
     مقطع کارشناسی  98- 99سالتحصیلی  دومنیمسال  برنامه امتحانات 

 دانشکده مهندسی معدن    

 

 

 

روز و تاریخ 

 امتحان
 نحوه برگزاری آزمون استاد نام استاد نام درس کد درس ساعت امتحان

  دوشنبه

61/40/99 

 تشریحی -چندگزینه ای  دکترآقازاده ترمودینامیک 0992408 66 -61

 چندگزینه ای دکتر شرقی روش ارائه وتحقیق 0992144 66 -61

 تشریحی -چندگزینه ای  دکتر محمدزاده 2ژئوشیمی اکتشافی  0992414 60 -61

 چهارشنبه

68/40/99 

14/64- 14/48 

14/64- 14/48 

0462444 

0992644 

 برنامه نویسی کامپیوتر

 برنامه سازی کامپیوتر
 تشریحی-شفاهی –چند گزینه ای  مهندس محمودی

 تشریحی - چندگزینه ای دکتر پورقهرمانی مبانی کانه آرایی 0992442 66 -61

 چند گزینه ای دکتر فریدآزاد سنگ شناسی 0992404 60 -61

 شنبه

26/40/99 
 تشریحی -چندگزینه ای  دکترخادمیان اقتصادمعدنی 0992444 60 -61

 یکشنبه

22/40/99 

 تشریحی دکتر داربر استاتیک 0462421 14/48 -14/64

 تشریحی -چند گزینه ای  دکتر محبی 6ژئوشیمی اکتشافی  0992414 66 -61

 دوشنبه

21/40/99 

 تشریحی -چند گزینه ای  دکتر محمدزاده زمین شناسی اقتصادی 0992402 60 -61

 تشریحی - چند گزینه ای دکترآقازاده مبانی هیدرومتالوژی 0992480 60 -61

 تشریحی دکتر آقابابایی درمعادنتهویه  0992481 60 -61

 سه شنبه

20/40/99 

14/64 – 14/48 

14/64- 14/48 

0992416 

0992616 

 زمین شناسی عمومی

زمین شناسی درمهندسی 

 معدن

 چندگزینه ای دکتر شرقی

 تشریحی - چندگزینه ای دکترپورقهرمانی جدایش فیزیکی 0992441 66 -61

 تشریحی دکترآقابابایی چالزنی و انفجار 0992410 66 -61

 تشریحی دکتراسکویی زمین شناسی ساختاری 0992464 60 -61

 چهارشنبه

24/40/99 

 تشریحی دکتربیداری شیمی عمومی 0612460 14/48 -14/64

 تشریحی -چندگزینه ای  مهندس جمشیدی مقدم کارتوگرافی 0992618 66 -61

 شنبه

28/40/99 

 چندگزینه ای دکتر چهرقان معدنینقشه برداری  0992419 66 -61

 تشریحی -چندگزینه ای  دکترخجسته مبانی اکتشاف موادمعدنی 0992441 60 -61

 یکشنبه

29/40/99 

14/64- 14/48 

14/64- 14/48 

0992411 

0992611 

 کانی شناسی توصیفی

 کانی شناسی
 چندگزینه ای  دکترحمیدزاده

14/64- 14/48 

14/64- 14/48 

0992411 

0992611 

 کانی شناسی توصیفی

 کانی شناسی
 چندگزینه ای دکتر زارعی

 تشریحی -چند گزینه ای  دکترآقازاده سنتیک مواد 0992449 66 -61

 تشریحی -چند گزینه ای  دکترچاکری کنترل زمین ونگهداری 0992411 66 -61

 دوشنبه

14/40/99 

 تشریحی دکتر معبودی مکانیک سیالات 0462421 66 -61

 چندگزینه ای دکترمیرزایی طراحی درمعادن 0992446 60 -61

 سه شنبه

16/40/99 

 تشریحی -چندگزینه ای  دکتربیداری روشهای تجزیه موادمعدنی 0992441 66 -61

 تشریحی دکترشادمنامن 6ژئوفیزیک اکتشافی  0992412 66 -61

 یکشنبه

44/44/99 

 تشریحی دکترخادمیان مقاومت مصالح 0992424 66 -61

 چهارگزینه ای دکترداربر ایمنی بهداشت ومحیط زیست 0992448 60 -61



 مقطع کارشناسی ارشد  98-99برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده مهندسی معدن
روز و تاریخ 

 امتحان
 نحوه برگزاری آزمون استاد نام استاد نام درس کد درس ساعت امتحان

 دوشنبه

61/40/99 
 شفاهی دکترقنبری ریاضیات مهندسی پیشرفته 0442446 66 -61

سه شنبه 

64/40/99 

 چند گزینه ای دکترهمزبان پی سازی جبرانی 0412621 66 -61

 تشریحی دکترمیرزایی معدن کاری سطحی پیشرفته 0402468 66 -61

 تشریحی -چندگزینه ای  دکترخجسته مدلسازی ذخایر معدنی 0442424 66 -61

61- 66 0442426 
مدلسازی،شبیه سازی،مبانی کنترل های 

 سیستم های فرآوری

 دکترمهربانی 

 دکترمعبودی
 شفاهی -تشریحی 

 چهارشنبه

68/40/99 

 چندگزینه ای دکترهمزبان پی سازی پیشرفته 0412429 66 -61

 تشریحی دکترآقابابایی معدنکاری زیرزمینی پیشرفته 0402469 66 -61

 تشریحی  - چندگزینه ای دکترمحمدزاده ژئوشیمی اکتشافی پیشرفته 0442426 66 -61

 تشریحی  - چند گزینه ای دکترآقازاده روشهای تغلیظ وتخلیص محلول های لیچ 0442422 66 -61

 یکشنبه

22/40/99 

 چندگزینه ای دکترهمزبان مهندسی دیواره های شیب دار 0412414 66 -61

 چندگزینه ای دکترهمزبان شناسی مهندسی پیشرفتهزمین  0412464 66 -61

 تشریحی دکترحمیدزاده اکتشاف موادمعدنی غیر فلزی 0442444 66 -61

 شفاهی -تشریحی  دکتر مهربانی بیوفناوری درفرآوری موادمعدنی 0442421 66 -61

  سه شنبه

20/40/99  
 نامعلوم دکتر پورقهرمانی طراحی وتحلیل آزمایش ها 0442468 61-66

 یکشنبه

29/40/99 

 تشریحی -چندگزینه ای  دکترچاکری ابزاربندی وآزمایش صحرائی 0412424 66 -61

 تشریحی دکترعلیزاده تحقیق درعملیات پیشرفته 0402426 66 -61

 تشریحی -چندگزینه ای  دکترمحمدزاده نمونه برداری اکتشافی 0442444 66 -61

  دکترمهربانی کارخانه فرآوری موادمعدنیاصول طراحی  0442420 66 -61

 یکشنبه

44/44/99 

 تشریحی -چندگزینه ای  دکترچاکری حفاری مکانیزه  0412428 66 -61

 تشریحی دکتراسکویی GISدور سنجی و 0442422 66 -61

61- 66 0442424 
مباحث ویژه)مطالعات امکان سنجی 

 ومعدنکاری فرآوری موادمعدنی(
 شفاهی -تشریحی  دکترمهربانی

 مقطع دکتری  98-99برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده مهندسی معدن

 نحوه برگزاری آزمون توسط استاد نام استاد نام درس کد درس ساعت امتحان روز

 سه شنبه

64/40/99  

 تشریحی دکترچاکری دینامیک سنگ پیشرفته 0492462 61- 66

66 -61 0492426 
پردازش داده های -ویژه اکتشافمباحث   

 هایپر اسپکترال
چهار گزینه ای –تشریحی  دکتراسکویی  

 نامعلوم دکترپورقهرمانی آنالیز دستگاهی 0492412 61- 66

 چهارشنبه

24/40/99  
 تشریحی دکترعلیزاده روشهای نوین دراکتشاف 0144444 61- 66

 شنبه

28/40/99  

 شفاهی دکترداربر مکانیک شکست پیشرفته 0492401 61- 66

 چندگزینه ای دکترمعبودی پدیده های سطحی 0492440 61- 66

 یکشنبه

44/44/99  

 تشریحی دکتراکبری مدیریت وطراحی پروژه های اکتشافی 0114446 61- 66

 نامعلوم دکترپورقهرمانی مباحث ویژه 0144446 61- 66

 


