
اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهياپ مولع-١١ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرت يسانش نيمز-١۶ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيبوسر يسانش گنسو يسانش بوسر-يسانش نيمز-۴٧ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴۶ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ١ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يمارهب دمحميبوسر ياھ طيحم يشيامزآ۵١٩۴يتستيناربج٢٠١۶يبوسر ياهطيحم٢٣٩٧١١١١۶٠١٧
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يميدن اضريلع -ينازرا رصانيحطسريز يسانش نيمز يشيامزآ۵٢۴۶يحيرشت و يتستيناربج٢٠١۶ينيمزريز يسانش نيمز٣٣٩٧١١١١۶٠۴١
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يميقم نويامھتسراك يژولوئژورديھ يشيامزآ٨٨۴٩يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶تسراك يژولورديھ۴٣٩٧١١١١۶٢١٩
 سدق ناتسآ١٣٩٣٢٠٠۴يمرح يوسوم اضريسانش بوسرباتك٧٢۵۵يحيرشت يمازلا٢١١۶١۶هتفرشيپ يسانش بوسر۵٣٩٧١١١١۶٢۵٠

يوضر
.دوش هعلاطم ۵ و ۴ ،٣ ،٢ ياھ لصف ،لوا شخب زا١۶٢

 ١٣٧٨٢٠٠٠Cambridge.Petrology of Sedimentary RocksBoggs, S. Jrباتك٨۴٣٣يحيرشت يمازلاهتفرشيپ يسانش بوسر٣٩٧١١١١۶٢۵٠
Press

.دوش هعلاطم ٢ لصف۶٣١

تانبرك(١ يبوسر يسانش گنس۶٣٩٧١١١١۶٢۵١
)اھ

.دوش هعلاطم ٣ و ٢ ،١ ياھ لصف٧١٧نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١بانب روپ ميحرهتانبرك يسانش گنسباتك۶۴٩٢يحيرشت يمازلا٢١١۶١۶

تانبرك(١ يبوسر يسانش گنس٣٩٧١١١١۶٢۵١
)اھ

 ١٣٧٨٢٠٠٠Cambridge.Petrology of Sedimentary RocksBoggs, S. Jrباتك٨۴٣٣يحيرشت يمازلا
Press

.دوش هعلاطم ٩ لصف۶٧١

 ريغ(٢ يبوسر يسانش گنس٧٣٩٧١١١١۶٢۵٢
) اھ تانبرك

 - يمرح يوسومركات. يا سيروميبوسر يسانش گنسباتك٧٧۴٨يحيرشت يمازلا٢١١۶١۶
يبوبحم

 داهج١٣٨٩٢٠١٠
 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨۵١

 ريغ(٢ يبوسر يسانش گنس٣٩٧١١١١۶٢۵٢
) اھ تانبرك

.دوش هعلاطم ٩ و ٧ ،۶ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصفSedimentally PetrologyTucker١٣٧٨٢٠٠٠Blackwell٨۵١باتك٨۴٣٨يحيرشت يمازلا

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧نايليلج نيسح يلعهتفرشيپ يبوسر ياھ طيحمباتك١٠۵٧۵يحيرشت يمازلا٣٠٢۴هتفرشيپ يبوسر ياهطيحم٨٣٩٧١١١١۶٢۵٣
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢ينازرا رصانيبوسر يميش وئژ يشيامزآ۵۶٧٨يحيرشت يمازلا٢٠١۶يبوسر يميشوئژ٩٣٩٧١١١١۶٢۵۴
 Microfacies of carbonate rocksFlugel١٣٨٧٢٠٠٨Springerباتك٨۵۴٩يحيرشت يمازلا١١٨١۶هتفرشيپ سيساف وركيم١٠٣٩٧١١١١۶٢۵۵

verleg
.دوش هعلاطم ١۴ لصف۶٢١

 يپوكسوركيم ياھ هراسخرباتك٨۶٩٠يحيرشت يمازلاهتفرشيپ سيساف وركيم٣٩٧١١١١۶٢۵۵
)اھ سيسافوركيم(

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف ١ دلج زا١٨٠نارهت هاگشناد١٣٨۶٢٠٠٧ينارهتورسخ

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يرگايميك-يرھاط-مدقم يريزويراگن هنيچ لوصاباتك٧۶٣۵يحيرشت يمازلا٢٠١۶يفارگيتارتسوتيل١١٣٩٧١١١١۶٢۵۶
ناهفصا

--

-١٣٨٧٢٠٠٩Willey.٢edNichols, G .Sedimentology and Stratigraphyباتك٨۴۴١يحيرشت يمازلايفارگيتارتسوتيل٣٩٧١١١١۶٢۵۶
Blaclwell

.دوش هعلاطم ١٩ و ۵ ياھ لصف١١١۵

 Sedimentaryباتك٨۴۴٠يحيرشتيرايتخا٢٠١۶اھ هضوح ليلحت١٢٣٩٧١١١١۶٢٧٢
basins:Evolution,Facies,andsediment 

Budget

Einsele, G١٣٨٧٢٠٠٩Springer٩۵دوش هعلاطم ١٢ و ٨ ،٧ ،١ ياھ لصف٢.

 ,Sedimentary basins: Evolutionباتك٨۴٣٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يراوآ ياھ هراسخر١٣٣٩٧١١١١۶٢٧٣
Facies and sediment Budget

G. Einsele١٣٧٨٢٠٠٠Springer٢٨۵دوش هعلاطم ١٣٣ هحفص ات ٢٩ هحفص زا.

 Facies Models:Response to sea levelباتك٨۵١٨يحيرشتيرايتخا٢٠١۶هتانبرك ياھ هراسخر١۴٣٩٧١١١١۶٢٧۴
change

Walker & James١٣٧٧١٩٩٨Geol Soc. 
Canada

.دوش هعلاطم موس شخب۴٧٣

-يضايف هلا جرفنراو . ك ناجاھ يريخبت يسانش بوسريسردارف۵٠۴۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يريخبت ياھ هراسخر١۵٣٩٧١١١١۶٢٧۵
نيورپ نيسح

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف١٠۴٣رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

.دوش هعلاطم ١٢ لصفEvaporatesWarren١٣٨۴٢٠٠۶Springer١۵١٣باتك٨۴١٨يحيرشتيرايتخايريخبت ياھ هراسخر٣٩٧١١١١۶٢٧۵
 - يمرح يوسومركات. يا سيروميبوسر يسانش گنسباتك٧٧۴٨يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كيتسالكوريپ ياهگنس١۶٣٩٧١١١١۶٢٧۶

يبوبحم
 داهج١٣٨٩٢٠١٠

 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ١٠ لصف۶٠٩

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴.٢nd Ed،Francis & Oppenheimer١٣٨٩٢٠١٠Oxford Press .Volcanoesباتك٨۶٠۶يحيرشتيرايتخاكيتسالكوريپ ياهگنس٣٩٧١١١١۶٢٧۶
 Sedimentaryباتك٨۴۴٠يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يراذگ بوسرو كينونكت١٧٣٩٧١١١١۶٢٧٧

basins:Evolution,Facies,andsediment 
Budget

Einsele, G١٣٨٧٢٠٠٩Springer۶دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١ ياھ لصف٩٨.

 يھاگتسد هيزجت و يرادرب هنومنباتك٩٢٠٨يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يھاگتسد زيلانآ١٨٣٩٧١١١١۶٢٧٨
 يطيحم تسيز و يندعم ياھ هنومن
)مود شياريو(

 داهج١٣٩١٢٠١٢يرقاب مشاھ
 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٧
.دوش هعلاطم

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينازرا رصانيبوسر يسانش گنس هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٩۵يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶٣٢يبوسر ياھ گنس١٩٣٩٧١١١١۶٣١١
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٩٣رون مايپ١٣٩٠٢٠١١نيورپ نيسحيبوسر يسانش گنس يشيامزآ۴٩١٣يحيرشت و يتستيناربجيبوسر ياھ گنس٣٩٧١١١١۶٣١١

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يديشر شوروک٢ يسانش هنيريد يشيامزآ٩٩٩٧يتستيناربج٢١١۶٣٢يسانش هنيريد زير٢٠٣٩٧١١١١۶٣١۵
.دوش فذح ١٧ و ١۶ ،١۵ ،١۴ ،١٣ ياھ لصف٢٣٢٢رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينازرا رصان -هداز فجن اضريلعيسانش نيمز يصصخت نابز يشيامزآ۵۵۶٨يتستيناربج٢٠١۶٠يسانش نيمز يملع نوتم٢١٣٩٧١١١١۶٣٣١
 شزومآ (تسراك يزولورديھ٢٢٣٩٧١١١١۶٣۵٧

)روحم
--رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يميقم نويامھتسراك يژولوئژورديھ يشيامزآ٨٨۴٩يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

 Sedimentaryباتك٨۴۴٠يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ( اھ هضوح ليلحت٢٣٣٩٧١١١١۶٣۵٨
basins:Evolution,Facies,andsediment 

Budget

Einsele, G١٣٨٧٢٠٠٩Springer٩۵دوش هعلاطم ١٢ و ٨ ،٧ ،١ ياھ لصف٢.

 ,Sedimentary basins: Evolutionباتك٨۴٣٩يحيرشتيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ(يراوآ ياھ هراسخر٢۴٣٩٧١١١١۶٣۵٩
Facies and sediment Budget

G. Einsele١٣٧٨٢٠٠٠Springer٢٨۵دوش هعلاطم ١٣٣ هحفص ات ٢٩ هحفص زا.

 شزومآ( هتانبرك ياھ هراسخر٢۵٣٩٧١١١١۶٣۶٠
)روحم

 Facies Models:Response to sea levelباتك٨۵١٨يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
change

Walker & James١٣٧٧١٩٩٨Geol Soc. 
Canada

.دوش هعلاطم موس شخب۴٧٣

 شزومآ(يريخبت ياھ هراسخر٢۶٣٩٧١١١١۶٣۶١
)روحم

-يضايف هلا جرفنراو . ك ناجاھ يريخبت يسانش بوسريسردارف۵٠۴۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
نيورپ نيسح

.دوش هعلاطم ۴ و ٣ ياھ لصف١٠۴٣رون مايپ١٣٩٠٢٠١١

 شزومآ(يريخبت ياھ هراسخر٣٩٧١١١١۶٣۶١
)روحم

.دوش هعلاطم ١٢ لصفEvaporatesWarren١٣٨۴٢٠٠۶Springer١۵١٣باتك٨۴١٨يحيرشتيرايتخا
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اھ هرود يمامت : هروددشرا يسانشراك - ١٠ : عطقم
اھ همانرب يمامت : همانرب عونهياپ مولع-١١ : هدکشناد
٣٩٠١ : دورو مرت يسانش نيمز-١۶ : يشزومآ هورگ
٣٩٠١ : نوناق لامعا مرتيبوسر يسانش گنسو يسانش بوسر-يسانش نيمز-۴٧ : هتشر

رون مايپ هاگشناد
١١:۴۶ - ١٣٩٧/٠۶/١١ :نامزهتشر رھ لصفرس سورد عبانم تسيلناتسلگ يھاگشناد عماج متسيس
٢ زا ٢ : هحفص٣٠٠٩ :شرازگ هرامش

فيدر
 مرت
يليصحت

 هرامش
نومزآ عونسرد عونسرد مانسرد

 هرامش
مجرتمهدنسيونناونععبنم عونعبنم

 لاس
راشتنا

 راشتنا
رشانيداليم

 دك
 حرش
تسويپ حرشتسويپ

تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
 شزومآ(كيتسالكوريپ ياھ گنس٢٧٣٩٧١١١١۶٣۶٢

)روحم
 - يمرح يوسومركات. يا سيروميبوسر يسانش گنسباتك٧٧۴٨يحيرشتيرايتخا٢٠١۶

يبوبحم
 داهج١٣٨٩٢٠١٠

 يھاگشناد
دهشم

.دوش هعلاطم ١٠ لصف۶٠٩

 شزومآ(كيتسالكوريپ ياھ گنس٣٩٧١١١١۶٣۶٢
)روحم

.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ياھ لصف١١۶۴.٢nd Ed،Francis & Oppenheimer١٣٨٩٢٠١٠Oxford Press .Volcanoesباتك٨۶٠۶يحيرشتيرايتخا

 شزومآ(يراذگ بوسرو كينونكت٢٨٣٩٧١١١١۶٣۶٣
)روحم

 Sedimentaryباتك٨۴۴٠يحيرشتيرايتخا٢٠١۶
basins:Evolution,Facies,andsediment 

Budget

Einsele, G١٣٨٧٢٠٠٩Springer۶دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١ ياھ لصف٩٨.

 يھاگتسد هيزجت و يرادرب هنومنباتك٩٢٠٨يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ( يھاگتسد زيلانآ٢٩٣٩٧١١١١۶٣۶۴
 يطيحم تسيز و يندعم ياھ هنومن
)مود شياريو(

 داهج١٣٩١٢٠١٢يرقاب مشاھ
 يھاگشناد
ناهفصا دحاو

١٣ و ١٢ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٨٠٧
.دوش هعلاطم

)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس٣٠٣٩٧١١١١۶٣٧٣
)روحم شزومآ(

---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشترانيمس٢٠٣٢

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٣١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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