
 

 دومترم  اکتشافبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0410-0412( 2) دوم دانشکده مهندسی معدن در نيمسال

 پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف
تعداد 

 واحد

روزهای 

 هفته
00 - 9 01 - 00 01-04 01-01 

 1  مدلسازی ذخاير معدنی 011041111 0
 شنبه

   اکتشافینمونه برداری  

   دکتر شرقی  2  ژئوشيمی اکتشافی پيشرفته 011041111 2

 1  پيشرفته  GIS دورسنجی و 011041111 1
  GIS دورسنجی و يکشنبه

 پيشرفته

  GIS دورسنجی و

 پيشرفته
  

   دکتر محمدی دکتر محمدی 2  فيلترها وپردازش سيگنال 011040192 4

 2  نمونه برداری اکتشافی 011041141 1
 دوشنبه

 
 ساعت فرهنگی

فيلترها وپردازش 

 سيگنال
 

  دکتر شادمنامن      

     
ژئوشيمی اکتشافی  سه شنبه

 پيشرفته

مدلسازی ذخاير 

 معدنی

مدلسازی ذخاير 

 * معدنی
 

  دکتر خجسته دکتر خجسته دکتر خجسته     

     چهارشنبه     

         

 02 جمع واحد ها
     پنجشنبه

    

 

 

 



 دومترم  معدن استخراجبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0410-0412( 2) دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسال 

 پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف
تعداد 

 واحد

روزهای 

 هفته
00 - 9 01 - 00 01-04 01-01 

 1  معدنکاری سطحی پيشرفته 011041111 0
 شنبه

معدنکاری زيرزمينی 

 پيشرفته

معدنکاری زيرزمينی 

 * پيشرفته
  

   دکتر خادميان دکتر خادميان 1  معدنکاری زيرزمينی پيشرفته 01041110 2

 2  تحقيق در عمليات پيشرفته 011041111 1
 يکشنبه

    تحقيق درعمليات پيشرفته

    دکتر عليزاده 1  زمين شناسی درمهندسی پيشرفته 011041491 4

     
 دوشنبه

 
 ساعت فرهنگی

  

        

     
 سه شنبه

معدنکاری سطحی 

 * پيشرفته

معدنکاری سطحی 

 پيشرفته
  

   دکتر ميرزايی دکتر ميرزايی     

 چهارشنبه     
 

زمين شناسی مهندسی 

 پيشرفته

زمين شناسی 

 مهندسی پيشرفته *
 

  دکتر همزبان دکتر همزبان 

 جمع واحد ها
 

00 
     پنجشنبه

 

 

 



 دوم معدن ترم مکانيک سنگبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0410-0412( 2) دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسال 

 پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف
تعداد 

 واحد

روزهای 

 هفته
00- 9 01 - 00 01-04 01-01 

 1  ابزار بندی وآزمايش صحرائی 011041110 0
 شنبه

 حفاری مکانيزه 

 * پيشرفته 
   

    دکتر چاکری 1  حفاری مکانيزه  پيشرفته 011041112 2

 1  پی سازی پيشرفته 011041111 1
 يکشنبه

    

     2  مهندسی ديواره های شيب دار 011041114 4

 2  پی سازی جبرانی 011041119 1
 دوشنبه

آزمايش  وابزار بندی 

 ساعت فرهنگی صحرائی

  پيشرفتهحفاری مکانيزه 

  دکتر چاکری دکتر چاکری 2  مقاومت مصالح تخصصی )جبرانی( 011041491 1

     
 سه شنبه

   پی سازی )جبرانی( پی سازی پيشرفته

   دکتر همزبان دکتر همزبان     

     
 چهارشنبه

 مهندسی ديواره های 

 شيب دار
 

 
 

    تر همزباندک     

     پنجشنبه 04 جمع واحد ها

 



 دومترم  فرآوریبرنامه هفتگی دروس دانشجويان کارشناسی ارشد گرايش 

 0410-0412( 2) دومدانشکده مهندسی معدن در نيمسال 

 پيش نياز همنياز نام درس شماره درس رديف
تعداد 

 واحد

روزهای 

 هفته
00 - 9 01- 00 01-04 01-01 

0 011041211 
دلسازی ،شبيه سازی ومبانی کنترل سيستمهای فرآوری مواد م

 معدنی
 1 

 شنبه
    

     2  روشهای تغليظ وتخليص محلول های ليچ 011041210 2

 2  بيوفناوری در فرآوری مواد معدنی 011041212 1
 يکشنبه

  ل های ليچروشهای تغليظ وتخليص محلو بيوفناوری در فرآوری مواد معدنی طراحی وتحليل آزمايشها

  دکتر آقازاده دکتر وظيفه مهربانی دکتر پورقهرمانی 2  طراحی وتحليل آزمايشها 011041211 4

 2  اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 011041211 1

 دوشنبه

مدلسازی ،شبيه سازی ومبانی 

کنترل سيستمهای فرآوری مواد 

 ساعت فرهنگی معدنی

ان سنجی در مباحث ويژه)مطالعات امک

 (فرآوری مواد معدنی
 

  دکتر وظيفه مهربانی دکتر معبودی 2  مباحث ويژه)مطالعات امکان سنجی در فرآوری مواد معدنی( 011041214 1

     
 سه شنبه

 
مدلسازی ،شبيه سازی ومبانی کنترل 

 سيستمهای فرآوری مواد معدنی

اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد 

 معدنی
 

  دکتر وظيفه مهربانی دکتر وظيفه مهربانی      

     

 چهارشنبه
    

         

     پنجشنبه 01 جمع واحد ها

 


