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8939ورودی  مهندسی معدن گرايش دومترم دانشجويان  برنامه هفتگی  

89-99 دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال  

 
 

 

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس (همنياز )پيش نياز 

 2رياضی  2فيزيک  9گ 9آز فيزيک  2گ9آزفيزيک 
 شنبه

 9 1912932 2رياضی 9رياضی 3

 2 1912999 2فيزيک 9فيزيک 3    

 3گ 9آزفيزيک  ومیمفارسی ع ومی*مفارسی ع
 9تربيت بدنی 

 خواهران
 يکشنبه

 3 1292323 استاتيک 9رياضی 3

 1 1292332 برنامه نويسی کامپيوتر 9رياضی 3    

 9آزکانی توصيفی گ

 2آز کانی شناسی گ
 

 2کانی توصيفی گ
 3کانی شناسی گ

 2آز کانی توصيفی گ

 3آز کانی شناسی گ
 دوشنبه

زمين شناسی عمومی، شيمی  2

 عمومی
 2 1992331 کانی شناسی توصيفی

 مهندس زارعی

 دکترحميدزاده

 مهندس زارعی

 دکترحميدزاده

 مهندس زارعی

 دکترحميدزاده
 1 1992831 کانی شناسی توصيفی -آز )کانی شناسی توصيفی( 9

 2فيزيک  2رياضی  برنامه نويسی کامپيوتر *نويسی کامپيوتربرنامه 
 سه شنبه

 7 1912893 9فيزيک -آز (9)فيزيک 9

 8 1912729 فارسی -------- 3   مهندس محمودی مهندس محمودی

 * استاتيک استاتيک
 9تربيت بدنی 

 برادران
 

 چهارشنبه

 9 1992319 بازديد زمين ومعدن زمين شناسی عمومی 9

 جمع واحد ها 23

   دکترداربر دکترداربر

 پنجشنبه بازديد زمين ومعدن

 

 

 



 

7939گرايش مهندسی معدن ورودی  م چهارمتربرنامه هفتگی دانشجويان   

89-99 دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال   

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(  

 ترموديناميک * ترموديناميک زمين شناسی اقتصادی 

 شنبه

 9 1292321 مکانيک سيالات مقاومت مصالح 3

شيمی  -آز – 2فيزيک -آز 3 دکتر آقازاده دکتر آقازاده دکتر محمدزاده 

 عمومی
 2 1992318 ترمو ديناميک

 9کارتوگرافی گ 2کارتوگرافی گ مکانيک سيالات * مکانيک سيالات
 يکشنبه

 3 1992319 برداری معدنینقشه ، نقشه کشی صنعتی2رياضی 3

 1 1992819 عمليات نقشه برداری معدنی )نقشه برداری معدنی( 9 مهندس جمشيدی مقدم جمشيدی مقدم مهندس دکتر معبودی دکتر معبودی

 9گ آزتجزيه مواد معدنی

 ساعت فرهنگی

 تفسير موضوعی قرآن
روشهای تجزيه 

 موادمعدنی
 دوشنبه

کانی شناسی نوری و فرآيند و  9

 آزمايشگاه
 2 1992323 روشهای تجزيه مواد معدنی

شيمی عمومی) روشهای  -آز 9 دکتربيداری  دکتربيداری

 تجزيه مواد معدنی(
 1 1992823 روشهای تجزيه مواد معدنی -آز

 * نقشه برداری معدنی نقشه برداری معدنی محاسبات عددی 
 سه شنبه

 7 1992938 کارتوگرافی زمين شناسی ساختاری 9

 8  1992312 زمين شناسی اقتصادی سنگ شناسی 2 دکترچهرقان دکترچهرقان  

 2گ آزتجزيه موادمعدنی
 عمليات نقشه برداری 

 3 گ

 عمليات نقشه برداری 

 2 گ

 عمليات نقشه برداری 

 چهارشنبه 9 گ
2 

برنامه نويسی کامپيوتر) 

 معادلات ديفرانسيل(
  9 1912932 محاسبات عددی

 دکترچهرقان دکترچهرقان دکترچهرقان دکتربيداری

2 
  

1912931 93 

    
 پنجشنبه

------------- 
 تفسير موضوعی قرآن

 

    

99 

 
  جمع واحدها

 

 

 

 

 

 
 



 

1939ورودی 9ترم ششم مهندسی معدن بسته تخصصی برنامه هفتگی دانشجويان   

89-99ل دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسا   

 

 

 

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(

  
 روش ارائه وتحقيق

 2 گ

 روش ارائه وتحقيق

 9گ 

 شنبه

2 
گذراندن حداقل 

 واحد درسی933
 9 1992133 روش و ارائه تحقيق

 2 دکتر شرقی دکتر شرقی  
مبانی کانه آرايی 

وآزمايشگاه مبانی 

 مواد معدنی استخراج

ايمنی بهداشت و محيط 

 زيست
1992328 2 

ايمنی بهداشت 

 ومحيط زيست
 جدايش فيزيکی سنتيک مواد 9ژئوشيمی اکتشافی 

 2 يکشنبه
آمار و احتمالات مبانی 

 استخراج مواد معدنی
 1 1992373 اقتصاد معدنی

 دکتر پورقهرمانی دکترآقازاده دکتر محبی دکترداربر

 
 ساعت فرهنگی

  9ژئوفيزيک اکتشافی 
 دوشنبه

 2 1992371 جدايش فيزيکی مبانی کانه آرايی–آز  2

 1 1992877 جدايش فيزيکی-آز جدايش فيزيکی 9  دکترشادمنامن 

 دانش خانواده وجمعيت دانش خانواده وجمعيت آزجدايش فيزيکی 

 سه شنبه
2 

زمين شناسی اقتصادی 

 آمار
 7 1992312 9ژئوفيزيک اکتشافی

 2   رپورقهرمانیدکت 
زمين شناسی اقتصادی 

 آمار
 8 1992312 9ژئو شيمی   اکتشافی 

    اقتصادمعدنی
 چهارشنبه

 9 1992329 سنتيک مواد مبانی کانه آرايی–آز  2

 93 1912323 دانش خانواده وجمعيت ---------- 2    دکترخادميان

 پنجشنبه برداشت زمين شناسی

 99 1992232 9کارآموزی  2/3

  9 
 سنگ شناسی و آز

 ) کارتو گرا فی(
 92 1992333 برداشت زمين شناسی

 جمع واحد ها 2/98
 



 

1939ورودی  2ترم ششم مهندسی معدن بسته تخصصی برنامه هفتگی دانشجويان   

 98-99 دومنيمسال دانشکده مهندسی معدن در 

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز  )  همنياز(

  
 روش ارائه وتحقيق

 2 گ

 روش ارائه وتحقيق

 9گ 
 شنبه

2 
واحد 933گذراندن حداقل 

 درسی
 9 1992133 روش  و ارائه تحقيق

 2 دکتر شرقی دکتر شرقی  
مبانی کانه آرايی وآزمايشگاه 

 استخراج مواد معدنیمبانی 

ايمنی بهداشت و محيط 

 زيست
1992328 2 

ايمنی بهداشت 

 ومحيط زيست
  9ژئوشيمی اکتشافی 

کنترل زمين 

 2 يکشنبه ونگهداری
آمار و احتمالات مبانی 

 استخراج مواد معدنی
 3 1992373 اقتصاد معدنی

 دکترچاکری   دکترمحبی دکترداربر

 
 ساعت فرهنگی

 چالزنی وانفجار 9افی ژئوفيزيک اکتش
 دوشنبه

 1 1992311 چالزنی و انفجار مبانی استخراج مواد معدنی 2

 2 1992312 9ژئو شيمی اکتشافی زمين شناسی اقتصادی آمار 2 دگتر آقابابايی دکترشادمنامن 

 تدانش خانواده وجمعي تدانش خانواده وجمعي  
 سه شنبه

 1 1992312 9 ژئو فيزيک اکتشافی زمين شناسی ساختاری 2

 7 1992311 کنترل  زمين ونگهداری مبانی مکانيک سنگ 2    

اقتصاد اقتصادمعدنی 

اقتصاد  معدنياا

 معدنی

   
 چهارشنبه

 8 1912932 2انديشه اسلامی  2

 9  1992232 9کارآموزی -------- /.2    دکتر خادميان

 

 برداشت زمين شناسی
 پنجشنبه

9 
 سنگ شناسی و آز

 را فی() کارتو گ
 93 1992333 برداشت زمين شناسی

 جمع واحد ها 2/97
 

 

 

 

 

 



 

 

 9392ورودی 9بسته تخصصی  هشتممهندسی معدن ترم  نامه هفتگی دانشجويانبر

89-99  دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال    
  

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز ) همنياز(

    
 شنبه

 9 1992381 مبانی هيدرو متالوژی فلوتاسيون 3

 2 1992879 عمليات ژئو فيزيک –آز  9ژئوفيزيک اکتشافی  9    

آزعمليات 

 ژئوفيزيک

آزعمليات 

 ژئوفيزيک

 2انديشه اسلامی 

 برادران -خواهران
 

 يکشنبه

 3  1992231 زمين آمار مبانی اکتشاف مواد معدنی 2

 3   دکتر شرقی دکتر شرقی

واحد 923گذراندن حداقل 

 ححححححححداقل درسی

واحد 923گذراندن حداقل 

 درسی

 1 1992231 پروژه پروژه

 

 ساعت فرهنگی
  

 دوشنبه
 2 1992233 2کارآموزی 9کارآموزی  2/3

 1 1912932 2انديشه اسلامی  -------- 2   

  
 مبانی 

 هيدرو متالوژی

 مبانی 

 سه شنبه متالوژی هيدرو
    7 

      دکتر آقازاده دکتر آقازاده  

    
 چهارشنبه

     

         

    
 پنجشنبه

       جمع واحد ها 2/99

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 9392ورودی 2بسته تخصصی برنامه هفتگی دانشجويان مهندسی معدن ترم هشتم 

89-99 دوم  دانشکده مهندسی معدن در نيمسال    
  

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز ) همنياز(

 
طراحی 

 * درمعادن
  

 شنبه

 معدن کاری سطحی  3

 )معدنکاری زير زمينی (
 9 1992329 طراحی معادن

 مبانی مکانيک سنگ 2   دکتر ميرزايی 
مکانيک سنگ 

 تخصصی
1992319 2 

  
 2ه اسلامی انديش

 برادران -خواهران
 تهويه درمعادن

 يکشنبه
2 

 مکانيک سيالات

 چالزنی و انفجار

تهويه در 

تهويه  تتتتتتستمعادن

 درمعادن

1992381 3 

 1 1992231 پروژه واحد درسی923گذراندن حداقل  3 دکتر آقابابايی   

 

 ساعت فرهنگی

  
 دوشنبه

 9کار آموزی  2/3
 ک2کارآموزی

 2کارآموزی 
1992233  3 

   2  

 

انديشه  انقلاب اسلامی

 2اسلامی 
1912932 1 

 
طراحی 

 درمعادن
 سه شنبه  

    2 

        دکتر ميرزايی 

    
 چهارشنبه

     

         

    
 جمع واحد ها 2/92 پنجشنبه

      

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی دانشجويان مهندسی معدن مانده از ترم قبل

89-99 دوم  مهندسی معدن در نيمسالدانشکده     
  

98-91 91-91 33/92-33/93 33/93-33/8 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد

پيش نياز ) 

 همنياز(
 رديف شماره درس نام درس

    
 شنبه

 9 1912391 شيمی عمومی  3

 2 1992339 زمين شناسی عمومی  2    

 شيمی عمومی *شيمی عمومی
زمين شناسی 

 عمومی

 زمين شناسی

 ساختاری

 يکشنبه 
 3 1992322 مقاومت مصالح  2

 1 1992392 زمين شناسی ساختاری زم  2 دکتر اسکويی دکتر شرقی دکتربيداری دکتربيداری

 کانه آرايی - آز کانه آرايی
ژئوشيمی 

 2اکتشافی 
  

 دوشنبه
 2  1992321 مبانی اکتشاف موادمعدنی  2

 دکتر دکترپورقهرمانی

 پورقهرمانی

دکتر 

 دزادهمحم
 1 1992372 کانه آرايیمبانی   2  

مبانی 

اکتشاف 

 موادمعدنی

آزسنگ 

 شناسی
  سنگ شناسی

کانی شناسی 

نوری وفرآيند و 

 سه شنبه آز

 7 1992872 آزمبانی کانه آرايی آز 9

9  
کانی شناسی نوری وفرآيند و 

 آز
1992339 8 

 دکتر

 خجسته

 دکتر فريد

 آزاد
  9 1992313 سنگ شناسی  2 يد آزاددکتر فر  دکتر فريد آزاد

 مقاومت مصالح *مقاومت مصالح  
 چهارشنبه

 93 1992813 آزسنگ شناسی  9

 99 19923172 2ژئوشيمی اکتشافی   2 دکتر خادميان دکتر خادميان  

    
 جمع واحد ها 23 پنجشنبه

      

 
 


