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بزوامٌي دريط کارضىاسي ارضذ رضتٍي فيشيک دريا

مقذمٍ:
وبسؿٌبػي اسؿذ سؿتِي فيضيه دسيب دس ساػتبي سفغ ًيبص وـَس دس صهيٌِ فؼبليتْبي التصبدي ٍ تَػؼِاي ،اهَس دفبػي ،هىبًيضم حشوت
آةّبي ػبحلي ٍ فشاػبحلي ،آلَدگي دسيبّب ،ثشّوىٌؾ خَ ٍ اليبًَع ،اهَاج  ،خضس ٍ هذ ٍ تغييشات فيضيىي آًْب اص اّويت ٍيظُاي
ثشخَسداس اػت.
داًؾآهَختگبى ايي سؿتِ لبدس خَاٌّذ ثَد هْبستّبي ػلوي الصم سا ثش اػبع ػش فصل اسايِ ؿذُ ،وؼت وٌٌذ .ثب اػتفبدُ اص داًؾ ٍ
پظٍّؾ وؼت ؿذُ دس ايي صهيٌِ ،دس ػبصهبىّبي اخشايي وـَس ثب حل هؼبيل هختلف فيضيه دسيب ثِ تحميك ٍ خذهت ثپشداصًذ.
بزوامٌي درسي ديرٌي کارضىاسي ارضذ آمًسضي-پضيَطي
عجك آئييًبهْي هَخَد ،تؼذاد ٍاحذ الصم ثشاي گزساًذى دٍسُ وبسؿٌبػي اسؿذ ًبپيَػتِ فيضيه دسيب خوؼبً ٍ 28احذ ثِ ؿشح ريل تؼييي ؿذُ
اػتۺ
الف) دسٍع اصلي-تخصصي ٍ 16احذ اص خذٍل ()1
ة( دسٍع اختيبسيٍ 6احذ اص خذٍل () 2
ج) پبيبىًبهِ ٍ 6احذ
د) دس صَست ًيبص ثِ دسٍع خجشاًي ثب تصَيت ؿَساي تحصيالت تىويلي ثب تَخِ ثِ هذسن وبسؿٌبػي ٍسٍديْب اسائِ هي گشدد .
تؼذاد ول ٍاحذّبي دسػي وبسؿٌبػي اسؿذ آهَصؿي-پظٍّـي هغبثك خذٍل صيش اػت ( ثذٍى دسٍع تىويلي)ۺ

کارضىاسي ارضذ فيشيک دريا (آمًسضي-پضيَطي)

ًَع دسع

تؼذاد ٍاحذ

اصلي-تخصصي

۱6

اختيبسي

6

پبيبىًبهِ

۶
28

هدوَع
بزوامٌي درسي ديرٌي کارضىاسي ارضذ آمًسش محًر
داًـدَيبى آهَصؽ هحَس هيتَاًٌذ ثِ خبي پبيبىًبهِ

ٍ 3احذ ػويٌبس (عجك آييي ًبهِ ،ثِ صَست يه دسع

ٍ 1احذي ٍ يه دسع 2

ٍاحذي) ٍ يه دسع ٍ 3احذي اص خذٍل  2يب ػبيش گشايؾّبي فيضيه ٍ سؿتِّبي ديگش ػلَم ٍ فٌي -هٌْذػي اخز وٌٌذ.

1

اَذاف ي ضزيرت تغييز
دس ػبل  1380تغييش ػش فصلْب ؿشٍع ٍ دس ػبل  1382اًدبم ٍ تب ثْحبل ّن اخشا ؿذّبػت .اوٌَى هدذدأ ًيض ثب تغييش ػشفصل ثؼضي دسٍع،
ثِ سٍص سػبًي هشاخغ ٍ ّوچٌيي وبّؾ ٍاحذّب اص ٍ 32احذ ثِ ٍ 28احذ ػش فصل خذيذ اسايِ ؿذُ اػت.

جذيل  :۱دريط اصلي تخصصي کارضىاسي ارضذ فيشيک دريا
ػٌَاى دسع

سديف

تؼذاد ٍاحذ

1

َّاؿٌبػي دسيبيي

3

2

فيضيه دسيب

3

3

ديٌبهيه اليبًَعّب

3

4

ديٌبهيه ؿبسُّبي طئَفيضيىي

3

5

ًظشيْي اهَاج ٍ خضسٍهذ

3

6

اثضاسؿٌبػي فيضيىي دسيب

1

7

ػويٌبس( 1آهَصؽ هحَس)

1

8

ػويٌبس( 2آهَصؽ هحَس)

2

9

پبيبًٌبهِ

6
25

خوغ ٍاحذّب

2

جذيل  :۲دريط اختياري کارضىاسي ارضذ فيشيک دريا
ػٌَاى دسع

سديف

تؼذاد ٍاحذ

۱

هجبحث ٍيظُ دس فيضيه دسيب

3

2

ػٌدؾ اص دٍس

3

3

اوَػتيه صيشدسيبيي

3

4

آًبليض عيفي ٍ ػشي صهبًي

3

5

هذلْبي ػذدي دس اليبًَعؿٌبػي

3

6

دادُثشداسي ٍ دادُپشداصي

3

7

ؿيوي ٍ آلَدگي دسيب

3

8

ي
اليبًَعؿٌبػي صهييؿٌبخت

3

9

ي
اليبًَعؿٌبػي صيؼتؿٌبخت

3

۱0

ًبٍثشي

1

۱1

هذيشيت هٌبثغ دسيبيي

2

داوطجً مي تًاوذ بٍ پيطىُاد استاد راَىما ي تاييذ کميتٍ تحصيالت تکميلي تا دي درط
اس سايز رضتٍ َا ي گزايص َاي مزتبط مًجًد در داوطگاٌ اخذ ومايذ.

3

جذيل تطبيقي ي مقايسٍاي دريط اصلي تخصصي کارضىاسي ارضذ فيشيک دريا
ثشًبهِي فؼلي
ػٌَاى دسع

سديف

ثشًبهِي خـذيذ
ػٌَاى دسع

تؼذاد ٍاحذ سديف

تؼذاد
ٍاحذ

۱

ي
اليبًَػـٌبػي فيضيه

2

۱

فيضيه دسيب

3

۲

َّاؿٌبػي دسيبيي

3

۲

َّاؿٌبػي دسيبيي

3

۳

ديٌبهيه اليبًَع

3

۳

ديٌبهيه اليبًَع

3

۴

ديٌبهيه ؿبسُّبي طئَفيضيىي 1

3

۴

ديٌبهيه ؿبسُّبي طئَفيضيىي

3

۵

ًظشيِ اهَاج ٍ خضسٍهذ

3

۵

ًظشيِ اهَاج ٍ خضسٍهذ

3

۶

اثضاسؿٌبػي فيضيىي دسيب

1

۶

اثضاسؿٌبػي فيضيىي دسيب

1

۷

ػويٌبس 1

1

۷

ػويٌبس (1آهَصؽ هحَس)

1

۸

ػويٌبس2

1

۸

ػويٌبس(2آهَصؽ هحَس)

2

4

جذيل تطبيقي ي مقايسٍاي دريط اختياري کارضىاسي ارضذ فيشيک دريا
ثشًبهِي فؼلي
سديف

ػٌَاى دسع

ثشًبهِي خـذيذ
ػٌَاى دسع

تؼذاد ٍاحذ سديف

تؼذاد
ٍاحذ

۱

ديٌبهيه ؿبسُّبي طئَفيضيىي 2

3

۱

حزف

-

2

ػٌدؾ اص دٍس

3

۲

ػٌدؾ اص دٍس

3

3

اوَػتيه صيشدسيبيي

3

۳

اوَػتيه صيشدسيبيي

3

4

آًبليض عيفي ٍ ػشي صهبًي

3

۴

آًبليض عيفي ٍ ػشي صهبًي

3

۵

هذلْبي ػذدي دس اليبًَػـٌبػي

3

6

دادّجشداسي ٍ دادّپشداصي

3

۶

دادّجشداسي ٍ دادّپشداصي

3

7

ؿيوي ٍ آلَدگي دسيب

3

۷

ؿيوي ٍ آلَدگي دسيب

3

8

ي
اليبًَػـٌبػي صهييؿٌب خت

3

۸

ي
اليبًَػـٌبػي صهييؿٌب خت

3

9

ي
اليبًَػـٌبػي صيؼت ؿٌب خت

2

۹

ي
اليبًَػـٌبػي صيؼت ؿٌب خت

3

ً ۱0بٍثشي

1

۱۰

ًبٍثشي

1

 ۱1هذيشيت هٌبثغ دسيبيي

2

۱۱

هذيشيت هٌبثغ دسيبيي

2

------------- ۱2

2

۱۲

فيضيه هحبػجبتي ۱

2

 ۱3هجبحث ٍيظُ

3

۱۳

هجبحث ٍيظُ دس فيضيه دسيب

3

5

هذلْبي ػذدي دس اليبًَع

-

3

ؿٌبػي

5

ًَاضىاسي دريايي
Marine Meteorology

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اصلي تخصصي

پيطىياس- :

َذف درط:
ؿٌبخت ػبختبس اليِّبي خَي ٍ فشاگيشي فشايٌذّبي َّاؿٌبػي دسيبيي
رئًط مطالب:
-1ػبختبس اليِّبي خَي ،لَاًيي تبثؾ ،پشاگٌذگي ٍ خزة دس خَ
 -2تشهَديٌبهيه خَ ،ثخبس آة ٍ اثشات تشهَديٌبهيىي آى
ً-3يشٍّب ٍ لَاًيي حشوت ،حل هؼبدالت حشوت ،اًَاع حشوت
 -4گشدؽ ػوَهي خَ ،ثشّنوٌؾ خَ -دسيب
 -5هؼشفي ػيؼتنّبي َّاؿٌبػي ،ثشآٍسد تٌذي ٍ ساػتبي ثبدّ ،ن فـبسّب ٍ ثشآٍسد ؿذت ثبد اص سٍي ػيؼتن ّنفـبسي
 -6ػيؼتنّبي ثبد اليبًَػي ،چشخٌذُّب ٍ ٍاچشخٌذُّب
 -7پذيذُ ٍيظُ ثبد دس ًضديه وشاًِّب
 -8دهبي ػغح آة ٍ ؿيَُّبي ديذُثبًي آى ،تغييش دهب دس ػغح دسيب
 -9اثش دهبي آة سٍي َّا ،ديذ دس َّاؿٌبػي
 -10ديذ دس دسيبً ،ؼين خـىي-دسيب ٍ ثشػىغ ،پذيذُ هًَؼَى ،پذيذُ ال ًيٌيَ
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ :دارد
مىابغ:
1- R. B. Grant, "The Oceans and Climate", 2nd Edition, Cambridge University Press, 2003.
2- A. Curry and Peter, J. Webster, "Thermodynamics of Atmospheres and Oceans", 2nd Edition,
Academic Press, 1999.
3- R. R. Fortheringham, "Marine Meteorology, Volume II, Part 3", Win- Nilsen Ed-1979.
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ديىاميک اقياوًط
Ocean Dynamics

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اصلي تخصصي

پيطىياس- :

َذف درط:
هؼشفي ًيشٍّب ٍ حل هؼبدلْْبي حبون ثش ديٌبهيه اليبًَعّب ٍ هغبلؼِ ًظشيِّبي گشدؽ آة
رئًط مطالب:
-1هؼشفي ًيشٍّب ٍ هحبػجِ آًْب ،دػتگبّْبي چشخبى
 -2حشوت ثذٍى اصغىبن ٍ دس حضَس اصغىبن
 -3چگًَگي ّذايت اليبًَع ٍ خَ  ،اًتمبل اًشطي ٍ اًذاصّحشوت ثيي خَ ٍ اليبًَع
-4خَاف ؿبسُ ػبوي ،هؼبدالت حبون ثش ؿبسُ هتحشن
-5حشوت دس اثش ًيشٍّب ،هؼبدالت حشوت
ً -6ظشيِّبي گشدؽ
 -7خشيبًْبي هـتك ؿذُ اص ثبدً ،ظشيِ اووي
 -8اػَسدساح ،اػتَهل ٍ هبًه ،تبٍائي ًؼجي ،ػيبسُايي ٍ پتبًؼيل
 -9خشيبى هـتك ؿذُ اص ثبد دس صفحِ ثتب ٍ خشيبى هشصي اليِ غشثيً ،بپبيذاسي ثبسٍوليٌيه
 -10تئَسي ؿبسُ عجمِثٌذي ؿذُ ،ادي ٍ هؼبدالت اًشطي ادي.
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- A. E. Gill, “Atmosphere- Ocean Dynamics”, Academic Press, 1982.
2- S. Pond and L. Pickard, “Introductory Dynamical Oceanography”, 2nd Edition, George
Butterworth Heinemann, 1997.
3- H. A. Dijkstra, “Dynamical Oceanography”, Springer, 2008.
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ديىاميک ضارٌَاي صئًفيشيکي
Geophysical Fluids Dynamics

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اصلي تخصصي

پيطىياس :ديٌبهيه اليبًَع

َذف درط:
ثشسػي هؼبدالت حشوت آة دس دػتگبُ چشخٌذُ ،حل آًْب ٍ هغبلؼِ ًظشيِّبي ديٌبهيه آثْبي ون ػوك
رئًط مطالب:
-1هؼبدلْْبي حشوت آة دس دػتگبُ چشخـي ٍ غيشچشخـي
اٍايي
 -2ػذد ساػجي ،تبٍايي گشدؽ آة ،هؼبدالت ت
ً -3ظشيِآةّبي ونػوك ٍ غيشچؼجٌذُ
-4هؼبدلْْبي حشوت آةّبي ونػوك
 -5پتبًؼيل چشخـي ،هميبع صهييگشد دس آةّبي ونػوك
-6حشوبت هؼتمل اص صهبى ٍ ؿجِصهييگشد ،وـؾ سيٌَلذص
 -7هىبًيضم اهَاج ساػجي ،اًشطي اهَاج ساػجي
 -8هؼبدالت سيبضي ثشاي حشوت آةّبي ؿجِصهييگشد
 -9آؿفتگي ،اليِ اووي ،خشيبًْبي ثذٍى اصغىبن ٍ ًظشيِي اليِي هشصي
 10ديٌبهيه ؿجْضهيٌگشد دس حضَس اصغىبن ٍ هؼبدالت تبٍايي ثب اصغىبن.

ريش ارسيابي:
ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- J. Pedlosky, “Geophysical Fluid Dynamics”, 2nd Edition, Springer Verlag, 1992.
2- J. C. McWilliams, “Fundamentals of Geophysical Fluid Dynamics”, University of California, Los
Angeles, 2009.
3- J. R. Apel, “Principles of Ocean Physics”, 3rd Edition, Academic Press, 1990.
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وظزيٍ امًاج ي جشر ي مذ
Theory of Waves and Tide

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اصلي تخصصي

پيطىياس- :

َذف درط:
ي ٍ تحليل آًْب
ًظشيِ هَج دس دسيب ،هغبلؼِ ًيشٍّبي خضسٍهذي ٍ سٍؽ تدض ُ
رئًط مطالب:
-1هـخصبت ولي اهَاج دس دسيب
 -2ديٌبهيه اهَاج ،دػتِثٌذي اهَاج ،هؼبدالت حشوت
-3خغي وشدى هؼبدالت حشوت ،اػتخشاج هؼبدلِ هَج
ً-4ظشيِ اهَاج داهٌِ وَتبُ ،ساثغِ پبؿٌذگي اهَاج
 -5حشوت هذاسي رسات آة ٍ فـبس هَج ،اًشطي اهَاج ٍ اًذاصُ حشوت
-6اهَاج وـؾ ػغحي ،همذهْبي ثش اهَاج اػتَوغ ٍ اهَاج تٌْب
 -7اهَاج ًبؿي اص ثبد ،اهَاج ػغحي ،اهَاج دٍسا ،اهَاج داخلي ،آػوبى ٍ اخشام ػوبٍي
-8هختصبت افمي ،هختصبت اػتَايي ،هختصبت دايشّبلجشٍج ،هذاس هبُ
 -9سٍاثظ هثلث ًدَهي ،اًَاع هبّْب ٍ ػبلْبي ًدَهي ،هحبػجِ اثش خضسٍهذي هبُ ٍ خَسؿيذ
 10خضسٍهذ تؼبدلي ٍ ػبهل ؿىؼت آى
-11تدضيِ هَلفْْبي خضسٍهذي ،ثْىبسگيشي ػشي فَسيِ ٍ الپالع،
-12هَلفْْبي وَتبُ هذت ،هيبى هذت ٍ دساص هذت خضسٍ هذي ،خشيبًْبي خضسٍ هذي
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :

9

:مىابغ
1- J. Pedlosky, “Waves in the Ocean and Atmosphere”, Springer, 2003.
2- P. H. Leblond and L. A. Mysak, “Waves in the Ocean”, 3rd Edition, Elsevier, 1980.
3- S. Pond and L. Pickard, “Introductory Dynamical Oceanography”, 2nd Edition, George Butterworth
Heinemann, 1997.
4- R. M. Green, “Spherical Astronomy”, 2nd Edition, Cambridge University Press, 1999.
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ابشار ضىاسي فيشيکي دريا
Instrumentation for physical oceanography

تؼذاد ياحذ وظزي۱ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اصلي تخصصي

پيطىياس- :

َذف درط:
اثضاسّبي اًذاصُگيشي پبساهتشّبي فيضيىي دسيب
رئًط مطالب:
-1هؼشفي وـتي تحميمبتي ،ػىَّبي اليبًَعؿٌبػي
 -2اثضاس هَسد ًيبص دس وـتي تحميمبتي
-3اًَاع ثَيِّبي َّاؿٌبػي ٍ اليبًَػـٌبػي
 -4اًذاصُگيشي دهب ،ؿَسي ٍ ػوك ،هؼشفي XBT ٍ CTD
-5اًَاع حؼگشّبي سلَهي
 -6هؼشفي خشيبًؼٌحّبي اٍيلشي ٍ الگشاًظي
 -7دػتگبُ خضسٍهذػٌح
-8اًذاصّگيشيّب تَػظ ساداس ٍ ليضس (ليذاس)
 -9اًذاصّگيشي تَػظ هبَّاسُّبي اليبًَػـٌبػي ٍ َّاؿٌبػي .
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ :دارد

حذاوثش  4سٍص
مىابغ:
1- W. Emery and R. E. Thomson, “Data Analysis Methods in Physical Oceanography”, 2nd Edition,
Elsevier Science LTD, 1998.
2- W. Emery, L. Pickard," Descriptive Physical Oceanography", George Butterworth Heinemann, 2005.
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فيشيک دريا
Marine Physics

تؼذاد ياحذ وظزيۺ 3

تؼذاد ياحذ ػملي :ـ
حل تمزيه :ـ
پيطىياس :ـ

وًع درط :اختيبسي

َذف درط:
اليبًَعؿٌبػي فيضيىي ٍآؿٌبيي ثب خَاف فيضيىي دسيب ٍ هغبلؼِ فشايٌذّبي فيضيىي هْن دس اليبًَع

رئًط مطالب:
-1تؼشيف اليبًَع ؿٌبػي فيضيه دسيب ،ؿيوي دسيب ،ثيَلَطي دسيب
َّ -2اؿٌبػي دسيب ،صهييؿٌبػي ٍ هٌْذػي دسيب ٍ حَصُّبي اليبًَػي
-3خَاف فيضيىي آة دسيب :ؿبهل دهب ،ؿَسي ،چگبلي ،فـبس ،دهبي پتبًؼيل
-4گشهب ؿيت ،اليِ آهيختِ ،گشهب ؿيت فصلي ٍ دائوي
ً-5يشٍّبي ٍاسد ثش تَدٓ آة
 -6خشيبًبت اليبًَػي ٍ اثشات هتمبثل َّا -دسيب ،خشيبًبت اووي ٍ تبثيش آى ثش گشهبؿيت
 -7اهَاج ٍخضٍهذ
-8الىتشٍهغٌبعيغ دس دسيبًَ ،س ٍ صَت دس دسيب ،وبًبلْبي صَتي
-9ثشسػي دسيبّبي ايشاى اص ًظش هـخصْْبي فيضيىي
-10خشيبًْبي ٍسٍدي ٍ خشٍخي دس خليح فبسع ،الگَي گشدؽ آة دس دسيبي ػوبى ٍ خليح فبسع

ريش ارسيابي:
اسصؿيبثي هؼتوش

هيبى تشم

آصهَى ًْبيي

پشٍطُ

-

+

+

-

باسديذ :ـ

12

:مىابغ اصلي

1- S. A. Thorope, "Elements of Physical Oceanography", Academic Press, 2009.
2- A. Knauss, “Introduction to Physical Oceanography” , 2 th Edition, Prentice Hall, 1996.
3- R. H. Stewart, “Introduction to physical Oceanography” 2nd Edition, Texas A & M
University Press, 2006.
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مباحث ييضٌ در فيشيک دريا
Special Topics in Marine Physics

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط :هؼشفي هجبحث ٍ هَضَػبت ًَيي دس ػلَم دسيبيي
رئًط مطالب:
سئَع هغبلت ٍ هٌبثغ ايي دسع دس اثتذاي ّش ًيوؼبل ثبيذ ثِ تصَيت ؿَساي تحصيالت تىويلي گشٍُ فيضيه ثشػذ.
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
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سىجص اس دير
Remote Sensing

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
هغبلؼِ اليبًَع اص ساُ دٍس ٍ هؼشفي هبَّاسُّب ٍ تدضيِ ٍ تحليل اعالػبت هبَّاسّبيي
رئًط مطالب:
-1هجبًي دٍسػٌدي ،اًشطي الىتشٍهغٌبعيغ
 - ۲تبثيش هتمبثل هبدُ ٍ اًشطيً ،حَُ تـىيل تصبٍيش
 - ۳خصَصيبت فيلن ،ػيؼتوْبي غيشتصَيشي
 - ۴ػٌدٌذُّب ٍ ػىَّب ،اًذاصُگيشيّبي ساديَهتشي
ٍ - ۵ضؼيت ٌّذػي تصبٍيش ،اًذاصُگيشي ًَسي ،ػيؼتوْبي هبَّاسُاي ٍ خصَصيبت آًْب ،خصَفيات هبَّاسُ لٌذػت
ي
ي تصبٍ س
ػجي ٍ تفغس
 - ۶اعالػبت هبَّاسّْبي لبثل دػتشع ،اصَل ٍ سٍؿْبي ت س
ي ٍ تحليل سلَهي تصبٍ يس ،هؼيبسّبي اػبع ػَاهل هَثش دس تؼجيش ٍ تفؼيش تصحيحْبي ٌّذػي
 - ۷سٍؿْبي تدض ُ
ي دس تبسيخْبي هختلف
يق تصبٍ س
 - ۸تصبٍيش ٍ سٍؽ تغت
 - ۹استفبػؼٌدي هبَّاسّبي
ٍ Topex/Poseidon ،ERS ،ADEOS-1

 - ۱۰اصَل تْيِ ًمـِ ٍ هؼشفي هبَّاسُّبي َّاؿٌبػي ٍ اليبًَػـٌبػي ؿبهل

 ، NOAAثشسػي ػٌدٌذّْبي ساديَهتشي  AVHRRهشثَط ثِ هبَّاسُ NOAA

ريش ارسيابي:
ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- R. Mätzler, " Physical Principles of Remote Sensing”, University of Bern, 2008.
2-R. Jensen, “Introductory Digital Image Processing”, 2th Edition, Prentice Hall, 1993.
3-W. G. Ress, “Physical Principles of Remote Sensing”, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2001.
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اکًستيک سيزدريايي
Underwater Accoustic

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس:

َذف درط:
هغبلؼِ سفتبس صَت دس هحيظ دسيبيي ٍ وبسثشد آى دس ػًَبس
رئًط مطالب:
-1اصَل صَت ،تؼشيف صَت ،اهپذاًغ-فـبس
 -2اًتـبس اهَاج صَتي ،هؼبدلِ هَج
-3تغييشات ػشػت صَت دس اػوبق دسيب
 -4پذيذُّبي تشاگؼيل ،اتالف اًتـبسي  ،تضؼيف ،اًؼىبع ٍ پشاوٌذگي
ً -5ظشيِ اًتـبس اهَاج صَتي ٍ تئَسي اؿؼِ ،وبس ثشد صَت دس دسيب
 -6ػومؼٌدي صَتي ،ػًَبس ،هؼبدلْْبي ػًَبس
 -7فشهَل ػًَبس ػبهل ٍ غيشػبهلًَ ،فِ هحيغي دس آثْبي ػويكًَ ،فِ هحيغي دس آثْبي ووؼوك
-8هذلْبي اًذاصُگيشي ًَفِ هحيغي
ًَ -9فِ اًتـبس هبؿيٌي ؿبهل ًَفِ پشٍاًِ ٍ ّيذٍسديٌبهيه ًَفِ خَدي ٍ اًذاصُگيشي آى
ًَ-10فِ خشيبى
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- R. J. Urick, “Principles of Underwater Sound”, 3rd Edition, McGraw Hill, 1982.
2- E. Mc Carthy , “International Regulation of Underwater Sound: Establishing Rules and Standards to
Address Ocean Noise Pollution”, Kluwer Academic Publishing, 2004
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آواليش طيفي ي سزيُاي سماوي
Time Seires and Spectral Analysis

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
هؼشفي ػشيْبي صهبًي ،هذلْبي آهبسي ٍ ،وبسثشد ايي هذلْب دس ػلَم دسيبيي
رئًط مطالب:
-1ػشيْبي صهبًي ايؼتب ٍ ًبايؼتب
 -2سٍؿْبي تَصيف ػشيْبي صهبًي
-3تفبضليىشدى ٍ تغييشات فصليّ ،وجؼتگي ٍ ّوجؼتگيٌگبس
 -4الگَّبي احتوبل ،فشايٌذّبي تصبدفي ،فشايٌذّبي هيبًگيي هتحشن
-5فشايٌذّبي اتَ-سگشػيَ ،الگَّبي هشوت ،الگَّبي تلفيمـذُ
-6ثشآٍسد الگَّب دس للوشٍ صهبى
 -7تؼييي هشتجِ فشايٌذّب
-8پيـجيٌي ،سٍؿْبي يه هتغيشُ ٍ چٌذ هتغيشُ
 -9فشايٌذ ايؼتب دس للوشٍ فشوبًغ ،تبيغ چگبلي عيفي،
 10تدضيِ ٍتحليل عيفي ،تجذيل فَسيِ ػشيغ ،تدضيَْتحليل ّبسهًَيىي ،تدضيَْتحليل ّبسهًَيىي خضسٍهذ ،تَاثغ هتؼبهذ
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
nd Edition, Springer, 2008.د1- D. Jonathan, Kung-Sik Chan, “Time Series Analysis”, 2
2- J. D. Hamilton, “Time Series Analysis”, Princeton University Press, 1994.
3- W. W .S. Wei‚ “Time Series Analysis”‚ Wiley‚ 1990.
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مذلُاي ػذدي در اقياوًطضىاسي
Numerical Modelling in Oceanography

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس:

َذف درط:
حل هؼبدالت حشوت دس اليبًَع ؿٌبػي ثِ سٍؽ ػذدي ٍ آؿٌبيي ثب چٌذ هذل ػذدي دس اليبًَع ؿٌبػي
رئًط مطالب:
-1ملذهِاي ثش ديٌبهيه ا قيبًَع
-2همذهِاي ثش خَاثْبي ػذدي ؿبهل سٍؽ سًٍظ -وَتب
-3هؼبدالت ديفشاًؼيلي خضيي
 - ۴پبيذاسيّ ،وگشايي ٍ تغبثك ،هؼبئل حبالت پبيب
 - ۵هؼبئل ٍاثؼتِ ثِ صهبى ،هؼبدلْْبي فشاسفتي ٍ ػيؼتوْبي ػْويَاس
 - ۶هؼبدلْْبي پخؾ ٍػيؼتوْبي ّزلَليَاس
 - ۷سٍؽ تفبضل هحذٍد ،فيلتشػبصي ٍ هحبػجِ ًمبط ؿجىِ
 - ۸سٍؽّبي عيفي ،هميبػؼبصي فشايٌذّب ،ؿشايظ هشصي ،هؼبدالت حبون ثش هذلْبي ػبحلي ٍ هٌغمِاي دس هختصبت ػيگوب
 - ۹هذل خفتـذگي خَ -اليبًَع ،هذلْبي ثبسٍتشٍپيه ،هذل خضسٍهذي ،هذلْبي اليْبي

 ،هؼشفي چٌذ هذل س ياضي

اليبًَػي ٍ وبسثشد آًْب ،اًدبم پشٍطُ ٍ اخشاي هذل .
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

+

باسديذ- :
مىابغ:
1- L. H. Kantha and C. A. Clayson, “Numerical Models of Oceans and Oceanic Processes”, 2nd Edition,
Academic Press, 2000.
2- J. Kampf, “Ocean Modelling for Beginners”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
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دادٌ بزداري ي دادٌ پزداسي
Data acquisition and Data analysis

تؼذاد ياحذ وظزي۳ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
اثضاس اًذاصُگيشي ٍ پشداصؽ دادُّبي دسيبيي ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي آهبسي گًَبگَى
رئًط مطالب:
-1عشيمِ ثِ دػت آٍسدى دادّْب ٍ اًذاصُگيشيۺ ؿشح اثضاسّبي اًذاصُگيشي ،دلت آًْب ٍ سفغ خغب
 -2هؼشفي پبساهتشّبي هَسد اًذاصُگيشي
-3پشداصؽ دادُّبۺ ًيوشخّبي ػوَديً ،مـِّبي افمي ٍ تصبٍيش
-4سٍؽ آهبسي ٍ سفغ خغبّبۺ تحليل هىبًي هيذاى دادُّب
 -5سٍؽ تحليلي ػشي صهبًي
-6ثشآٍسد خغي ،سٍؽ حذالل هشثؼبت
 -7خغبي اػتبًذاسد ثشآٍسد ،سگشػيَى يه هتغيشُ ٍ چٌذ هتغيشُ
-8سٍؽ تَاثغ هتبػبهذ تدشثي( (EOF
 -9سٍؽ تجذيل فَسيِ ػشيغ() FFT
 -10هَخهّب )(Wavelet

ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- W. J. Emery and R. E. Thomson, “Data Analysis Methods in Physical Oceanography”, 2 nd Edition,
Elsevier Science Ltd, 1997.
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ضيمي ي آلًدگي دريا
Marine Chemistry and Pollution

تؼذاد ياحذ وظزي3 :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
هغبلؼِ خَاف ؿيويبيي آة ٍ ثشسػي آلَدگيّبي دسيبيي
رئًط مطالب:
-1ػبختوبى آة ٍ خَاف فيضيىي آى
-2تؼشيف ؿَسي ٍ سٍؽ اًذاصُگيشي آى ،الىتشٍليتْب
-3هيضاى اًحالل گبصّب دس آة ٍ تغييشات آى
-4تبثيشات هتمبثل ؿيويبيي َّا -دسيب ،هيضاى اًحالل هَاد ؿيويبيي دس آة
 -5گشدؽ اوؼيظى دس عجيؼت ،تَليذ فؼفبتً ،يتشات دس آة
 -6تغييشات  ٍ CO2وشثٌبت دس آة ،تغييشات  pHدس اػوبق هختلف دسيبّب
-7وبًيّب هْن ٍ اوؼيذّبي فلضي وف دسيب ،ثشسػي ٍضؼيت ؿيويبيي حَصُّبي آثي وـَس
 -8ثشسػي آلَدگي ًفتي آة دسيب ،ثشسػي آلَدگي آلي آة دسيب ٍ سٍؽ اًذاصّگيشي آى
 -9ثشسػي آلَدگي غيش آلي ًفتي آة دسيب ٍ سٍؽ اًذاصُگيشي آى ٍ فلضات
-10هؼشفي هذلْبي آلَدگيْبي ًفتي دس دسيب
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- J. Millero, “Chemical Oceanography”, 2th Edition, Water Science Technology and Engineering, 1996.
2- C. Brightwell, " Marine Chemistry", T.F.H. Publications, 2007.
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اقياوًطضىاسي سميهضىاختي
Marine Geology

تؼذاد ياحذ وظزي3 :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس :ديٌبهيه اليبًَع

َذف درط:
هؼشفي ٍ ؿٌبخت فشايٌذّبيي وِ ػبختبس ٍ گؼتشؽ حَصُّبي دسيبيي سا وٌتشل هيوٌٌذ ٍ اثضاس ٍ سٍؿي وِ تَػظ آًْب هيتَاى
ايي فشايٌذّب سا دسن وشد.
رئًط مطالب:
-1تبسيخچِ ٍ هؼشفي ،سٍؽ ػوميبثي ،سٍؽ ًوًَْجشداسي
 -2ثشسػيّبي وف دسيب ،اًذاصُگيشي خشيبًْبي اليبًَػي ٍ ؿٌبخت سٍؿْبي هىبًيه خبن دسيبيي
 -3ؿٌبخت سٍؿْب ٍ هجبًي طئَفيضيىي دسيبيي
 -4ثملؼٌدي ،سػَثبت اليبًَع ٍ سػَثگزاسي دس دسيبّب
 -5خبثْدبيي ػبحلي ،لشصٓ صهيي ػبخت ٍ ىئَتهتَىيه دس دسيب
 -6عجمِثٌذي ػَاحل ،چگًَگي ثِ ٍخَد آهذى ٍ گؼتشؽ داًِّب ٍ ؿيصاسّبي ػبحلي
 -7دلتبّب ،هشداثْب ،هصت سٍدخبًِّب
-8چگًَگي تـىيل تٌگِّبي صيشدسيبيي ،اًَاع دسُّبي هيبًي ،دسُّبي گؼلي
 -9تٌگْْبي چيٌخَسدُ  ،تٌگْْبي ثبال آهذُ ،تپِّبي هشخبًي ،خضايش هشخبًي
ي هؼذًي اػوبق دس ايٍ ذيًْـٌبػي وف دسيب.
-10رخب س
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1. E. Seibold, W. H. Berger, " The Sea Floor: An Introduction to Marine Geology", Springer, 2010.
2. E. J. N. Jones, “Marine Geology”, 2 nd Edition, John Wiley and Sons, 1999.
3. J. P. Kennett, “Marine Geology”, Prentice Hall 1982.
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اقياوًطضىاسي سيستضىاختي
Marine Biology

تؼذاد ياحذ وظزي3 :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
تدسيبيي ٍ وبسثشد آى دس فشآيٌذّبي فيضيىي دسيب
هغبلؼِ صيؼتؿٌبػي دسيبيي ،اوَػيم
رئًط مطالب:
-1وليبتي دس ساثغِ ثب اليبًَػْب اص ًظش تمؼيوجٌذي هٌبعك ثيَلَطيىي
-2فبوتَسّبي هْن صيؼت هحيغي -پالًىتًَْبً -ىتًَْب
-3تدضيْىٌٌذگبى ؿبهل ثبوتشيّب ٍ لبسذّب
 -4پشاوٌؾ ٍ هْبخشت آثضيبى ،ػبصگبسي ثب هحيظ
 -5تؼشيف اوَلَطي ٍ اوَػيؼتن،
-6تَليذ ثيَهبع ،سٍؿْب ٍ اًذاصُگيشي آىّب
 -7صًديشُ غزاييّ ،شهْبي غزايي
-8خشيبى ٍ ثيالى اًشطي دس اوَػيؼتنّبي دسيبيي
ًَ -9احي فشاچبّي دس دسيبي خضس ،خليح فبسع ٍ دسيبي ػوبى ٍ حفبظت هحيظ صيؼت دسيب.
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
1- P. Castro, M. E. Huber , " Marine Biology", McGraw-Hill, 2009.
2- T. R. Parsons, M. Takahashi and B. Hargrave, “Biological Oceanographic Processes”, 2 nd Edition,
Pergamon Press, 1990.
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وايبزي
Navigation

تؼذاد ياحذ وظزي۱ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
ؿٌبخت اًَاع ؿٌبٍسّب ٍ ًبٍثشي دس دسيب ٍ هؼبئل هشثَط ثِ آى
رئًط مطالب:
-1هختصشي دس هَسد ؿٌبخت ؿٌبٍسّب ،اصَل ؿٌبٍسي
 -2تؼبدل وـتي ،وشُ صهيي ٍ خغَط فشضي آى ،هختصبت خغشافيبيي
 -3خضسٍهذ ٍ آؿٌبيي ثب ساداس ٍ ػوتيبة ساديَيي ٍ ػيؼتن ًبٍثشي هبَّاسُاي
 -4هختصشي دس هَسد لَاًيي ساُ،
-5آؿٌبيي ثب لَاًيي ٍ همشسات ثييالولل دسيبيي.
ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ :داسد

مىابغ:
1- The Mariner's handbook, Catalogue of Admiralty Cahrts and Publication, Ninth edtion, 2009.

ً " .2بٍثشي ػبحلي" ،خلذ  2 ٍ 1چبح هشوض آهَصؽ ػبلي ػلَم دسيبيي ًَؿْش،
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مذيزيت مىابغ دريايي
Marine Resources Management

تؼذاد ياحذ وظزي۲ :

تؼذاد ياحذ ػملي- :

وًع درط :اختيبسي

پيطىياس- :

َذف درط:
ؿٌبخت ساّْبي آثي ٍ هٌبثغ صيؼتي ٍ غيش صيؼتي وـَس ،اّويت دسيب ٍ ساّْبي آثي ٍ چگًَگي اػتفبدُ ٍ وٌتشل ايي هٌبثغ
رئًط مطالب:
-1خبيگبُ هٌبثغ دسيبيي دس تَػؼِ التصبدي
-2اّويت التصبدي ساّْبي آثي ٍ حول ٍ ًمل دسيبيي
-3اسصؽ التصبدي هٌبثغ دسيبيي تدذيذ ؿًَذُ ٍ غيش تدذيذ ؿًَذُ
 -4اّويت ػشهبيِگزاسي دس هٌبثغ دسيبيي
 -5حمَق ٍ لَاًيي دسيبيي ٍ هحذٍدُ ثْشُثشداسي ٍ تحميمبت
 -6هذيشيت ٍ اسصيبثي هٌبثغ تدذيذ ؿًَذُ ٍ غيش تدذيذ ؿًَذُ
ّ -7ذايت ٍ وٌتشل ًيشٍي اًؼبًي ٍ هٌبثغ تدذيذ ؿًَذُ ٍ غيش تدذيذ ؿًَذُ.

ريش ارسيابي:

ارسضيابي مستمز

ميان تزم

آسمًن وُايي

پزيصٌ

-

+

+

-

باسديذ- :
مىابغ:
ع .اػشاثي ٍ ع .پبسػبيياى  ،هجبًي هذيشيت هٌبثغ اًؼبًي" ،دفتش پظٍّـْبي فشٌّگي .1390 ،
ع.ط .حؼيٌي " ،اصَل حول ٍ ًمل دسيبيي اؿشف الجالد . 1390 ،
" وـتيشاًي ٍ حول ٍ ًمل دسيبيي " ،اًتـبسات وـتيشاًي خوَْسي اػالهي.1361 ،
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