
 

 1044-1041( 1( دانشکده مهندسی معدن ) اکتشافبرنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش 
 

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

  کالس شهید رهبر 11 دکتر شادمنامن رياضیات مهندسی پیشرفته 0000441 04/14/1044 دوشنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر شرقی ژئوفیزيک اکتشافی پیشرفته 0000444 02/14/1044 پنجشنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر محمد زاده اکتشاف مواد معدنی فلزی 0000444 00/14/1044 شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر خجسته زمین آمار و آمار پیشرفته 0000424 04/14/1044 سه شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر محمدی اسکويی روشهای ترسیمی در اکتشاف 0000410 40/11/1044 شنبه

 

 

 

 



 

 

 1044-1041( 1برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش استخراج معدن ( دانشکده مهندسی معدن )
 

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

  کالس شهید رهبر 11 شادمنامندکتر  رياضیات مهندسی پیشرفته 0000441 04/14/1044 دوشنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر میرزايی مکانیک سنگ پیشرفته 0040442 02/14/1044 پنجشنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر میرزايی اقتصادی نی وفبررسی  0000111 00/14/1044 شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر چهرقان برد روشهای هوشمند()کار مباحث ويژه 0000400 04/14/1044 سه شنبه

  کالس شهید رهبر 11 خادمیاندکتر  چالزنی و انفجار پیشرفته 0000402 40/11/1044 شنبه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1044-1041( 1( دانشکده مهندسی معدن ) مکانیک سنگبرنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) 
 

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

  کالس شهید رهبر 11 شادمنامندکتر  رياضیات مهندسی پیشرفته 0000441 04/14/1044 دوشنبه

  کالس شهید رهبر 11 داربردکتر  مکانیک محیط های پیوسته در سنگ 0040442 02/14/1044 پنجشنبه

  کالس شهید رهبر 11 چاکریتر دک دينامیک سنگ 0040404 00/14/1044 شنبه

  کالس شهید رهبر 11 داربردکتر  مقاومت مصالح تخصصی 0040410 04/14/1044 سه شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر همزبان طراحی و اجزای فضاهای زير زمینی  0040140 40/11/1044 شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر چاکری روشهای عددی در ژئومکانیک 0040404 42/11/1044 يکشنبه

 

 

 

 

 



 

 1044-1041( 1برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش فرآوری ( دانشکده مهندسی معدن )
 

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

  ید رهبرکالس شه 11 شادمنامندکتر  رياضیات مهندسی پیشرفته 0000441 04/14/1044 دوشنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر آقازاده ژی پیشرفتهرهیدرومتالو 0040440 02/14/1044 پنجشنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر پورقهرمانی فلوتاسیون پیشرفته 0040441 00/14/1044 شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر پورقهرمانی خردايش پیشرفته 0040410 04/14/1044 سه شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر مهربانی کانه آرايی پیشرفته 0040040 40/11/1044 شنبه

  کالس شهید رهبر 11 دکتر مهربانی بیوفناوری در فرآوری مواد معدنی 0040402 42/11/1044 يکشنبه

 


