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0011ورودی  مهندسی معدن گرايش دومترم برنامه هفتگی دانشجويان   

0011-0010 دوم ه مهندسی معدن در نيمسالدانشکد  

 

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

 هفته

تعداد 

 واحد
 رديف شماره درس نام درس (همنياز )پيش نياز 

 کانی شناسی
آشنايی با مهندسی 

 معدن وصنايع معدنی
 00گ -2رياضی  01گ -2فيزيک 

 شنبه
 0 011290100 2رياضی 0رياضی  9

 2 011990190 2فيزيک 0فيزيک  9   دکتر شرقی ادهدکتر حميدز

 0آز فيزيک  0آز فيزيک  0آز کانی شناسی گ 

 يکشنبه

 9 091091912 استاتيک 0رياضی  9

 0 091091292 برنامه سازی کامپيوتر 0رياضی  9   دکتر حميدزاده 

 

 0آز کانی شناسی گ

 ساعت فرهنگی 
 برنامه نويسی کامپيوتر 

 دوشنبه

 5 091091291 کانی شناسی ناسی در مهندسی معدنزمين ش 2

 1 091091215  آز کانی شناسی )کانی شناسی( 0 دکتر سلطانی  دکتر حميدزاده

 

 2آز کانی شناسی گ

 

 01گ -2فيزيک  00گ -2رياضی  فارسی عمومی *
 سه شنبه

 9 011921100  0آز فيزيک  (0)فيزيک  0

 1 011591100 زبان فارسی --------------- 9    دکتر حميدزاده

 0آز فيزيک  *برنامه نويسی کامپيوتر استاتيک استاتيک *

 چهارشنبه

 زمين شناسی در مهندسی معدن 0
آشنايی بامهندسی معدن و صنايع 

 معدنی
091091202 1 

  دکتر سلطانی دکتر داربر دکتر داربر

 پنجشنبه  جمع واحد ها 21

 



 

0911گرايش مهندسی معدن ورودی  چهارمم تربرنامه هفتگی دانشجويان   

0011-0010  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(  

 خدمات فنی درمعادن  زمين شناسی اقتصادی 
 شنبه

2 
زمين شناسی درمهندسی معدن 

 )مقاومت مصالح(   –

 0 091091011 زمين شناسی ساختاری

 2 091091915 مکانيک سياالت مقاومت مصالح 9 دکتر ميرزايی  دکتر محمدزاده 

 اقتصاد معدن  ترموديناميک  مکانيک سياالت *

 يکشنبه
 9 091091201 ترموديناميک (2شيمی عمومی) فيزيک  2

 0 091091209 نقشه برداری معدنی وعمليات (2)رياضی 9 دکتر خادميان دکتر آقازاده  دکتر معبودی

 مکانيک سياالت

 ساعت فرهنگی
  

 دوشنبه

 5 091091200 د معدناقتصا آمارواحتماالت 2

سنگ شناسی)زمين شناسی  2   دکتر معبودی

 ساختاری(

 1 091091012 زمين شناسی اقتصادی

 0نقشه برداری وعمليات گ 2نقشه برداری وعمليات گ زمين شناسی ساختاری 
 سه شنبه

 9 091091201 خدمات فنی درمعادن ()مکانيک سياالت(2)آزفيزيک  2

 1 011092090 تفسير موضوعی قرآن -------------- 2 دکتر چهرقان ر چهرقاندکت دکتر محمدی اسکوئی 

 0نقشه برداری وعمليات گ 2نقشه برداری وعمليات گ 
 0تفسير موضوعی قرآن ب گ

 چهارشنبه 5تفسير موضوعی قرآن ب گ

01 

 

 جمع واحدها

 دکتر چهرقان دکتر چهرقان 
 حاج آقا مسيب زاده 0گ

 حاج آقا خيری 5گ

    
 پنجشنبه

    

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 0911مهندسی معدن ورودی  ششمترم فتگی دانشجويان برنامه ه

 0011-0010دوم  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 پيشنياز)همنياز(

 مهندسی حفاری کنترل زمين ونگهداری   9دانش خانواده خ گ
 شنبه

 0 091091291 مهندسی حفاری مکانيک سياالت ، مکانيک سنگ وآز 2

 2 091091290 مهندسی انفجار مکانيک سنگ و آز 2 مهندس شاکری دکتر چاکری  نوری

  فلوتاسيون وآزمايشگاه بارگيری وانتقال مواد 

 يکشنبه
 9 091091099 برداشت زمين شناسی  سنگ شناسی وآز، کارتوگرافی 0

 2  دکتر مهربانی دکتر ميرزايی 
، نقشه برداری معدنی کارتوگرافی

 وعمليات
 Gis 091091299 0دور سنجی و 

 

 ساعت فرهنگی
 مهندسی انفجار تهويه در معدن

 دوشنبه
 5 091091290 بارگيری وانتقال مواد کانه آرايی وآز)اقتصاد معدنی( 2

 2 دکتر خادميان دکتر خادميان 
آمار واحتماالت مهندسی ، )ژئوشيمی 

 اکتشافی( ، )کانه آرايی و آزمايشگاه(
 1 091091209 نمونه برداری

 ب 1دانش خانواده وجمعيت گ   
 سه شنبه

 9 091091219 کنترل زمين ونگهداری وآزمايشگاه مکانيک سنگ 2

 1 091091502 0کارآموزی  واحد درسی 11گذراندن  0 حاج آقا قهرمان   

 GISدورسنجی و   نمونه برداری  
 چهارشنبه

 1 011091020 دانش خانواده وجمعيت  ------------ 2

 دکتر چهرقان  دکتر شرقی 
 01 091091221 دناتهويه در مع مکانيک سياالت 2

 
 

 برداشت زمين شناسی  
 پنجشنبه

 جمع واحد ها 01

    

 

 

 

 

 

 
 



 

 0919ورودی  مهندسی معدن هشتمترم  برنامه هفتگی دانشجويان

 0011-0010دومنيمسال 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 ز  )  همنياز(پيش نيا

  طراحی در معدن  

 شنبه

 0 091099501 طراحی در معدن فلوتاسيون 2

 2  دکتر ميرزايی  
زبان خارجه عمومی ، معدنکاری زير 

زمينی ، ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات  

 ،ژئوشيمی اکتشافی 
 2 091090101 مبانی هيدرومتالورژی

انديشه اسالمی 

 9گ2
 يکشنبه  ان تخصصیزب 

 9  091091252 زمين آمار 2ژئوفيزيک اکتشافی  2

 0 091091901 ژئوتکنيک -------------- 2  دکتر محمدزاده  حاج آقا شاهدی

 
 ساعت فرهنگی

  
 دوشنبه

 5 091091229 زبان تخصصی 0کارآموزی  2

 1 091091250 پروژه واحد درسی021گذراندن  9   

 سه شنبه  ورژیمبانی هيدرو متال  
 9 091091509 2کارآموزی   0

  دکتر آقازاده  
 1 011090900 2انديشه اسالمی   2

 زمين آمار ژئوتکنيک  
 چهارشنبه

 جمع واحد ها 01

 دکتر خجسته دکتر همزبان  

   
 

 پنجشنبه 
    

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 ده از ترم قبلمان دروس برنامه هفتگی دانشجويان مهندسی معدن

0011-0010  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

 
  آمارواحتماالت 

 مهندسی

آمارواحتماالت 

 * مهندسی
 

 شنبه
  دکتر رنجينه خجسته خجسته دکتر رنجينه  0 091091090 مقاومت مصالح  9

    

 يکشنبه
 2 091091120 آمارواحتماالت مهندسی  9    

 کارتوگرافی ژئوشيمی اکتشافی
 * مقاومت مصالح

 مقاومت مصالح

 دوشنبه

 9 091091229 ژئوشيمی اکتشافی  2
 دکتر داربر

 دکتر محمدی اسکوئی دکتر محمدزاده

زمين شناسی در 

  2 دکتر داربر دسی معدنمهن
زمين شناسی در مهندسی 

 معدن
091091291 0 

 دکتر شرقی

    
 سه شنبه

 5 091091295 فلوتاسيون وآزمايشگاه  2

 1 091091291 کارتوگرافی  0    

  

 
 

 چهارشنبه
     

    
     

    
 پنجشنبه

     

 جمع واحدها 
    

 

 


