
 

 دومترم  اکتشافبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0911-0011( 2) دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال

تعداد  پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف

 واحد

روزهای 

 هفته

91/01-91/8 91/02-91/01 01-00 08-01 

 9  رياضيات مهندسی پيشرفته 0002110 0
ف مواد معدنی غير اکتشا شنبه

 فلزی

ژئوشيمی اکتشافی 

 پيشرفته
ژئوشيمی اکتشافی 

 ()جبرانی
 

  دکتر محبی دکترمحمدزاده دکتر حميدزاده 9  مدلسازی ذخاير معدنی 0002121 2

 2  ژئوشيمی اکتشافی پيشرفته 0002120 9
 يکشنبه

 نمونه برداری اکتشافی
رياضيات مهندسی 

 پيشرفته

رياضيات مهندسی 

 پيشرفته
 

  دکتر شادمنامن دکتر شادمنامن دکتر محمدزاده 9  پيشرفته GISدورسنجی و  0002122 0

   پيشرفتهGISدورسنجی و پيشرفتهGISدورسنجی و دوشنبه 2  اکتشاف مواد معدنی غير فلزی 0002110 0

   دکتر اسکويی دکتر اسکويی 2  نمونه برداری اکتشافی 0002114 1

 2  شافی)جبرانی(ژئوشيمی اکت 0112111 4
 سه شنبه

  
 

 
 

         

   مدلسازی ذخاير معدنی مدلسازی ذخاير معدنی * چهارشنبه     

   دکتر خجسته دکتر خجسته     

 04 جمع واحد ها
     پنجشنبه

    

 

 

 

 

 

 



 

 دومترم  معدن استخراجبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0911-0011( 2) دومی معدن در نيمسال دانشکده مهندس

تعداد  پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف

 واحد

روزهای 

 هفته

91/01-91/8 91/02-91/01 01-00 08-01 

 9  رياضيات مهندسی پيشرفته 0002110 0
 شنبه

زمين شناسی مهندسی 

 پيشرفته

زمين شناسی مهندسی 

 پيشرفته *
  تحقيق در عمليات

  دکتر عليزاده دکتر همزبان دکتر همزبان 9  معدنکاری سطحی پشرفته 0002108 2

 2  تحقيق درعمليات 0002120 9

 يکشنبه

 
رياضيات مهندسی 

 پيشرفته

رياضيات مهندسی 

 پيشرفته
 

0 0012104 
زمين شناسی مهندسی 

 پيشرفته
  دکتر شادمنامن دکتر شادمنامن  2 

0 0002101 
معدنکاری زير زمينی 

 پيشرفته
 9 

 دوشنبه

معدنکاری سطحی 

 پيشرفته

معدنکاری سطحی 

 پيشرفته
  

   دکتر ميرزايی دکتر ميرزايی     

     
 سه شنبه

معدنکاری زير زمينی 

 پيشرفته

معدنکاری زير زمينی 

 پيشرفته *
  

   دکتر آقابابايی دکتر آقابابايی     

 چهارشنبه     
    

    

     پنجشنبه 09 جمع واحد ها

 

 

 



 

 دوم معدن ترم مکانيک سنگبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0911-0011( 2) دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسال 

 پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف
تعداد 

 واحد

روزهای 

 هفته
91/01-91/8 91/02-91/01 01-00 08-01 

 9  رياضيات مهندسی پيشرفته 0002110 0
 شنبه

    

     9  ابزار بندی وآزمايش صحرايی 0012124 2

 2  حفاری مکانيزه پيشرفته 0012128 9
 يکشنبه

  رياضيات مهندسی پيشرفته رياضيات مهندسی پيشرفته 

  دکتر شادمنامن دکتر شادمنامن  9  پی سازی پيشرفته 0012121 0

 2  های شيب دار مهندسی ديواره 0012191 0
 دوشنبه

ابزار بندی وآز 

 صحرائی
   حفاری مکانيزه

   دکترچاکری دکترچاکری 2  پی سازی )جبرانی( 0012021 1

4  
کنترل زمين 

 ونگهداری)جبرانی(
 2 

 سه شنبه
   پی سازی )جبرانی(* پی سازی پيشرفته

   دکترهمزبان دکترهمزبان     

     
 چهارشنبه

ی مهندسی ديواره ها

 شيب دار
 حفاری مکانيزه*

 
 

   دکترچاکری دکتر همزبان     

     پنجشنبه 00 جمع واحد ها

 

 

 

 

 

 



 

 دومترم  فرآوریبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0911-0011( 2) دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسال 

تعداد  پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف

 واحد

وزهای ر

 هفته

91/01-91/8 91/02-91/01 01-00 08-01 

0 
 9  رياضيات مهندسی پيشرفته 0012114

 شنبه

 
 

روشهای تغليظ وتخليص 

 محلول های ليچ
 

2 
0012120 

مدلسازی ،شبيه سازيومبانی کنترل 

 سيستمهای فرآوريمواد معدنی
  دکتر آقازاده   9 

  رياضيات مهندسی پيشرفته رياضيات مهندسی پيشرفته  يکشنبه 2  چروشهای تغليظ وتخليص محلول های لي 0012122 9

  دکترشادمنامن دکترشادمنامن  2  بيوفناوری در فرآوری مواد معدنی 0012129 0

0 
 2  طراحی وتحليل آزمايشها 0012108

مباحث ويژه)مطالعات  دوشنبه

امکان سنجی در معدنکاری 

 وفرآوری موادمعدنی(
 شهاطراحی وتحليل آزماي

بيوفناوری در فرآوری مواد 

 معدنی
 

1 
0012120 

اصول طراحی کارخانه های فرآوری 

 موادمعدنی
  دکترمهربانی دکترپورقهرمانی دکتر مهربانی 2 

4 0012120 
مباحث ويژه)مطالعات امکان سنجی در 

 معدنکاری وفرآوری موادمعدنی(
 2 

 سه شنبه

مدلسازی ،شبيه سازی 

ومبانی کنترل 

فرآوری مواد سيستمهای 

 معدنی

مدلسازی ،شبيه سازی 

 ومبانی کنترل

سيستمهای فرآوری مواد  

 معدنی

اصول طراحی کارخانه  

 های فرآوری موادمعدنی
 

  دکترمهربانی دکتر مهربانی دکتر معبودی     

     

 چهارشنبه
    

     
    

     پنجشنبه 01 جمع واحد ها

 


