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 دروس ارائه شده برای هر گرايش 

 
  به بعد( 19)وروديهای مهندسی معدن بدون گرايش 

 اکتشاف گرايش مهندسی معدن 

 استخراج گرايش مهندسی معدن 

 مهندسی معدن گرايش مکانيک سنگ 

 یمهندسی معدن گرايش فرآوری مواد معدن 

 برنامه هفتگی 

  کالسهابرنامه 

  امتحاناتبرنامه 

 

Sahnd University 

of Technology 



 
1911ورودی  مهندسی معدن گرايش اولترم برنامه هفتگی دانشجويان   

1911-1011 اول دانشکده مهندسی معدن در نيمسال  

 
 

11-11 11-10 91/11-91/11 91/11-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس (همنياز )پيش نياز 

  
 11گ -1اضی ري

 11گ -1فيزيک 

 11گ -1رياضی 

 شنبه 11گ -1فيزيک 
 1 0111111 1رياضی ----------------- 9

 1 0111111 1فيزيک ----------------- 9    

 زبان خارجه

زمين شناسی 

درمهندسی 

 معدن

  1گ 1انديشه اسالمی 

 يکشنبه

 9 0111110 شيمی عمومی ---------------- 9

 0 0111919 زبان خارجه ---------------- 9  اکبری دکتر شرقی 

 11گ1-فيزيک  -11گ -1رياضی 

 

 11گ1-فيزيک  -11گ -1رياضی 
 فرهنگی تساع

 شيمی عمومی *شيمی عمومی
 دوشنبه

 5 0111191 درمهندسی معدنزمين شناسی  )شيمی عمومی( 1

 CAD  0111151 1نقشه کشی صنعتی و  1 دکتربيداری دکتربيداری 

 

 

 خارجه زبان
 

 11گ -1رياضی 

 11گ -1فيزيک 

 11گ -1رياضی 

 سه شنبه 11گ -1فيزيک 
 9 011910  تربيت بدنی --------------- 1

 1 0111111 1انديشه اسالمی  --------------- 9    

 

 
 

 نقشه کشی صنعتی

 1گ

 نقشه کشی صنعتی

 1گ
 چهارشنبه

 جمع واحد ها 11

 دکترچهرقان دکترچهرقان  

 بهپنجشن 

 



 

1911گرايش مهندسی معدن ورودی  سومم تربرنامه هفتگی دانشجويان   

1911-1011  اولدانشکده مهندسی معدن در نيمسال   

11-11 11-10 91/11-91/11 91/11-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(  

 سنگ شناسی 1آزفيزيک   1آز شيمی عمومی گ
 شنبه

 1 0111115 مقاومت مصالح استاتيک 9

 1 0111119 معادالت ديفرانسيل 1رياضی  9 دکترفريدآزاد   مهندس شيخ بگلو

  1آز شيمی عمومی گ 9آز شيمی عمومی گ  
 يکشنبه

 9 0111111 آمار و احتماالت مهندسی )معادالت ديفرانسيل( 9

 0 0111111 1آزفيزيک  (1 ک)فيزي1فيزيک  -آز 1 مهندس شيخ بگلو مهندس شيخ بگلو  

  5اخالق اسالمی معدن گ

 ساعت فرهنگی

 1معادالت ديفرانسيل گ 

 دوشنبه

آزمايشگاه کانی   - کانی شناسی 1

 شناسی
 5 0111101 سنگ شناسی

 1   حاج آقا شاهدی
کانی شناسی )سنگ 

 شناسی(
 1 0111101 آزسنگ شناسی

 شناسی -آزسنگ 
 آمارواحتماالت مهندسی

 
 

کانی شناسی نوری وفرآيند 

 سه شنبه وآزمايشگاه
 کانی شناسی  1

و  کانی شناسی نوری و فرآيند

 آزمايشگاه
0111191 9 

 1 0111111 آز شيمی عمومی )شيمی عمومی( 1 دکترفريد آزاد  دکترخجسته ترفريدآزاددک

 1معادالت ديفرانسيل گ مقاومت مصالح * مقاومت مصالح
 آمارواحتماالت مهندسی *

 چهارشنبه 

1 
 

 1 0111119 اخالق اسالمی ----------

 دکترخجسته  دکتر خادميان دکترخادميان
 11 0111911 1ورزش  ------------------- 1

    
 پنجشنبه

    

11 

 
  جمع واحدها

 

 

 

 

 

 
 



 

1919ورودی  معدن مهندسی پنجمترم برنامه هفتگی دانشجويان   

 1911-1011دانشکده مهندسی معدن در نيمسال اول

11-11 11-10 91/11-91/11 91/11-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(

    مکانيک سنگ وآزمايشگاه مکانيک سنگ وآزمايشگاه هيدروژئولوژی وزهکشی 
 شنبه

 1 0111191 کارتوگرافی زمين شناسی ساختاری 1

 1 0111111 شیهيدروژئولوژی وزهک مکانيک سياالت 1 دکترهمزبان دکترهمزبان دکترشرقی 

 کارتوگرافی ژئوشيمی اکتشافی کارگاه عمومی
 تاريخ تحليلی صدر اسالم

 9گ

 يکشنبه

1 
 -زمين شناسی اقتصادی

 آمارواحتماالت مهندسی
 9 0111111 ژئوشيمی اکتشافی 

 9 حاج آقا روحانی مهندس جمشيدی مقدم دکترمحمدزاده 
زمين شناسی اقتصادی ،آزمايشگاه 

 1فيزيک 

 ی ساختاری()زمين شناس

ژئوفيزيک اکتشافی و 

 عمليات
0111111 0 

 کارگاه عمومی
   کانه آرايی و آزمايشگاه

 دوشنبه
9 

سنگ شناسی ومقاومت 

 مصالح)زمين شناسی ساختاری(
 5 0111119 مکانيک سنگ وآزمايشگاه

 کانه آرايی و آزمايشگاه

 1 0111111 کانه آرايی وآزمايشگاه يک سياالتمکان –سنگ شناسی  9   دکترپورقهرمانی دکترپورقهرمانی

 
 

 کارگاه عمومی
 ژئوفيزيک اکتشافی

 وعمليات 
 ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات

 سه شنبه
 9 0111511 کارگاه عمومی ------------------ 1

 1 0111111 تاريخ تحليلی صدر اسالم ------------------ 1 دکترشادمنامن دکترشادمنامن  

 
   کارگاه عمومی

 چهارشنبه 

 جمع واحد ها 19

    

 
 

   
 پنجشنبه

    

 

 

 

 

 

 
 



 

 1911ورودی 1تخصصی  مهندسی معدن ترم هفتم بسته برنامه هفتگی دانشجويان

 1911-1011اولنيمسال دانشکده مهندسی معدن در 

11-11 11-10 91/11-91/11 91/11-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز  )  همنياز(

   مينرالوگرافی 1ژئوفيزيک اکتشافی 
 شنبه

 مبانی کانه آرايی -آز 1
انتقال مواد در فرآيندهای 

 فرآوری
0111111 1 

 1 0111191 1ژئوفيزيک اکتشافی  1ژئوفيزيک اکتشافی 1   دکترمحمدزاده دکترحميدزاده

 فلوتاسيون نمونه برداری  فلوتاسيون -آز 
 يکشنبه

 9 0111119 1ژئوشيمی اکتشافی  1ژئوشيمی اکتشافی 1

 0 0111195 فلوتاسيون مبانی کانه آرايی  -آز  1 دکترمهربانی دکترشرقی دکتر مهربانی 

 

 ساعت فرهنگی

 1ژئوشيمی اکتشافی 
ارزيابی ذخاير 

 معدنی
 دوشنبه

 5 0111195 فلوتاسيون -آز ون()فلوتاسي 1

 دکترمحمدزاده 
دکترمحمدی 

 اسکويی
1 

آمارواحتماالت ،مبانی اکتشاف مواد 

 معدنی
 1 0111199 ارزيابی ذخاير معدنی

 انقالب اسالمی 
انتقال مواد 

 درفرآيندهای فرآوری
 سه شنبه 

 9 0111155 مينرالوگرافی زمين شناسی اقتصادی 1

 1 0111119 نمونه برداری ی اکتشاف مواد معدنیمبان 1  دکترمهربانی  

 1  0111111 انقالب اسالمی ----------------- 1 چهارشنبه    
    

   
 

 پنجشنبه 
 جمع واحد ها 11

    

 

 

 

 

 
 

 



 

 1911ورودی 1بسته تخصصی مهندسی معدن   ترم هفتم نامه هفتگی دانشجويانبر

  1911-1011 اول يمسالدانشکده مهندسی معدن در ن  

  

11-11 11-10 91/11-91/11 91/11-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز ) همنياز(

    1ژئوفيزيک اکتشافی 
 شنبه

9 
 مبانی مکانيک سنک

 )چالزنی وانفجار(
 1 0111199 معدنکاری سطحی

 1 0111191 1يک اکتشافی ژئوفيز 1ژئوفيزيک اکتشافی  1    دکترحميدزاده

 معدنکاری زير زمينی * معدنکاری زير زمينی *  

 يکشنبه

 9  0111119 1ژئو شيمی اکتشافی  1ژئو شيمی اکتشافی 1

 9 دکترآقابابايی دکترآقابابايی  
 چالزنی وانفجار

 )کنترل زمين ونگهداری(

حفرچاه وفضاهای زير 

 زمينی
0111105 0 

 

 ساعت فرهنگی

 ارزيابی ذخاير معدنی 1شافی ژئوشيمی اکت

 دوشنبه
9 

 )کنترل زمين ونگهداری(

 ()معدنکاری سطحی
 5 0111195 معدنکاری زير زمينی 

 1 دکترمحمدی اسکويی دکترمحمدزاده 
آمارواحتماالت ،مبانی اکتشاف مواد 

 معدنی
 1 011199 ارزيابی ذخاير معدنی

 ه شنبهس معدنکاری سطحی * معدنکاری سطحی  انقالب اسالمی 

 9 0111111 انقالب اسالمی -------- 1

 دکترميزايی دکترميزايی  

  
حفرچاه وفضاهای زير 

 **زمينی

حفرچاه وفضاهای زير 

 چهارشنبه  زمينی
 دکترچاکری دکترچاکری  

    
 پنجشنبه

       جمع واحد ها 19

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 عدن مانده از ترم قبلبرنامه هفتگی دانشجويان مهندسی م

1911-1011  اول دانشکده مهندسی معدن در نيمسال    
  

11-11 11-10 91/11-91/11 91/11-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس  ) همنياز(پيش نياز

    
 شنبه

1 
 سنگ شناسی وآز

 کارتوگرافی
     1 0111199 برداشت زمين شناسی

    ی معدن زبان تخصص

 يکشنبه
 1    دکتر آقابابايی

 زبان خارجی عمومی

 ،معدنکاری زير زمينی

،ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات 

 ژئوفيزيک،ژئوشيمی اکتشافی

 1 0111191 زبان تخصصی معدن

 آزکانی شناسی
 ساعت فرهنگی

  کانی شناسی

 دوشنبه
1 

زمين شناسی عمومی 

درمهندسی معدن، 

 شيمی عمومی

 9  0111191 اسیکانی شن

 0 0111191 آز کانی شناسی )کانی شناسی( 1  دکترحميدزاده دکترحميدزاده

عمليات -آز

 ژئوفيزيک
 استاتيک * استاتيک

 

 سه شنبه
 5 0511119 استاتيک 1رياضی  9

 1 0511111 مکانيک سياالت مقاومت مصالح 9  دکترداربر دکترداربر دکترشرقی

 االتمکانيک سي مکانيک سياالت *
زمين شناسی 

 ساختاری
 

 چهارشنبه
9 

 (1)آزفيزيک 

 شيمی عمومی -آز
 9 0111101 ترموديناميک

 1 0111191 آزعمليات ژئوفيزيک (1)ژئوفيزيک اکتشافی 1  دکترمحمدی اسکويی دکترمعبودی دکترمعبودی

 ترموديناميک ترموديناميک
مبانی استخراج 

 موادمعدنی *

مبانی استخراج 

 جمع واحدها 15 پنجشنبه دمعدنیموا

 دکترخادميان  دکترخادميان  دکترآقازاده دکتر آقازاده

 

ارائه شده است . 11توجه: آزعمليات ژئوفيزيک ترجيحاً برای دانشجويان ورودی    


