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    برنامه آموزشی برنامه آموزشی   

  دانشکده مهندسی معدندانشکده مهندسی معدن
((22 ) )00110011--09110911   

 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 



 
0911ورودی  مهندسی معدن گرايش دومترم برنامه هفتگی دانشجويان   

0911-0011 دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال  

 
 

01-01 01-00 91/02-91/01 91/01-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس (همنياز )پيش نياز 

يی با مهندسی معدن آشنا

 وصنايع معدنی
 01گ 2رياضی  01گ2فيزيک  

 شنبه
 0 0012012 2رياضی ----------------- 9

 2 0012000 2فيزيک ----------------- 9    دکتر شرقی

   فارسی عمومی فارسی عمومی

 يکشنبه

 9 0202129 استاتيک ---------------- 9

 0 0112012 کامپيوتر برنامه سازی ---------------- 9    

 

 

 
 کانی شناسی -آز کانی شناسی  

 دوشنبه

 2 0112091 کانی شناسی )شيمی عمومی( 2

 1 0112191  آز کانی شناسی  0 دکتر حميدزاده دکتر حميدزاده  

 01گ 2فيزيک  01گ 2رياضی  برنامه سازی کامپيوتر برنامه سازی کامپيوتر
 سه شنبه

 9 0012101  0 آز فيزيک --------------- 0

 1 0012920 زبان فارسی --------------- 9   فرددکتر محمدپور فرددکتر محمدپور

 1گ0آز فيزيک  9گ0آزفيزيک  استاتيک  استاتيک *

 چهارشنبه

0  
آشنايی بامهندسی معدن و صنايع 

 معدنی
0112010 1 

   دکتر داربر دکتر داربر

 جمع واحد ها 21
 پنجشنبه 

 



 

0911گرايش مهندسی معدن ورودی  چهارمم تربرنامه هفتگی دانشجويان   

0911-0011  دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسال   

 

01-01 01-00 91/02-91/01 91/01-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(  

  ترموديناميک  زمين شناسی اقتصادی اقتصاد معدن
 شنبه

 0 0112102 زمين شناسی ساختاری  2

 2 0202121 مکانيک سياالت  9  دکتر آقازاده دکتر محمدزاده دکترخادميان

   مکانيک سياالت ياالت *مکانيک س
 يکشنبه

 9 0112101 ترموديناميک  9

 0 0112011 نقشه برداری معدنی وعمليات  9   دکتر معبودی دکتر معبودی

 
 ساعت فرهنگی

 خدمات فنی درمعادن خ(-)بتفسير موضوعی قرآن
 دوشنبه

 2 0112091 اقتصاد معدن  2

 1 0112102 مين شناسی اقتصادیز  2 دکتر داربر نوری 0خ گ -ب مسيب زاده 9گ  

   زمين شناسی ساختاری 
 سه شنبه

 9 0112290 خدمات فنی درمعادن  2

 1 0012111 تفسير موضوعی قرآن  2   دکتر اسکويی 

 نقشه برداری معدنی وعمليات نقشه برداری معدنی وعمليات  
 چهارشنبه

01 

 
 جمع واحدها

 دکتر چهرقان دکتر چهرقان  

    
 نبهپنجش

    

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 0919مهندسی معدن ورودی  ششمترم برنامه هفتگی دانشجويان 

 0911-0011دومدر نيمسال دانشکده مهندسی معدن 

 

01-01 01-00 91/02-91/01 91/01-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيشنياز)همنياز(

 مهندسی حفاری    
 شنبه

 0 0112091 مهندسی حفاری مکانيک سياالت ، مکانيک سنگ وآز 2

 2 0112011 مهندسی انفجار مکانيک سنگ و آز 2 مهندس شاکری   

 کنترل زمين ونگداری فلوتاسيون وآزمايشگاه فلوتاسيون وآزمايشگاه 

 يکشنبه
 9 0112199 برداشت زمين شناسی  سنگ شناسی وآز، کارتوگرافی 0

 Gis 0112111 0دور سنجی و  کارتوگرافی 2 دکتر چاکری دکتر پورقهرمانی مانیدکتر پورقهر 

 مهندسی انفجار تهويه درمعادن بارگيری وانتقال مواد 
 دوشنبه

 2 0112119 بارگيری وانتقال مواد کانه آرايی وآز)اقتصاد معدنی( 2

 1 0112111 فلوتاسيون وآزمايشکاه ايی وآزشيمی عمومی، کانه آر 2 دکتر خادميان دکتر آقابابايی دکتر خادميان 

 (9گ-دانش خانواده)خ (1گ-دانش خانواده)ب  
 سه شنبه

 9 0112111 کنترل زمين ونگهداری مکانيک سنگ 2

 1 0112212 0کارآموزی  واحد درسی 11گذراندن  0 نوری حاج آقا قهرمان  

   GISدورسنجی و 
 چهارشنبه

 1 0012129 دانش خانواده وجمعيت  ------------ 2

   دکتر چهرقان 
2 

 مکانيک سياالت

 )مهندسی انفجار( 
 01 0112111 تهويه در معدن

 
 

 برداشت زمين شناسی  
 پنجشنبه

 جمع واحد ها 01

    

 

 

 

 

 

 
 



 

 0911ورودی 0تخصصی  مهندسی معدن بسته هشتمترم  برنامه هفتگی دانشجويان

 0911-0011دومنيمسال دانشکده مهندسی معدن در 

01-01 01-00 91/02-91/01 91/01-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز  )  همنياز(

    

 شنبه

 0 0112110 مبانی هيدرومتالوژی ونفلوتاسي 9

    2 
زبان خارجه عمومی ، معدنکاری زير 

زمينی ، ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات  

 ،ژئوشيمی اکتشافی 
 2 0112110 زبان تخصصی

 يکشنبه  2گ2انديشه اسالمی  آزعمليات ژئوفيزيک 
 9  0112190 عمليات ژئوفيزيک -آز  2ژئوفيزيک اکتشافی  0

 0 0012112 2انديشه اسالمی  -------------- 9  اج آقا شاهدیح دکترشرقی 

 
 ساعت فرهنگی

  زبان تخصصی 
 دوشنبه

 2 0112219  2کارآموزی  0کارآموزی  2/1

 1 0112210 پروژه واحد درسی021گذراندن  9  دکتر خجسته 

 مبانی هيدرومتالوژی مبانی هيدرومتالوژی  
 سه شنبه

 جمع واحد ها 01

 دکتر برکان برکاندکتر   

 چهارشنبه    
    

   
 

 پنجشنبه 
    

 

 

 

 وماقبل11ورودی های  دانشجويان اختصاصی* 

 
 

 

 
 



 

 0911ورودی 2بسته تخصصی مهندسی معدن   هشتمترم  نامه هفتگی دانشجويانبر

  0911-0011 دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال  

  

01-01 01-00 91/02-91/01 91/01-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس پيش نياز ) همنياز(

  طراحی درمعادن طراحی درمعادن * 
 شنبه

9 
 معدنکاری سطحی

 )معدنکاری زيرزمينی (
 0 0112120 طراحی درمعادن

 2  دکتر ميرزايی دکتر ميرزايی 
 مکانيک سياالت

 )چالزنی وانفجار(
 2 0112111 تهويه درمعادن

  
 2انديشه اسالمی 

 9گ
 

 يکشنبه
2 

زبان خارجه عمومی ، معدنکاری زير 

زمينی ، ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات  

 ،ژئوشيمی اکتشافی

 9 0112110 زبان تخصصی

 0 0012112 2انديشه اسالمی  -------------------- 2  حاج آقا شاهدی  

 
 ساعت فرهنگی

 دوشنبه  زبان تخصصی
 2 0112219 2کارآموزی  0موزی کارآ 2/1

  دکتر خجسته 
 1 0112210 پروژه  واحد درسی021گذراندن  

 سه شنبه    
    

 جمع واحد ها 2/01

    
 چهارشنبه

    

    
 پنجشنبه

      

 

 

 

 

 وماقبل11ورودی های  دانشجويان اختصاصی*
 

 

 

 

 



 

 عدن مانده از ترم قبلبرنامه هفتگی دانشجويان مهندسی م

0911-0011  دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال    

01-01 01-00 91/02-91/01 91/01-91/1 
 روزهای

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس  ) همنياز(پيش نياز

 برادران 0ورزش 
 0تربيت بدنی 

 ژئوشيمی اکتشافی
 سنتيک مواد کارتوگرافی

 شنبه
 دکتر محبی  0 0012910 0تربيت بدنی   0

مهندس جمشيدی 

 مقدم
 دکتر آقازاده

  
 شيمی عمومی شيمی عمومی

 يکشنبه
 دکتر آقازاده دکتر آقازاده

  
 مقاومت مصالح مقاومت مصالح

 2 0012101 0ورزش   0
 دکتر خادميان دکتر خادميان

 
 خواهران-0ورزش 

 خواهران-0تربيت بدنی 
  

 دوشنبه
 9 0112121 سنتيک مواد  2

 0 0112111 روش ارائه وتحقيق  2    

   روش ارائه وتحقيق روش ارائه وتحقيق
 سه شنبه

 2 0012100 شيمی عمومی  9

 1 0112199 ارزيابی ذخاير معدنی  2   دکتر شرقی دکتر شرقی

  

  ارزيابی ذخاير معدنی

 چهارشنبه

  دکترمحمدی اسکويی     

  

ايمنی بهداشت 

  ومحيط زيست
     

 دکتر داربر

    
 پنجشنبه

     

 جمع واحدها 
    

 

و ما قبل می باشد: 11*  دروس ذيل ترجيحاً برای دانشجويان ورودی   

 روش ارائه وتحقيق

 سنتيک مواد

 ارزيابی ذخاير معدنی


