
 واحد عملی( 1واحد نظری،  1ریزفسیل روزن داران )

 توضیحات تعداد جلسه

تعریف روزن داران، تقسیم بندی فسیل ها و موقعیت روزن داران در این تقسیم بندی، اصول  اول

 دات و آشنایی با رده بندی روزن برانورده بندی و نامگذاری موج

 پوسته، انواع دهانه، تزئیناتبررسی اشکال مختلف روزن داران، انواع  دوم

تعریف محیط رسوبی، تقسیم بندی محیط های رسوبی و رخساره های مختلف، نحوه زندگی در  سوم

 این محیط ها، ارتباط روزن داران با محیط های مختلف

روزن داران، روش های جداسازی، گل شویی و تهیه مقاطع نازک و  روش های نمونه برداری چهارم

 عکسبرداری از روزن داران

: دیسیکلینا، دیکتیوپسال،  جنس های معرفی و بررسی فسیل های روزن داران آگلوتینه شامل پنجم

ندرینا، افئولینا، کریزالیدینا، لوفتوزیا، ودولیتوپسال، ایراکیا، اربیتولینا، کونودوسیکالمینا، پسپس

 وفاتالش

: دیکتیوکونوس،  جنس های معرفی و بررسی فسیل های روزن داران آگلوتینه شامل ششم

ربیتولینا، اربیتولینوپسیس، کاسکینولینا، ل امپودوسیکالمینا، ساربیتولینا، پالئوربیتولینا، پسپر

 کسیاوسابودیا، مین

: دکرال،  جنس های میکروگرانوالر شاملمعرفی و بررسی فسیل های روزن دار با صدف آهکی و  هفتم

ستافال، وربکینا، تراتاکسیس، کریبروژنرینا، ت دوتیرا، برادینا،یا، آنرلندپالئوتکستوالریا، ا

 شواژرینا، میلرال، نئوشواژرینا، ازاوانال

:  جنس های معرفی و بررسی فسیل های روزن دار با صدف آهکی و میکروگرانوالر شامل هشتم

ستافال، ودوینیتا، پسرلندال، اوماترینا، افغانال، تورنائسینوئیدس، سوماترینا، پرسمونوتاک

 ، جنیتزینا، پادانژیا، کلیماکامیناپارافوزولینا، آمبلینا دیکسودینا، ستافال، پلینئو



شامل معرفی و بررسی روزن داران با صدف آهکی هیالین خانواده های اربیتوئیده و نومولیتیده  نهم

جنس های : آمفالوسیکلوس، سیدرولیتس، لپیدوربیتوئیدس، اربیتوئیدس، آسیلینا، نومولیتس، 

 میسالنه آ، اپرکولینا

سینیده شامل جنس معرفی و بررسی روزن داران با صدف آهکی هیالین خانواده های میوژیپ دهم

آمفیستژینا، نا، هتروستژینا، لپیدوسیکلینا، میوژیپسینوئیدس، دیسکوسیکلی های :

 سپیروکلیپئوسآستروسیکلینا، 

وکولینا، نکولکی پورسالنوز شامل جنس های : کمعرفی و بررسی روزن داران با صدف آه یازدهم

 تریلوکولینا، بیلوکولینا، پرآلوئولینا، اوالوئولینا، آستروتریلینا

نئوآلوئولینا، ای : معرفی و بررسی روزن داران با صدف آهکی پورسالنوز شامل جنس ه دوازدهم

 سندریتینا، اربیتولیتس، آرکئاالوئولینا، آلوئولینا، ساب آلوئولینا، سومالینا، پنروپلیس، دگلوما

ال، گلوبوترونکانا، های : گلوبوروتالیا، هدبرگ مل جنسمعرفی و بررسی روزن داران پالنکتون شا سیزدهم

 روتالیپورا، گلوبوترونکانیتا

ژرینا، دیکارینال،  وبیلبررسی روزن داران پالنکتون شامل جنس های : روزیتا، روگوگمعرفی و  چهاردهم

 نتکنینا، فاوسالاینوترونکانا، گانسرینا، همارژ

 بررسی روزن داران پالئوزوئیک و مزوزوئیک ایران پانزدهم

 بررسی روزن داران مزوزوئیک و سنوزوئیک ایران شانزدهم
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