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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢نيورپ نيسحيرون يسانشرولبيعطق۴٩١۴يتستيناربج١١٨٣٢يرون يسانش رولب٢٣٩٧١١١١۶٣٠٨
 و هعلاطم يامنھار ،سرد يلك فدھ ،همدقم شخب رھ زا١٣۴۶رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يدمحم نيهمانيد تياود زميجاهتاكيليسريغ يسانش يناك يشيامزآ۴٨٢۶يتستيناربج٣١٢۴٣٢يسانش يناك ينابم٣٣٩٧١١١١۶٣٠٩

 و اهيناك هعلاطم هوحن - .دوش هتفرگ ارف شخب يلك فدھ
 اهيناك زا هداوناخ اي هورگ رھ رد - .اهيناك يدنب ميسقت
 و يلصا ياهيناك نامتخاس لماش يلك تاصخشم
 تاصخشم - .دوش هتفرگ ارف يدنب ميسقت و مهم ياهيناك
 ،سم ،هرقن ،الط :دازآ تازلف :دوش هتفرگ ارف ريز ياهيناك
 تينارگ ،ساملا ،درگوگ :دازآ تازلفريغ نھآ ،نيتالپ

 ،نلاگ ،تينروب ،تيسوكلاك ،تيتناكآ :اھديفلوس
 ،تيريپ ،ناميپروا ،ربانيس ،تيريپوكلاك ،تيرلافسا
 تيتسورپ ،تيرژاريپ :اھ تلاسوفلوس تيندبيلوم
 ،تينيناروا ،تينمليا ،تيتامھ ،مودنورك ،تيرپوك :اھديسكا
 :اھديلاھ تيسكوب :اھديسكورديھ تيمورك ،تيتنگام
 ،تيسلك هورگ :اھ تانبرك تيروئولف ،تيوليس ،ماعط كمن
 ،تيمولود هورگ ،تينوگارآ ،تينوگارآ هورگ ،تيسلك
و اھ تارتين تيكالام ، OH يواح هتانبرك ياهيناك ،تيمولود
 و اھ تافلوس سكاروب ،هروش ،تيتارتين :اھ تاروب
 ،رادبآ هتافلوس ياهيناك ،تيراب ،تيراب هورگ :اھ تامورك
 .تيليش ،تيمارفلو :تادبيلوم و اھ تاتسگنت سپيژ
هعلاطم زاوكروت ،تيتاپآ :اھ تاداناو و اھ تانسرا ،اھ تافسف
.دوش

 هعلاطم ريز دراوم . دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٣۴٧٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يدرتا سوريساھ تاكيليس يسانش يناكيعطق۴٩٠٢يتستيناربجيسانش يناك ينابم٣٩٧١١١١۶٣٠٩
 ،باتك يلك ياھ فدھ ،هعلاطم يامنھار ،راتفگشيپ:دوش
 يدنب ميسقت ساسا ،اھ تاكيليس دربراك ،همدقم
 فدھ هدرريز رھ رد - .هطوبرم ياھ هدرريز و اھ تاكيليس
 ارف هدر ريز يلك تاصخشم و يراتفر ياھ فدھ و يلك
 هدش تسرهف ياھ يناك ريز ياھ هدرريز زا - .دوش هتفرگ
 ،نيويلوا ،نيويلوا هورگ :اھ تاكيليسوزن :دنوش هتفرگ ارف
 ،تيزولادنآ( اھ تاكيليسونيمولآ هورگ ،تنراگ هورگ
 نفسا ،تيلوراتسا ،نكريز ،)تينايك ،تيناميليس
 تينايووزو ،تيزيئوزونيلك ،توديپا :اھ تاكيليسوروس
 :اھ تاكيليسونيا تيريدرك ،نيلامروت :اھ تاكيليسولكيس
 يرس ،تيليسورفوترا ،تيتاتسنا يرس ،نسكوريپ هورگ
 و يناك :اھ نسكوريپ هبش تيمكآ ،تيژربندھ ،ديسپويد
 تيلومرت،دنلبنروھ ياھ يناك: لوبيفمآ تينوتسال
 يسر ياھ يناك هورگ:اھ تاكيليسوليف تيلونيتكا،
 هورگ،)تيتويب و تيوكسوم( اكيم هورگ،)كلات و تينيلوئاك(
 هورگ:اھ تاكيليسوتكت.)تيرلك( تيرلك هورگ،نيتناپرس
 ميساتپ ياھ تاپسدلف، تاپسدلف هورگ،)زتراوك(سيليس
 ياھ تاپسدلف،)نيديناس،زالكوترا، نيلكوركيم(راد
ديئوتاپسدلف هورگ،)تيترونآ،تيبلآ(زالكويژالپ
تيلوئز هورگ،)نيلفن،تيسول(

۵ ،)۵-۴ و ۴-۴ ياھ شخب ءزج هب( ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٣١٠رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يمارهب دمحمروم نتلراك -نسيم ناياربيميشوئژ ينابميعطق۵٠٠٧يتستيناربج٣٠٢۴يميش نيمز ينابم۴٣٩٧١١١١۶٣٢٠
-۵ رخآ ات ١-۵-۵ و ٧-٣-۵ رخآ ات ١-٣-۵ ياھ شخب ءزج هب(
دوش هعلاطم ١١ و ۶ ،)٢-۵

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس۵٣٩٧١١١١۶٣٧٣
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

 نيهم - دار يفسوي يفطصميسانش نيمز رد قيقحت شورباتك١٠۵٧٣يتستيناربج٢٠١۶يسانش نيمز رد قيقحت شور۶٣٩٧١١١١۶۴۴٢
 - نايليلج نيسح يلع - يدمحم
يميدق نوديرف - جلخ دمحم

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

 شورس،رم ديرفيابيا نوسلن. يجيطيحم تسيز يميش نيمز ينابمباتك٧٧٧٧يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يطيحم تسيز يميش نيمز٧٣٩٧١١١١۶۴۴۴
 يناقرف يتيگ، يربدم
ينارهت

 رشن زكرم١٣٩١٢٠١٢
يھاگشناد

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴

دوش فذح ٨ و ٣ ،٢ ياھ لصف٢٩٩٩رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧يسدقم -ردق هياپيھاگتسد زيلانآ ياهشورباتك١٠٩٣١يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يھاگتسد زيلانآ ياھ شور٨٣٩٧١١١١۶۴۴۵
 Introduction to Organicباتك١١٠۴٩يحيرشت يمازلا٢٠١۶يلآ يميش نيمز٩٣٩٧١١١١۶۴۴۶

Geochemistry
Stephen Killops & Vanessa 

Killops
١٣٨٣٢٠٠۵Blackwell 

Science Ltd
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ياھ لصف٩٩٣

 Inorganic Chemistry forباتك١٠۵٨١يحيرشت يمازلا٢٠١۶يلآ ريغ يميش نيمز١٠٣٩٧١١١١۶۴۴٧
Geochemistry and Environmental 

Sciences: Fundamentals and 
Applications

George W. Luther١٣٩۴٢٠١۶John Wiley & 
Sons, Ltd

.دوش هعلاطم ٢ و ١ ياھ لصف۶٩٢

 شورس ،رم ديرففكساركيميش نيمز ينابمباتك٨٧۵٨يحيرشت يمازلايلآ ريغ يميش نيمز٣٩٧١١١١۶۴۴٧
يربدم

 رشن زكرم١٣٧٧١٩٩٨
يھاگشناد

دوش هعلاطم ٢١و١١ ،١٠ ،٨ ،٧ ياھ لصف٢٩٩٨

 داوم(ييايميش وئژ تافاشتكا لوصاباتك٩۵۵۴يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يفاشتكا يميش نيمز١١٣٩٧١١١١۶۴۴٨
)يندعم

 هاگشناد رشن١٣٩۴٢٠١۵كاپ ينسح
نارهت

.دوش فذح ١٣ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٠

 و هداز يلو دمحمراف رتنوكيپوتوزيا يسانش نيمز لوصاباتك۵٩٩٧يحيرشت يمازلا٢٠١۶يپوتوزيا يميش نيمز١٢٣٩٧١١١١۶۴۴٩
ناراكمھ

 هاگشناد١٣٨۵٢٠٠۶
 يتعنص
دورھاش

.دوش هعلاطم ١٧و ١۵ ،١٢ ،٨ ،۶ ،۴ ،٣ ياھ لصف٣٠٩٣

-١٣٨٧٢٠٠٩Springer,.Hydrothermal mineral depositsPirajno, Fباتك٩۶٩٠يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يبامرگ تالايس يميش نيمز١٣٣٩٧١١١١۶۴۵٠
Verlag

.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧۴٧

.دوش هعلاطم ٢-٠۶ لصف و ٢-٠۴ات ٢-٠١ ياھ لصفThe mantle and coreR.W. Carlson١٣٨٣٢٠٠۵Elsevier٢٩٩٧باتك١٠۵٨۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶هتسھ و هتشوگ يميش نيمز١۴٣٩٧١١١١۶۴۵١
 :The Rare Earth Elementsباتك١٠۵٧۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يكاخ بايمك رصانع يميش نيمز١۵٣٩٧١١١١۶۴۵٢

Fundamentals and Applications
David A. Atwood١٣٩٠٢٠١٢John Wiley & 

Sons Ltd.
.دوش هعلاطم ۵٣ ات ١ تاحفص٢۶٩٨

 Rare Earth Elements, Springerباتك١٠۵٧٧يحيرشتيرايتخايكاخ بايمك رصانع يميش نيمز٣٩٧١١١١۶۴۵٢
Theses ,Recognizing Outstanding 

Ph.D. Research

Volker Zepf١٣٩١٢٠١٣Springer٩٩۵دوش هعلاطم ۵ و ٢ ياھ لصف.
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.دوش هعلاطم ١٢ و ٩ ،۴ ،٢ ،١ ياھ لصفRare Earth Element GeochemistryHenderson١٣۶٢١٩٨۴Elsevier٢۶٩٩باتك١٠۵٧٨يحيرشتيرايتخايكاخ بايمك رصانع يميش نيمز٣٩٧١١١١۶۴۵٢
 نيمز ياهھاگياج يميش نيمز١۶٣٩٧١١١١۶۴۵۴

يتخاس
 Igneous Petrogenesis A Globalباتك١٠۵٨۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

Tectonic Approach
B. M. Wilson١٣۶٧١٩٨٩London 

(Unwin 
Hyman)

.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصف٢۶٩۶

 ياھدنيارف و يميش نيمز١٧٣٩٧١١١١۶۴۵۶
ييامگام

 Igneous Petrogenesis A Globalباتك١٠۵٨۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
Tectonic Approach

B. M. Wilson١٣۶٧١٩٨٩London 
(Unwin 

Hyman)

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ،٢ ياھ لصف٩٩٧

 ياھدنيارف و يميش نيمز٣٩٧١١١١۶۴۵۶
ييامگام

 ياھ دنيآرف و اھ گنس يدربراك يامنھارباتك٩٢٠٩يحيرشتيرايتخا
نيرذآ

.دوش هعلاطم ٧ و ٣ ،١ ياھ لصف١٧۴۶يقزر١٣٩٢٢٠١٠روپ هلا

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينازرا رصانيسانش كاخ ينابم يشيامزآ۵۵١٧يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كاخ يميش نيمز١٨٣٩٧١١١١۶۴۵٧
.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينازرا رصانيبوسر يميش وئژ يشيامزآ۵۶٧٨يحيرشتيرايتخاكاخ يميش نيمز٣٩٧١١١١۶۴۵٧

 Medical Mineralogy andباتك١٠۵٧٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يدربراك يميش نيمز١٩٣٩٧١١١١۶۴۵٩
Geochemistry ،Reviews in Mineralogy 

and Geochemistry ۶۴،

Nita Sahai and Martin A. A. 
Schoonen

١٣٨۴٢٠٠۶Mineralogical 
Society of 

America

.دوش هعلاطم ٩ و ۴ ،٢ ياھ لصف٢٧۵١

 Mineral Resources Management andباتك١٠۵٨٠يحيرشتيرايتخايدربراك يميش نيمز٣٩٧١١١١۶۴۵٩
the Environment

Aswathanarayana١٣٨٣٢٠٠۵Taylor & 
Francis

.دوش هعلاطم ٨ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٣

 ياھ هناماس يميش نيمز٢٠٣٩٧١١١١۶۴٨١
يناشفشتآ

 Volcanic, Geothermal and oreباتك١٠۵٨٧يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
forming fluids

S. F. Simmons & I. Graham١٣٨١٢٠٠٣SEG special 
Publication

--

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يندعم ياھ باسپ يميش نيمز٢١٣٩٧١١١١۶۴٨٢
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶نيمز داوم يميش- كيزيف٢٢٣٩٧١١١١۶۴٨٣
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كيمانيدوم رت هياپ ميھافم٢٣٣٩٧١١١١۶۴٨۴
--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢۴٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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