هب انم خدا

دانشگاه اصفهان
دانشکده علوم
گروه زمینشناسی

سرفصل کارشناسی ارشد
رشته علوم زمین
گرایش زمین شناسی اقتصادی

دیماه 9316

1

فهرست
صفحه

عنوان
فصل اول :کلیات

3

فصل دوم :جدول دروس

6

فصل سوم :سرفصل دروس

1

 -1كانسارهاي آذرين و دگرگونی

11

 -2كانیها و سنگهاي صنعتی

11

 -1كانه زايی و تکتونیک صفحهاي

11

 -4اصول اكتشافات ژئوشیمیايی

11

 -1آزمايشگاه اصول اكتشافات ژئوشیمیايی

11

 -6كانهنگاري و شیمی كانیهاي فلزي

21

 -1آزمايشگاه كانهنگاري و شیمی كانیهاي فلز ي

21

 -8تخمین ذخیره و بررسی اقتصادي منابع معدنی

21

 -1آزمايشگاه تخمین ذخیره و بررسی اقتصادي منابع معدنی

21

 -11تجزيه دستگاهی نمونههاي معدنی و زيست محیطی

28

 -11آزمايشگاه تجزيه دستگاهی نمونههاي معدنی و زيست محیطی

11

 -12كانسارهاي رسوبی

12

 -11ژئوشیمی سیاالت و كانسارهاي گرمابی

14

 -14آزمايشگاه ژئوشیمی سیاالت و كانسارهاي گرمابی

16

 -11طراحی پروژههاي اكتشافی

18

 -16اصول اكتشافات ژئوفیزيکی

41

 -11ذخائر معدنی ايران و منشأ آنها

42

 -18سامانه اطالعات جغرافیايی و دورسنجی اكتشافی

44

 -11آزمايشگاه سامانه اطالعات جغرافیايی و دورسنجی اكتشافی

46

 -21منابع معدنی و محیط زيست

48

 -21كانه آرايی

11

 -22نقشه برداري معدنی

12

 -21زمین شناسی ايزوتوپی

14
2

فهرست
صفحه

عنوان

 -24زمین شناسی اقتصادي سوختهاي فسیلی

16

 -21زمین شناسی و اكتشاف اورانیوم

18

 -26سمینار 1

61

 -21سمینار 2

61

 -28پايان نامه

3

فصل اول
کلیات

4

-9مشخصات کلی
نام رشته :رشته علوم زمین ،گرايش زمین شناسی اقتصادي
هدف تاسیس رشته :ايجاد رشد علمی و تربیت نیروي انسانی متخصص در زمینههاي اكتشاف و ارزيابی ذخاير معدنی و
استفاده راهبردي از آنها در كشور.
زمین شناسی علم شناسايی زمین از جنبه هاي مختلف می باشد كه شامل شاخه هاي هاي پترولوژي ،فسیل شناسی و چینه
شناسی ،رسوب شناسی و سنگ رسوب ،تکتونیک ،زمین شناسی مهندسی ،زمین شناسی نفت ،آب شناسی ،زمین شناسی
محیط زيست ،زمینشناسی پزشکی ،ژئوشیمی ،ژئوفیزيک و زمین شناسی اقتصادي است .زمین شناسی اقتصادي كه يکی از
كاربردي ترين شاخه هاي علم زمین شناسی است به مطالعه نحوه تشکیل كانسارها و طبقه بندي آنها پرداخته و به اكتشاف آنها
می پردازد  .متخصصان زمین شناسی اقتصادي با استفاده از روش هاي مختلف اكتشافی از قبیل ژئوشیمیايی ،ژئوفیزيکی،
دورسنجی و مطالعات صحرايی اكتشاف ذخاير معدنی را انجام می دهند .هم چنین با مطالعات دقیق آزمايشگاهی ،عیار و میزان
ذخیره كانسار را مشخص كرده و اقتصادي بودن آن را ارزيابی می كنند و در مورد نوع روش هاي كانه آرايی بحث می
نمايند .ضمنا آلودگی هاي زيست محیطی و نوع مشکالتی كه ممکن است در ارتباط با معدنکاري پیش بیايد و نیز نوع روش
هاي جلوگیري از آنها را مورد بررسی قرار می دهند .رشته زمین شناسی اقتصادي از سال  1188در گروه زمین شناسی دانشگاه
اصفهان راه اندازي شده و تا كنون تعداد  11فارغ التحصیل داشته است.
-2اهمیت رشته:
بنا به عقیده بسیاري از زمین شناسان ،كشور ما از مناطق بکر دنیا از نظر اكتشاف ذخائر معدنی به حساب می آيد .با توجه به
ابزارها و پیشرفت هاي جديد در رابطه با اكتشاف مواد معدنی ،با پرورش نیروهاي متخصص در اين زمینه می توان شاهد
تحوالت قابل توجهی در زمینه معدنکاري كشو ر بود .در واقع پیشرفت و توسعه پايدار يک كشور تا حد زيادي به منابع
معدنی ،نحوه اكتشاف و بهره برداري از آنها وابسته است .اگر اهمیت روزافزون منابع نوين انرژي را نیز در نظر بگیريم اهمیت
اين رشته بیشتر درک خواهد شد .از مهمترين اهداف راه اندازي اين رشته كمک به تداوم تکامل علمی رشته زمین شناسی
اقتصادي در كشور و پاسخگوئی به نیازهاي روزافزون در زمینه تأ مین و مديريت منابع معدنی و انرژي هاي تجديد پذير است.
راه اندازي اين رشته كاربردي با تاكید بر روش ها و ابزارهاي جديد نه تنها می تواند پاسخگوي بخشی از نیازهاي كشور و
استان باشد بلکه می تواند باعث اشتغال زائی نیز گردد.
 -3مهارتهای دانش آموختگان رشته:
الف -توانائی در انجام مطالعات زمین شناسی ،اكتشاف و ارزيابی ذخائر معدنی
ب -سرپرستی و نظارت بر اكتشاف محدودههاي معدنی ،پتانسیل سنجی و اكتشاف در حین استخراج و پیش بینی ادامه
پتانسیل
ج -مطالعه و تحقیقات نو در رابطه با ايجاد بستر الزم براي به كارگیري منابع انرژي در كشور
د -بررسی مسائل زيست محیطی در ارتباط با فعالیت هاي معدنی و نقش فرايندهاي مختلف در پراكندگی عناصر و تركیبات
كانساري در محیط هاي مختلف.
5

ه -طراحی ،نظارت و اجراي طرح هاي تحقیقاتی به صورت تخصصی تر همراه با ارائه ديدگاه هاي جديد در علوم زمین.
 -4برنامه دروس کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی:
دانشجويان براي دريافت مدرک اين رشته جمعا  12واحد به شرح جدول  1می گذرانند .در ضمن دانشجويان ورودي غیر
زمین شناسی (معدن ،محیط زيست ،دورسنجی و جغرافیا) الزم است كه تا  12واحد از دروس اصلی دوره كارشناسی زمین
شناسی (بلورشناسی ،كانی شناسی ،سنگ شناسی (آذرين ،دگرگونی ،رسوبی) ،زمین شناسی تاريخی ،ژئوشیمی ،زمین
شناسی ساختمانی ،زمین شناسی اقتصادي ،ژئوفیزيک ،زمین شناسی ايران ،زمین شناسی نفت )... ،را بنا به تشخیص گروه
آموزشی بعنوان كمبود بگذرانند.
تبصره :1دانشجويان اين رشته می توانند براي درسهاي اختیاري تا دو درس مرتبط ( 4واحد) را از گرايش هاي ديگر زمین
شناسی بنا به تشخیص گروه آموزشی اخذ نمايند.

تبصره  :2دانشجويان آموزش محور بجاي پايان نامه 4 ،واحد سمینار (سمینار  1و سمینار  )2و  2واحد از دروس
اختیاري را بايد اخذ نمايند.

جدول  -9کلیات برنامه درسی گرایش زمین شناسی اقتصادی
نوع درس

تعداد واحد

تخصصی

16

اختیاري

11

سمینار

4

پايان نامه

6

6

فصل دوم
جدول مشخصات و عناوین
دروس

7

جدول  -2فهرست دروس اصلی  -تخصصی

دروس اصلی  -تخصصی
ردیف

تعداد واحد

نام درس

نظري

نوع درس

عملی

1

كانسارهاي آذرين و دگرگونی

2

تخصصی

2

كانه زائی و تکتونیک صفحهاي

2

تخصصی

1

اصول اكتشافات ژئوشیمیايی

2

تخصصی

4

آزمايشگاه اصول اكتشافات ژئوشیمیايی

1

تجزيه دستگاهی نمونههاي معدنی و زيست محیطی

6

آزمايشگاه تجزيه دستگاهی نمونههاي معدنی و زيست محیطی

1
1

تخصصی
تخصصی

1

تخصصی

1

كانسارهاي رسوبی

2

تخصصی

8

ژئوشیمی سیاالت و كانسارهاي گرمابی

2

تخصصی

1

آزمايشگاه ژئوشیمی سیاالت و كانسارهاي گرمابی

11

ذخائر معدنی ايران و منشأ آنها

1
2

جمع واحدها

تخصصی
96

8

تخصصی

دانشجويان گرايش زمین شناسی اقتصادي بايد  11واحد از میان درسهاي اختیاري جدول  1بگذرانند.

جدول  -3فهرست دروس اختیاری
دروس اختیاری
ردیف

نام درس

تعداد واحد
نظري

1

كانهنگاري و شیمی كانیهاي فلزي

عملی

1

آزمايشگاه كانهنگاري و شیمی كانیهاي فلزي
2

نوع

اختیاري
1

تخمین ذخیره و بررسی اقتصادي منابع معدنی

درس

1

اختیاري
اختیاري

آزمايشگاه تخمین ذخیره و بررسی اقتصادي منابع معدنی

1

اختیاري

1

طراحی پروژه هاي اكتشافی

2

اختیاري

4

اصول اكتشافات ژئوفیزيکی

2

اختیاري

1

زمینشناسی و اكتشاف اورانیوم

2

اختیاري

6

منابع معدنی و محیط زيست

2

اختیاري

1

نقشه برداري معدنی

2

اختیاري

8

سامانه اطالعات جغرافیايی و دورسنجی اكتشافی

1

اختیاري
1

آزمايشگاه سامانه اطالعات جغرافیايی و دورسنجی اكتشافی

اختیاري

1

كانه آرايی

2

اختیاري

11

زمینشناسی اقتصادي سوختهاي فسیلی

2

اختیاري

11

زمینشناسی ايزوتوپی

2

اختیاري

12

كانیها و سنگهاي صنعتی

2

اختیاري

جمع واحدها

91

5

جدول  -4سمینار و پایان نامه
سمینار و پایان نامه
ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

1

سمینار( 1آموزش محور)

2

نظري

2

سمینار( 2آموزش محور)

2

نظري

1

پايان نامه

6

عملی

9

نام استاد

مالحظات

فصل سوم
سرفصل دروس

11

کانسارهای آذرین و دگرگونی
تعداد واحد نظري 2 :واحد

Igneous and metamorphic ore deposits
تعداد واحد عملی - :
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

هدف كلی اين درس تعیین منشا ،نحوه تشکیل كانساارهاي آذريان و دگرگاونی ،شارايط حمال و تاه نشسات عناصار ،اناواع پاراژنزهاا،
دگرسانی ها و ويژگی هاي انواع كانسارهاي مرتبط با سنگ هاي آذرين و دگرگونی است .بنابراين انتظار است تا دانشجو شرايط تشکیل
زون هاي دگرسانی و نحوه انتقال و ته نشست انواع فلزات را بتواند به خوبی تفسیر كند.
سرفصل درس:
 -1تعیین نحوه جدايش و پاراژنز كانه ها در كانسارها
 -2كانسارهاي همراه با توده هاي آذرين فرا بازي و بازيک
 -1كانسارهاي همراه با توده هاي آذرين حدواسط
 -4كانسارهاي همراه با توده هاي آذرين اسیدي
 -1كانسارهاي همراه با مجموعه هاي افیولیتی
 -6كانسارهاي همراه با كمربندهاي آتشفشانی
 -1كانسارهاي همراه با فعالیت هاي گرمابی
 -8كانسارهاي دگرگونی
 -1كانسارهاي اسکارنی
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

+

-

+

-

11

:منابع
1- Evans, A.M., 2000. Ore geology and industrial minerals (An introduction), Blackwell.
2- Guilbert, J.M., Park, Jr. C.F., 1997. The Geology of ore deposits, Freaman and Company,
Newyork.
3- Laznicka, P., 2006. Giant Metallic Deposits. Springer.
4- Robb, L.J., 2005. Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing.
5- Pitcher, W.S., 1997. The Nature and Origin of Granite, 2nd ed. Chapman and Hall,
London.
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کانیها و سنگهای صنعتی
تعداد واحد نظري 2 :واحد

Industrial minerals and rocks
تعداد واحد عملی - :

نوع درس :اختیاري

حل تمرين- :

پیشنیاز- :

اهداف کلی درس:
دانشجو انواع كانیها و سنگهاي صنعتی (غیر فلزي) ،محیط پیدايش و كاربرد آنها در صنايع مختلف را ياد بگیرد و روشهاي مختلاف
اكتشافی آنها را بکار گیرد.
سرفصل درس
 -1تعريف ،نقش و طبقه بندي كانی ها و سنگ هاي صنعتی
 -2تجزيه شیمیايی و كانی شناسی كانسارهاي غیر فلزي و كاربرد آنها
 -1مواد اولیه سرامیک و كاربرد آن
 -4كانسارهاي مرتبط با مواد اولیه سرامیک (رس ،كوارتز و فلدسپار)
 -1مواد اولیه ديرگداز و كاربرد آن
 -6كانسارهاي مرتبط با ديرگدازهاي اسیدي ،بازي و خنثی
 -1كانی هاي رسی (بنتونیت ،كائولینیت)
 -8شن و ماسه و سنگ هاي ساختمانی
 -1سیمان و انواع آن
 -11پركننده ها و كاربرد آنها در صنعت
 -11انواع ساينده ها ،گل حفاري و كمک ذوب هاي صنعتی
 -12گوهرسنگ ها و كاربرد آنها در صنعت
 -11كودهاي شیمیايی )نیتراتی ،فسفاتی و پتاسیمی(
 -14كمک ذوب هاي صنعتی و انواع آنها
 -11تبخیري ها ومنشأ آنها
 -16كانی هاي غیرفلزي خاص (بوكسیت ،آزبست ،گوگرد ،كربنات ها ،باريت ،تالک ،زئولیت ها  ،سديم كربنات ،ژيپس و پرلیت)

13

) روز1(  بازديد از معادن و كارخانه ها:بازدید علمی
:روش ارزیابی
پروژه

نهايی

میان ترم

ارزيابی مستمر

-

+

+

:منابع

( انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد (چاپ چهارم، كانیها و سنگهاي صنعتی.1386 ،.ح. م،كريم پور-1
2- Kogel, J.E.L., Trivedi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T., 2006. Industrial Minerals and
Rocks: Conmmodities, Markets and Uses (7th edition), Society for Minning, Metallurgy, and
Exploration Inc.
3- Manning, D.A.C., 1995. Intruduction to Industrial Minerals, Chapman and Hall.
4- Peter, A.C., 2010. Industrial Minerals and Their Uses (2th edition), Noyes Publication, USA.
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کانهزایی و تکتونیک صفحهای
تعداد واحد نظري 2 :واحد

Mineralization and plate tectonic
تعداد واحد عملی - :
حل تمرين- :

نوع درس :تخصصی

پیشنیاز- :

اهداف کلی درس:
دانشجو انواع ماگماتیسم ،نحوه تشکیل نهشته هاي كانه هاا (پاورفیري ،اساکارن ،اپای ترماال ،مسیوساولفید ،رساوبی و  IOCGو  )...در
ارتباط با موقعیت هاي تکتونیک مختلف در جهان را مطالعه و بررسی میكناد و ذخااير فلازي و غیار فلازي را باا تاكیاد بار كمربنادهاي
تکتونیکی مناسب در ايران و جهان فرا میگیرد.
سرفصل درس
 -1چرخه كوهزايی ويلسون ،نهشتههاي كانه ها همراه با ماگماتیسم مربوطه
 -2نهشته هاي كانه ها در ارتباط با فرورانش همراه با مثال هايی از ايران و جهان
 -1گودال و كمان هاي ماگمايی ،كمان داخلی ،كمان خارجی ،كمربندهاي ماگمايی پشت كمان
 -4حوضه هاي پشت كمان همراه با مثال هايی از ايران و جهان
 -1نهشته هاي كانه ها در حوضه هاي اقیانوسی
 -6برآمدگی هاي اقیانوسی ،گسل هاي ترانسفورم ا جزاير خطی و كوه هاي دريائی
 -1نهشته هاي كانه ها در نقاط داغ قاره اي ،ريفت ها و اوالكوژن ها همراه با مثال هايی از ايران و جهان
 -8نهشته هاي كانه ها در حاشیه هاي قاره اي آرام و حوضه هاي داخلی
 -1نهشته هاي كانهها در ارتباط با تکتونیک برخوردي همراه با مثال هايی از ايران و جهان
 -11حوضه هاي باقیمانده اقیانوسی ا زمین درز و افیولیت هاي برخوردي ا حوضه هاي پیشبوم و پسبوم
 -11زمین ساخت صفحهاي راهنمايی براي اكتشافات معدنی نهشته هاي سولفوره فلزات پايه
 -12نهشته هاي كانه در گسل هاي ترانسفورم
 -11توزيع كانسارهاي مس ،آهن ،طال ،كرومیت ،بنتونیت و كائولن در ايران
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 ندارد:بازدید علمی
:روش ارزیابی
پروژه

نهايی

میان ترم

ارزيابی مستمر

-

+

+

-

:منابع
. انتشارات دانشگاه لرستان، ذخاير فلزي و تکتونیک صفحهاي.1181 ،. ب، اسدالهی،. ح، زمانیان-1
2- Sawkins, F.J., 2000. Metal deposits in relation to plate tectonics. Springer-Verlag, Heidelberg.
New York. Tokyo.
3- Robb, L.J., 2005. Introduction to Ore- forming Processes, Blackwell Publishing, Cornwall,
UK.
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اصول اکتشافات ژئوشیمیایی
تعداد واحد نظري 2 :واحد

Principles of geochemical exploration
تعداد واحد عملی - :
حل تمرين- :

نوع درس :تخصصی

پیشنیاز- :

اهداف کلی درس:
دانشجو اصول نمونه برداري از نواحی دگرسانی و كانی سازي ،روش هاي نمونه برداري و آماده سازي در اكتشافات زماین شایمیايی باه
روش سنگ ،رسوبات رودخانه اي ،خاک ،آب و گیاه ،محاسبات آماري و تهیه نقشههااي ژئوشایمیايی جهات تعیاین ناهنجااري ،تفسایر
نتايج و انواع روش هاي تجزيه و كاربرد آنها را فرا میگیرد.
سرفصل درس:
 -1توزيع ،گسترش و نحوه تظاهر عناصر در محیط هاي اولیه و ثانويه
 -2شاخصهاي ژئوشیمیايی و كاربردهاي آن در اكتشاف
 -1روش هاي تجزيه در اكتشافات ،آلودگی و خطا
 -4تکنیک هاي آماري و تجزيه و تحلیل آنها
 -1اصول اكتشافات زمینشیمیايی و نحوه تشکیل هالههاي اولیه در محیط سنگی
 -6معرفی عناصر ردياب در اكتشاف انواع كانسارها
 -1روش هاي برداشت و آماده سازي نمونه
 -8بررسی هاله هاي اولیه در كانسارهاي پورفیري و اپی ترمال
 -1اكتشافات زمینشیمیايی و نحوه تشکیل هالههاي ثانويه بر اساس رسوبات آبراههاي
 -11روش برداشت ،آماده سازي نمونه و بررسی ناهنجاري هاي مربوطه
 -11اكتشافات زمینشیمیايی و نحوه تشکیل هالههاي ثانويه بر اساس خاک و بررسی ناهنجاري هاي مربوطه
 -12اكتشافات ژئوشیمیايی براساس آب و نحوه نمونه برداري
 -11روش هاي بیوژئوشیمیايی و ژئوبوتانی و بررسی هاي ناهنجاري ها
 -14روش هاي اتموژئوشیمیايی و بررسی ناهنجاري ها
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:روش ارزیابی
پروژه

نهايی

میان ترم

ارزيابی مستمر

-

+

+

+
:منابع

. انتشارات دانشگاه تهران، اصول اكتشافات ژئوشیمیايی.1181 ،. ا. ع، حسنی پاک-1
. انتشارات دانشگاه تهران، تحلیل دادههاي اكتشافی.1184 ،. م، شرف الدين،.ا. ع، حسنی پاک-2
. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، مسايل كاربردي در ژئوشیمی اكتشافی.1112 ،. ع، اثنی عشري،.ر. م، حسین نژاد-1
4- Randive, K.R., 2013. Elements of geochemistry, geochemical exploration and medical
geology, Research publishing, Singapore.
5- Govett, G.J.S., 1994. Handbook of exploration geochemistry, Elsevier, Volumes 1-6.
6- Rollinson, H.R., 1993. Using geochemical data: Evaluation, presentation, interpretation
(Longman Geochemistry).
7- Gandhi, S.M., Sarkar, B.C., 2016. Essentials of mineral exploration and evaluation. Elsevier.
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آزمایشگاه اصول اکتشافات ژئوشیمیایی
تعداد واحد نظري- :

Principles of geochemical exploration Lab.
تعداد واحد عملی  1 :واحد
حل تمرين :دارد
پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

دانشجو اصول نمونه برداري از نواحی دگرسانی و كانی سازي ،روشهاي نمونه برداري و آمااده ساازي در اكتشاافات زماین شایمیايی باه
روش سنگ ،رسوبات رودخانه اي ،خاک ،آب و گیاه ،محاسبات آماري و تهیه نقشههااي ژئوشایمیايی جهات تعیاین ناهنجااري ،تفسایر
نتايج و انواع روش هاي تجزيه و كاربرد آنها فرا میگیرد.
سرفصل درس:
 -1روشهاي نمونهبرداري در مقیاسها و محیطهاي مختلف (مکان برداشت)
 -2خردايش ،نرمايش و انتخاب روش مناسب تجزيه مواد معدنی
 -1آماده سازي نمونه براي تجزيه (سنگ و كانی)
 -4شناسايی نمونه ها از روي تجزيه عناصر اصلی و فرعی
 -1محاسبه پارامترهاي آماري جهت بررسی ناهنجاري به كمک نرم افزارهاي مربوطه
 -6تهیه نقشه هاي ژئوشیمیايی جهت تعیین ناهنجاري ها به كمک نرم افزارهاي مربوطه
 -7تفسیر داده هاي زمینشیمیايی به همراه نقشههاي زمینشناسی
بازدید علمی :بازديد از محدوده هاي اكتشافی ( 2روز)
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

+

-

+

+
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:منابع
. انتشارات دانشگاه تهران، اصول اكتشافات ژئوشیمیايی.1181 ،. ا. ع، حسنی پاک-1
. انتشارات دانشگاه تهران، تحلیل دادههاي اكتشافی.1184 ،. م، شرف الدين،.ا. ع، حسنی پاک-2
. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، مسايل كاربردي در ژئوشیمی اكتشافی.1112 ،. ع، اثنی عشري،.ر. م، حسین نژاد-1
4- Randive, K.R., 2013. Elements of geochemistry, geochemical exploration and medical
geology, Research publishing, Singapore.
5- Govett, G.J.S., 1994. Handbook of exploration geochemistry, Elsevier, Volumes 1-6.
6- Rollinson, H.R., 1993. Using geochemical data: Evaluation, presentation, interpretation
(Longman Geochemistry).
7- Gandhi, S.M., Sarkar, B.C., 2016. Essentials of mineral exploration and evaluation. Elsevier.
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کانهنگاری و شیمی کانیهای فلزی
Mineralography and chemistry of ore minerals
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 1 :واحد
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو خواص نوري كانیهاي فلزي را در میکروسکوپ انعکاسی و الکترونی ياد بگیرد و با شناسايی دقیق انواع كانیهاي فلزي،
ساخت  -بافت و پاراژنز كانی ها ،بتواند نوع كانسار را تشخیص دهد .هم چنین با تجزيه ريزمیکروسکوپی كانهها ،تركیب دقیق و نحوه
تشکیل كانیها را تعیین نمايد.
سرفصل درس:

 -1ساختمان و طرز كار میکروسکوپ انعکاسی و الکترونی 
 -2طرز تهیه مقاطع صیقلی و نازک صیقلی 

 -1مطالعه و تعیین خواص نوري و الکترونی كانهها

 -4آماده سازي نمونه براي میکروسکوپهاي الکترونی 

 -1طرز انجام آزمايشهاي میکروشیمیايی در مقاطع صیقلی 
 -6مطالعه بافتهاي مختلف كانهها (اكسلوشن ،انکلوژن ،زون بندي تركیبی و تبلور مجدد)
 -1معرفی انواع میکروسکوپهاي الکترونی
 -8میکروسکوپهاي الکترونی تراگسیل ()TEM
 -1میکروسکوپهاي الکترونی روبشی ()SEM
 -11آنالیز نقطهاي يا الکترون میکروپروب ()EPMA

 -11مشخصات نوري كانهها و استفاده از بافت آنها در تشخیص نوع كانسار 
 -12تعیین دما و فشار با استفاده از شواهد بافتی و تركیب كانیشناختی 
 -11پاراژنزها و مطالعات پاراژنزي كانسارها 


بازدید علمی :ندارد
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:روش ارزیابی
پروژه

نهايی

میان ترم

ارزيابی مستمر

-

+

-

+

:منابع
 مشهد، انتشارات ارسالن، مبانی و كاربرد میکروسکوپهاي الکترونی و روشهاي آنالیز پیشرفته.1184 ،. م، رزم آرا-1
. انتشارات دانشگاه اهواز، اطلس كانهها.1111 ،. ع، زراسوندي-2
. انتشارات دانشگاه پیام نور، آزمايشگاه مینرالوگرافی.1188 ، مقدسی و خاكراه-1
4- Amelinckx, S., Van Dyck, D., Van Landuyt, J., Van Tendeloo, G., 2008. Electron
Microscopy: Principles and Fundamentals, Wiley Co.
5- Lifshin, L.C., Sawyer, J.R.M., 2005. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis
(3th edition), Plenum Press.
6- Pracejus, B., 2008. The Ore Minerals Under the Microscope (an Optical Guide). Elsevier.
7- Taylor, R., 2009. Ore Textures Recognition and Interpretation. Springer-Verlag, Berlin.
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آزمایشگاه کانهنگاری و شیمی کانیهای فلزی
Mineralography and chemistry of ore minerals Lab.
تعداد واحد عملی1 :
تعداد واحد نظري- :
حل تمرين :دارد
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو خواص نوري كانیهاي فلزي را در میکروسکوپ انعکاسی و الکترونی مطالعه می كند و با شناسايی دقیق انواع كانیهاي
فلزي ،ساخت  -بافت و پاراژنز كانی ها ،بتواند نوع كانسار را تشخیص دهد .هم چنین با تجزيه ريزمیکروسکوپی كانهها ،تركیب دقیق و
نحوه تشکیل كانیها را تعیین نمايد.
سرفصل درس:
 -1تهیه يک عدد مقطع صیقلی و نازک صیقلی
 -2آشنايی با خواص نوري در میکروسکوپ انعکاسی 

 -1آشنايی با ساختمان و طرز كار میکروسکوپ هاي انعکاسی 

 -4مطالعه خواص كانهها و طرز تشخیص آنها در نور انعکاسی 
 -1مطالعه انواع بافتها در زير میکروسکوپ 
 -6تعیین روابط پاراژنزي كانهها و تعیین نوع كانهزايی
 -1تعیین تركیب كانهها و تعیین دما و فشار براساس آنالیز میکروپروب
 -8تهیه گزارش از مقاطع تهیه شده 
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

+

-

+

+
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:منابع
 مشهد، انتشارات ارسالن، مبانی و كاربرد میکروسکوپهاي الکترونی و روشهاي آنالیز پیشرفته.1184 ،. م، رزم آرا-1
. انتشارات دانشگاه اهواز، اطلس كانهها.1111 ،. ع، زراسوندي-2
. انتشارات دانشگاه پیام نور، آزمايشگاه مینرالوگرافی.1188 ، مقدسی و خاكراه-1
4- Amelinckx, S., Van Dyck, D., Van Landuyt, J., Van Tendeloo, G., 2008. Electron
Microscopy: Principles and Fundamentals, Wiley Co.
5- Lifshin, L.C., Sawyer, J.R.M., 2005. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis
(3th edition), Plenum Press.
6- Pracejus, B., 2008. The Ore Minerals Under the Microscope (an Optical Guide). Elsevier.
7- Taylor, R., 2009. Ore Textures Recognition and Interpretation. Springer-Verlag, Berlin.
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تخمین ذخیره و بررسی اقتصادی منابع معدن
Reserve estimation and economic studies of mineral resources
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 1 :واحد
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

فراگیري روش هاي پی جوئی و تخمین و ارزيابی ذخائر معدنی و نحوه اجراي اين پروژه ها و ارائه گزارش با استفاده از نرم افزارهاي
مربوطه .ارزيابی اقتصادي يک معدن ،تعیین ذخیره با استفاده از روش هاي كالسیک و زمین آمار و آشنايی با نرم افزارهاي خاص
محاسبه تناژ و عیار وزن دار كانسار از اهداف ويژه اين درس است.
سرفصل درس
-1روش هاي مختلف پی جوئی ذخائر معدنی
-2كلیدهاي پی جوئی
-1تخمین ذخیره با استفاده از روش هاي كالسیک
 -4روش مقاطع
 -1روش هاي میانگین گیري رياضی
 -6روش خطوط تراز براي ذخائر اليه اي و توده اي
 -1روش هاي كالسیک ديگر
 -8تخمین ذخیره به روش زمین آماري
-1ارزيابی اقتصادي منابع معدنی
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

_

+

-

منابع:
 -1باقري ،ه .1111 ،تخمین و ارزيابی ذخائر معدنی ،انتشارات نگار
25

. انتشارات دانشگاه شیراز، ارزيابی اقتصادي در اكتشاف.1111 ، ع، يعقوب پور-2
. انتشارات خانه فرهنگ، اكتشاف و ارزيابی ذخائر معدنی، اصول پی جوئی.1186 ، ح، مدنی-1
4- Evans, A.M., 2006. Introduction to mineral exploration, Blackwell Science.
5- Sinclair, A.J., Blackwell, G.H., 2004. Applied mineral inventory estimation, Cambridge
University Press.
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آزمایشگاه تخمین ذخیره و بررسی اقتصادی منابع معدن
Reserve estimation and economic studies of mineral resources Lab.
تعداد واحد عملی 1 :واحد
تعداد واحد نظري- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

فراگیري روش هاي پی جوئی و تخمین و ارزيابی ذخائر معدنی و نحوه اجراي اين پروژه ها و ارائه گزارش با استفاده از نرم افزارهاي
مربوطه .ارزيابی اقتصادي يک معدن ،تعیین ذخیره با استفاده از روش هاي كالسیک و زمین آمار و آشنايی با نرم افزارهاي خاص
محاسبه تناژ و عیار وزن دار كانسار از اهداف ويژه اين درس است.
سرفصل درس
-1اجراي روش هاي تخمین ذخائر معدنی به صورت عملی
-2كار با نرم افزارهاي مورد استفاده در تخمین ذخائر معدنی
-1تهیه نقشه هاي زمین شناسی كانسار با استفاده از نرم افزارهاي مربوطه

بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

_

+

+

منابع:
 -4باقري ،ه .1111 ،تخمین و ارزيابی ذخائر معدنی ،انتشارات نگار
 -1يعقوب پور ،ع .1111 ،ارزيابی اقتصادي در اكتشاف ،انتشارات دانشگاه شیراز.
 -6مدنی ،ح .1186 ،اصول پی جوئی ،اكتشاف و ارزيابی ذخائر معدنی ،انتشارات خانه فرهنگ.
4- Evans, A.M., 2006. Introduction to mineral exploration, Blackwell Science.
5- Sinclair, A.J., Blackwell, G.H., 2004. Applied mineral inventory estimation, Cambridge
University Press.
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تجزیه دستگاهی نمونه های معدنی و زیست محیطی
Instrumental analysis of ore and environmental samples
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 1 :واحد
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

كاربرد تجزيه دستگاهی ونمونه برداري در مطالعات معدنی و زيست محیطی از هداف كلی اين درس محسوب می گردد .الزم است تا
دانشجو ضمن تسلط بر ا صول كار در روش هاي مختلف تجزيه دستگاهی ،محاسن ،معايب و كاربرد هر كدام از اين روش ها را با توجه
به شرايط زمین شناسی ،نوع نمونه ،بودجه و اهداف پروژه هاي اكتشافی فرا گیرد.
سرفصل درس:
 -1روش هاي دستگاهی و انواع آن
 -2ديفراكتومتري اشعه ايکس )(XRD

 -1اسپکتروسکپی جذب اتمی ()AAS
 -4روش

پالسماي جفت شده القايی )(ICP

 -1فلوئورسانی پرتو ايکس )(XRF
 -6تجزيه دستگاهی فعال سازي نوترونی )(INAP
 -1میکروپروب )(EPMA

روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

_

+

-

منابع:
 -1آشوري ،ح .1114 ،مطالعه بلورها و كاربرد اشعه ايکس در بلور شناسی چاپ سوم ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی.
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 -2باقري ،ه .1181 ،.مقدمه اي بر نمونه برداري و تجزيه دستگاهی نمونه هاي معدنی و زيست محیطی ،انتشارات جهاد دانشگاهی
اصفهان.
 -1خاكزاد ،ا.و.ج ،.رمضانی ،ج .1168 ،.مقدمه اي بر شناخت مواد به كمک ديفراكتومتري اشعه ايکس ,تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
 -4پوررضا ،ن .1111 ،.اسپکتروسکوپی جذب اتمی ,انتشارت دانشگاه شهید چمران اهواز.
5- Chris, R., 1993. Analysis of geological materials, CRC Press.
6- Bastin, G. F., Heijligers H.J.M., 1991. Electron probe quantitation, New York, Plenum Press p.
145 and 163.
7- Ewing, G. W, 1987. Instrumental methods of chemical analysis, McGraw-Hill.
8- Zhang, C., 2007. Fundamentals of environmental sampling and analysis, John Wiley and Sons.
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آزمایشگاه تجزیه دستگاهی نمونه های معدنی و زیست محیطی
Instrumental analysis of ore and environmental samples Lab.
تعداد واحد عملی 1 :واحد
تعداد واحد نظري- :
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

كاربرد تجزيه دستگاهی ونمونه برداري در مطالعات معدنی و زيست محیطی از هداف كلی اين درس محسوب می گردد .الزم است تا
دانشجو ضمن تسلط بر اصول كار در روش هاي مختلف تجزيه دستگاهی ،محاسن ،معايب و كاربرد هر كدام از اين روش ها را با توجه
به شرايط زمین شناسی ،نوع نمونه ،بودجه و اهداف پروژه هاي اكتشافی فرا گیرد.
سرفصل درس:
 -1روش هاي آماده سازي نمونه ها
-2كار با دستگاه هاي مختلف تجزيه اي موجود در دانشگاه
 -1در صورت امکان دانشجويان اين درس به منظور كار با دستگاه هاي تجزيه شیمیايی طی چند جلسه در آزمايشگاه هاي ژئوشیمی مراكز
آزمايشگاهی و تحقیقاتی خارج از دانشگاه (مركز انرژي اتمی ،مركز فرآورده هاي نسوز آذر و  )...شركت می نمايند.
بازدید علمی :دارد ( 1روز)
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

_

+

+

منابع:
 -1آشوري ،ح .1114 ،مطالعه بلورها و كاربرد اشعه ايکس در بلور شناسی چاپ سوم ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی.
 -2باقري ،ه .1181 ،.مقدمه اي بر نمونه برداري و تجزيه دستگاهی نمونه هاي معدنی و زيست محیطی ،انتشارات جهاد دانشگاهی
اصفهان.
 -1خاكزاد ،ا.و.ج ،.رمضانی ،ج .1168 ،.مقدمه اي بر شناخت مواد به كمک ديفراكتومتري اشعه ايکس ,تهران :انتشارات جهاد
31

.دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
. انتشارت دانشگاه شهید چمران اهواز, اسپکتروسکوپی جذب اتمی.1111 ،. ن، پوررضا-4
5- Chris, R., 1993. Analysis of geological materials, CRC Press.
6- Bastin, G. F., Heijligers H.J.M., 1991. Electron probe quantitation, New York, Plenum Press p.
145 and 163.
7- Ewing, G. W, 1987. Instrumental methods of chemical analysis, McGraw-Hill.
8- Zhang, C., 2007. Fundamentals of environmental sampling and analysis, John Wiley and Sons.
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تعداد واحد نظري 2 :واحد

کانسارهای رسوبی
Sedimentary ore deposits
تعداد واحد عملی- :

نوع درس :تخصصی

حل تمرين- :

پیشنیاز- :

اهداف کلی درس:
دانشجو تقسیم بنديها ،ويژگیها ،نحوه تشکیل ،توزيع زمانی و مکانی انواع كانسارها را ياد بگیرد .منشأ فلزات ،شرايط حمل و تهنشست
عناصر در انواع كانسارها را بررسی بکند .كانی شناسی ،دگرسانی و ژئوشیمی كانسارهاي رسوبی را ياد بگیرد و در اكتشاف آنها مهارت
پیدا بکند.
سرفصل درس
 -1نمودارهاي  ،Eh-pHشرايط حمل و ته نشست عناصر و كاربرد آن در تعیین ژنز ذخاير رسوبی
 -2كانسارهاي مس رسوبی
 -1كانسارهاي سرب و روي رسوبی (با سنگ میزبان كربناته و آواري)
 -4كانسارهاي آهن رسوبی
 -1كانسارهاي منگنز رسوبی
 -6كانسارهاي سولفید توده اي
 -1كانسارهاي حاصل از هوازدگی (بازماندي و غنی شده ثانويه)
 -8كانسارهاي اورانیوم رسوبی
 -1كانسارهاي پالسر (قديمی و جديد)
 -11كانسارهاي فسفات رسوبی
 -11كانسارهاي تبخیري
 -12سوخت هاي فسیلی (زغال سنگ ،نفت و گاز)
بازدید علمی :ندارد
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:روش ارزیابی
پروژه

نهايی

میان ترم

ارزيابی مستمر

-

+

+

-

:منابع
. انتشارات دانشگاه تبريز، ژئوشیمی كانسارهاي رسوبی.1111 ،. و، سیمونز-1
. موسسه انتشارات امیر كبیر، زمین شناسی كانسارها.1181 ،. س، علیرضايی-2
3- Barnes, H.L., 1997. Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits, (3th edition), John Wiely
and Sons, Canada.
4- Dahlkamp, F.J., 2017. Uranium Deposits of the World: USA and Latin America, SpringerVerlag, Berlin, Germany.
5- Robb, L.J., 2005. Introduction to Ore- forming Processes, Blackwell Publishing, Cornwall,
UK.
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ژئوشیمی سیاالت و کانسارهای گرمابی
Geochemistry of hydrothermal fluids and ore deposits
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 2 :واحد
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

شناخت اصول حاكم بر شکل گیري كانسارهاي گرمابی در محیط هاي متنوع زمین شناسی و آموزش عملی كار بر روي سیاالت درگیر
بعنوان يکی از مهمترين ابزارهاي مطالعه كانسارها  .انتظار است تا دانشجو بتواند شیمی سیاالت گرمابی و نحوه تشکیل ذخاير ماگماايی-
گرمابی را تحلیل كند.
سرفصل درس:
-1آب و سیاالت گرمابی زمین
مقدمه  ،انواع سیستم هاي گرمابی و منشا آب ،ساختمان و خواص آب.
-2فرايندهاي گرمابی و دگرسانی سنگ ديواره
نقش مواد فرار در ماگماي گرانیتی و دگرسانی گرمابی  -متاسوماتیسم آلکالن مربوط به توده هاي نفوذي  -دگرسانی در سیستم هاي
پورفیري و اسکارن -دگرسانی در سیستم هاي اپی ترمال -دگرسانی گرمابی در سیستم هاي كانه زائی زير دريائی -تشخیص هاله هاي
دگرسانی گرمابی با استفاده از سنجش از دور.
-1جايگاه تکتونیکی ،ژئودينامیکی و تحوالت سیستم هاي كانه زائی گرمابی
-4ايزوتوپ هاي پايدار
اصول -روش هاي نمونه برداري ،جدايش و مطالعات ايزوتوپی در سیستم هاي گرمابی.
 -1سیاالت درگیر

روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

_

+

-
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:منابع
. انتشارات نشر دانشگاهی، مبانی زمین شیمی.1111 ، ترجمه، مدبري،. مر ف-9
2- Barnes, H.L., 1997. Geochemistry of hydrothermal ore deposits, John Wiley and Sons.
3- Gupta, H., Roy, S., 2007. Geothermal energy (An alternative resource for the 21 st century),
Elsevier.
4- Kühn, M., 2004. Reactive flow modeling of hydrothermal systems, Springer-Verlag.
5- Pirajno, F., 2009. Hydrothermal mineral deposits, Springer-Verlag, New York.
6- Palmer, D.A., Ferna´ndez-Prini, F., Harvey, A.H., 2004. Aqueous systems at elevated
temperatures and pressures (Physical Chemistry in Water, Steam and Hydrothermal Solutions),
Elsevier.
7- Walther, J., 2005. Essentials of geochemistry, Jones and Bartlett Publishers, London.
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آزمایشگاه ژئوشیمی سیاالت و کانسارهای گرمابی
Geochemistry of hydrothermal fluids and ore deposits Lab.
تعداد واحد عملی 1 :واحد
تعداد واحد نظري- :
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

شناخت اصول حاكم بر شکل گیري كانسارهاي گرمابی در محیط هاي متنوع زمین شناسی و آموزش عملی كار بر روي سیاالت درگیر
بعنوان يکی از مهمترين ابزارهاي مطالعه كانسارها  .انتظار است تا دانشجو بتواند شیمی سیاالت گرمابی و نحوه تشکیل ذخاير ماگماايی-
گرمابی را تحلیل كند.
سرفصل درس:
-1معرفی دستگاه سرمايش –گرمايش و اصول كار
 -2نمونه برداري ،انتخاب نمونه و تهیه مقاطع دو بر صیقل
 -1تجزيه گرمايشی نمونه ها
 -4آزمايش انجماد
 -1روش هاي پردازش داده ها
 -6تهیه دو مقطع دو بر صیقل و مطالعه سیاالت درگیر در آن

بازدید علمی :بازديد از محدوده هاي اكتشافی ( 2روز)

روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

_

+

+
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:منابع
. انتشارات نشر دانشگاهی، مبانی زمین شیمی.1111 ، ترجمه، مدبري،. مر ف-9
2- Barnes, H.L., 1997. Geochemistry of hydrothermal ore deposits, John Wiley and Sons.
3- Gupta, H., Roy, S., 2007. Geothermal energy (An alternative resource for the 21 st century),
Elsevier.
4- Kühn, M., 2004. Reactive flow modeling of hydrothermal systems, Springer-Verlag.
5- Pirajno, F., 2009. Hydrothermal mineral deposits, Springer-Verlag, New York.
6- Palmer, D.A., Ferna´ndez-Prini, F., Harvey, A.H., 2004. Aqueous systems at elevated
temperatures and pressures (Physical Chemistry in Water, Steam and Hydrothermal Solutions),
Elsevier.
7- Walther, J., 2005. Essentials of geochemistry, Jones and Bartlett Publishers, London.
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طراحی پروژه های اکتشافی
تعداد واحد نظري- :

Designing of exploration projects
تعداد واحد عملی  2 :واحد
حل تمرين :دارد
پیشنیاز :اصول اكتشافات ژئوشیمیايی

نوع درس :اختیاري

اهداف کلی درس:
دانشجو اصول تهیه طرح اكتشاف اولیه ،گزارش نهايی و اجراي آن ،انواع حفاري ،مطالعه مغزه ها و ترسیم نیمرخ ،تعیین ذخیره ،محاسابه
عیار حد و ارزياب ی مقدماتی اقتصادي پروژه براي ذخاير گوناگون را فرا می گیارد ،تاا بتواناد نقااط امیادبخش را شناساايی كناد و مادل
اكتشافی ارائه كند.
سرفصل درس:
 -1جمعآوري اطالعات اولیه
 -2تعیین روش هاي نمونه برداري در مراحل و با اهداف مختلف در اكتشاف
 -1نقشههاي زمین شناسی با مقیاس هاي مختلف و درج اطالعات اكتشافی روي آنها
 -4انتخاب نوع و مقیاس روش هاي ژئوشیمیايی بر حسب نوع كانسار
 -1انتخاب نوع و مقیاس روش هاي ژئوفیزيکی اعم از هوايی و زمینی براي انواع مختلف كانسار ها و مواد معدنی مختلف
 -6روش تلفیق نتايج برداشت هاي زمین شناسی و ژئوشیمی و ژئوفیزيک و نتیجه گیري از آنها
 -1روش و میزان استفاده از اكتشافات زيرسطحی (ترانشه ،چاهک ،گمانه و تونل) در كانسارهاي مختلف
 -8روش هاي حفاري و نحوه و چگونگی تعیین نقطه حفاري در كانسارهاي مختلف
 -1انتخاب و اجراي آزمايش هاي شیمیايی الزم و گاهی پیشرفته براي نمونه ها در انواع كانسارهاي مختلف و بررسی آماري نتايج
 -11روش مطالعات زير سطحی و تطبیق دادن اطالعات در زير سطح (ترانشه ،چاهک ،تونل وگمانه)
 -11ترسیم نیمرخ هاي زمین شناسی ،آلتراسیون ،كانی سازي و ژئوشیمیايی
 -12تلفیق نتايج زير سطحی با نقشه ها و اطالعات سطحی.
 -11محاسبه عیار حد اقتصادي و غیر اقتصادي.
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 -14محاسبه ذخیره و ارزش اقتصادي ماده معدنی و ارزيابی اقتصادي پروژه.
 -11بحث ،بررسی و نقد در مورد چند گزارش نهايی ذخاير فلزي.

بازدید علمی :بازديد از محدوده هاي اكتشافی ( 2روز)
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

-

-

+

+

منابع:
-1حسنی پاک ،ع.ا .1181 ،.طراحی پروژه هاي اكتشافی ،انتشارات دانشگاه تهران.
-2حسنی پاک ،ع.ا ،.شجاعت ،ب .1111 ،.مدل سازي كانسارهاي فلزي-غیر فلزي و كاربرد اكتشافی آن ،دانشگاه تهران.
3- Haldar, S.K., 2013. Mineral Exploration Principles and Applications. Elsevier.
4- Moon, C.J., Whateley, M.K.G., Evans, A.M., 2006. Introduction to Mineral Exploration,
Blackwell Publishing.
5- Wellmer, F.W., Dalheimer, M., Wagner, M., 2008. Economic Evaluations in Exploration 2nd
edition. Elsevier
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اصول اکتشافات ژئوفیزیکی
Principles of geophysical exploration
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 2 :واحد
حل تمرين :دارد
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو كاربرد روش هاي ژئوفیزيکی مختلف از جمله مگنتومتري ،ژئوالکتريک ،گرانی ،لرزه اي ،الکترومغناطیس و راديومتري را در
اكتشاف منابع معدنی ياد بگیرد و داده هاي حاصل از اين روش ها را به نحو مطلوبی پردازش و تفسیر نمايد.
سرفصل درس:
 -1روش مغناطیس سنجی (زمینی و هوايی)
 -2روش الکتريکی (مقاومت ويژه ( ،)RSهدايت الکتريکی ( )IPو الکترومغناطیسی ())EM
 -1روش گرانی سنجی
 -4روش لرزه اي (انکساري و انعکاسی)
 -1روش راديومتري
 -6معرفی اجمالی نرم افزارهاي مربوط به هر كدام از روشهاي ذكر شده در باال
بازدید علمی :بازديد از نحوه انجام برخی روشهاي ژئوفیزيکی در روي زمین (حتی االمکان در محیط دانشگاه)
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
 -1حیدريان شهري ،م.ر .1384 ،.مبانی اكتشافات ژئوفیزيکی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
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. دانشگاه تبريز، اصول اكتشافات ژئوفیزيکی.1181 ،.ا. ع، كالگري-2
3- Alan, E.M., Aftab Khan, M., 2009. Looking to the Earth: An Introduction to Geological
Geophysics. Cambridge University Press.
4- Burger, H.R., Sheehan, A.F., Jones, C.H., 2006. Introduction to Applied Geophysics
(Exploring the Shallow Subsurface), Norton and Company.
5- Dentith, M., Mudge, S.T., 2014. Geophysics for the Mineral Exploration Geoscientists.
Cambridge University Press.
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ذخایر معدنی ایران و منشأ آنها
Iran's mineral deposits and their origin
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 2 :واحد

حل تمرين- :

پیشنیاز- :

نوع درس :تخصصی
اهداف کلی درس:

دانشجو ارتباط انواع كانهزايی و ماگماتیسم را در موقعیتهاي تکتونیکی مختلف ايران ياد بگیرد و درباره توزيع زمانی -مکانی انواع
كانسارهاي مس-مولیبدن ،آهن ،سرب -روي ،طال ،منگنز ،قلع -تنگستن ،آرسنیک-آنتیموان ،كرومیت ،آلومینیوم ،مواد راديو اكتیو،
عناصر كمیاب و ذخاير غیرفلزي در ايران و نحوه تشکیل آنها اطالعات جامعی بدست بیاورد.
سرفصل درس:
تاريخچه تحول زون هاي ساختاري و ماگمايی در ايران
انواع ماگماتیسم و كانه زايی در زون هاي ساختاري-ماگمايی ايران
انواع ماگماتیسم و كانه زايی در دوره هاي مختلف زمین شناسی ايران
 -1كانسارهاي مس در ايران
 -2كانسارهاي آهن در ايران
 -1كانسارهاي سرب-روي در ايران
 -4كانسارهاي طال در ايران
 -1كانسارهاي كرومیت در ايران
 -6كانسارهاي مواد راديواكتیو در ايران
 -1كانسارهاي منگنز در ايران
 -8كانسارهاي قلع و تنگستن در ايران
 -1كانسارهاي آرسنیک ،آنتیموان و جیوه در ايران
 -11كانسارهاي عناصر نادر در ايران
 -11كانسارهاي غیر فلزي (پتاس ،بور ،بنتونیت ،كائولن ،بوكسیت ،فسفات) در ايران
 -12ذخاير هیدروكربنی (زغالسنگ ،نفت و گاز) در ايران
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بازدید علمی :بازديد از معادن ( 2روز)
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

+

+

+

-

منابع:
 -1پوستی ،م ،.خاكزاد ،ا ،.فدائیان ،م .1111 ،.بوكسیت و كانسارهاي آن در ايران ،انتشارات دانشگاه هرمزگان.
 -2قربانی ،م .1181 ،زمین شناسی اقتصادي كانسارها و نشانههاي معدنی ايران  ،انتشارات آرين زمین.
3- Ghorbani, M., 2013. The Economic Geology of Iran: Mineral Deposits and Natural
Resources. Springer-Verlag, Heidelberg.
4- Sawkins, F.J., 1990. Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics, (2nd edition). SpringerVerlag, Heidelberg.
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سامانه اطالعات جغرافیایی و دورسنجی اکتشافی
Geographical information system and remote sensing for exploration
تعداد واحد عملی - :
تعداد واحد نظري 1 :واحد
حل تمرين- :
پیش نیاز - :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو كار با انواع تصاوير ماهواره اي و كاربرد آنها در اكتشاف منابع معدنی ،روش هاي پردازش و تفسیر نتايج براي اكتشاف مواد
معدنی ،كاربرد و استفاده از سنجش از دور در اكتشاف مواد معدنی و تهیه نقشه هاي دگرسانی -معدنی فرا بگیرد.
سرفصل درس:
 -1سیستم هاي جغرافیايی و محیط  ، ArcGISاهداف و كاربردها
-2كاربرد  GISدر اكتشاف مواد معدنی
-1تعريف سنجش از دور ،اهداف و كاربردهاي پردازش داده هاي ماهواره اي ،اصول اولیه كار ماهواره ها و برتري هاي آنها بار عکاس
هاي هوايی
 -4طیف امواج قابل برداشت ماهواره ها شامل نور مرئی ،فروسرخ نزديک ،فروسرخ موج كوتاه و فروسرخ حرارتی و سودمندي هرياک
در شناسايی سنگ ها ،كانی ها و زون هاي دگرسانی
 -1طیف كانی هاي مختلف مورد استفاده در پردازش داده هاي ماهواره اي براي اكتشاف مواد معدنی
-6ماهواره هاي مختلف به لحاظ تاريخچه ،كاربرد ،قدرت تفکیک مکانی ،ابعاد برداشت ،طیف قابل برداشت و تعداد باندها .پاس از آن
ماهواره ها و سنجنده هاي مفید در اكتشاف مواد معدنی بطور ويژه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
-1روش هاي مختلف پیش پردازش ،پردازش و پس پردازش داده هاي ماهواره اي
بازدید علمی :ندار د
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

+

-

+

-
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منابع:
 -1كريم پور م.ح؛ ملکزاده شفارودي ،الف.؛ حیدريان شهري ،م.ر .1184 ،.اكتشاف ذخاير معدنی  ،مدلهاي زماین شناسای ،ژئوشایمی،
ماهواره اي و ژئوفیزيکی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 -2هاشمی تنگستانی ،م .1182 ،سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی ،مولف :كريستوفر ،اي.مگ ،مركز نشر دانشگاهی تهران.
3- Abrams, M., Hook, S., 2005. ASTER user handbook, version 2, Jet Propulsion Laboratory,
NASA, 125 p.
4- Bedell, R., Crosta, A.P., Grunsky, E., 2009. Remote Sensing and spectral geology, Reviews in
Economic Geology, 16: 266 p.
5- Gupta, R.P., 2003. Remote Sensing Geology. 2nd edition. Springer Verlag, Heidelberg, 566 p.
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آزمایشگاه سامانه اطالعات جغرافیایی و دورسنجی اکتشافی
Geographical information system and remote sensing for exploration Lab.
تعداد واحد عملی  1 :واحد
تعداد واحد نظري- :
حل تمرين- :
پیش نیاز - :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو كار با انواع تصاوير ماهواره اي و كاربرد آنها در اكتشاف منابع معدنی ،روش هاي پردازش و تفسیر نتايج براي اكتشاف مواد
معدنی ،كاربرد و استفاده از سنجش از دور در اكتشاف مواد معدنی و تهیه نقشه هاي دگرسانی -معدنی فرا بگیرد.
سرفصل درس:
 -1رقومی كردن ،ساختن  ، Shapefileرسم نقشه زمین شناسی رقومی با ساختن اليه هاي خطی ،پلی گون و نقطه ......راهنما ،طول و
عرض جغرافیايی ،مقیاس و  ....به شکل عملی
 -2تهیه نقشه هاي ژئوشیمیايی به روش هاي مختلف در  ArcGISبه شکل عملی
 -1روش هاي مختلف پردازش نهايی با هدف اكتشاف منابع معدنی همراه با ارائه مثال هاي عینی و كار بر روي مناطق معدنی مشاخص
شده و مناطق نامشخص و كار با نرم افزار  ENVIاز جمله باز كردن تصاوير مختلف ،ذخیره كردن ،آشنايی با نوارابزارها و آيکون
هاي مختلف ،آشنايی با فايل هاي خام تصاوير ماهواره اي و مشخصات آنها و نیاز روش هااي تصاحیح  ،پاردازش و پاس پاردازش
تصاوير ماهوارهاي.
بازدید علمی :ندار د
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

+

-

+

+

منابع:
 -1كريم پور م.ح؛ ملکزاده شفارودي ،الف.؛ حیدريان شهري ،م.ر .1184 ،.اكتشاف ذخاير معدنی  ،مدلهاي زماین شناسای ،ژئوشایمی،
ماهواره اي و ژئوفیزيکی ،انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
 -2هاشمی تنگستانی ،م .1182 ،سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیايی ،مولف :كريستوفر ،اي.مگ ،مركز نشر دانشگاهی تهران.
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3- Abrams, M., Hook, S., 2005. ASTER user handbook, version 2, Jet Propulsion Laboratory,
NASA, 125 p.
4- Bedell, R., Crosta, A.P., Grunsky, E., 2009. Remote Sensing and spectral geology, Reviews in
Economic Geology, 16: 266 p.
5- Gupta, R.P., 2003. Remote Sensing Geology. 2nd edition. Springer Verlag, Heidelberg, 566 p.
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تعداد واحد نظري 2 :واحد

منابع معدنی و محیط زیست
Mineral Resources and Environment
تعداد واحد عملی- :
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو مسائل زيست محیطی انواع ذخاير معدنی و عناصر و راهکارهاي پیش گیري از خطرات آنرا فرا بگیرد .به همین دلیل انتظار است
تا دانشجو بتواند میزان فراوانی عناصر در آ ب ،خاک و  ..را از لحاظ استانداردهاي زيست محیطی جهانی تحلیال كناد .خطارات زيسات
محیطی معدنکاري را ياد بگیرد و راه هاي مقابله با آن را بداند.
سرفصل درس:
 -9تقسیم بندي عناصر از ديدگاه زيست محیطی
 -2بررسی استانداردهاي میزان فراوانی عناصر در آب و خاک
-1انواع ذخاير و مسائل زيست محیطی
 -4میزان فراونی عناصر در آب و خاک و اثرات زيست محیطی آنها
 -1اكتشاف و اثرات زيست محیطی
-6معدنکاري و اثرات زيست محیطی معادن روباز (سطحی) و معادن زيرزمینی
 -1آلودگی هاي ناشی از فعالیت هاي معدنی و اثرات زيست محیطی
 -8بازسازي معدن و اثرات زيست محیطی
 -1فرآوري و اثرات زيست محیطی
بازدید علمی 1 :روز
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

+

-

+

-
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: منابع
. زمین شیمی زيست محیطی1111 ،.ه، حسینی،.ه، باقري-1
2- Bernard, W., Pipkind, D.D., Trend, 2001. Geology of the environmental, Brooks/ Cole
U.S.A
3- Evans, A.M., 1997. An introduction to economic geology and its environmental impacts:
Blackwell Science, 364p.
4- Ferd, G., Deel, B., 1998. Environmental geology (principles practice), U.K.
5- Mareas, J., 1997. Mining environmental handbook (effects of mining on environmental and
American Enviromental control on mining) Imperial College Press London U.K.
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کانه آرایی
Mineral processing
تعداد واحد عملی - :

تعداد واحد نظري 2 :واحد

حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشجو نحوه نمونه برداري ،آماده سازي و روشهاي مختلف جدايش مواد معدنی از باطله را ياد بگیارد و در ماورد انتخااب روش كاناه
آرايی و نوع كارخانه فرآوري براي انواع مختلف كانسارها تصمیم بگیرد.
سرفصل درس:
 -1خواص سنجی و شناسايی مقدماتی نمونه
 -2اصول خردايش و سنگ شکنها
 -1نرم كردن مواد و طبقه بندي ابعاد ذرات نرم
 -4دانه بندي و كنترل ابعاد با سرند كردن
 -1روش هاي جدايش ماده معدنی از باطله
 -6جدايش به روش جیگ
 -1جدايش به روش میزها
 -8جدايش به روش مغناطیسی
 -1جدايش به روش الکتريکی و الکترواستاتیکی
 -11فلوتاسیون و مسیرهاي فلوتاسیون
 -11روشهاي لیچینگ و عوامل موثر در آن
 -12كنترل باطله و پساب و مسائل زيست محیطی
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

-

+

+

-
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:منابع
 شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسی ايران، تهران، فرآوري مواد معدنی.1111 ،.ر. غ، محمدزاده،. ب، رضايی-1
 دانشگاه تهران، كانه آرايی.1111 ،.ب، نعمت اللهی-2
3- Bulatovic, S.M., 2007. Handbook of Flotation Reagents, Elsevier Science and Technology
Book.
4- Fuerstenau, M.C., Han, K.N., 2003. Mineral Processing, Littleton Co.
5- Wills, B.A., Finch, J., 2017. Wills' Mineral Processing Technology: An Introduction to the
Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery (8th edition), Elsevier, England.
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نقشهبرداری معدنی
Mine surveying
تعداد واحد عملی - :

تعداد واحد نظري 2 :واحد

حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

شناخت اصول ،روشها و تجهیزات نقشه برداري و كاربرد آن در پیجويی و اكتشافات سطحی و عملیات معدنکاري سطحی و زير زمینی.
سرفصل درس:
 -1مفهوم ،اهداف و تعاريف ،اصول پايه نقشه برداري ،نقشه برداري عمومی و معدنی و اهمیت آن.
 -2نقشه برداري معدنی سطحی و زيرزمینی ،تعیین و انتخاب ايستگاههاي نقشه برداري
 -1برداشت زمین شناسی ،زونهاي دگرسانی و رگههاي كانه ساز
 -4برداشت سینه كارهاي پیشروي (آماده سازي) و استخراجی ،برداشت چالهاي آتشباري
 -1برداشت در كارهاي زيرزمینی
 -6برداشت تونل و تعیین ذخیره در كارگاهها
 -1تعیین مسیر و هدايت جهت و برداشت هاي كارهاي اكتشافی معدنی
 -8نقشه برداري در احداث معدن :شبکه كنترل چیدمان و جانمايی تاسیسات
 -1نقشه برداري در معادن روباز و شبکه برداشت و نقشه برداري در چالزنی و آتشباري
 -11نقشه برداري و برداشت از ترانشه و محاسبات احجام برداشت يا استخراج شده
 -11كاربرد نقشه برداري در پیجويی و اكتشافات زمین شناسی
 -12آشنايی با نقشه برداري هوايی و كار با عکس هاي هوايی و تصاوير ماهواره اي

بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

-

+

+

+
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:منابع
. نقشه برداري كارگاهی و زيرزمینی.1111 ،. ق، رستمی،. ح، امامی-1
اكتشافی بزرگ مقیاس و- دستور العمل تهیه نقشه هاي زمین شناسی.1111 ، معاونت نظارت راهبردي، وزارت صنايع و معادن-2
.رقومی كردن آنها
3- Marjoribanks, R., 2010. Geological methods in mineral exploration and mining (2th
edition), Springer Book.
4- Borshch, V., Komponiets, A., Navitny, Knysh. G., 1989. Mine Surveying, MIR
Publishers Moscow.
5- Alam Chand., 1992. Modern Concept of Mine Survey, Lovely Prakashan, Dhanbad,
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زمین شناسی ایزوتوپی
تعداد واحد نظري 2 :واحد

Isotope geology
تعداد واحد عملی - :
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

شناخت انواع ايزوتوپهاي پايدار و راديوژنیک (روش و نحاوه انادازهگیاري) در متاون زماینشناسای و كااربرد آنهاا در زماین شناسای
اقتصادي (تشخیص و پتروژنز سنگ و منشا سیالهاي كانه ساز در پوسته).
سرفصل درس:
 -1مفهوم ،اهداف و تعاريف ،اصول ايزوتوپ و اندازه گیري آن.
 -2منشا ،فیزيک پايه و تقسیم بندي اتمها و هسته ،تالشی راديواكتیو
 -1روشهاي اندازه گیري ايزوتوپی
 -4زمین شناسی ايزوتوپی راديوژنیک :تعیین سن و منشا ماگما
 -1سن سنجی U-Th-Pb
 -6سن سنجی K-Ar, Ar/Ar
 -1سن سنجی Sm-Nd
 -8سن سنجی Lu-Hf

 -1سیستم هاي كم دماAFTA, U-Th-He :
 -11زمین شناسی ايزوتوپی پايدار :تئوري ايزوتوپی پايدار ،تفريق و مولفه هاي جنبشی
 -11سیستمهاي ايزوتوپ پايدار :اكسیژن ،كربن ،هیدروژن و گوگرد (تعیین منشا و دما سنجی)
 -12ترمومتري
كاربريهاي كم دما :مطالعات رديابها ،تغییرات آب و هوايی و مولفه هاي اتمسفر و بیوسفركاربريهاي دما باال :ژئوترمومتري ،سیستم هاي ماگمايی و هیدروترمالی -11تعیین منشا محلول با استفاده از ايزوتوپهاي اكسیژن -هیدروژن
 -14تعیین منشا گوگرد و كربن (منشا عناصر)
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بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

-

+

+

-

منابع:
 -1ولی زاده ،م.و ،.قاسمی ،ح.ا ،.نراقی ،ن.ز ،.صادقیان ،م .1111،.اصول زمین شناسی ايزوتوپی .دانشگاه شاهرود.
 -2علیرضايی ،س .1188 ، .زمین شناسی ايزوتوپ هاي پايدار ،مركز نشر دانشگاهی.
3- Faure, G., Mensing, T. M., 2005. Isotopes, Principles and Applications (3rd Edition). Wiley.
4- White, W. M., 2014. Isotope Geochemistry. Wiley.
5- AAllégre, C. J., Sutcliffe, C., 2008. Isotope Geology. Cambridge University Press.
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زمین شناسی اقتصادی سوختهای فسیلی
تعداد واحد نظري 2 :واحد

Economic geology of fossil fuels
تعداد واحد عملی - :
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

دانشااجو نحااوه تشااکیل و ويژگیهاااي زمااین شناساای و زمااین شاایمیايی و كاااربرد و تقساایمبنااديهاي سااوختهاي فساایلی را فاارا
میگیرد و ويژگیهاي زمین شناسی اقتصادي انواع سوختهاي فسیلی را بخوبی بشناسد.
سرفصل درس:
 -1معرفی انواع سوختهاي فسیلی
 -2چرخه كربن و عوامل موثر در تولید كربن اولیه و ساير تركیبات آلی
 -1زمین شناسی ،زمین شیمی و توزيع جهانی زغال سنگ
 -4كیفیت و كاربردهاي زغال سنگ
 -1زمین شناسی ،زمین شیمی و خاستگاه نفت خام و گاز طبیعی
 -6معرفی انواع نفت خام ،گاز طبیعی و ذخاير آب شور میدانهاي نفتی
 -1پراكندگی جهانی ذخاير نفت و گاز
 -8كیفیت و كاربردهاي نفت خام و گاز طبیعی
 -1زمین شناسی ،زمین شیمی و خاستگاه نفت سنگین و ماسه هاي قیري
 -11زمین شناسی ،زمین شیمی و خاستگاه شیلهاي نفتی و گازي
 -11سوخت هاي فسیلی و اثرات زيست محیطی آنها
 -12منابع تجارت و اقتصاد جهانی سوخت هاي فسیلی
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزيابی مستمر

میان ترم

نهايی

پروژه

-

+

+

-
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:منابع
. انتشارات ويژه نشر. منابع معدنی از ديدگاه اقتصادي و زيست محیطی.1181 ،. ع، يعقوبپور،. آ، هرمزي، مرف-1
2- Huc, A., 2013. Geochemistry of fossil fuels: from conventional to unconventional
hydrocarbon systems. Editions Technip.
3- Rezaee, R., 2015. Fundamentals of Gas Shale Reservoirs. Wiley.
4- Yang, Qi., 1997. Geology of fossil fuels. Coal (Part B). CRC Press.
5- Zhaocai, S., Tinbin, W., Deliao, Y., Guojin, S., 1997. Geology of fossil fuels: Oil and Gas
(Part A). CRC Press.
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زمین شناسی و اکتشاف اورانیوم
Geology and exploration of uranium
تعداد واحد عملی- :
تعداد واحد نظري 2 :واحد
حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

شناخت عمیق انواع مختلف كانسارهاي اورانیوم و نحوه تشکیل و اكتشاف آنها و اهمیت اين ذخائر از نظر اقتصادي و زيست محیطی
سرفصل درس:
-1چرخه سوخت و جايگاه جهانی و منطقه اي ذخائر اورانیوم
-2ژئوشیمی و كانی شناسی اورانیوم
-1اصول حاكم بر شکل گیري ذخائر اورانیوم
-4انواع مختلف ذخائر اورانیوم
-1ذخائر نوع دگرشیبی
-6ذخائر نوع رگه اي
-1ذخائر ماسه سنگی
-8ذخائر كنگلومرائی (پالئوزوئیک زيرين)
-1ذخائر نوع برشی
-11ذخائر همراه با شیل هاي سیاه
 -11اكتشاف ذخائر اورانیوم
-12اكتشافات ژئوشیمیائی
-11اكتشافات ژئوفیزيکی
 -14تکتونیک و كانه زائی اورانیوم
-11نقش كنترل كننده هاي ساختمانی در شکل گیري ذخائر اورانیوم
-16مسائل زيست محیطی مرتبط با ذخائر اورانیوم
بازدید علمی :ندارد
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:روش ارزیابی
پروژه

آزمون نهايی

میان ترم

ارزشیابی مستمر

_

+

+

-

:منابع
. انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي. كانسارهاي اورانیوم گرمابی.1186 ،. خ، خشنودي،. م، يزدي-1
2- Dahlkamp, F.J., 1993. Uranium ore deposits, Springer-Verlag.
3- Robb, L.J., 2005. Introduction to ore forming processes, Blackwell Publishing.
4- Pirajno, F., 2009. Hydrothermal mineral deposits, Springer-Verlag, New York.
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سمینار 9
Seminar 1
تعداد واحد عملی- :

تعداد واحد نظري 2 :واحد

حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

فراگیري نحوه استفاده از منابع علمی و انتخاب موضوع جديد براي تحقیق ،جمع آوري اطالعات و ارائه آنها بصورت سخنرانی توسط
دانشجو
سرفصل درس:
موضوع پژوهشی مرتبط با رشته زمین شناسی اقتصادي با نظر استاد راهنما انتخاب و توسط شوراي تحصیالت تکمیلی گروه تصويب می
شود .در طی مراحل مختلف پژوهش دانشجو منابع مختلف اعم از كتاب و مقاله هاي مرتبط را بررسی نموده و مروري بر مطالعات
گذشته و آخري ن دستاوردهاي پیرامون موضوع مورد پژوهش خواهد داشت .دانشجو بايد نتايج تحقیق را در يک گزارش تهیه و نتايج
پژوهشی را بصورت سخنرانی در تاريخ معین و در حضور داوران ارايه دهد.
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

-

-

-

+

منابع:

-1يافته ها و مطالب تخصصی از كتب و مجالت معتبر علمی و مقاالت اينترنتی در زمینه موضوع مورد پژوهش.
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سمینار 2
Seminar 2
تعداد واحد عملی- :

تعداد واحد نظري 2 :واحد

حل تمرين- :
پیشنیاز- :

نوع درس :اختیاري
اهداف کلی درس:

فراگیري موضوعات تحقیق در ارتباط با زمین شناسی اقتصادي توسط دانشجو
سرفصل درس:
رئوس پژوهشی تخصصی در زمینه رشته زمین شناسی اقتصادي كه می تواند بر اساس و در ادامه پژوهش سمینار  1باشد .با نظر استاد
راهنما انتخاب و توسط شوراي تحصیالت تکمیلی گروه تصويب می شود .در طی مراحل مختلف پژوهش دانشجو منابع مختلف اعم از
كتاب و مقاله هاي مرتبط را بررسی نموده و مروري بر مطالعات گذشته و آخرين دستاوردهاي پیرامون موضوع مورد پژوهش خواهد
داشت .دانشجو بايد نتايج تحقیق را در يک گزارش تهیه و نتايج پژوهشی را بصورت سخنرانی در تاريخ معین و در حضور داوران ارايه
دهد.
بازدید علمی :ندارد
روش ارزیابی:
ارزشیابی مستمر

میان ترم

آزمون نهايی

پروژه

-

-

-

+

منابع:
-1يافته ها و مطالب تخصصی از كتب و مجالت معتبر علمی و مقاالت اينترنتی در زمینه موضوع مورد پژوهش.
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