
 

     مقطع کارشىاسی  0944 - 0011سالتحصیلی  ايلبروامٍ امتحاوات ویمسال 

 داوشکذٌ مُىذسی معذن                                                 

 

ريز ي تاریخ 

 امتحان
 محل امتحان وام استاد وام درس کذ درس ساعت امتحان

 شىبٍ

10/00/44 
  دکترَمسبان مکاویک سىگ يآزمایشگاٌ 0442142 00 -09

 یکشىبٍ

10/00/44 

  دکترفریذ آزاد سىگ شىاسی 0442101 00 -09

  دکتر حمیذزادٌ 2شئًفیسیک اکتشافی  0442120 00 -01

 ديشىبٍ

11/00/44 

  دکتر بیذاری شیمی عمًمی 0012100 91/13 -91/01

  دکترخادمیان مباوی استخراج مًادمعذوی 0442102 91/13 -91/01

  دکتر خادمیان َیذريشئًلًشی يزَکشی 0442011 00 -09

 سٍ شىبٍ

12/00/44 

  دکترمحمذزادٌ فخری زبان تخصصی 0442140 91/13 -91/01

  دکتر پًرقُرماوی کاوٍ آرایی يآزمایشگاٌ 0442141 00 -09

 چُارشىبٍ

44/00/13 
  مُىذس جمشیذی مقذم کارتًگرافی 0442093 91/01-91/13

 پىجشىبٍ

14/00/44 

  دکتر محبی شئًشیمی اکتشافی 0442144 00 -09

  آقاباباییدکتر  معذوکاری زیر زمیىی 0442190 00 -01

  دکتر شرقی ومًوٍ برداری 0442139 00 -01

  شىبٍ

00/00/44 

  دکتر خجستٍ آمارياحتماالت مُىذسی 0012011 91/13 -91/01

  دکترمُرباوی فلًتاسیًن 0442020 00 -01

 یکشىبٍ

02/00/44 

  دکتر داربر استاتیک 0002129 91/13 -91/01

91/01- 91/13 0442090 
مُىذسی  زمیه شىاسی در

 معذن
  دکتر شرقی

  دکتر محمذزادٌ 2شئًشیمی اکتشافی 0442112 00 -01

 چُارشىبٍ

00/00/44 

  دکتر چُرقان CADوقشٍ کشی صىعتی ي  0442000 91/13 -91/01

  دکتر میرزایی معذوکاری سطحی 0442192 00 -01

 پىجشىبٍ

01/00/44 

  دکترحمیذزادٌ کاوی شىاسی 0442091 91/13 – 91/01

  دکتر آقازادٌ ترمًدیىامیک 0442103 00 -09

  دکتر اسکًیی ارزیابی رخایر معذوی 0442129 00 -01

 شىبٍ

03/00/44 
  دکتر شادمىامه شئًفیسیک اکتشافی يعملیات 0442143 00 -09

 یکشىبٍ

04/00/44 

  دکتر اسکًیی زمیه شىاسی ساختاری 0442100 91/13 -91/01

  دکتر خادمیان مقايمت مصالح 0442120 00 - 09

  دکتر چاکری حفرچاٌ يفضای زیر زمیىی 0442100 00 - 01

01 - 00 0442130 
اوتقال مًاد در فرآیىذَای 

 فرآيری
  دکتر مُرباوی



 
 مقطع کارشىاسی ارشذ  0944-0011سالتحصیلی  بروامٍ امتحاوات ویمسال ايل

 داوشکذٌ مُىذسی معذن
ريز ي تاریخ 

 امتحان
 محل امتحان وام استاد وام درس کذ درس ساعت امتحان

 شىبٍ

10/00/44 
  دکتر شادمىامه ریاضیات مُىذسی پیشرفتٍ 0002110 00 -09

  دکتر َمسبان مکاویک سىگ يآزمایشگاٌ )جبراوی( 0442042 09-00

 ديشىبٍ

11/00/44 

  دکتر آقازادٌ َیذريمتالًشی پیشرفتٍ 0012110 00 -09

  دکترمحمذزادٌ اکتشاف مًادمعذوی فلسی 0002111 00 -09

  دکتر میرزایی مکاویک سىگ پیشرفتٍ 0012112 00 -09

  دکتر داربر مکاویک محیط َای پیًستٍ يواپیًستٍ 0012119 00 -09

 چُارشىبٍ

13/00/44 

  دکتر پًرقُرماوی فلًتاسیًن پیشرفتٍ 0012110 00 -09

  دکتر میرزایی بررسی فىی ياقتصادی 0002000 00 -09

  دکتر شرقی شئًفیسیک اکتشافی پیشرفتٍ 0002113 00 -09

  دکتر خادمیان جبراوی -2مقايمت مصالح  0012121 00 -09

 پىجشىبٍ

14/00/44 
  دکترآقابابایی معذوکاری زیرزمیىی )جبراوی( 0442090 09-00

 یکشىبٍ

02/00/44 

  دکتر پًرقُرماوی مُىذسی خردایش 0012104 00 -09

  دکتر چُرقان کاربرد ريشُای ًَشمىذ 0002122 00 -09

  دکتر چاکری دیىامیک سىگ 0012104 00 -09

  دکتر خجستٍ زمیه آمار پیشرفتٍ 0042191 00 -09

 چُارشىبٍ

00/00/44 

  دکتر مُرباوی کاوٍ آرایی پیشرفتٍ 0012212 00 -09

  دکتر آقابابایی چالسوی ياوفجار پیشرفتٍ 0002129 00 -09

  دکتر اسکًیی ريشُای ترسیمی در اکتشاف 0002100 00 -09

  دکتر َمسبان طراحی ياجرای فضاَای زیر زمیىی 0012010 00 -09

 شىبٍ

03/00/44 
  شادمىامهدکتر  شئًفیسیک اکتشافی يعملیات)جبراوی( 0002013 09-00

 یکشىبٍ

04/00/44 

  دکتر َمسبان  ريشُای عذدی در شئًمکاویک 0012121 00 -09

  دکتر خرازی ريشُای عذدی در شئًمکاویک 0012121 00 -09

 مقطع دکتری  0944-0011سالتحصیلی  ايلبروامٍ امتحاوات ویمسال 

 داوشکذٌ مُىذسی معذن

 وحًٌ برگساری آزمًن تًسط استاد وام استاد وام درس کذ درس ساعت امتحان ريز

 ديشىبٍ

11/00/44  

09 - 00   دکترخجستٍ ريشُای وًیه در اکتشاف 0900110 

09 - 00   دکتر مُرباوی کىترل فرآیىذَای فرآيری مًاد معذوی 0042112 

 شىبٍ

00/00/44  
09 - 00   دکتر شادمىامه  یفیلترَای دیجیتال 0092100 

 چُارشىبٍ

44/00/00 

09 - 00   دکتر آقازادٌ شیمی محلًل 0442131 

09 - 00   دکتر شرقی تحلیل دادٌ َای شئًفیسیک 0900110 

09- 00   دکتر پًرقُرماوی آوالیس دستگاَی 0042112 

 


