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يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
 هداز اباب دمحا ديس، هداز ييايربكيسانش موب نيريد يشيامزآ٩۵۵٣يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يژولوكاوئلاپ٢٣٩٧١١١١۶١١٢

اين يوسوم ديجملادبع،
--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 نافرع - هداز ييايربك اضردمحمناراد  هرهم يسانش ليسف يشيامزآ۵۴٨٣يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶ناراد هرهم يسانش ليسف٣٣٩٧١١١١۶١١۵
يديشر شوروك -يورسخ

 ياهتنا ات )اهھار ميج و هيلوا ياھ هسوک( ۶٧ هحفص زا١۴۵٨رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠
 زا ،۶ لصف ياهتنا ات )اھروسانياد( ١۵٣ هحفص زا ،٣ لصف
 فذح ٩ لصف و ٨ لصف ياهتنا ات )اهتاميرپ( ٢٧٧ هحفص
.دوش

 نيمز نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يتابناقآ يلعناريا يسانش نيمزباتك٨٧٠۶يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶ناريا يسانش هنيچ۴٣٩٧١١١١۶١١۶
يسانش

 ناجيابرذآ رد نينود ١۵٧ تاحفص ءزج هب( ۴ ياھ لصف٢٠١٨
 رفينوبرك ١۶٨ ،ناجريس - جدننس رد نينود ١۵٨ ،]وكام[
 نيسپ سايرت ٢٠۴ ات ٢٠٢ تاحفص ءزج هب( ۵ ،)دهشم رد
 سايرت ييانثتسا هراسخر ٢٢٢ ات ٢١٨ تاحفص ،زربلا رد
 ،زربلا راد لاغز ياھ بوسر هخرچ ٢٣٢ هحفص ،ناريا
 تاحفص ،ناجريس - جدننس كيساروژ ٢۶٠ات ٢۵٧ تاحفص

 ات ٣١٠ تاحفص ،يلامش زربلا رد هساترك ٣٠٢ ات ٢٩۴
 ،ماب تشپ - دزي كولب رد هساترك ييوكس هراسخر ٣١٢
 و )قدنج - روخ هقطنم رد هساترك ٣٢١ ات ٣١۴ تاحفص
 ناريا رد نسوئلاپ ٣۶٩ ات ٣۶۵ تاحفص ءزج هب( ۶ لصف
 نسوئا ٣٧۴ ات ٣٧٠ تاحفص ،]... هوكرگل هيحان زا[ يزكرم
 ات ۴١٧ تاحفص ،]... و ناجنز هقطنم رد[ يزكرم ناريا رد

 .دوش هعلاطم )ناركم رد ... و نسوئا ،نسوئلاپ ۴٢٨
.دوش فذح ينوگرگد و تيتامگام ياھ شخب

 مايپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يئازريم -هداز ييايربكينژوليف لوصا و لوحت يشيامزآ٩٢٧٩يتستيرايتخا٢٠١۶ينژوليف لوصاو لوحت۵٣٩٧١١١١۶١١٧
رون

--

 رشن زكرم١٣٨۶٢٠٠٧يداوج ظعاو همطافيھايگ يسانش هنيريدباتك٧٧١٩يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶هتفرشيپ يھايگ يسانش ليسف۶٣٩٧١١١١۶١١٩
يھاگشناد

--

--نارهت هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧ينارهتورسخ ورسخ)لوا دلج( يپکسورکيم ياھ هراسخرباتك۶۴٧١يحيرشت يمازلا١١٨١۶هتفرشيپ سيسافوركيم٧٣٩٧١١١١۶١٢٠
.دوش هعلاطم )٧٢٣ ات ۶۵٧ هحفص زا( ١۴ لصفMicrofacies of Carbonate RocksFlugel.SPRINGER١٣٨٠٢٠٠٢ringer .FLUGEL١٨٢۴باتك٨۴٣١يحيرشت يمازلاهتفرشيپ سيسافوركيم٣٩٧١١١١۶١٢٠

 ياھ هنوگ هب هطوبرم ريواصت حرش ،اھ شخب يمامت زا١٧٨گنر كت١٣٨٩٢٠١٠يكويس لديوق دمحميسانش نيمز رد نآ دربراكو يژول ونيلاپباتك٧۶۶٠يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶يژولونيلاپ٨٣٩٧١١١١۶١٢١
 هب هجوت اب و هدوب يھاگشيامزآ هعلاطم يارب فلتخم
 سردم ديتاسا ،هاگشناد هاگشيامزآ رد دوجوم ياھ هنومن
.دومن دنھاوخ حرط يناحتما لاوس اھ شخب نيا زا

 ياھروشكو ناريا يسانش نيمز٩٣٩٧١١١١۶١٢٢
راوجمھ

 نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يتابناقآ يلعديسراوجمھ ياھروشك و ناريا يسانش نيمزباتك٩٢٠۵يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
 يسانش نيمز
 تافاشتكا و
روشك يندعم

 يسانش نيمز هب طوبرم بلاطمً افرص لصف رھ زا١٨۴٣
دوش هعلاطم يسانش هنيچ و يراتخاس

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ناينابعش ميحريراگن هنيچ گنس يشيامزآ١٠۴١۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يفارگيتارتسوتيل١٠٣٩٧١١١١۶١٣٩
 ياهلدمو نويسانوزويب١١٣٩٧١١١١۶١۶٩

يفارگيتارتسويب
--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ناينابعشيراگن هنيچ تسيزباتك١٠٩٣٣يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

 ليسف ،تسيز طيارش - يليسف راثآيسردارف۵٠٢٣يتستيرايتخا٢٠١۶يژولونكيا١٢٣٩٧١١١١۶٢١۶
اھدربراك و ندش

.دوش فذح ١١ لصف۶١٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ناگياش يلعمالغيلمورب گدراچير

-نزور راشتنا رب هيکت اب يکينوتنب هراسخرهوزج٩۵۵٧يتستيرايتخا٢٠١۶يكينوتنب ياھ هراسخر١٣٣٩٧١١١١۶٢١٧
يز فک ناراد

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵هدازاباب دمحا ديس

هعلاطم )٣۴٨ هحفص ات ١٠ لصف( ١٠ و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٣٨٢٢٠٠۴cambrige١٠٠١,plankton stratigraphyBolli.saunders.nielsenباتك٨۴٣۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يكينوتكنالپ ياھ هراسخر١۴٣٩٧١١١١۶٢١٨
.دوش

 هداز اباب دمحا ديس، هداز ييايربكيسانش موب نيريد يشيامزآ٩۵۵٣يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶) روحم شزومآ (يژولوكاوئلاپ١۵٣٩٧١١١١۶٢٢٠
اين يوسوم ديجملادبع،

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 شزومآ (ينژوليف لوصا و لوحت١۶٣٩٧١١١١۶٢٢١
) روحم

 مايپ هاگشناد١٣٩٣٢٠١۴يئازريم -هداز ييايربكينژوليف لوصا و لوحت يشيامزآ٩٢٧٩يتستيرايتخا٢٠١۶
رون

--

 ياھروشك و ناريا يسانش نيمز١٧٣٩٧١١١١۶٢٢٢
) روحم شزومآ (راوجمھ

 نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يتابناقآ يلعديسراوجمھ ياھروشك و ناريا يسانش نيمزباتك٩٢٠۵يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
 يسانش نيمز
 تافاشتكا و
روشك يندعم

 يسانش نيمز هب طوبرم بلاطمً افرص لصف رھ زا١٨۴٣
دوش هعلاطم يسانش هنيچ و يراتخاس

 ياهلدم و نويسانوزويب١٨٣٩٧١١١١۶٢٢٣
) روحم شزومآ (يفارگيتارتسويب

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ناينابعشيراگن هنيچ تسيزباتك١٠٩٣٣يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ناينابعش ميحريراگن هنيچ گنس يشيامزآ١٠۴١۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶) روحم شزومآ (يفارگيتارتسوتيل١٩٣٩٧١١١١۶٢٢۴
 ليسف ،تسيز طيارش - يليسف راثآيسردارف۵٠٢٣يتستيرايتخا٢٠١۶) روحم شزومآ (يژولونكيا٢٠٣٩٧١١١١۶٢٢۵

اھدربراك و ندش
.دوش فذح ١١ لصف۶١٢رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ناگياش يلعمالغيلمورب گدراچير

 شزومآ (يكينوتنب ياھ هراسخر٢١٣٩٧١١١١۶٢٢۶
) روحم

-نزور راشتنا رب هيکت اب يکينوتنب هراسخرهوزج٩۵۵٧يتستيرايتخا٢٠١۶
يز فک ناراد

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵هدازاباب دمحا ديس

يكينوتكنالپ ياھ هراسخر٢٢٣٩٧١١١١۶٢٢٧
) روحم شزومآ (

هعلاطم )٣۴٨ هحفص ات ١٠ لصف( ١٠ و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف١٣٨٢٢٠٠۴cambrige١٠٠١,plankton stratigraphyBolli.saunders.nielsenباتك٨۴٣۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶
.دوش

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس۴٠٣٢) روحم شزومآ ( رانيمس٢٣٣٩٧١١١١۶٢۴۴
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينازرا رصانيبوسر يسانش گنس هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٩۵يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶٣٢يبوسر ياھ گنس٢۴٣٩٧١١١١۶٣١١

.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٩٣رون مايپ١٣٩٠٢٠١١نيورپ نيسحيبوسر يسانش گنس يشيامزآ۴٩١٣يحيرشت و يتستيناربجيبوسر ياھ گنس٣٩٧١١١١۶٣١١
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٩٣رون مايپ١٣٨٨٢٠٠٩يزاريش داژن هناورپ زانهمليسفوركام - ١ يسانش هنيريد يشيامزآ۵۴١١يتستيناربج٢١١۶٣٢ليسفوركام - يسانش هنيريد٢۵٣٩٧١١١١۶٣١۴
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يديشر شوروک٢ يسانش هنيريد يشيامزآ٩٩٩٧يتستيناربج٢١١۶٣٢يسانش هنيريد زير٢۶٣٩٧١١١١۶٣١۵
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يزارهچ اباب يلعيسانش هنيچيعطق۵٠٧۵يتستيناربج٣٠٢۴يسانش هنيچ٢٧٣٩٧١١١١۶٣١۶
)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٢٨٣٩٧١١١١۶٣٧٣

)روحم شزومآ(
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرقاب يسوم -ناينابعش ميحراھرفنيمارف - ناربنزور يسانش هنيريد يشيامزآ۵۶١١يحيرشت و يتست يمازلا٢١١۶١۶ارفنيمارف ليسفوركيم٢٩٣٩٧١١١١۶٣٧۶
--رون مايپ١٣٩٣٢٠٠٧هداز ييايربك ،هدازاباب)ناربنزور ريغ( ارفينيمارفريغ ليسفوركيم يشيامزآ٩٢٠۶يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶ارفنيمارفريغ ليسفوركيم٣٠٣٩٧١١١١۶٣٧٧
 ياھ ليسفوركام( هراوگنس ناگرهم يبباتك٧۶۵٧يحيرشت و يتست يمازلا٢١١۶١۶ناگرهم يب يسانش ليسف٣١٣٩٧١١١١۶٣٧٨

)يدلج ٢( )يروناج
 هاگشناد١٣٨۴٢٠٠۵مدقم يريزو-يرھاط -نايرفعج

ناهفصا
٢٠١٩
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 اھ هتسار هب طوبرم بلاطم نينچمھ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف
 اي و تاحالطصا ناونع تحت ثحابم و ليسف ياھ سنج و
.دوش فذح )يژولوفروم( يسانش تخير ياھ يگژيو

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣٢٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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