


 معرفی رشته زمین شناسی

انفجار تماشایی یک کوه آتشفشان، وحشت حاصل از یک زمین 
لرزه، چشم انداز باشکوه کوهستان ها، خرابی هاي حاصل از یک  

زمین لغزه، جواهرات چشم نواز نقش بسته بر اندام شما،  
سنگهاي زیباي نماي ساختمان ها، سوخت هاي انرژي بخش 

صنعت و خانه ها، همه از موضوعاتی است که زمین شناس با آن 
 .سروکار دارد



با مطالعات زمین شناسی بسیاري از پرسش هاي هیجان انگیز و 
 :کاربردي اطراف ما به بحث گذاشته می شود

نیرویی سبب به وجود آمدن کوه هاي سر به فلک کشیده  چه 
 می شود؟

 چرا آتشفشان ها فقط در بعضی از نقاط زمین دیده می شود؟
 ؟پراکندگی زمین لرزه ها در روي زمین چگونه است

سنگواره هاي زیباي کوه ها در چه محیط و در چه زمانی زندگی  
 می کرده اند؟

 
 



پدیده اي سبب ایجاد غارها و قندیل هاي زیباي آن شده  چه 
 است؟

 آیا می توان در همه جا به جست و جوي نفت پرداخت؟
در کدام  ... معادن گوناگون الماس، طال، نقره، مس، آهن و 

 ؟مناطق زمین یافت می شود
 آیا هرجا چاهی کنده شود به آب می رسد؟

 کدام یک از زمین ها مناسب براي احداث سد و تونل می باشد؟
 ؟..... 

 
 



 دانش یافته سازمان پیکره زمین، علم عنوان به شناسی زمین
 علم .کنیم می زندگی آن روي بر که اي کره باره در ماست هاي

 پیدایش تاریخ و ها اقیانوس ژرفاي ها، دشت ها، کوه چیستی
 .زمین کره روي بر حیات

 
 خود محیط اسرار از پرده تا کند می کمک ما به شناسی زمین

 .برداریم
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 هاي اقیانوس و ها قاره منشاء به بردن پی براي شناسان زمین
 می ها کوه قله فراز تا ها اقیانوس کف از را زمین ها، آن پیرامون

 از زمین تکامل و تکوین چگونگی توضیح در سعی آنان .کاوند
 آن از که زمینی .دارند کنون تا پیش سال میلیارد 4/5 حدود
 از کمتر پروازي طی در که است برخوردار متغیري چهره چنان

 را بسیاري هاي دشت و ها دریاچه ها، دره کوهها، ساعت یک
 .دید خواهد
 زمین هاي سنگ تنوع و گستردگی علت باره در شناسان زمین
 .کنند می پژوهش و بحث



 نخستین از .کنند می پژوهش حیات آثار باره در شناسان زمین
 جانوران و گیاهان تا کهن دریاهاي اي یاخته تک موجودات

 .کنونی
 .پردازند می زمین چهره شدن دگرگون نحوه به شناسان زمین

 بستر در روزي که هستند موادي از متشکل ها کوه بلندترین
 هستند جانورانی بازمانده ها سنگواره .اند داشته قرار ها اقیانوس

 .اند زیسته می پیش سال میلیونها دریاهاي در که
 و ها لرزه زمین پیدایش چیستی بررسی به شناسان زمین

 هاي نعمت که طبیعی بالیاي نه را آنها و پرداخته ها آتشفشان
 لرزه زمین میلیونها کوه، یک پیدایش براي .دانند می خدادادي

 .افتد می اتفاق بزرگ



 و فلزي گوناگون معادن پیدایش نحوه باره در شناسان زمین
 نتیجه ما مصرفی گاز و نفت .کنند می پژوهش و بحث غیرفلزي

 60حدود هاي اقیانوس در که است اي پیچیده بسیار فرایند
 هاي تنوره در الماس .است داشته وجود پیش سال میلیون

 شکل زمین کیلومتري 200 حدود عمق در داغ نقاط کیمبرلیتی
 .گیرند می

 در ها اقیانوس و ها قاره گیري شکل چگونگی به شناسان زمین
 سال میلیون 200 حدود در که هایی قاره .پردازند می زمان طی

 اقیانوسهاي و ها قاره صورت به اکنون و بوده پیوسته هم به پیش
 .اند درآمده کنونی پراکنده



 شناستوانایــی های یک فارغ التحصیل زمین 

 کشور معدنی و شناسی زمین هاي نقشه تهیه در همکاري براي الزم کارایی داشتن
 فلزي معدنی مواد از برداري بهره و اکتشاف گروههاي با همکاري براي الزم کارایی داشتن

 غیرفلزي و
 نفت سوختی مواد از برداري بهره و اکتشاف گروههاي با همکاري براي الزم کارایی داشتن

 سنگ ذغال و گاز و
 زیرزمینی آبهاي از برداري بهره و آبیابی گروههاي با همکاري براي الزم کارایی داشتن
 و صحرایی کارهاي در ژئوتکنیک مهندسین گروههاي با همکاري براي الزم کارایی داشتن

   کارگاهی
 دانشگاه از پیش هاي دروه در شناسی زمین درس تدریس براي الزم کارایی داشتن
 شناسی زمین پژوهشی گروههاي با همکاري براي الزم کارایی داشتن
 شناسی زمین تکمیلی تحصیالت هاي دوره به ورود براي الزم کارایی داشتن

 



 :شرایط الزم براي یک دانشجوي زمین شناس
 

 جوش و پرجنب و شاد روحیه داشتن
 بیابانها و کوهها مانند طبیعی محیطهاي در زندگی به عالقه
 صحرانوردي و کوهنوردي به عالقه

 جمله از آزمایشگاهی کارهاي براي مناسب جسمی توانایی
 تیزبین چشمانی

 صحرایی کارهاي براي مناسب بدنی قدرت



You think geology might be “COOL”? 

YES, IT IS!! (Well, maybe!!) 

BECOME A GEOSCIENCE MAJOR!!! 



 ...اینم براي اونایی که فکر میکنن نمیتونن زمین شناس بشن
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