
 

 98-99( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش مکانيک سنگ ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس تاريخ روز

   44 دکترقنبری (2002334رياضيات مهندسی پيشرفته) 22/30/99 شنبه

   44 دکتر همزبان (2042424پی سازی جبرانی       ) 20/30/99 يکشنبه

   44 دکتر همزبان (2042329پی سازی پيشرفته      ) 22/30/99 سه شنبه

   44 دکتر همزبان (2042303مهندسی ديواره های شيبدار   ) 04/30/99 شنبه

   44 دکتر چاکری (2042322ابزار بندی و آزمايش صحرايی  ) 32/32/99 چهارشنبه

   44 دکتر چاکری (2042328)     حفاری مکانيزه 38/32/99 يکشنبه

       



    
 

  

 

 

 98-99( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش استخراج معدن ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس تاريخ روز

   44 کتر ميرزايید (2022348معدن کاری سطحی پيشرفته)اصلی( ) 20/30/98 يکشنبه 

   44 دکتر آقابابايی (2022349معدن کاری زير زمينی پيشرفته)اصلی( ) 22/30/99 سه شنبه

   44 دکتر همزبان (2042342زمين شناسی مهندسی پيشرفته) 04/30/99 يکشنبه

   44 دکتر عليزاده (2022324تحقيق در عمليات پيشرفته ) 32/32/99 چهارشنبه

    
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 98-99( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش اکتشاف معدن ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس تاريخ روز

   44 دکتر خجسته (2002323مدلسازی ذخاير معدنی ) 20/30/99 يکشنبه

   44 دکتر محمد زاده (2002324ژئوشيمی اکتشافی پيشرفته ) 22/30/99 سه شنبه

   44 دکتر حميد زاده (2002330اکتشاف مواد معدنی غير فلزی ) 04/30/99 يکشنبه

   44 دکتر محمد زاده (2002332نمونه برداری اکتشافی ) 32/32/99 چهارشنبه



   44 سکويیدکتر ا (2002322پيشرفته )   GISدور سنجی و  38/32/99 يکشنبه

       

 
 

 

 

 

 

 98-99( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش فرآوری ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس تاريخ روز

 20/30/99 يکشنبه
مدلسازی،شبيه سازی،مبانی کنترل های سيستم های فرآوری 

(2032324) 

 یدکتر معبود

 دکتر مهربانی

44   

   44 دکتر آقازاده (2032322روشهای تغليظ و تخليص محلول های ليچ ) 22/30/99 سه شنبه

   44 دکتر مهربانی (2032320بيوفناوری در فرآوری مواد معدنی ) 04/30/99 شنبه



   44 دکتر پورقهرمانی (2032348طراحی و تحليل آزمايش ها ) 32/32/99 دوشنبه

   44 دکتر مهربانی (2032322اصول طراحی کارخانه فرآوری مواد معدنی ) 32/32/99 چهارشنبه

 38/32/99 يکشنبه
مباحث ويژه)مطالعات امکان سنجی و معدنکاری فرآوری مواد معدنی 

(2032320) 
   44 دکتر مهربانی

 


