
 1411-1412 –(  1دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  شهيد غالمرضا رهبربرنامه کالس /  

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 GISدورسنجی و مقاومت مصالح * مقاومت مصالح  شنبه

 دکتر چهرقان دکتر داربر دکتر داربر 

  اصول اکتشاف وارزيابی ذخاير معدنی معدنزمين شناسی در مهندسی  1انديشه اسالمی  يکشنبه

  دکتر محمدی اسکوئی دکتر شرقی 

  آمار واحتماالت مهندسی * آمار واحتماالت مهندسی هيدروژئولوژی وزهکشی دوشنبه

  دکتر رنجينه خجسته دکتر رنجينه خجسته دکتر خادميان

   2گ CADنقشه کشی صنعتی و 1گ CADنقشه کشی صنعتی و سه شنبه

   دکتر چهرقان دکتر چهرقان

  نقشه برداری وعمليات معدنی حفرچاه وفضاهای زيرزمينی** حفرچاه وفضاهای زيرزمينی چهارشنبه

  دکتر چهرقان دکتر چاکری دکتر چاکری

 پنجشنبه
    

    

Faculty of Mining Engineering 

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

 مهندسی معدن دانشکده

 

 

 



  1411-1412 –(   1برنامه کالس شهيد ولی اهلل فالحی دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 شنبه
 5معادالت ديفرانسيل گ   11 -گ   1رياضی  تاریخ تحلیلی  تاريخ تحليلی

   حاج آقا روحانی حاج آقا روحانی

 يکشنبه
 زبان خارجه)*( 11 -گ 1فیزیک  معدنکاری زیرزمینی * معدنکاری زيرزمينی 

   دکتر خادميان دکتر خادميان

 وشنبهد
 فلوتاسيون وآزمايشگاه 5معادالت ديفرانسيل گ 

 زبان خارجه

 *11 –گ 1رياضی 

 *11 –گ 1فيزيک 

  دکتر وظيفه مهربانی 

 سه شنبه

ايمنی بهداشت ومحيط زيست 

 درمعادن
  11گ -1رياضی  معدنکاری سطحی

   دکتر ميرزايی دکتر ميرزايی

 چهارشنبه
  11 -گ 1فيزيک   

    

 پنجشنبه

 
 

   

    

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



  1411-1412 –( 1برنامه کالس شهيد عباس دوران دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 شنبه
  مبانی مکانيک سنگ وآزمايشگاه مبانی مکانيک سنگ وآزمايشگاه ترموديناميک

  دکتر همزبان دکتر همزبان دکتر آقازاده

  ژئوشيمی اکتشافی 2کانه آرائی وآزمايشگاه گ 1کانه آرائی وآزمايشگاه گ يکشنبه

  دکتر محمدزاده دکتر پورقهرمانی دکتر پورقهرمانی

  زمين شناسی ساختاری شيمی عمومی شيمی عمومی * دوشنبه

  دکتر محمدی اسکوئی دکتر آقازاده دکتر آقازاده

  انقالب اسالمی ک اکتشافی وعملياتژئوفيزي ژئوفيزيک اکتشافی وعمليات سه شنبه

     حاج آقا شکری دکتر شادمنامن دکتر شادمنامن

     چهارشنبه

    

 پنجشنبه
   ( 

    

Faculty of Mining Engineering 

 لی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آوريد.ريزی برای ساعات خاتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 1411-1412 –(  1برنامه کالس  شهيد فياض بخش دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )     

 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه

    

 يکشنبه
  رياضيات مهندسی پيشرفته رياضيات مهندسی پيشرفته روشهای ترسيمی در اکتشاف

  دکتر شادمنامن دکتر شادمنامن دکتر محمدی اسکوئی

 روشهای نوين در اکتشاف روشهای نوين در اکتشاف چالزنی وانفجار پيشرفته ژئوفيزيک اکتشافی پيشرفته دوشنبه

 دکتر شرقی دکتر شرقی ياندکتر خادم دکتر شرقی

 سه شنبه
  اکتشاف مواد معدنی غير فلزی زمين وآمار پيشرفته زمين وآمار پيشرفته

  فريد آزاددکتر دکتر رنجينه خجسته دکتر رنجينه خجسته

 چهارشنبه
    

    

 پنجشنبه
    

    

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن

 

 

 



 1411-1412 – (  1برنامه کالس شهيد نامجو دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 شنبه
  * مکانيک محيط های پيوسته در سنگ  مکانيک محيط های پيوسته در سنگ

  دکتر داربر  دکتر داربر

 يکشنبه
    روشهای عددی در ژئومکانيک 

    دکتر چاکری

 دوشنبه
 مکانيک شکست پيشرفته شکست پيشرفته مکانيک ديناميک سنگ روشهای عددی در ژئومکانيک *

 دکتر داربر دکتر داربر دکتر چاکری دکتر چاکری

 سه شنبه
   طراحی واجرای فضاهای زير زمينی طراحی واجرای فضاهای زير زمينی

   دکترهمزبان دکترهمزبان

 چهارشنبه
   * ديناميک سنگ 

   دکتر چاکری 

 پنجشنبه
    

    

 

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 1411-1412 –( 1هيد دادمان  دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) برنامه کالس ش

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 شنبه
  هيدرومتالورژی پيشرفته  هيدرومتالورژی پيشرفته * 

  دکتر آقازاده دکتر آقازاده 

 يکشنبه
  شيمی محلول  شيمی محلول * کانه آرائی پيشرفته

  دکتر آقازاده دکتر آقازاده ربانیدکتر وظيفه مه

 دوشنبه
 خردايش پيشرفته فلوتاسيون پيشرفته

 ساعت فرهنگی
 

  دکتر پورقهرمانی دکتر پورقهرمانی

 سه شنبه
   کنترل فرآيندهای فرآوری مواد معدنی کنترل فرآيندهای فرآوری مواد معدنی

   دکتروظيفه مهربانی دکتروظيفه مهربانی

 چهارشنبه
   فرآوری ذرات ريز ری ذرات ريزفرآو

   یدکتر پورقهرمان دکتر پورقهرمانی

 پنجشنبه
    

    

 گی های الزم را بعمل آوريد.ريزی برای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 

 

 

 

Faculty of Mining Engineering 



 

 1411-1412 –(  1برنامه کالس ارشد استخراج دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه

    

    بررسی فنی واقتصادی يکشنبه

    کتر ميرزايید

  کاربرد روشهای هوشمند مکانيک سنگ پيشرفته* دکتر ميرزايی مکانيک سنگ پيشرفته دوشنبه

  دکتر چهرقان بررسی فنی واقتصادی ** دکتر ميرزايی دکتر ميرزايی

  ژئومکانيک پيشرفته ژئومکانيک پيشرفته تحليل ريسک سه شنبه

  دکتر چاکری دکتر چاکری دکتر خادميان

     چهارشنبه

    

 پنجشنبه
    

    

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن                                                                                                                      

 



 1411-1412 –( 1دانکشده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه آزمايشگاه نقشه برداری ساختمان شهيد باکری 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 شنبه
    

    

     يکشنبه

    

   دوشنبه
  ساعت فرهنگی

   

     سه شنبه
    

    نقشه برداری معدنی وعمليات چهارشنبه
    دکتر چهرقان

 پنجشنبه
    

   
 شريف زاده 

 

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن                                                                                                                       



 

  1411-1412 –( 1دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )   (C1)برنامه آزمايشگاه کانه آرايی ساختمان شهيد باکری 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه

    

     يکشنبه

    

 2کانه آرائی وآزمايشگاه گ 1کانه آرائی وآزمايشگاه گ   دوشنبه

 دکتر پورقهرمانی دکتر پورقهرمانی  

 سه شنبه
    

    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
     

    
 شريف زاده 

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن



 

  1411-1412 –( 1سی معدن در سالتحصيلی )دانشکده مهند  (C1)برنامه آزمايشگاه ژئوماتيک ساختمان شهيد باکری 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه
    

 يکشنبه
    

    

 کارتوگرافی  دوشنبه
 ساعت فرهنگی

 
  دکتر محمدی اسکوئی 

     سه شنبه
    

     چهارشنبه

    

 پنجشنبه
     

 شريف زاده     

Faculty of Mining Engineering 

 ای ساعات خالی کالس قبالً با دفتر دانشکده هماهنگی های الزم را بعمل آوريد.ريزی برتوجه : جهت برنامه

 دانشکده مهندسی معدن

 

 



 

  1411-1412 –( 1دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی ) (C1)زمايشگاه ماکروسکوپی ساختمان شهيد باکری برنامه کالس آ

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 شنبه
    

    

 يکشنبه
    

    

  ساعت فرهنگی   دوشنبه
   

     سه شنبه
    

 2سنگ شناسی  آز 1آز سنگ شناسی گ سنگ شناسی  چهارشنبه

 دکتر فريد آزاد دکتر فريد آزاد دکتر فرید آزاد 

 پنجشنبه
    

 شريف زاده     

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن



 

 1411-1412 –( 1دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه کالس آزمايشگاه ميکروسکوپی ساختمان شهيد باکری 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه
    

     يکشنبه

    

   دوشنبه
 ساعت فرهنگی

 
   

    کانی شناسی نوری وفرآيند سه شنبه
    دکتر فريد آزاد

     چهارشنبه

    

 پنجشنبه
    

 شريف زاده    

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن



 

  

 1411-1412 –( 1دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)برنامه کالس آزمايشگاه مکانيک سنگ ساختمان شهيد باکری 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه
    

     يکشنبه

    

 ساعت فرهنگی   دوشنبه
 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
    

 شريف زاده     

Faculty of Mining Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن



                                                           

 

 1411-1412 –( 1هندسی معدن در سالتحصيلی ) دانشکده م (C1)برنامه کالس آزمايشگاه ژئو فيزيک ساختمان شهيد باکری 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

     شنبه

    

     يکشنبه

    

 ساعت فرهنگی   دوشنبه
 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
    

     

Faculty of ning Engineering 

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

 دانشکده مهندسی معدن



 

 1411-1412 –( 1دانشکده مهندسی معدن در سالتحصيلی )  (C1)ساختمان شهيد باکری  سايت کامپيوتریبرنامه کالس 

 01/11 – 01/8 01/12 – 01/11 11-14 18-11 

 1-2روش ارائه وتحقيق گ 2روش ارائه وتحقيق گ 1روش ارائه وتحقيق گ  شنبه

 دکتر شرقی دکتر شرقی دکتر شرقی 

     يکشنبه

    

 ساعت فرهنگی   دوشنبه
 

   

     سه شنبه
    

     چهارشنبه
    

 پنجشنبه
    

     

Faculty of ning Engineering 


