
 1044-1041 –(  2دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  شهيد غالمرضا رهبربرنامه کالس 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

  آمارواحتماالت مهندسی * طراحی در معدن مهندسی حفاری شنبه

  دکتر رنجينه خجسته دکتر ميرزایی مهندس شاکری

  نتقال موادبارگيری وا زبان تخصصی  یکشنبه

  دکتر ميرزایی دکتر محمدزاده 

 ژئوشيمی اکتشافی  مقاومت مصالح * مقاومت مصالح دوشنبه

 دکتر محمدزاده  دکتر داربر دکتر داربر

   2نقشه برداری وعمليات معدنی گ 1نقشه برداری وعمليات معدنی گ سه شنبه

   دکتر چهرقان دکتر چهرقان

 چهارشنبه
  نمونه برداری  کنيکژئوت زمين آمار

  دکتر شرقی دکتر همزبان دکتر خجسته

 پنجشنبه
    

    

Faculty of Mining Engineering 

 خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.ریزی برای ساعات توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 

 



  1044-1041 –(   2برنامه کالس شهيد ولی اهلل فالحی دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
  دن وصنایع معدنیآشنایی با مهندسی مع 14گ – 2فيزیک  11گ -2ریاضی 

  دکتر شرقی  

 یکشنبه
 0گ 2اندیشه اسالمی  فارسی عمومی ترمودیناميک اقتصاد معدن

 حاج آقای شاهدی  دکتر آقازاده دکتر خادميان

 دوشنبه
  

 ساعت فرهنگی
 

   

 سه شنبه
  فارسی عمومی * 11گ -2ریاضی  14گ -2فيزیک 

    

 چهارشنبه
 استاتيک * استاتيک  

 دکتر داربر دکتر داربر  

 پنجشنبه
    

 

 
   

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 

 



  1044-1041 –( 2برنامه کالس شهيد عباس دوران دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 7گ-دانش خانواده وجمعيت خ قتصادیزمين شناسی ا آمارواحتماالت مهندسی خدمات فنی در معادن شنبه

 نوری دکتر محمدزاده دکتر رنجينه خجسته دکتر ميرزایی

 یکشنبه
 * مکانيک سياالت پردازش پيشرفته داده های لرزه ای بازتابی پردازش پيشرفته داده های لرزه ای بازتابی 

 دکتر معبودی دکتر شادمنامن دکتر شادمنامن 

 دوشنبه
 ه در معدنتهوی مهندسی انفجار

 ساعت فرهنگی
 مکانيک سياالت 

 دکتر معبودی دکتر خادميان دکتر خادميان

   مبانی هيدرومتالورژی 8گ-دانش خانواده وجمعيت ب سه شنبه

   دکتر آقازاده حاج آقا قهرمان

    GISدورسنجی و چهارشنبه

    دکتر چهرقان

 پنجشنبه

 

 فيزیک سنگ
 

   فيزیک سنگ

   دکتر فالحت دکتر فالحت

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 1044-1041 –(  2يد فياض بخش دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) برنامه کالس  شه

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

   ژئوشيمی اکتشافی پيشرفته اکتشاف مواد معدنی غير فلزی شنبه

   دکتر محمدزاده دکتر حميدزاده مقدم

 یکشنبه
  نمونه برداری اکتشافی  

  دکتر محمدزاده  

 بهدوشن
 پيشرفته GISدورسنجی و  پيشرفته GISدورسنجی و 

 ساعت فرهنگی
 

  دکتر محمدی اسکوئی دکتر محمدی اسکوئی

  زمين شناسی ساختاری مکانيک چينه ها وروشهای کنترل مکانيک چينه ها وروشهای کنترل سه شنبه

  دکتر محمدی اسکوئی دکتر علی کدخدایی دکتر علی کدخدایی

  مدلسازی ذخایر معدنی * سازی ذخایر معدنیمدل  چهارشنبه

  دکتر خجسته دکتر خجسته 

 پنجشنبه
    

    

 

 

Faculty of Mining Engineering 

 کده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 1044-1041 –(  2برنامه کالس شهيد نامجو دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
  روشهای لرزه نگاری اکتشافی تشافیروشهای لرزه نگاری اک حفاری مکانيزه پيشرفته **

  دکتر شادمنامن دکتر حميدزاده دکتر چاکری

 یکشنبه
  روشهای تغليظ وتخليص محلول های ليچ  

  دکتر آقازاده  

 دوشنبه
 حفاری مکانيزه پيشرفته ابزار بندی وآزمایش صحرائی

 ساعت فرهنگی
 

  دکتر چاکری دکتر چاکری

 سه شنبه
   پی سازی جبرانی هپی سازی پيشرفت

   دکتر همزبان دکتر همزبان

 چهارشنبه
    مهندسی دیواره های شيب دار

    دکتر همزبان

 پنجشنبه
    

    

 

 

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 1044-1041 –( 2برنامه کالس شهيد دادمان  دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
    

    

 یکشنبه
  فرآوری ذرات ریز پدیده های سطحی طراحی وتحليل آزمایشها

  دکتر پورقهرمانی دکتر وظيفه مهربانی –دکتر معبودی  دکتر پورقهرمانی

 دوشنبه
 بيوفناوری در فرآوری مواد معدنی آناليز دستگاهی

مباحث ویژه امکان سنجی در معدنکاری 

 وفرآوری مواد معدنی
 

  دکتر وظيفه مهربانی دکتر وظيفه مهربانی یدکتر پورقهرمان

 سه شنبه
مدلسازی ، شبيه سازی ومبانی کنترل 

 سيستمهای فرآوری

مدلسازی ، شبيه سازی ومبانی کنترل 

 سيستمهای فرآوری *
  اصول طراحی کارخانه ای فرآوری

  دکتر وظيفه مهربانی دکتر وظيفه مهربانی دکتر معبودی

     چهارشنبه

    

 جشنبهپن
    

    

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.وجه : جهت برنامهت

 دانشکده مهندسی معدن
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 1044-1041 –(  2برنامه کالس ارشد استخراج دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
   *معدنکاری زیرزمينی پيشرفته  معدنکاری زیرزمينی پيشرفته

   دکتر خادميان دکترخادميان

 یکشنبه
   زمين شناسی مهندسی پيشرفته يشرفته زمين شناسی مهندسی پ

   دکتر همزبان دکتر همزبان

 دوشنبه
 معدنکاری سطحی پيشرفته معدنکاری سطحی پيشرفته

 ساعت فرهنگی
 

  دکتر ميرزایی دکتر ميرزایی

    تحقيق درعمليات پيشرفته سه شنبه

    دکتر عليزاده

     چهارشنبه

    

 پنجشنبه
    

    

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن                                                                                                                      

 



 1011-1044 –( 2دانکشده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) (C1)نامه آزمایشگاه نقشه برداری ساختمان شهيد باکری بر

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
    کنترل زمين ونگهداری

    دکتر چاکری

     یکشنبه

    

 دوشنبه
  

  ساعت فرهنگی

   

     سه شنبه
    

  2نقشه برداری وعمليات معدنی گ 1نقشه برداری وعمليات معدنی گ  رشنبهچها
  دکتر چهرقان دکتر چهرقان 

 پنجشنبه
    

   
 شریف زاده 
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 عمل آورید.ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن                                                                                                                       



 

  1044-1041 –( 2دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )   (C1)برنامه آزمایشگاه کانه آرایی ساختمان شهيد باکری 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

     شنبه

    

     یکشنبه

    

 ساعت فرهنگی   دوشنبه
 

  

 سه شنبه
    

    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
     

    
 شریف زاده 

 

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 مهندسی معدن دانشکده



 

  1044-1041 –( 2دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه آزمایشگاه ژئوماتيک ساختمان شهيد باکری 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

     شنبه
    

 یکشنبه
    

    

   دوشنبه
 ساعت فرهنگی

 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
     

 شریف زاده     
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 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 

  1044-1041 –( 2ر سالتحصيلی )دانشکده مهندسی معدن د (C1)برنامه کالس آزمایشگاه ماکروسکوپی ساختمان شهيد باکری 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
 کانی شناسی   

 دکتر حميدزاده   

 یکشنبه
 1آزمایشگاه کانی شناسی گ   

 دکتر حميدزاده   

   دوشنبه
 ساعت فرهنگی

 2آزمایشگاه کانی شناسی گ

 دکتر حميدزاده  

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
    

 شریف زاده     
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 تر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن



 

 1044-1041 –( 2دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه کالس آزمایشگاه ميکروسکوپی ساختمان شهيد باکری 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

 شنبه
    
    

 یکشنبه
    

    

 دوشنبه
  

 ساعت فرهنگی
 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه

    

 پنجشنبه
    

 شریف زاده    

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن



 

  

 1044-1041 –( 2دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه کالس آزمایشگاه مکانيک سنگ ساختمان شهيد باکری 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

     شنبه
    

     یکشنبه

    

   دوشنبه
 ساعت فرهنگی

 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
    

 شریف زاده     

Faculty of Mining Engineering 

 ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آورید.توجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن



                                                           

 1044-1041 –( 2دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه کالس آزمایشگاه ژئو فيزیک ساختمان شهيد باکری 

 04/14 – 04/8 04/12 – 04/14 11-10 18-11 

     شنبه
    

     یکشنبه

    

   دوشنبه
 ساعت فرهنگی

 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
    

     

Faculty of ning Engineering 

 مل آورید.ریزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن


