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هاای نااز    ها در تيغهآشنایی با خصوصيات نوری و برخی مشخصات فيزیکی کانیبا ميکروسکوپ پالریزان انکساری، آشنایی آشنایی با مبانی نور پالریزه، 

 های مختلف توسط ميکروسکوپ پالریزان انکساری.، ناسایی کانیشها، ها و سنگهای ناز  کانیآشنایی با تهيه تيغهميکروسکوپی، 

     

 :سر فصل دروس 

 جلسه درسي موضوع
 1 مبانی نور پالریزهها خواص نوری کانیآشنایی با 

 2 شناسیدر کاربرد آن در کانی مبانی نور پالریزه
 4-3 با ميکروسکوپ پالریزان انکساریآشنایی 

 5 ميکروسکوپی های ناز آشنایی با تهيه تيغه
 7-6 پالریزان ميکروسکوپ توسط نور معمولیها در کانی و شناسایی مشخصاتبررسی 
 11-8 پالریزان ميکروسکوپ توسط پالریزهنور در مختلف ها کانی و شناسایی مشخصاتبررسی 
 12 ها در نور متقاربی کانینور مشخصاتبررسی 

 

 :فهرست منابع 
 .دانشگاه سيستان و بلوچستان -سهيل زارع مطلقشناسی نوری، کانیدرسی کالسی و اسالیدهای جزوه  .1

 .ورشناسی و اکتشافات معدنی کشسازمان زمينانتشارات  -مهوش داوریتاليف  -اصول و تمرین -شناسی نوری کانی .2

3. Gribble, C., 2012. A practical introduction to optical mineralogy. Springer Science & Business Media. 

4. MacKenzie, W.S., Adams, A.E. and Brodie, K.H., 2017. Rocks and Minerals in Thin Section: A Colour 

Atlas. CRC Press. 

5. Nesse, W.D., 2004. Introduction to Optical Mineralogy: Oxford Univ. Press,, p.335. 

 
 

 نحوه ارزشيابي

 متيازا 10 و نحوه حضور در کالس(کالسی )پرسش درسی هفتگی، کوئيز  نمره

 امتياز 15 مرتبط با درسو ....  تهيه مقطع، کمک آموزشی پژوهشی، اليتفع

 امتياز 90 (26/10/98ترم: )امتحان پایان

 10نمره:        جمع امتيازات فوق تقسيم بر  20نمره نهایي از 

 

 

  قابل توجهنکات: 
  باشدو سایر مطالب بيان شده در کالس می 1بع عمده برگرفته از منمطالب امتحان بر اساس سر فصل درس، به طور. 

  در نظر گرفته خواهد شد. نمره مجزا بر حسب کيفيت کار ،(98ارائه شده در کالس )حداکثر تا پایان آذر  پژوهشیکمک آموزشی و فعاليت برای   

   باشد.میبر عهده دانشجو  (جلسات 16/1) غيبت بيش از حد مجازآموزشی ناشی از  عواقب شود.ثبت می گلستانسيستم در  کالسیحضور و غياب 

   خودداری نمائيد.جدا  در بين ساعت درسی ترددکالس حاضر، گوشی تلفن همراه را خاموش و از قبل از شروع جلسه درسی در ساعت 

  از طریق آدرس ایميل کليه سواالت درسی و علمی خود را توانيد می حضوری،  هعالوه بر مشاورzare_eng@yahoo.com   .مطرح نمائيد 
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