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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٩٣رون مايپ١٣٩١٢٠١٢يريخ زيرولفنيرذآ يسانش گنس يشيامزآ۴٨٨٩يتستيناربج٣١٢۴٣٢ينوگرگدو نيرذآ يسانش گنس٢٣٩٧١١١١۶٠۴٩

 ليدبت و رييغت زا يياھ لاثم( ٧ هحفص ياهتنا :١ لصف زا١٣۴٨رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠هداز شيورد يلعينوگرگد يسانش گنسيعطق۵٠٨۵يتستيناربجينوگرگدو نيرذآ يسانش گنس٣٩٧١١١١۶٠۴٩
 لداعت ثحب( ١۴ هحفص يادتبا ات )اھ گنس و اهيناك
 هحفص ياهتنا ات ٣١ هحفص يادتبا :٢ لصف - )ينوگرگد

 يادتبا زا :٧ لصف - فذح لماك روط هب :۶ لصف - ۴٩
 )اھ تيتامگيم ثحب( ٢۵١ هحفص طساوا ات ٢٣٨ هحفص
.دوش فذح

--رون مايپ١٣٨۶٢٠٠٧يريخ زيرولفنيرذآ يسانش گنس هاگشيامزآ يشيامزآ٨١۶١يتستيناربجينوگرگدو نيرذآ يسانش گنس٣٩٧١١١١۶٠۴٩
.دوش ماجنا ييارحص ديدزاب ١٨٢رون مايپ١٣٩٢٢٠١٣جلخ دمحميراتخاس يسانش نيمز يشيامزآ۵۶١٣يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶٣٢يراتخاس يسانش نيمز٣٣٩٧١١١١۶٠۵١
.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يمساق سابعتخاس نيمز يشيامزآ۵٠٨۶يتستيناربج٢٠١۶تخاس نيمز۴٣٩٧١١١١۶٣١٨
--رون مايپ١٣٨٩٢٠١٠يلكوت باهشكيزيفوئژ يشيامزآ۵٠٩۴يحيرشت و يتستيناربج٣٠٢۴كيزيف نيمز۵٣٩٧١١١١۶٣٢١
)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس۶٣٩٧١١١١۶٣٧٣

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

 نيمز نامزاس١٣٨٧٢٠٠٨يمساق اضردمحمينامتخاس يسانش نيمز ياھ هياپباتك٧۶۶١يحيرشت يمازلا١٢١١۶١۶ هتفرشيپ تخاس نيمز٧٣٩٧١١١١۶٣٨٠
 يسانش
روشک

 ييارحص ديدزاب ٢/دوش هعلاطم ٨ و ٣ ، ٢ ،١ ياھ لصف٢١۵۵
.ددرگ ماجنا

.دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩نارهت هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵يربدم- هداز نسحنياو كيرديرف-يرك پيليفيناهج تخاس نيمزباتك۶۴٨١يحيرشت يمازلا١٣٠٢۴ كينوتكتوئژ٨٣٩٧١١١١۶٣٨١
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت يمازلا٠٢٣٢يبرجت كينوتكت٩٣٩٧١١١١۶٣٨٢
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ييادن زانهم ،جلخ دمحم)تخاس نيمز هزرل( کينوتکتومزياس يشيامزآ١٠۴٢٣يحيرشت يمازلا٣٠٢۴كينوتكتوم زياس١٠٣٩٧١١١١۶٣٨٣
 راثآ رشن زکرم١٣٨٨٢٠٠٩لجحم يلعPasschier and Trouwکينوتکتورکيمباتك٨٧٩٢يحيرشت يمازلا٢٠١۶كيرباف ورتپ١١٣٩٧١١١١۶٣٨۴

يملع
 و )٢٠٠ ات ١٣۵ هحفص(۴ ،)١٠٨ ات ۴٩ هحفص(٣ ياھ لصف٣٠٠١

دوش هعلاطم)٣۶۶ ات ٣٣٨ هحفص(۶
 نيمز نامزاس١٣٨٧٢٠٠٨يمساق اضردمحمينامتخاس يسانش نيمز ياھ هياپباتك٧۶۶١يحيرشت يمازلا٢٢١١۶١۶ هتفرشيپ تخاس نيمز١٢٣٩٧١١١١۶٣٨۵

 يسانش
روشک

 ييارحص ديدزاب ٢/دوش هعلاطم ٧و ۶ ،۵ ، ۴ ياھ لصف٢١۵٧
.ددرگ ماجنا

 TectonicsMoores and Twiss١٣٧٣١٩٩۵Freeman andباتك٨۵٨٢يحيرشت يمازلا٢٢٠١۶ كينوتكتوئژ١٣٣٩٧١١١١۶٣٨۶
Company, 
New York

.دوش هعلاطم ١٢ و ١١ ،١٠ ياھ لصف١۵٣۴

 & Tectonic geomorphologyDouglas, Burbank Robertباتك٨۵٨١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كينوتكتوفروم١۴٣٩٧١١١١۶٣٨٧
Anderson

١٢٧٨١٩٠٠blackwellدوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩٩.

--ينانيزم١٣٨٩٢٠١٠نيرآ نارهمکينوتکتوئنباتك٨٧٩۶يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كينوتكتوئن١۵٣٩٧١١١١۶٣٨٨
.دوش هعلاطم ١١ و ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٨سيفن راثآ١٣٨٩٢٠١٠نيرآ نارهم ،يشرق رهچونمناريا کينوتکتباتك٨۶٧۴يحيرشتيرايتخا٢٠١۶ناريا كينوتكت١۶٣٩٧١١١١۶٣٨٩
--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧هدازيلع رتکدهنايمرواخ تخاس نيمز و يسانش نيمزهوزج١٠۶١۵يحيرشتيرايتخا٢٠١۶هنايمرواخ كينوتكت١٧٣٩٧١١١١۶٣٩٠
 مايپ هاگشناد١٣٩۴٢٠١۵هلحمولاس هداز يلع نسحتخاس نيمز و يياز يناك يشيامزآ٩٩٣١يحيرشتيرايتخا٢٠١۶يياز يناك و كينوتكت١٨٣٩٧١١١١۶٣٩٢

رون
--

.دوش هعلاطم ٧ و ۶ ،۵ ياھ لصف١١٢٢نارهت هاگشناد١٣٩٢٢٠١٣يزورون نيسحمالغيفاشتكا كيزيفوئژباتك۶۴٨٣يحيرشتيرايتخا٢٠١۶كينوتكت رد كيزيفوئژ دربراك١٩٣٩٧١١١١۶٣٩٣
 ينامتخاس يسانش نيمز نيون نونفباتك٨٧٣٣يحيرشتيرايتخا٢٠١۶نيرتسا يساسا ينابم٢٠٣٩٧١١١١۶٣٩۴

)شنتاو :لوا دلج(
Ramsayديهش هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يرايرهش بارهس

يتشهب
.دوش هعلاطم ٩ و ٨ ،٧ ،۶ ،۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٧٩۶

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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