاداده کیفیت کنترل و آماری محاسبات رقومی، هایداده اصلی انواع با آشنایی -

داده  یساز رهیو ذخ یسامان ده یای براو ساخت پایگاه داده (Excel)اکسل  ریسترده نظصفحه گ یاستفاده از نرم افزارها نحوه -

ر افزاها در نرمآورن رابطه دادهها، به دستو تحلیل اولیه داده رهیزلزله و غ ،ییایمیش زیآنال یمانند داده ها یشناس نیخام زم یها

 و ساخت فرمولهای تجربی.

 برداری و بیتینقشه گرافیکی افزارهاینرم با آشنایی و رکامپیوت در گرافیک بر ایمقدمه -

 Minitabو رسم نمودارها با استفاده از  یمقدمات لیتحل یها روش -

 Minpetرسم نمودارها با استفاده از  روش -

 ییمایژئوش ینمودارها یجهت طراح GCDkitو کار با نرم افزار  ییآشنا -

 Surfer, Geostatisticsاستفاده از  با یشناس نیزم یها داده لیحلت در آمار نیزم کاربرد ها، داده یمکان لیتحل -

 Surferافزار تراز در نرمهای همای و نقشهپایگاه داده ساخت -

 DigiDataافزار ها با استفاده از نرمداده سازیرقومی -

 LogPlotافزار شناسی با استفاده از نرمستونهای چینه رسم -

 JMicroVisionافزار ها با استفاده از نرمدو بعدی در مقاطع نازک و تحلیل داده شاخصهای یک بعدی و گیریاندازه -

بعدی لیتولوژی سازی سهای و مدلشناسی، نمودارهای نردهتراز، رسم مقاطع زمینهای همهای زیرسطحی، رسم نقشهبا گمانه کار -

 RockWorksافزار در نرم

 RockWorksافزار دی در نرمبعشناسی سازندها به صورت سهسطوح چینه رسم -

 RockWorksافزار شناسی در نرمبعدی چینهسازی سهای و مدلنمودارهای نرده رسم -

 ایو ساخت پایگاه داده RockWorksافزار در محیط صفحه گسترده نرم کار -

 RockWorksافزار ها در نرمادهای و ...( و نمودارهای مثلثی توزیع دای، ستونی، دایرههای مختلف توزیع داده )ستارهنقشه رسم -

 online mappingمفهوم  تال،یجید یشناس نیزم ینقشه ها هیته

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 یشناس نیزم یافزارها نرم :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Geological Softwares 

 واحد و درس عنو

  ینظر  هیپا یمهندس  یشناس نیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-ینظر  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 64 :ساعت تعداد
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 .نیزم علوم در پرکاربرد یافزارها نرم از کدام هر با یکاربرد و یعمل یها نیتمر انجام

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیلفعا

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 .1391. کشور یشناس نیزم سازمان انتشارات، 10کاینرم افزار ژئومت یآموزش یراهنما -1

 (. انتشارات دانشگاه تهران. کیستیآمار )ژئواستات نی، زم1392پاک، ع. ا.،  یحسن -2

 396 سوم، چاپ ،انتشارات دانشگاه تهران ن،یعلوم زم یافزارهانرم از یبرخ با ییآشنا، 1385.، ب باشکوه،.ر.، م ،ییرضا -3

 .صفحه

 . انتشارات آثار معاصر.RockWorksنرم افزار  ی، مبان1392ز.،  ا،ین یف.، اعلم یخیش -4

، انتشارات Arc GISافزار در نرم Geostatistical analystبه همراه آموزش ابزار  یآمار کاربرد نی، زم1394ا.،  ،یعصار -5

 .صفحه 584 راز،یارم ش

 476 باگران،ید یهنر یفرهنگ موسسه ن،یزم علوم و معدن یمهندس یافزارهانرم مجموعه، 1385.، ع ،یضرغام زادهیغن -6

 .صفحه

 .ریرکبیام دانشگاه انتشارات. ارآم نیزم یمبان، 1373.، ح ،یمدن -7

انتشارات دانشگاه  ،های وابسته، کاربرد نرم افزارها در زمین شناسی مهندسی معدن و رشته1398ح.،  ،یح.، مراد ،یمحسن -8

 صفحه.  424 نا،یس یبوعل

9- Chiles, J.P., Delfiner, P., 2012, Geostatistics modeling spatial uncertainty, (second edition). 

John Willy.  

10- De Paor, D.G., 1996, Structural Geology and Personal Computers, Pergamon press 

11- Dykes, J., MacEachren, A.M., and Kraak, M.J., 2005, Exploring geovisualization. Elsevier. 

12- Pflug, Reinhard, Harbaugh, J.W., (Eds.), 1992, Computer Graphics in Geology,Springer. 
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 : ی( هدف کلالف

 .یجهان شیگرما و یمیاقل راتییتغ یامدهایپ با انیدانشجو ساختن آشنا

 :ژهیو اهداف( ب

 شیب دیولت فسیلی، هایمصرف روزافزون سوخت ،یاز جامعه صنعت یناش یجهان شیو گرما یمیاقل راتییتغ یامدهایبا پ ترم انیپا در جودانش

 زینیگجای و مصرف در تجدیدنظر لزوم و هابومزیست و نیزم هوایی و آب شرایط رب هاآن اثرات و ایگلخانه گازهای و اکسیددی کربن اندازه از

 .باشد شده آشنا نوشونده و نو هایانرژی اب آن

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

 و ندهکن پایدار هایسازوکار ها،آن ایدوره تغییرات و گذشته هایاقلیم آن، رییتغ و اقلیم بر مؤثر عوامل آن، و اجزای میتعریف اقل :اتیکل

 ریتأث ،یجهان شیگرما عوامل و علل ،یجهان شیگرما زمین، کره نرژیا بیالن ،(هاآن عمل نحوه و ایگلخانه گازهای) قلیما دهنده تغییر

 یالخانهگ یگازها منابع نیمهمتر ،یجهان شیگرما در آن عملکرد و اهیس کربن ،یاگلخانه یگازها نیمهمتر م،یاقل رییتغ بر یجهان شیگرما

 .اهیس کربن و

 رییتغ ،یخشکسال و گرما موج ها،طوفان و آسا لیس یهاباران ها،خی ذوب اها،یدر آب سطح باالآمدن: میاقل رییتغ یامدهایو پ شواهد

 رییغت ها،یماریب و آفات ،ییغذا تیامن کاهش ها،بوم ستیز پذیریآسیب گیاهی، و حیوانی یهابومستیز خشکی، و دریایی هایبومزیست

 .دانشمندان دگاهید در میاقل

 آن یامدهایپ و یمیاقل راتییتغ کاهش یبرا توسعه درحال جهان در یضرور ییاجرا یاراهکاره و هااستیس: یمیاقل راتییتغ تیریمد

 .... و ساختمان نقل، و حمل صنعت، ،یانرژ یهانهیزم در

 مصرف، الگوهای تغییر و جمعیت گسترش صنعت، گسترش ط،یمح و بشرزاد کربن م،یاقل و کربن چرخه: میاقل رییو تغ یجهان توسعه 

 .است داده رخ جهانی مقیاس در آنچه ناخوشایند آثار فسیلی، هایانرژی مصرف روند

 قابل هایدانش و هاتکنولوژی ،موجود هایتکنولوژی در نظر تجدید به جهانی نیاز: آینده و حال گذشته، در مصرف و جمعیت

  آینده دهه چند بینیِپیش

 و نو هایانرژی ،گزینجای هایانرژی ،آینده هایسده و 21 سده پایان احتمالی هایدانش: تکنولوژی و دانش دور و نزدیک اندازچشم

  آینده در و کنون تا هاآن گسترش پتانسیل و شونده نو

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 .آن از یریجلوگ یها روش و مخرب اثرات ،یجهان شیگرما و یمیاقل راتییتغ باره در یآموزش یلمهایف شینما

 یجهان شیگرما و میاقل رییتغ :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
Climate change and Global 
Warming 

 واحد و درس نوع

  ینظر  هیپا یکیزیف یشناسنیزم :ازینشیپ دروس

  یعمل  یاجبار یتخصص  :ازینهم دروس

 2 :واحد تعداد
 

  یعمل-یرنظ  یاریاخت یتخصص

   نامهانیپا/  رساله 32 :ساعت تعداد
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 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ
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 : ی( هدف کلالف

 .آن یها و نواقص احتمالکمبود افتنی و ییدر مسائل اجرا خود یکارشناس دوره یعلم یها آموخته بردکار با انیجودانش ییآشنا

 

 :ژهیو اهداف( ب

-نیزم با مرتبط یهاشرکت و ها)سازمان ییخود در حل مسائل اجرا یدوره کارشناس یعلم یها آموخته برددوره با کار انیدانشجو در پا

 یهاآموخته قیو با تطب ردیکار بگ بهخود را در عمل  یدوره کارشناس دروس یهاآموخته که یاگونه به باشد شده آشنا( معادن و یشناس

 .ها بکوشدرا درک و در برطرف کردن آن آن یها و نواقص احتمال، کمبودکار طیمح یازهاین با خود

 : هاسرفصل ای مباحث( پ

شجو ست موظف دان ستاد کی نظر ریز ا شگاه از ماراهن ا ست کی و لیتحص محل دان  از یکی در ساعت 230 حدود یکارآموز محل از سرپر

 یتخصص کار انجام یبرا الزم یآمادگ تا ردیبگ کار به عمل در را خود یکارشناس دوره یهاآموخته ن،یزم علوم با مرتبط یکاربرد یهاطیمح

شجو دوره انیپا در. دینما کسب را ست موظف دان ش گروه توسط شده هیته فرمت قالب در را خود یوزکارآم گزارش ا  از پس و هیته یآموز

 یبرا درصد 25 کار، گزارش یمحتوا یبرا درصد 50: شامل درس نمره. دهد راهنما استاد لیتحو ،یکارآموز محل مسئول و سرپرست دییتأ

 .است یکارآموز سرپرست نظر یبرا زین درصد 25 و راهنما استاد نظر

 

 :هدف و محتوا با متناسب یریادگی و سیتدر یراهبردها( ت

 دروس یها آموخته از و بگذراند کارگاه در دوره تمام دانش  جو که ش  ود تالش....(  و معدن جاده، تونل، س  د،) یکارآموز طیمح به بس  ته

 .ببرد را بهره حداکثر خود یکارشناس

 : (یشنهادی)پ یابیارزش یراهبردها( ث

 درصد...    سالمین طول در یکالس یهاتیفعال

 درصد...      سالمین انیپا آزمون

 ارائه:  یبرا ازیو امکانات مورد ن زاتی( ملزومات، تجهج

 

 : یشنهادی( فهرست منابع پچ

 

 یکارآموز :یفارس به درس عنوان

 به درس عنوان

 :یسیانگل
internship 
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