
 

 0911-0011( 2( دانشکده مهندسی معدن ) اکتشافبرنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش 
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر شادمنامن رياضيات مهندسی پيشرفته 0002110 10/10/0011 يکشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر خجسته مدلسازي ذخاير معدنی 0002121 11/10/0011 چهارشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکترمحمدزاده ژئوشيمی اکتشافی پيشرفته 0002120 02/10/0011 شنبه 

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر محمدي اسکويی پيشرفته GISدورسنجی و  0002122 00/10/0011 دوشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر حميدزاده اکتشاف مواد معدنی غير فلزي 0002110 01/10/0011 پنجشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکترمحدزاده نمونه برداري اکتشافی 0002111 01/10/0011 شنبه

 

 



 

 0911-0011( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش استخراج معدن ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد درسنام  شماره درس تاريخ روز

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر شادمنامن رياضيات مهندسی پيشرفته 0002110 10/10/0011 يکشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر ميرزايی معدنکاري سطحی پيشرفته 0002104 11/10/0011 چهارشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر عليزاده تحقيق درعمليات 0002120 02/10/0011 شنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکترهمزبان زمين شناسی در مهندسی پيشرفته 0002101 00/10/0011 دوشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر آقابابايی معدنکاري زيرزمينی پيشرفته 0002101 01/10/0011 پنجشنبه

 

 

 

 

 

 



 

 

 0911-0011( 2( دانشکده مهندسی معدن ) گمکانيک سنبرنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) 
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر شادمنامن رياضيات مهندسی پيشرفته 0002110 10/10/0011 يکشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکترچاکري ابزار بندي وآزمايش صحرايی 0002121 11/10/0011 چهارشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر چاکري حفاري مکانيزه پيشرفته 0002124 02/10/0011 شنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر همزبان پی سازي پيشرفته 0002121 00/10/0011 دوشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر همزبان مهندسی دياره هاي شيب دار پيشرفته 0002191 01/10/0011 پنجشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر همزبان پی سازي جبرانی 0002020 01/10/0011 شنبه

 

 

 

 

 



 

 

 0911-0011( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش فرآوري ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

  کالس شهيد رهبر 00 دکترشادمنامن رياضيات مهندسی پيشرفته 0012111 10/10/0011 بهيکشن

 0012120 14/10/0011 سه شنبه

 مدلسازي ،شبيه سازي ومبانی کنترل سيستمهاي فرآوري 

 موادمعدنی

 دکترمعبودي 

 دکترمهربانی

  کالس شهيد رهبر 00

  کالس شهيد رهبر 00 دکترآقازاده محلولهاي ليچروشهاي تغليظ وتخخليص  0012120 01/10/0011 پنجشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکتر مهربانی بيوفناوري درفرآوري موادمعدنی 0012129 02/10/0011 شنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکترپورقهرمانی طراحی وتحليل آزمايشها 0012104 00/10/0011 دوشنبه

  کالس شهيد رهبر 00 دکترمهربانی انه هاي فرآوري موادمعدنیاصول طراحی کارخ 0012120 01/10/0011 پنجشنبه

  شهيد رهبر 00 دکتر مهربانی مباحث ويژه)مطالعات امکان سنجی درمعدنکاري وفرآوري موادمعدنی 0012120 01/10/0011 شنبه

 


