ٍظاضت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍضی
زاًشگبُ ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى
زاًشکسُ جغطافیب ٍ ثطًبهِضیعی هحیغی
گطٍُ جغطافیبی عجیعی /غئَهَضفَلَغی
طرح هفتگی درس استاد در واحذ درسی «شئوهورفولوشی ایران» ،هبتنی بر سرفصل هصوب وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
اهذاف درس:

اّساف هَضز اًتظبض زض ٍاحس زضؾی «غئَهَضفَلَغی ایطاى» شبهل هَاضز ظیط اؾت:
 .1آشٌبیی ثب ؛
سرفصل کلی درس:

هغبلجی کِ زض ٍاحس زضؾی «غئَهَضفَلَغی ایطاى» اضایِ ذَاٌّس شس زض ؾِ ثرش اصلی ثِ شطح ظیط تسضیؽ هیشًَس:
 .1ثرش ًرؿت :هشرصبت ظهیي (هغبلت جلؿِّبی ًرؿت تب ّفتن)؛
 .2ثرش زٍم :فطایٌسّبی ثیطًٍی ظهیي (هغبلت جلؿِّبی ّشتن تب زّن)؛
 .3ثرش ؾَم :فطایٌسّبی زضًٍی ظهیي (هغبلت جلؿِّبی یبظزّن تب شبًعزّن).
سرفصل هفتگی و جلسهای برای تذریس واحذ درسی:
موضوعات برنامهریسی شده برای تدریس هفتگی و جلسهای واحد درسی «غئَهَضفَلَغی ایطاى» طی یک ترم تحصیلی به شرر
زیر است:
بخش نخست :هشخصات زهین
جلسه نخست:

زض ایي جلؿِ ،ضوي آشٌبیی زٍ عطفِ ثب زاًشجَیبى کالؼ ،ؾطفصلّبی هصَة ٍظاضت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍضی ،عرطح کلری ٍ
ّفتِ ای زضؼ اؾتبز ٍ هٌبثع (اهتحبًی ٍ ؾبیط هٌبثع هَجَز زض هرَضز هَضرَد زضؼ اؾرتبز)ً ،کربت ٍ یرَاًیي الظم ٍ ضرطٍضی زض
ثطگعاضی ّفتگی کالؼ عی تطم تحصیلی ،تعییي ظهبى اهتحبى هیبى تطم ٍ ٍظبیف ٍ کبضّبی عولی زاًشجَیبى ،تشطیح ٍ تَضیح
زازُ هیشًَس.
زض ایي جلؿِ:
 -پؽ اظ آشٌبیی ثب زاًشجَیبى ٍ اًجبم حضَض ٍ غیبة؛
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کلیبتی زض هَضز هشرصبت ظهیي (زاًش ظهیيشٌبؾی ،اضتجبط آى ثب ؾبیط علَم ٍ تقؿیوبت هطثَط ثِ ضشتِ ظهریيشٌبؾری ٍ اًرَاد
ضشتِّب ٍ گطایشّبی هَجَز )ٍ ،ضعیت ظهیي زض فضب یب ظهیي زض فضب (هجبحثی زض هرَضز عربل،ن ،کْکشربى ٍ اًرَاد آى ،کْکشربى
ضاُشیطی ،ؾبهبًِ ذَضشیسی ٍ ؾیبضات آى ٍ اًَاد اجطام آؾوبًی) ثحث ذَاّس شس.
جلسه دوم:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ پیش؛اًَاد ًظطیِ ّبی هغطح زض هَضز چگًَگی پیسایش ظهیي ٍ ؾیبضات؛ هشرصبت کلی کطُ هربُ ثرِعٌرَاى تٌْرب یورط ظهریي اظ ثعرس
ؾبذتوبى زاذلی تشکیلزٌّسُ ،تطکیت ؾٌگشٌبؾی -شیویبیی -کربًیشٌبؾری ٍ اًرَاد ًظطیرِّربی هغرطح زض هرَضز چگرًَگی
شکلگیطی هبُ ثحث ذَاّس شس.
جلسه سوم:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هشرصبت جغطافیبیی ظهیي (کطٍیت ظهیي ،چگًَگی تعییي شعبد ظهریي ،تؿرغیح یغجریي ظهریي ،هرتصربت جغطافیربیی ظهریي،
حطکتّبی ٍضعی ٍ اًتقبلی ظهیي ٍ تقؿینثٌسی کالؾیک ظهیي ثطپبیِ آةٍَّا) ٍ هجبحث هطثَط ثِ َّاکطُ (اظجولِ :تطکیت َّا،
تقؿینثٌیس الیِّبی َّا ،زهب -فشبض -ضعَثت َّا ،پسیسُّبی جَی ٍ اًَاد آةٍَّا) ثحث ذَاّس شس.
جلسه چهارم:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز آةکطُ (اظجولِ :ضٍزّب ٍ هشرصبت آى اییبًَؼّب ٍ زضیبّب) ٍ ؾرٌگگرطُ (اظجولرِ :ؾربذتوبى زاذلری ظهریي ٍ
هجبحث هطثَط ثِ آى) ٍ هجبحث هطثَط ثِ کبًیّب (اظجولِ :ذَاص عوَهی کبًیّب ٍ اًَاد کبًیّب) ثحث ذَاّس شس.
جلسه پنجن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛2

هجبحثی زض هَضز اًَاد ؾٌگّبی کطُ ظهیي ٍ تقؿیوبت آًْب ثحث ذَاّس شس.
جلسه ششن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هشرصبت فیعیکی ظهیي اظجولِ :هیساى جبشثِ ظهیي ،ایعٍؾتبظی ٍ ًظطات هغطح زض هَضز آى ،جطم هرصرَص ظهریي ،هغٌربعیؽ
ظهیي ،حطاضت ٍ فشبض ظهیي ثحث ذَاّس شس.
جلسه هفتن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز ؾي ظهیي ،تقؿینثٌسی ظهبى زض ظهیيشٌبؾی ٍ شطح هرتصطی اظ تبضید ضخزازّبی ظهیيشٌبؾری ثحرث ذَاّرس
شس.

بخش دوم :فراینذهای بیرونی زهین
جلسه هشتن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز پسیسُ َّاظزگی ،اًَاد آى ٍ عَاهل هَثط زض آى ثحث ذَاّس شس.
جلسه نهن:

زض ایي جلؿِ ،هجبحثی زض هَضز فطایٌس حولًٍقل یب اًتقبل هَاز ٍ اًَاد آى ثحث ذَاّس شس.
جلسه دهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛3

 پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز فطایٌس ضؾَةگصاضی ٍ تًِشیٌی هَاز ،اًَاد هحیظّبی ضؾَةگصاضی ٍ عَاهل هَثط زض فطایٌس زیبغًع ثحث ذَاّرس
شس.

بخش سوم :فراینذهای درونی زهین
جلسه یازدهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز فطایٌسّبی هَثط زض تغییط شکل کطُ ظهیي (اظجولِ :چریيذرَضزگیٍ ،یػگریّرب ٍ اًرَاد آى ،زضظُّرب ٍ اًرَاد آى،
گؿلّبٍ ،یػگیّب ٍ اًَاد آىً ،بپیَؾتگی ،اًَاد ٍ ضاُّبی شٌبؾبیی آى ،کَُّب ٍ هطاحل اصلی کَُظایی) ثحث ذَاّس شس.
جلسه دوازدهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز فعبلیتّبی هبگوبیی (اظجولٍِ :یػگیّبی آى ،تفطیق هبگوبیی ٍ اًَاد اشکبل حبصل اظ ًفَش تَزُّبی هبگوبیی زض
ظهیي) ثحث ذَاّس شس.
جلسه سیسدهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز فعبلیتّبی آتشفشبًی (اظجولِ :ؾبذتوبى زاذلی آتشفشبى ،اًَاد آتشفشبى ٍ هَاز ذطٍجی اظ آى ،پسیسُّبی ًبشی
اظ ذبهَشی آتشفشبى ،علل ایجبز آتشفشبى ،تَظیع ٍ پطاکٌش جغطافیبیی آتشفشبىّب زض جْبى ٍ ایطاى) ثحث ذَاّس شس.
جلسه چهاردهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛4

 پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز زگطگًَی (اظجولِ :اًَاد آى ،عَاهل هَثط زض زگطگًَی ٍ اًَاد هٌبعق زگطگًَی) ثحث ذَاّس شس.
جلسه پانسدهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز ظهیيلطظُ (اظجولِ :کبًَى ٍ هطکع ظهیيلطظُ ،اًطغی ٍ اهَاج ظهیيلطظُ ،هشرصبت ظهیيلطظُ ،علل ضخزاز ظهیيلطظُ،
تَظیع ٍ پطاکٌش جغطافیبییعهیيلطظُ زض جْبى ٍ ایطاى ٍ شیَُّبی پیشثیٌی آى) ثحث ذَاّس شس.
جلسه شانسدهن:

زض ایي جلؿِ:
 پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى؛ ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِّبی پیش؛هجبحثی زض هَضز هٌشبء فطایٌسّبی زضًٍی ظهیي (اظجولِ :اًَاد ًظطیِّبی هغطح زض ایي هَضز ،شَاّس ًظطیِ ظهیيؾبذت صفحِای
ٍ غیطُ) ثحث ذَاّس شس.

ثب آضظٍی هَفقیت
دکتر رضا هنصوری

(اؾتبزیبض ٍ عضَ ّیئت علوی گطٍُ غئَهَضفَلَغی)
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