
                                                                                      مقطع کارشناسی  1044- 1041سالتحصیلی  دومنیمسال  برنامه امتحانات

 دانشکده مهندسی معدن

 نام ناظر نام استاد نام درس کد درس ساعت امتحان روز و تاریخ امتحان
تعداد 

 دانشجو
 امتحانمحل 

 دوشنبه

04/40/1041 

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 03  دکتر داربر استاتیک 104104041 9 -11

 سالن امتحانات -کالس شهید فالحی 09  دکتر شاکری مهندسی حفاری 104104104 11/11 -11/10

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 04  دکتر میرزایی خدمات فنی در معادن 104104101 11/11 -11/10

 کارتوگرافی 104104109 04/10 -04/10
دکتر محمدی 

 اسکوئی
 کالس شهید فالحی 10 

 سه شنبه

01/40/1041 
 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 00  دکتر محمد زاده ژئوشیمی اکتشافی  104104113 9 -11

 پنجشنبه

41/40/1041 

 آمار واحتماالت مهندسی 104104011 9 -11
دکتر رنجینه 

 خجسته
 کالس شهید فالحی 10 

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 09  دکتر خادمیان مهندسی انفجار 104104101 11/11 -11/10

 زمین شناسی ساختاری 104104109 04/10 -04/10
دکتر محمدی 

 اسکوئی
 سالن امتحانات –کالس شهید دوران  01 

 کالس شهید فالحی 19  دکتر محمد زاده زبان تخصصی 104104110 04/10 -04/10

 شنبه

40/40/1041 

 امتحانات سالن -کالس شهید دوران 01  دکتر محمدزاده زمین شناسی اقتصادی 104104111 9 -11

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 01  دکترچاری کنترل زمین ونگهداری 104104140 11/11 -11/10

 کالس شهید فالحی 19  دکتر میرزایی طراحی در معادن 104100114 04/10 -04/10

 دوشنبه

40/40/1041 

 کالس شهید فالحی 11  دکتر داربر مقاومت مصالح 104104131 9 -11

 سالن امتحانات -کالس شهید دورا 09  دکتر خادمیان تهویه در معادن 104104114 04/10 -04/10

 سه شنبه

43/40/1041 

11- 9 104104101 
آشنایی با مهندسی معدن 

 وصنایع معدنی
 سالن امتحانات-کالس شهید دوران 01  دکتر شرقی

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 00  دکتر خادمیان اقتصاد معدن 104104100 11/11 -11/10

 کالس شهید فالحی 11  دکتر آقازاده مبانی هیدرومتالورژی 104101104 04/10 -04/10

 چهارشنبه

41/40/1041 

 برنامه ساری کامپیوتر 104104101 9 -11
سلطانی دکتر 

 حلوایی
 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 01 

 کالس شهید دوران 11  دکتر چهرقان 1نقشه برداری معدنی وعملیات گ 104104100 11/11 -11/10

 سالن امتحانات –کالس شهید دوران  19  دکتر چهرقان 1نقشه برداری معدنی وعملیات گ 104104100 11/11 -11/10

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 11  دکتر میرزایی بارگیری وانتقال مواد 104104100 04/10 -04/10

 پنجشنبه

49/40/1041 

 کالس شهید فالحی 10  دکتر شرقی زمین شناسی در مهندسی معدن 104104100 9 -11

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 01  دکتر همزبان ژئوتکنیک 104104004 10 -10

 شنبه 

11/40/1041 

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 09  دکتر حمیدزاده کانی شناسی  104104101 9 -11

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 03  دکتر شرقی نمونه برداری 104104113 11/11 -11/10

 سالن امتحانات –کالس شهید فالحی  04  دکتر معبودی مکانیک سیاالت 104104041 11/11 -11/10

10- 10 104101031 
اصول اکتشاف وارزیابی ذخایر 

 معدنی

دکتر محمدی 

 اسکوئی
 کالس شهید فالحی 04 

 یکشنبه

11/40/1041 

 سالن امتحانات -کالس شهید دوران 00  دکتر آقازاده ترمودینامیک 104104104 9 -11

 کالس شهید فالحی 04  دکتر چهرقان GISدورسنجی و  104104100 11/11 -11/10

 زمین آمار 104104111 04/10 -04/10
دکتر رنجینه 

 خجسته
 کالس شهید فالحی 11 

 

 

 

 

 

 



 مقطع کارشناسی ارشد  1044-1041برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده مهندسی معدن

 نام ناظر نام استاد نام درس کد درس ساعت امتحان روز و تاریخ امتحان
تعداد 

 دانشجو
 محل امتحان

 دوشنبه

04/40/1041 

11/10- 11/11  104104114 
مدلسازی شبیه سازی مبانی 

 سیستمهای فرآوریکنترل 
 دکتر معبودی 

 مهربانیوظیفه دکتر 
 شهید رهبرکالس  0 

 کالس شهید رهبر 1  دکتر همزبان پی سازی پیشرفته 104104140 11/11 -11/10
رهبرکالس شهید  3  دکتر خادمیان معدنکاری زیر زمینی پیشرفته 104104101  11/11 -11/10  

 کالس شهید رهبر 1  دکتر رنجینه خجسته مدلسازی ذخایر معدنی 104104111  11/11 -11/10

 پنجشنبه

41/40/1041 

11/10- 11/11  
104104111 

روشهای تغلیظ و تخلیص محلول 

 های لیچ
 کالس شهید رهبر 0  دکتر آقازاده

11/10- 11/11  104104113 
پیشرفته در GIS سنجی ودور 

 اکتشاف
 کالس شهید رهبر 0  دکتر محمدی اسکوئی

 شنبه

40/40/1041 

 کالس شهید رهبر 0  مهربانیوظیفه د. بیو فناوری در مواد معدنی 104104111  11/11 -11/10
 کالس شهید رهبر 0  دکتر چاکری ابزار بندی وآزمایش صحرائی 104104141  11/11 -11/10

 دوشنبه

40/40/1041 

 کالس شهید رهبر 1  دکتر میرزایی معدنکاری سطحی پیشرفته 104104104  11/11 -11/10
 کالس شهید رهبر 1  دکتر حمیدزاده  اکتشاف مواد معدنی غیر فلزی 104104100  11/11 -11/10

 سه شنبه

43/40/1041 

11/10- 11/11  
 کالس شهید رهبر 0  دکتر پورقهرمانی طراحی وتحلیل آزمایش ها 104104131

 چهارشنبه

41/40/1041 

 کالس شهید رهبر 1  دکتر همزبان زمین شناسی مهندسی پیشرفته 104104090  11/11 -11/10
 کالس شهید رهبر 0  چاکری دکتر حفاری مکانیزه پیشرفته 104104141  11/11 -11/10
 کالس شهید رهبر 3  دکتر محمدزاده نمونه برداری اکتشافی 104104100  11/11 -11/10

 پنجشنبه

49/40/1041 

11/10- 11/11  
104104110 

اصول طراحی کارخانه های 

 فرآوری مواد معدنی
رهبرکالس شهید  0  دکتر وظیفه مهربانی  

 شنبه

11/40/1041 

11/10- 11/11  
104104140 

مهندسی دیواره های شیب دار 

 پیشرفته
 کالس شهید رهبر 0  دکتر همزبان

 کالس شهید رهبر 1  دکتر علیزاده تحقیق در عملیات پیشرفته 104104100  11/11 -11/10
 کالس شهید رهبر 3  دکتر محمدزاده اکتشافی پیشرفتهژئوشیمی  104104110  11/11 -11/10

 یکشنبه

11/40/1041 

11/10- 11/11  
104104110 

مطالعات امکان سنجی  -مباحث ویژه

 در معدنکاری وفرآوری مواد معدنی
دکتر وظیفه 

 مهربانی
 کالس شهید رهبر 0 

 کالس شهید رهبر 1  دکتر همزبان پی سازی) جبرانی( 104104149  11/11 -11/10

 مقطع دکتری  1044-1041برنامه امتحانات نیمسال دوم سالتحصیلی 

 دانشکده مهندسی معدن

 نام ناظر نام استاد نام درس کد درس ساعت امتحان روز
تعداد 

 دانشجو
 محل امتحان

 دوشنبه

04/40/1041  

11/10- 11/11  
فالحتدکتر  فیزیک سنگ 104104013   2 

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

 سه شنبه

01/40/1041  

11/10- 11/11  
 پدیده های سطحی 104134111

 دکتر معبودی 

 دکتر وظیفه مهربانی
 2 

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

 شنبه

40/40/1041  

11/10- 11/11  
104134101 

وروشهای مکانیک چینه ها 

 کنترل
 2  دکتر کدخدایی

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

 سه شنبه

43/40/1041  

11/10- 11/11  
104131091 

پردازش پیشرفته داده های لرزه 

 ای بازتابی
 1  دکتر شادمنامن

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

 چهارشنبه

41/40/1041  

11/10- 11/11  
 2  دکتر پورقهرمانی آنالیز دستگاهی 104134110

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

 یکشنبه

11/40/1041  

11/10- 11/11  
 2  دکتر پورقهرمانی فرآوری ذرات ریز 104134101

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

11/10- 11/11  
 روشهای لرزه نگاری اکتشافی 104104011

حمیدزادهدکتر   

 دکتر شادمنامن
 1 

سالن امتحانات -کالس شهید دوران  

 


