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تعاس دادعتدحاو

يلمعيروئتعت
---١٣٠٠١٩٢١--عبنم نودبعبنم دقاف٧۵۴٢يحيرشت همان ناياپ٠۶)دحاو ۶( دشرا همان ناياپ١٣٩٧١١١١١٢٩٧
--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١ينازرا رصانيبوسر يسانش گنس هاگشيامزآ يشيامزآ۴٨٩۵يحيرشت و يتستيناربج٢١١۶٣٢يبوسر ياھ گنس٢٣٩٧١١١١۶٣١١

.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 هنيريد٣٣٩٧١١١١۶٣١۴
--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶يديشر شوروک٢ يسانش هنيريد يشيامزآ٩٩٩٧يتستيناربج٢١١۶٣٢يسانش هنيريد زير۴٣٩٧١١١١۶٣١۵
)يرظن عبتتو قيقحت( رانيمس۵٣٩٧١١١١۶٣٧٣

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

 ياھ هنوگ هب هطوبرم ريواصت حرش ،اھ شخب يمامت زا١٧٨گنر كت١٣٨٩٢٠١٠يكويس لديوق دمحميسانش نيمز رد نآ دربراكو يژول ونيلاپباتك٧۶۶٠يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶يسانش هدرگ۶٣٩٧١١١١۶۴٠٩
 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

--رون مايپ١٣٩٠٢٠١١يرقاب يسوم -ناينابعش ميحراھرفنيمارف - ناربنزور يسانش هنيريد يشيامزآ۵۶١١يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶راد نزور ليسف زير٧٣٩٧١١١١۶۴١٠
 ياھ ليسفوركام( هراوگنس ناگرهم يبباتك٧۶۵٧يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶ناگرهم يب يسانش هنيريد٨٣٩٧١١١١۶۴١١

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

ناهفصا
 اھ هتسار هب طوبرم بلاطم نينچمھ و ٣ ،٢ ،١ ياھ لصف٢٠١٩

 اي و تاحالطصا ناونع تحت ثحابم و ليسف ياھ سنج و
.دوش فذح )يژولوفروم( يسانش تخير ياھ يگژيو

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧ناينابعشيراگن هنيچ تسيزباتك١٠٩٣٣يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶يراگن هنيچ تسيز٩٣٩٧١١١١۶۴١٢
--رون مايپ١٣٩٣٢٠٠٧هداز ييايربك ،هدازاباب)ناربنزور ريغ( ارفينيمارفريغ ليسفوركيم يشيامزآ٩٢٠۶يحيرشت و يتست يمازلا١١٨١۶راد نزور ريغ ليسف زير١٠٣٩٧١١١١۶۴١٣
 Microfacies of carbonate rocksFlugel١٣٨٧٢٠٠٨Springerباتك٨۵۴٩يحيرشت يمازلا١١٨١۶هتفرشيپ هراسخر زير١١٣٩٧١١١١۶۴١۴

verleg
.دوش هعلاطم )٧٢٣ ات ۶۵٧ هحفص زا( ١۴ لصف١٨٢۴

 يپوكسوركيم ياھ هراسخرباتك٨۶٩٠يحيرشت يمازلاهتفرشيپ هراسخر زير٣٩٧١١١١۶۴١۴
)اھ سيسافوركيم(

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

 هداز اباب دمحا ديس، هداز ييايربكيسانش موب نيريد يشيامزآ٩۵۵٣يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يسانش موب هنيريد١٢٣٩٧١١١١۶۴١۵
اين يوسوم ديجملادبع،

--رون مايپ١٣٩۴٢٠١۵

 يلعنيسح ،نايرفعج يلعدمحم)يھايگ يسانش هنيريد( يناتوبوئلاپباتك۶٢۴٧يحيرشت و يتستيرايتخا١١٨١۶يسانش هايگ هنيريد١٣٣٩٧١١١١۶۴١۶
يگب

 هاگشناد١٣٨٠٢٠٠١
ناهفصا

--

 رشن زكرم١٣٨۶٢٠٠٧يداوج ظعاو همطافيھايگ يسانش هنيريدباتك٧٧١٩يحيرشت و يتستيرايتخايسانش هايگ هنيريد٣٩٧١١١١۶۴١۶
يھاگشناد

--

 نافرع - هداز ييايربك اضردمحمناراد  هرهم يسانش ليسف يشيامزآ۵۴٨٣يحيرشت و يتستيرايتخا١١٨١۶ناراد هرهم يسانش هنيريد١۴٣٩٧١١١١۶۴١٧
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

 هاگشناد١٣٩٠٢٠١١يرگايميك-يرھاط-مدقم يريزويراگن هنيچ لوصاباتك٧۶٣۵يحيرشت و يتست يمازلا٢٠١۶هتفرشيپ يراگن هنيچ١۵٣٩٧١١١١۶۴١٨
ناهفصا

.دوش فذح ۶ و ٣ ،١ ياھ لصف٩١۵

.دوش فذح ٧ و ۶ ياھ لصف١١٣٩نارهت هاگشناد١٣٩٠٢٠١١ينيمايسناكس يراگن هنيچ ينابمباتك٩١٨٩يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶يسناكس يراگن هنيچ١۶٣٩٧١١١١۶۴١٩
 نيمز نامزاس١٣٩٢٢٠١٣يتابناقآ يلعناريا يسانش نيمزباتك٨٧٠۶يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶هتفرشيپ ناريا يراگن هنيچ١٧٣٩٧١١١١۶۴٢٠

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

 هتفرشيپ يبوسر ياهطيحم١٨٣٩٧١١١١۶۴٢١
)روحم شزومآ(

دوش هعلاطم ١٠ و ٩ ،٨ ،٧ ،۶ ،١ ياھ لصف٢۵٠٩رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧نايليلج نيسح يلعهتفرشيپ يبوسر ياھ طيحمباتك١٠۵٧۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶

--رون مايپ١٣٩۵٢٠١۶ناينابعش ميحريراگن هنيچ گنس يشيامزآ١٠۴١۵يحيرشت و يتستيرايتخا٢٠١۶)روحم شزومآ( يراگن هنيچ گنس١٩٣٩٧١١١١۶۴٢٢
 نيهم - دار يفسوي يفطصميسانش نيمز رد قيقحت شورباتك١٠۵٧٣يتستيناربج٢٠١۶يسانش نيمز رد قيقحت شور٢٠٣٩٧١١١١۶۴۴٢

 - نايليلج نيسح يلع - يدمحم
يميدق نوديرف - جلخ دمحم

--رون مايپ١٣٩۶٢٠١٧

--دوجوم پاچ١٣٠٠١٩٢١-ميرکلا نآرقلاباتك٨٢٠٠يتستيگنھرف١٠ميرك نآرق ٣٠ ءزج ظفح٢١٣٩٧١١٢٢٠۶۵٨
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