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 ٍظاضت علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی
 زاًشگبُ ؾیؿتبى ٍ ثلَچؿتبى

 ضیعی هحیغی زاًشکسُ جغطافیب ٍ ثطًبهِ
 غئَهَضفَلَغی جغطافیبی عجیعی/ گطٍُ

 

علوم، وزارت  هصوب ، هبتنی بر سرفصل«شناسی هبانی زهین»در واحذ درسی  درس استادهفتگی طرح 

 تحقیقات و فناوری
 

 شًَس: اضایِ ذَاٌّس شس زض ؾِ ثرش اصلی ثِ شطح ظیط تسضیؽ هی «شٌبؾی جبًی ظهیيه»هغبلجی کِ زض ٍاحس زضؾی 
 (؛ّبی ًرؿت تب ّفتن ثرش ًرؿت: هشرصبت ظهیي )هغبلت جلؿِ .1

 (؛زّنّبی ّشتن تب  هغبلت جلؿِثرش زٍم: فطایٌسّبی ثیطًٍی ظهیي ) .2

 .(شبًعزّنتب  یبظزّنّبی  )هغبلت جلؿِفطایٌسّبی زضًٍی ظهیي : ؾَمثرش  .3
 

 بخش نخست: هشخصات زهین

 

 جلسه نخست:

هصَة ٍظاضت علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍضی، عرطح کلری ٍ    ّبی زض ایي جلؿِ، ضوي آشٌبیی زٍ عطفِ ثب زاًشجَیبى کالؼ، ؾطفصل
ای زضؼ اؾتبز ٍ هٌبثع )اهتحبًی ٍ ؾبیط هٌبثع هَجَز زض هرَضز هَضرَد زضؼ اؾرتبز(، ًکربت ٍ یرَاًیي  ظم ٍ ضرطٍضی زض        ّفتِ
تشطیح ٍ تَضیح  ،تطم ٍ ٍظبیف ٍ کبضّبی عولی زاًشجَیبى ی ّفتگی کالؼ عی تطم تحصیلی، تعییي ظهبى اهتحبى هیبىثطگعاض

 شًَس. زازُ هی
 زض ایي جلؿِ:

 یبة؛حضَض ٍ غٍ اًجبم زاًشجَیبى آشٌبیی ثب پؽ اظ  -

شٌبؾری ٍ اًرَاد    ثَط ثِ ضشتِ ظهریي شٌبؾی، اضتجبط آى ثب ؾبیط علَم ٍ تقؿیوبت هط زاًش ظهیي)کلیبتی زض هَضز هشرصبت ظهیي 
(، ٍضعیت ظهیي زض فضب یب ظهیي زض فضب )هجبحثی زض هرَضز عربل،ن، کْکشربى ٍ اًرَاد آى، کْکشربى      ّبی هَجَز ّب ٍ گطایش ضشتِ
 ثحث ذَاّس شس. شیطی، ؾبهبًِ ذَضشیسی ٍ ؾیبضات آى ٍ اًَاد اجطام آؾوبًی( ضاُ
 

 :دومجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛زاًشجَیبىپؽ اظ حضَض ٍ غیبة  -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ پیش؛ -
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ِ   اًَاد ًظطیِ عٌرَاى تٌْرب یورط ظهریي اظ ث عرس       ّبی هغطح زض هَضز چگًَگی پیسایش ظهیي ٍ ؾیبضات؛ هشرصبت کلی کطُ هربُ ثر
ِ    کربًی  -شیویبیی -شٌبؾی تطکیت ؾٌگزٌّسُ،  ؾبذتوبى زاذلی تشکیل ّربی هغرطح زض هرَضز چگرًَگی      شٌبؾری ٍ اًرَاد ًظطیر

 گیطی هبُ ثحث ذَاّس شس. شکل
 

 :سومجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

 هرتصربت جغطافیربیی ظهریي،   کطٍیت ظهیي، چگًَگی تعییي شعبد ظهریي، تؿرغیح یغجریي ظهریي،     ت جغطافیبیی ظهیي )هشرصب
ٍَّا( ٍ هجبحث هطثَط ثِ َّاکطُ )اظجولِ: تطکیت َّا،  ثٌسی کالؾیک ظهیي ثطپبیِ آة ّبی ٍضعی ٍ اًتقبلی ظهیي ٍ تقؿین حطکت
 ثحث ذَاّس شس. ٍَّا( ّبی جَی ٍ اًَاد آة پسیسُضعَثت َّا،  -فشبض -ّبی َّا، زهب ثٌیس  یِ تقؿین

 
 :چهارمجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

ِ   ٍ ؾرٌگ  (ّب ٍ زضیبّب یبًَؼضٍزّب ٍ هشرصبت آى ایکطُ )اظجولِ:  هجبحثی زض هَضز آة ؾربذتوبى زاذلری ظهریي ٍ    : گرطُ )اظجولر
 ثحث ذَاّس شس.ّب(  ّب ٍ اًَاد کبًی ّب )اظجولِ: ذَاص عوَهی کبًی هجبحث هطثَط ثِ کبًیٍ  (هجبحث هطثَط ثِ آى

 
 :پنجنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛اظ زاًشجَیبى ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

 ثحث ذَاّس شس. ّبی کطُ ظهیي ٍ تقؿیوبت آًْب زض هَضز اًَاد ؾٌگ هجبحثی
 

 :ششنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ ع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِپطؾش ٍ پبؾد ٍ ضف -

جطم هرصرَص ظهریي، هغٌربعیؽ    هیساى جبشثِ ظهیي، ایعٍؾتبظی ٍ ًظطات هغطح زض هَضز آى، هشرصبت فیعیکی ظهیي اظجولِ: 
 ثحث ذَاّس شس.ظهیي، حطاضت ٍ فشبض ظهیي 
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 :هفتنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

ثحرث ذَاّرس   شٌبؾری   زازّبی ظهیي شطح هرتصطی اظ تبضید ضخشٌبؾی ٍ  ثٌسی ظهبى زض ظهیي ؾي ظهیي، تقؿینهجبحثی زض هَضز 
 شس.
 

 فراینذهای بیرونی زهین :بخش دوم

 

 :شتنهجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

 ثحث ذَاّس شس.، اًَاد آى ٍ عَاهل هَثط زض آى پسیسُ َّاظزگی هجبحثی زض هَضز
 

 :نهنجلسه 

 ثحث ذَاّس شس. ًٍقل یب اًتقبل هَاز ٍ اًَاد آى حولفطایٌس  ض هَضززض ایي جلؿِ، هجبحثی ز
 

 :دهنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

ثحث ذَاّرس  گصاضی ٍ عَاهل هَثط زض فطایٌس زیبغًع  ضؾَة ّبی هحیظاًَاد ، هَاز ًشیٌی تِگصاضی ٍ  ضؾَة فطایٌسهجبحثی زض هَضز 
 شس.
 

 بخش سوم: فراینذهای درونی زهین

 

 :یازدهنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -
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 ّبی پیش؛ وبلی اظ جلؿِپطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احت -

ّرب ٍ اًرَاد آى،    ّرب ٍ اًرَاد آى، زضظُ   ذرَضزگی، ٍیػگری   ّبی هَثط زض تغییط شکل کطُ ظهیي )اظجولِ: چریي هجبحثی زض هَضز فطایٌس
 ثحث ذَاّس شس. ظایی( ّب ٍ هطاحل اصلی کَُ ، کَُّبی شٌبؾبیی آى ّب ٍ اًَاد آى، ًبپیَؾتگی، اًَاد ٍ ضاُ ّب، ٍیػگی گؿل
 

 :ازدهندوجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

ّبی هبگوبیی زض  ّبی آى، تفطیق هبگوبیی ٍ اًَاد اشکبل حبصل اظ ًفَش تَزُ ّبی هبگوبیی )اظجولِ: ٍیػگی هجبحثی زض هَضز فعبلیت
 ظهیي( ثحث ذَاّس شس.

 
 :سیسدهنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

ّبی ًبشی  پسیسُتشفشبى، اًَاد آتشفشبى ٍ هَاز ذطٍجی اظ آى، ّبی آتشفشبًی )اظجولِ: ؾبذتوبى زاذلی آ هجبحثی زض هَضز فعبلیت
 ثحث ذَاّس شس. ّب زض جْبى ٍ ایطاى( اظ ذبهَشی آتشفشبى، علل ایجبز آتشفشبى، تَظیع ٍ پطاکٌش جغطافیبیی آتشفشبى

 
 :چهاردهنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛یکی اظ زاًشجَیبىثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ  -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

 ثحث ذَاّس شس. زگطگًَی )اظجولِ: اًَاد آى، عَاهل هَثط زض زگطگًَی ٍ اًَاد هٌبعق زگطگًَی(هجبحثی زض هَضز 
 

 :پانسدهنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبىثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پی -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

لطظُ،  زاز ظهیي لطظُ، علل ضخ لطظُ، هشرصبت ظهیي لطظُ، اًطغی ٍ اهَاج ظهیي کبًَى ٍ هطکع ظهیيلطظُ )اظجولِ:  ظهیيهجبحثی زض هَضز 
 ثحث ذَاّس شس.( ثیٌی آى بی پیشّ لطظُ زض جْبى ٍ ایطاى ٍ شیَُ تَظیع ٍ پطاکٌش جغطافیبییعهیي
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 :شانسدهنجلسه 

 زض ایي جلؿِ:
 ؛پؽ اظ حضَض ٍ غیبة زاًشجَیبى -

 ؛ثبظگَیی کَتبُ اظ هغبلت جلؿِ پیش تَؾظ یکی اظ زاًشجَیبى -

 ّبی پیش؛ پطؾش ٍ پبؾد ٍ ضفع اِشکبل احتوبلی اظ جلؿِ -

ای  ؾبذت صفحِ بی هغطح زض ایي هَضز، شَاّس ًظطیِ ظهیيّ اًَاد ًظطیِهجبحثی زض هَضز هٌشبء فطایٌسّبی زضًٍی ظهیي )اظجولِ: 
 ( ثحث ذَاّس شس.ٍ غیطُ

 
 
 

 ثب آضظٍی هَفقیت

 دکتر رضا هنصوری

 )اؾتبزیبض ٍ عضَ ّیئت علوی گطٍُ غئَهَضفَلَغی(
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