
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

  

 

  
    

  

  

  



 
 

 

 
 

 

        

 

 (علًم زميه مجمًعٍ) مباحث وام دريس ردیف

 تخققی ػٍَ٘ی ٗ صتاُ 1
، ىغت،، ٗاگاتاُ   (very-enough-too-such-soقي٘د ٗ ميَات ستظ، قي٘د مَی )  اعٌ ٗ اّ٘اع آُ،

 تخققی )دسك ٍغية(

2 
ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  سع٘ب

 ٕاي سع٘تی عْگ

 ،ػَتق دسيتا   ٕاي مشتْاتٔ ٍْاعق مٌ ٍحيظ ،ياٍْاعق ػَيق دس مشتْاتٔ سع٘تات ،تاف، ٗ سع٘تات آٗاسي

 ٕاي سع٘تی تؼشيف سخغاسٓ ٗ ٍحيظ

 ٕاي صيشصٍيْی آب 3
 آتخ٘اُ، اّ٘اع ٍتخيخو، ٍحيظ ٗ آب فيضينی خق٘فيات صٍيْی، صيش ٕاي آب إَي،

 ٍْاعق آتخ٘اُ، ٍحيظ سع٘تی خق٘فيات ٕا، آتخ٘اُ ؽيَيايی ٗ فيضينی خق٘فيات

 .تشّ٘ىی ٍؼادىٔ خاك،

 ؽْاعی ايشاُ صٍيِ 4
ُ   ٗيژای ،ؽْاعی ايشاُ جايگآ صٍيِ ُ   افي٘ىيت،  ،ديشيْتٔ جغشافيتايی ايتشاُ     ،ٕاي پ٘عتتٔ ايتشا  ،ٕتاي ايتشا

 ٕاي ايشاُ اغو

 ؽْاعی ّف، صٍيِ 5

 ،ااصٕتاي صيشعتغحی   ،ٕا خ٘اؿ فيضينی ٗ ؽيَيايی ٗ ٍْؾأ ٕيذسٗمشتِ ،عياالت ٗ ؽشايظ صيشعغحی

ً    ،ّف، خاً ،مشتْیااصٕاي غيش ٕيذسٗمشتْی ٗ ااصٕاي ٕيذسٗ اّت٘اع   ،ٍْؾاء آىی ٗ غيشآىتی ّفت، ختا

ً  ،ػْافش فشػی دس ّف، خاً ،ػَذٓ ّف، خاً سفتتاس فتاصي    ،داشعتاّی ّفت،   ،خ٘اؿ فيضينی ّف، ختا

 ٕا ٗ عايش عياالت ٍخضُ ٕيذسٗمشتِ

 ٍ٘ض٘ع گئ٘ؽيَی  ،اتَغفش  ،عاختاس ٗ تشمية صٍيِ گئ٘ؽيَی 6

 ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  عْگ 7
ِ   تاف، ٗ عتاخ، عتْگ    ،ّی ٗ اعتفادٓ اص قاُّ٘ فاصٕااقغاً داشا٘ ٕتاي سعت٘تی،    ٍحتيظ  ،ٕتاي آرسيت

  ٕاي سع٘تی تْذي  عْگ دياگّض ٗ عثقٔ

 شٕا(فٕا )غيشفشاٍيْي ٍينشٗفغيو ديشئْ ؽْاعی 8

 ؽْاعی ٍْٖذعی صٍيِ 9
 ،ٕتا  ختاك  تْتذي  سدٓ ،خق٘فيات فيضينی خاك َا: خصًصيات فيسیكي ي َيدريليكي خاك

 ؽْاعی خاک تْذي ٍْٖذعی ٗ صٍيِ ، عثقٔجشياُ آب دس خاك ،ٕا يَيايی خاكخق٘فيات ؽ

 ؽْاعی عاختَاّی صٍيِ 11

 ،تْؼ ٗ دايشٓ ٍت٘س  ،ٍحاعثٔ تْؼ ،ٕاي تْؼ ٍؤىفٔ ،ّيشٕٗاي خاسجی  ،ٕاي افيی تْؼ ،تؼاسيف تىش:

 ٕا تيض٘ي تْؼ ٗ ٗضؼي، آُ دس عْگ

ػ٘اٍتو ٍت٘ ش تتش تغييتش      ،فتاس ٍ٘اد دس ٍقاتو تتْؼ س ،اّ٘اع تغييش ؽنو ،تؼاسيف تغيير شكل )ياتىش(:

 دايشٓ ٍ٘س ٗ تغييشؽنو  ،ٕا ؽنو عْگ

 ٕاي سع٘تی ٕا ٗ ٍحيظ عاختَاُ ؽْاعی چئْ 11

 ؽْاعی اقتقادي صٍيِ 12

 ،اّ٘اع ٍؼذّی رخايش ٌٍٖ اؽناه ٍؼذّی، ٍْاتغ ٗ رخايش تْذي )تقغيٌاقتصادي شىاسي زميه مباوي

 تؾنيو دس ٍ٘ ش ػ٘اٍو )تشسعیمعدوي  ذخایر تشكيل وحًٌ ايش( رخ عاخ، ٗ تاف، ٍيضتاُ، عْگ

 ٍْاعة ٕاي عاختَاُ ، ٕا مَپينظ پايذاسي دس ٍ٘ ش ػ٘اٍو ٍؼذّی، ٍ٘اد ٍْؾا ٍؼذّی، رخايش

 دگرساويّاپايذاس(  ٕاي ايضٗت٘پ  ثات، تا ٕاي )ايضٗت٘پَا ایسيتًپرخايش(  تؾنيو جٖ، تٔ

 داشعاّی اّ٘اع ٗ داشعاّی ّ٘ع ٗ ؽذت دس ٍ٘ ش ٍو)ػ٘اپاراشوسي  تًالي ي دیًارٌ َاي سىگ

 عْجی( حشاست ٕاي سٗػ ٗ دسايش عياالت )اّ٘اعسيال َاي اوكلًزیًن اي( ٍْغقٔ عاخ، ٕا،

 عيو ،آتؾفؾاُ ،صىضىٔ ،مييات ؽْاعی صيغ، ٍحيغی صٍيِ 13

 1آزمًن 



 

 
 

 

 

 مباحث ) مجمًعٍ علًم زميه( وام دريس ردیف

 ، ىغ،، ٗاگااُ تخققی )دسك ٍغية(ٕا ، تغاتق فاػو ٗ فؼو، صٍاُجَئايش، ستظ دٗ ضَ تخققی صتاُ ػٍَ٘ی ٗ 1

2 
ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  سع٘ب

 ٕاي سع٘تی عْگ

ٕتاي   ٍحتيظ  ،فتحشايی  ،جتزس ٗ ٍتذي    ،اي ٕاي دسياچٔ ٍحيظ ،ٕا ٍخشٗط افنْٔ ،سع٘تی ٕاي عاختَاُ

 اي سٗدخأّ

 ق٘اّيِ آتگزسي، ضشية ٕيذسٗىينی، ٕذاي، داسعی، قاُّ٘ صيشصٍيْی، آب جشياُ اف٘ه ٕاي صيشصٍيْی آب 3

 .صٍيْی صيش آب تشاص ٕاي ّقؾٔ صيشصٍيْی، آب حشم،

 سخذادٕاي صٍيِ عاختی ايشاُ ،ٕاي افيی سع٘تی، عاختاسي ايشاُ پْٖٔ ؽْاعی ايشاُ صٍيِ 4

 ؽْاعی ّف، صٍيِ 5
 ،اي سعت٘تی عتْگ ٍْؾتأ   ٕت  ٍحتيظ  ،oil shaleٕاي ّفتتی   ؽيو ،اسصياتی عْگ ٍْؾأ ،ّف، ٍادٓ آىی تا

 ٍٖاجشت ّف،  ،اتٔ دسيايیْٕاي ٍْؾأ مشت عْگ ،ؽْاعی عناّغی چئْ

 چشخٔ گئ٘ؽيَيايی ،گئ٘ؽيَی ايضٗت٘پی ،صٍيِ دس استثاط تا ميٖاُ گئ٘ؽيَی 6

 ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  عْگ 7
ّ٘ی، صُٗ ّ٘ی، ايضٗاتتشاد، سخغتتاسٓ دسجتتات داشاتت ّ٘ی ٗ تيتت   ٕتتاي داشاتت ّ٘ی  ٕتتاي داشاتت  ،ٕتتاي داشاتت

ذي عْگ سدٓ ٔ ،ٕاي آرسيِ ْت ٗاسي دّا ٘تات آ ٗاسي ٗ سع ٘تات عيييغی آ  سيض   سع

 ٕا مشٗفغيواٍ ديشئْ ؽْاعی 8

 ؽْاعی ٍْٖذعی صٍيِ 9
 آصٍايؾات خاك، تشؽی ٍقاٍٗ، خاك، تشامٌ ّؾغ،، خاك، ت٘دٓ دس تْؼ :مکاویک خاک

 .خاك االسضی تح، ؽْاعايی خاك، ٍناّيل

 ؽْاعی عاختَاّی صٍيِ 11

ٗماس چتيِ  عتاص  ،ٕتا   تْذي چيِ اّ٘اع چيِ ٗ عثقٔ ،ٕا ٕاي ْٕذعی چيِ ػْافش ٗ ٗيژای ،تؼاسيف :اه چیه

 خ٘سدای دس فحشا چيِ ،خ٘سدای

 ٕا عاصٗماس ؽنغتگی ،ٕا تْذي ؽنغتگی عثقٔ ،تؼاسيف :ها شکستگي

 ٕا تؼييِ عِ ّغثی ٗ ٍغيق، ّاپي٘عتگی ؽْاعی چئْ 11

 ؽْاعی اقتقادي صٍيِ 12

ُ  پت٘سفيشي،  ٍتظ  )ماّغاسٕايپًرفيري كاوسارَاي  ماّغتاسٕاي  پت٘سفيشي،  قيتغ  پت٘سفيشي،  ٍ٘ىيثتذ

 ٍتظ،  ّينتو،  عت٘ىفيذ  مَتاتييتی  ٍااَتايی،  عت٘ىفيذي  )ماّغتاسٕاي ماگمایي كاوسارَايتْگغتِ( 

ِ  اشٗٓ ػْافش إِٓ، ّينو، ٓ  ّينتو  ٗ ٍتظ  ماّغتاسٕاي  ،(PGE)پالتتي  ّفت٘ري،  ٕتاي  عتْگ  تتا  َٕتشا

 كاوسارَاي(  ٕا الٍپشٗئي، ٗ ٕا ميَثشىي، دس اىَاط ماّغاسٕاي ،ٕا مشتْاتي، مشًٗ، ماّغاسٕاي

 ماّغاسٕاي عال،اّ٘اع )ماّغاسٕايترمال اپي كاوسارَاياعناسُ(  ماّغاسٕايظ اّ٘اع )اسكارن

 اشٍاتی( ٕاي ٍحي٘ه دس عال ّؾيْی تٔ ٗ حَو چگّ٘گی تشٍاه، اپی عالي ٌٍٖ

 ع٘احو ،ّؾغ، صٍيِ ،اي ٕاي دأٍْ ّاپايذاسي ؽْاعی صيغ، ٍحيغی صٍيِ 13

 2آزمًن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث ) مجمًعٍ علًم زميه(

 2ٗ1ٕاي  ٍجَ٘ع ٍثاحث آصٍُ٘

 

 3آزمًن 



 

 

 

 

 (علًم زميهمجمًعٍ  مباحث )  وام دريس ردیف

 تخققی صتاُ ػٍَ٘ی ٗ 1
ٌ  modalافؼاه ) ٗ (، ٍؼيً٘ ٗ ٍجٖ٘ه، جَالت ٍشمة م٘تآ، ّقو ق٘ه ٍغتقيٌ ٗ غيتش ٍغتتقي اگاتاُ  ، ىغت،، 

 تخققی )دسك ٍغية(

2 
ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  سع٘ب

 ٕاي سع٘تی عْگ

سع٘تات آٗاسي ٍْتاعق   ،دىتايیٗ ٕاي حذ ٗاعظ  ٍحيظ ،رسات تؾنيو دْٕذٓ سع٘تات ،فشآيْذٕاي سع٘تی

 ػَيق دسيا

 ٕاي صيشصٍيْی آب 3

 سٗاتتظ  پَپتاگ،  ايؼاصٍت  ٕيذسٗىينی تتا  خق٘فيات تؾخيـ  :پمپاا(   های ایش)آزم  انًخصًصیات هیذريلیکي آبخ

 دس آتگزسي ٗ رخيشٓ ضشية چآ، ٍحاعثات اف، ٍجاصي، چآ عيغتٌ چآ، حفش صٍيْی، صيش آب جشياُ

 .پَپاگ ٕاي آصٍُ٘

 پاىي٘صٗئيل دس ايشاُ   ،شماٍثشيِ دس ايشاُپ ؽْاعی ايشاُ صٍيِ 4

 ؽْاعی ّف، صٍيِ 5

ُ ٕتاي پايتذاس متشتِ ٗ     ايضٗت٘پ ،ٕٓاي ٍغاىؼٔ ٍغض سٗػ ،عْگ ٍخضُ ٔ فؾتاس   ،امغتيژ ٓ   ٍ٘ئيْت  ،تضسيتق جيت٘

خ٘اؿ  ،ٕاي سعی تخشيثی ٗ دسجاصا دس ٍخاصُ ماّی ،ٕا دس ٍخاصُ اّ٘اع عيَاُ ،پتشٗاشافی تشميثی ٍخاصُ

ٓ  ،استثاط تخيخو ٗ ػَق ،اّ٘اع افيی تخيخو ،تخيخو ،ٕاي ٍخضّی فيضينی عْگ ايتشي تخيختو دس    اّتذاص

ُ   ،فامت٘سٕتاي مْتتشه مْْتذٓ تشاٗايتی     ،اّ٘اع تشاٗايی ،تشاٗايی ،آصٍايؾگآ اّت٘اع ٍختاصُ    ،تشؽتذای ٍختاص

ّفتگيشٕا، اّت٘اع    ،ٕا عْگ اّ٘اع تخيخو دس ٍاعٔ ،ٕا عْگ تْذي ٍاعٔ عثقٔ ،عْگی ٍخاصُ ٍاعٔ ،مشتْیٕيذسٗ

٘    پ٘ػ عتْگ، اسصيتاتی پت٘ػ عتْگ     ،شتْیت٘صيغ ّف، دس ٍخاصُ ٕيذسٗم ،ّفتگيشٕا ػ ٕتا، خق٘فتيات پت

 ٕا دس امتؾاف عْگ اسصياتی ت٘اّايی پ٘ػ ،ل ٗ تضسگٕا دس ٍقياط م٘چ عْگ

ٗ عْگ گئ٘ؽيَی 6  ٌ َاتيغ ٗ عْگ  ،ٕاي آرسِي ٍاا ٘تگزاسي  ٘تی سع َيايی ،ٕاي سع ؽي ذي گ٘ئ ُ فشآْي ٘ا ٔ ػْ ّ٘ی ت  داشا

 ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  عْگ 7
ٔ   ٕتا ٗ ٍتزاب   سٗاتتظ فاصٕتا دس عتييينات    ،ٕاي داشاّ٘ی تاف، ٗعاخ، دس عْگ ايی ؽْاعت  ،ٕتاي عتييينات

 ٕا  ٕا ٗ چذُ عْگ ٕا، صغاه فغفاتداس سع٘تی،  ٕاي إِٓ آسم٘صٕا، عْگ

 ٕا )فشاٍيْيفشٕا(، تخؼ اٗه ٍينشٗفغيو ديشئْ ؽْاعی 8

 ؽْاعی ٍْٖذعی صٍيِ 9
 ٗيژاتی  دس عتْگ،  ؽنو تغييش ٗ تْؼ عْگ، ٍْٖذعی تْذي سدٓ ٕا، عْگ ٍناّينی سفتاس :سىگمکاویک 

 عْگ ٍناّيل آصٍايؾات ٕا، عْگ ٕيذسٗىينی ٕاي

 ؽْاعی عاختَاّی صٍيِ 11

 ؽْاعی ٕاي صٍيِ تا پذيذٕٓا   استثاط دسصٓ ،ٕا تْذي دسصٓ عثقٔ ،تؼاسيف :ها درزٌ

ٔ  ،ٕا ٕاي ْٕذعی اغو  ػْافش ٗ ٗيژای ،فتؼاسي :ها  گسل ٘اع اغو ٗ  عثقت تذي اغتو   ّا  ،ٕتا   عتاصٗماس اغتو   ،ٕتا  ْت

 ٕاي ٌٍٖ ّاؽی اص اغيؼ ذيذٓپ ،ٕا تحييو اعتشي٘اشافی اغو ،ٕا دس فحشا اغو

 ؽْاعی، ٗاحذ مشّٗ٘اعتشاتيگشافی، ٗاحذ تاي٘اعتشاتيگشافی ٗاحذٕاي ىيت٘اعتشاتيگشافی، ٗاحذ صٍاُ صٍيِ ؽْاعی چئْ 11

 ؽْاعی اقتقادي صٍيِ 12

دس  سٗي ٗ عشب ماّغاسٕاي تْذي )سدٓرسًبي  فرم استراتي ي استراتي باود كاوسارَاي

 ٍظ اي الئ ٗ ؽيَيايی سع٘تی ماّغاسٕاي فشً، اعتشاتی ع٘ىفيذي ايماّغاسٕ ٕاي سع٘تی، عْگ

(SCDS) اي  تًدٌ سًلفيد كاوسارَاي ) اٗساّيً٘ ماّغاسٕاي صاٍثيا، م٘پفشؽيفشٗ ٍظ ، مَشتْذٕاي

 م٘سٗم٘، ّ٘ع اي ت٘دٓ ع٘ىفيذ ماّغاسٕاي اي، ت٘دٓ ع٘ىفيذ ماّغاسٕاي ٍْؾايی ٕاي ٗ ٍذه تْذي )سدٓ

 ؽيَيايی ٗ سع٘تی )ماّغاسٕاي  رسًبي كاوسارَاي ( اشٍاتی ماّغاسٕاي تؾی، پشماٍثشيِ ٗ قثشط،

 تثخيشي، ماّغاسٕاي فغفات، ماّغاسٕاي اي، الئ سع٘تی إِٓ ماّغاسٕاي آىٍ٘يْيً٘، ٍْگْض، إِٓ،

 ٍناّينی( فشآيْذٕاي اص حافو ماّغاسٕاي ٗ تي٘گئ٘ؽيَيايی سع٘تی ماّغاسٕاي

 ٕ٘ا  ، داشاّ٘ی مشٓ صٍيِ ٗ آى٘دای، ٍ٘اد ٍؼذّیپغَاّذٕا ،ٍْاتغ اّشگي ،ؼذّیٍ٘اد ٍ ؽْاعی صيغ، ٍحيغی صٍيِ 13

4آزمًن   



 

 

 
 

 

 

 مباحث ) مجمًعٍ علًم زميه( وام دريس ردیف

ٗاگااُ تخققی )دسك ٍغية(اي جَئ پيچيذٓ، ماستشد فؼو دًٗ، ػثاست ٗففی، حشٗف اضافٔ، افؼاه دٗ مئَ تخققی صتاُ ػٍَ٘ی ٗ 1  ، ىغ،، 

2 
ٗ پتشٗى٘گي ؽْاعی  سع٘ب

 ٕاي سع٘تی عْگ
 جضايش عذي ،ٕا سيف ،اي ٗ يخچاىی يا قاسٓ ٕاي غيش دسيايی ٍحيظ ،ٕاي سع٘تی تْذي عْگ عثقٔ

 ٕاي صيشصٍيْی آب 3
 آب ٍْتاتغ  ٍقتْ٘ػی، امتؾتاف   تغزئ صٍيْی، صيش ٕاي آب ٍذه ؽيشيِ، ٗ ؽ٘س آب ٍشص آب، ؽيَيايی خق٘فيات

 .ّگاسي چآ ٗ حفاسي امتؾافی ٍغاىؼات گئ٘فيضينی، تٍغاىؼا ، ؽْاعی آب ٍغاىؼات صٍيْی، صيش

 عْ٘صٗئيل دس ايشاُ ،ٍضٗصٗئيل دس ايشاُ ؽْاعی ايشاُ صٍيِ 4

 ؽْاعی ّف، صٍيِ 5

َّ٘داسٕتاي ٍقاٍٗت،    ،پتاّغيو خت٘دصا  ،ٍثاّی َّ٘داسايشي ،ّگاسي چآ  ،او حفاسي ،اّ٘اع حفاسي ،ٕاي امتؾاف سٗػ

ٔ  ،تٔ ؽاٍو َّ٘داس چگتاىی، ّت٘تشُٗ ٗ فت٘تی   َّ٘داسٕاي سادي٘ امتي٘ي ،اىنتشينی ٕتا ٗ ٍقتاعغ ػشضتی ٍتتذاٗه دس      ّقؾت

ٔ  ،ٕاي ٕتٌ ضتخاٍ،   ّقؾٔ ،ٕاي ماّت٘سي عاختَاّی ّقؾٔ ،ؽْاعی ّف، صٍيِ ٓ   ّقؾت ٍناّيغتٌ ّيشٕٗتاي     ،اي ٕتاي سخغتاس

ُ ٍناّيغٌ  ،ٍحشك ٗ اّ٘اع تاصياف، دس ٍخاصُ ٕيذسٗمشتْی اّيغتٌ  ٍن ،ٍناّيغتٌ ساّتؼ ت٘عتظ مالٕتل اتاصي      ،آتتشا

تتا يش عتاختاس ٍْافتز     ،تاصياف،  اّ٘ئ ٗ اصديتاد تاصيافت، ّفت،    ،ٍناّيغٌ ساّؼ ٍشمة ،صٕنؾی  قيی ،ساّؼ ااص ٍحي٘ه

ٍحاعتثٔ صُٗ   ،ضتشية تاصيافت،   ،ٍحاعثٔ ّف، ٗ ااص دسجتا  ،ٍحاعثٔ رخيشٓ ٕيذسٗمشتِ ،ٍخضُ تشسٗي ضشية تاصياف،

ٕاي داخيی يا   ح٘ضٔ ،اي پايذاس ٕاي ٍشتثظ تا ففحات قاسٓ ح٘ضٔ ،ٕاي سع٘تی ٕا دس ح٘ضٔ ٕيذسٗمشتِ  ،ت٘ىيذ خاىـ

ٕاي  اّ٘اع اغتشػ ،دىتإا ،ٕاي فشٗپيچؾی ح٘ضٔ ،ٕاي حاؽئ َٕگشا  ح٘ضٔ ،ٕاي حاؽئ ٗااشا  ح٘ضٔ ،دسُٗ مشاتّ٘ی

 ٕاي ّفتی ايشاُ ياتی عاصّذاسص ،ٕا او افؾاُ ،ٕاي عغحی اغتشػ ،ّفتی

 ٍإي، تي٘عفش ،ٍإي، ٕيذسٗعفش ،اتشٍ٘ديْاٍيل ٗ ؽيَی تي٘سٕ گئ٘ؽيَی 6

 ؽْاعی ٗ پتشٗى٘گي  عْگ 7
ٕتاي   ٕتاي ّاٍگتزاسي عتْگ    سٗػ ،ٕتا  ٕاي آرسيِ ٗ الٍپشٗفيشٕا ٗ الٍپشٗئي، اقغاً عْگ ،ٕاي داشاّ٘ی اقغاً عْگ

 ع٘تی

 تخؼ دًٗ ،)فشاٍيْيفشٕا( ٕا نشٗفغيويٍ ديشئْ ؽْاعی 8

 صٍيْی صيش فضإاي ٗ وتّ٘ ، عذ دأٍْ، پايذاسي ؽْاعی ٍْٖذعی صٍيِ 9

 ؽْاعی عاختَاّی صٍيِ 11

ايشي  اّذاصٓ ،ؽْاعی ٕاي صٍيِ ٕا تا عايش عاخ، ساتغٔ خغ٘اسٓ ،ٕاي خغی  تْذي عاخ، عثقٔ ،تؼاسيف اوتظام خطي:

 ٕاي خغی عاصٗماس اّتظاً ،ٕاي خغی  اّتظاً

اؽن٘ب صٍيِ  ،ٕاي ٌٍٖ ايشاُ ّاپي٘عتگی ،ٕا ػالئٌ ؽْاعايی ّاپي٘عتگی ،ٕا اّ٘اع ّاپي٘عتگی ،تؼاسيف :ها واپیًستگي

 عاختی

ِ   ،تؼاسيف :گىبذهای ومکي ٍشاحتو تؾتنيو    ،اْثتذ َّنتی   ٕتاي ٍختيتف   تختؼ  ،سخَُْ٘ اْثذٕاي َّنی دس عتغ  صٍتي

 ؽْاعی عاختَاّی ٕاي صٍيِ ، ّقؾٔاْثذٕاي َّنی ايشاُ ،ٕاي َٕشآ اْثذٕاي َّنی عاخ، ،اْثذٕاي َّنی

 ؽْاعی ّگاسي، فاصٕاي مٕ٘ضايی، دٗساُ صٍيِ  ، عناّظ چئّْگاسي ْٔتغاتق چي ؽْاعی چئْ 11

 ؽْاعی اقتقادي صٍيِ 12

 ( تشّٗتضاد  عتاصي  غْتی  إِٓ، ٕاي التشي، التشيتی، ّينو ت٘مغي،، )ماّغاسٕاي ًَازدگي از حاصل كاوسارَاي

 ٍحتيظ  صيغت،  ا تشات  فتْؼتی،  ٕاي عْگ ٗ ٕا ماّی )فلسي غير ي فلسي كاوسارَاي -دگرگًوي كاوسارَاي

 باا  كاوسارساازي  ارتباا   ) داس فغفات ٕاي عْگ ٗ ٕا تثخيشي سعی، ٕاي ماّی ٍؼذّی، ٍ٘اد فشآٗسي ٗ اعتخشاج

 ٕتاي  اغتو  تا ٍشتثظ ماّغاسٕاي تشخ٘سد، ٍْاعق تٔ ٍشت٘ط ماّغاسٕاي ٗييغُ٘، چشخٔ ٍشاحو(يرقي ساخت زميه

 ایران ارَايكاوس شىاسي، زميه زمان در زایي كاوٍ ٕا(  خغ٘اسٓ ٗ داشؽنيی

 ، آى٘دای ٗ فشعايؼ خاكفشعايؼ خاك ،ؽْاعی پضؽنی صٍيِ ،ٍْاتغ آب ؽْاعی صيغ، ٍحيغی صٍيِ 13

 5آزمًن 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث ) مجمًعٍ علًم زميه(

 5ٗ  4ٕاي  ٍجَ٘ع ٍثاحث آصٍُ٘

 

 6آزمًن 



 

 

 

 
 

 زبان )عمًمی ي تخصصی(:    
  Essential geology ـ4پيرٍز هرتضي ،ضٌاسي زهيي تخصصي زباىـ Understanding Earth 3 ـphysical geology 3ـ 2ـ متاب هذرساى ضريف1   
 sedimentary (Taker) ـ5   

 : هاي رسًبی پتريلًژي سىگي  شىاسی رسًب   
 متاب ـ 4حرهي ٍ اسذا... هحبَبي هَسَي هَريس.اي.تامر،ترجوِ:، سٌگ ضٌاسي رسَبيـ 3رضا هَسَي حرهي، سيرسَب ضٌاـ 2ـ متاب هذرساى ضريف1   
  رسَل اخرٍي  ترجوِ: ادٍارد.جي.تاربَك ٍ فردريل.ك.لَتگي،، هباًي زهيي ضٌاسيـ 4 پَر هٌْذس اّري، ضٌاسي داًطگاُ علَم پايِ داهغاى رسَب   
 ضٌاسي اّري  ـ رسَب6ضٌاسيف هعتوذ  ـ رسَب5  

 آب هاي زيرزميىی:    
 ّاي زيرزهيٌي، هحوذ ًخعي هباًي آبـ 3 دمتر صذاقت، آبْاي زير زهيٌي ـ2ـ متاب هذرساى ضريف 1   

 شىاسی ايران:  زميه   
 آقا ًباتي ،ايراى زهيي ضٌاسيـ 4دمتر درٍيص زادُ  ،زهيي ضٌاسي ايراىـ 3 ضٌاسي ايراى تاليف خسرٍتْراًي ـ زهيي2 ـ متاب هذرساى ضريف1   
 ضٌاسي ايراى آقاًباتي  ـ زهيي5    

 شىاسی وفت:  زميه   
 ضٌاسي ًفت  ـ زهيي4ضٌاسي ًفت تاليف ريچارد سلي، ترجوِ سرٍش هذبري  هييـ ز3 ضٌاسي ًفت تاليف هحوذرضا رضايي يزهي ـ2 ـ متاب هذرساى ضريف1   
 تأليف صيرفياى   

 ژئًشيمی:    
 ـ شئَضيوي رسَبي دمتر هحوذ حسيي آدابي3 براياى هيسَى ترجوِ فريذ هُر اصَل شئَضيويـ 2 فـ متاب هذرساى ضري1   

 : ي پتريلًژي شىاسی سىگ   
  ،سٌگ ضٌاسي رسَبيـ 4 زادُ ضٌاسي دگرگًَي تاليف دمتر علي درٍيص سٌگ ـ3 سيذ هسعَد ّوام دمتر ررييآسٌگ ضٌاسي  ـ2ضريفـ متاب هذرساى 1   
 ّاي آرريي  ي سٌگـ پترٍگرافي ٍ پترٍلَش7 ضٌاسي آرريي تاليف دمتر علي درٍيص زادُ سٌگ ـ6 دمتر سحابي ،سٌگ ضٌاسي رسَبي ـ5 هَريس.اي.تامر   
 ضٌاسي تاليف رضا هَسَي حرهي ـ رسَب9 ضٌاسي رسَبي تاليف فريذٍى سرابي ـ سٌگ8 ٍزيري ٍ علي احوذي تاليف حسيي هعيي   

 شىاسی:   ديريىه   
 دمتر عسيس اهلل طاّري ،ديريٌِ ضٌاسي ُجسٍ ـ3 دمتر خسرٍتْراًي ،ديريٌِ ضٌاسيـ 2 ـ متاب هذرساى ضريف1   

 شىاسی مهىذسی:   زميه   
 ضٌاسـي   زهيي ـ4اپَر طاحًَي ـ هناًيل خاك تاليف داس ترجوِ ض3ضٌاسي هٌْذسي تاليف دمتر هحوذحسيي قبادي ـ هباًي زهيي2 ـ متاب هذرساى ضريف1

 ًاصر حافظي هقذس ضٌاسي هٌْذسي تاليف دمتر زهييـ  5 ٍ شئَتنٌيل تاليف دمتر غالهرضا خاًلري هٌْذسي

 شىاسی ساختماوی:   هزمي   
 دمتر  ،زهيي ضٌاسي ساختواًي ـ4 دمتر پَر مرهاًي ،زهيي ضٌاسي ساختواًي ـ3دمتر الياسي ،درسي( ُزهيي ضٌاسي ساختواًي )جسٍـ 2ـ متاب هذرساى ضريف 1   
  سازهاى زهيي ضٌاسي ،هْذي علَي   

 شىاسی:  چيىه   
زيري طاّري جعفرياىاصَل چيٌِ  ـ3 ليف حسيي ٍزير هقذم ٍ هسعَد ميوياگريأًگاري ت اصَل چيٌِ ـ2 ـ متاب هذرساى ضريف1    ٌاسي ايرج ـ 4 ًگاريٍ  ِ ض  اصَل چيٌ
ٌاسي ٍُجسـ 5 هغفَري    ِ ض ي ،چيٌ  دمتر ضويرًا

 : اقتصاديشىاسی  زميه   
 فريذ  ،ّا اي بر زهيي ضٌاسي ماًسٌگ هقذهِـ 3پَر پَر ٍ هحوذحسي مرين ضٌاسي اقتصادي ماربردي تاليف جوطيذ ضْاب زهيي ـ2 ـ متاب هذرساى ضريف1   
 دمتر فريذ هُر ،زهيي ضٌاسي اقتصاديـ 5پَر  عبذالوجيذ يعقَب ،هباًي زهيي ضٌاسي اقتصاديـ 4 هر ٍ جَاد هقذسي   

 يست محيطی:شىاسی ز زميه   
 
 

 (هقذسظي ـ زيست هحيطي )غفَري ٍ حاف3ـ زيست هحيطي )غضباى( 2  ـ متاب هذرساى ضريف1   
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