
 بسمه تعالي

 دانشکده مهندسي -دانشگاه سيستان و بلوچستان

 98-99سال اول نيم    گروه مهندسي معدن         شناسيطرح درس سنگ

 مطلقسهيل زارع مدرس:   09:30-07:30شنبه سهزمان و ساعت ارائه:                                 واحد تئوری 2 تعداد واحد:

  

 :سر فصل دروس 

 جلسه درسي موضوع هجلس درسي موضوع

 :آذرين شناسيسنگ -1بخش

 شرايط تشکيل و دگرساني، هاکاني، مشخصات ،تعاريف
 

1 

 :رسوبي شناسيسنگ -2بخش

 بافتو  چگونگي تشکيل، هاکاني، مشخصات ،تعاريف
  

9 
 11-10 رسوبي های مهم سنگبندی و شرح دستهطبقه 2 آذرين هایسنگ ساخت

 12 های رسوبيحوزه رسوبات و های مرتبط بادهپدي 3 آذرين هایسنگ بافت
 :دگرگوني شناسيسنگ -2بخش 6-4 های مهم سنگ آذرينبندی و شرح دستهطبقه

 چگونگي تشکيل، هاکاني، مشخصات ،تعاريف
  

13 
 14 انواع دگرگونيو  ها، فابريک سنگعوامل موثر در دگرگوني 8 ترمميان

 16-15 دگرگوني سنگهای مهم بندی و شرح دستهطبقه  

  پايان ترم  

 :فهرست منابع 
 صفحه 61 -1391اسفند  -دانشگاه سيستان و بلوچستان -سهيل زارع مطلق -شناسي آذرينجزوه درسي سنگ -1

 صفحه 46 -1395آبان  -دانشگاه سيستان و بلوچستان -سهيل زارع مطلق -شناسي رسوبيجزوه درسي سنگ -2

 صفحه 58 -1396دی  -دانشگاه سيستان و بلوچستان -هيل زارع مطلقس -گرگونيدرشناسي جزوه درسي سنگ -3

 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران -ابيرس فريدونتاليف دکتر  -دگرگوني شناسيسنگ -4

 سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانمو -ابيسر فريدونتاليف دکتر  -آذرين شناسيسنگ -5

 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران -سحابي فريدونتاليف دکتر  -رسوبي شناسيسنگ -6

 یرضو قدس آستان اتانتشار، نشر به شرکت  -حرمي یرضا موسودکتر  تاليف -شناسيرسوب -7

 موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران -عيانزر سيروس ،پناه انايراسد ،ابيسر فريدونتاليف دکتر  -)جلد اول و دوم(ي شناس سنگ -8

9- Petrology of igneous and Metamorphic rocks - Author: Donald W.Hydman- Publisher: McGraw-Hill. 

10- Petrology: igneous, sedimentary; and metamorphic-Harvey Blatt, Robert Tracy- W.H.Freeman and company. 

 

 نحوه ارزشيابي

 امتياز 15 و نحوه حضور در کالس(کالسي )پرسش درسي هفتگي، کوئيز  نمره

 امتياز 20 و کارآفريني مرتبط با درس ، بازديد معادنکمک آموزشي پژوهشي، اليتفع

 امتياز 75 (        28/08/98ترم: )امتحان ميان

 امتياز 110 (14/10/98ترم: )امتحان پايان

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

 

  قابل توجهنکات: 
  باشدو ساير مطالب بيان شده در کالس مي 3، 2، 1عمده برگرفته از منابع سر فصل درس، به طور مطالب امتحان بر اساس. 

  نمره مجزا بر حسب کيفيت کار در نظر گرفته خواهد شد.( 98ارائه شده در کالس )حداکثر تا پايان آذر  پژوهشيکمک آموزشي و فعاليت برای   

   باشد.ميبر عهده دانشجو  (جلسات 16/3) غيبت بيش از حد مجازآموزشي ناشي از  عواقب شود.ثبت مي گلستانسيستم در  کالسيحضور و غياب 

  شود.و امتحان مجدد برگزار نمي باشدمي ميان ترم، به منزله نمره صفر در ترمامتحان ميان جلسه حضور در عدم 

   خودداری نمائيد.جدا  در بين ساعت درسي ترددز کالس حاضر، گوشي تلفن همراه را خاموش و اقبل از شروع جلسه درسي در ساعت 

  از طريق آدرس ايميل کليه سواالت درسي و علمي خود را توانيد مي حضوری،  هعالوه بر مشاورzare_eng@yahoo.com   .مطرح نمائيد 

http://lib.usb.ac.ir/scripts/parsweb/Parsw.exe/Browse?HidTYPE=TITLE&ID=U=GUEST&DatabaseId=1&TEXT4=BF&hidChangeTheme=Orange&PAGENAME=F-BrowseDic&ROWCOUNT=10&PAGE=1&HidTEXT=%26%231587%3B%26%238205%3B%26%231606%3B%26%238205%3B%26%231711%3B%26%238204%3B+%26%231588%3B%26%238205%3B%26%231606%3B%26%238205%3B%26%238205%3B%26%231575%3B%26%231587%3B%26%238205%3B%26%238205%3B%26%231740%3B%26%238204%3B
http://lib.usb.ac.ir/scripts/parsweb/Parsw.exe/Browse?HidTYPE=TITLE&ID=U=GUEST&DatabaseId=1&TEXT4=BF&hidChangeTheme=Orange&PAGENAME=F-BrowseDic&ROWCOUNT=10&PAGE=1&HidTEXT=%26%231587%3B%26%238205%3B%26%231606%3B%26%238205%3B%26%231711%3B%26%238204%3B+%26%231588%3B%26%238205%3B%26%231606%3B%26%238205%3B%26%238205%3B%26%231575%3B%26%231587%3B%26%238205%3B%26%238205%3B%26%231740%3B%26%238204%3B
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