
 

 0410-0412( 2( دانشکده مهندسی معدن ) اکتشافبرنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش 
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

 دکتر خجسته مدلسازی ذخاير معدنی 001041111 22/10/0412 شنبه
01/00- 01/00 

  

 دکتر شرقی نمونه برداری اکتشافی 001041145 01/10/0412 سه شنبه
01/00- 01/00 

  

 دکتر شادمنامن فیلترها وپردازش سیگنال 001040032 10/14/0412 پنجشنبه
01/00- 01/00 

  

 دکتر محمدی اسکوئی پیشرفته  GIS  دور سنجی و 001041112 10/14/0412 شنبه 
01/00- 01/00 

  

 دکتر رنجینه خجسته کتشافی پیشرفتهژئوشیمی ا 001041115 11/14/0412 دوشنبه
01/00- 01/00 

  

        

 

 



 

 0410-0412( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش استخراج معدن ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

 دکتر علیزاده در عملیاتتحقیق  001041100 22/10/0412 شنبه
01/00- 01/00 

  

 دکتر میرزايی معدنکاری سطحی پیشرفته 001041101 01/10/0412 سه شنبه 
01/00- 01/00 

  

 دکتر همزبان زمین شناسی مهندسی پیشرفته 001041430 10/14/0412 پنجشنبه
01/00- 01/00 

  

 دکتر خادمیان معدنکاری زيرزمینی پیشرفته 001041100 10/14/0412 شنبه 
01/00- 01/00 

  

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 0410-0412( 2( دانشکده مهندسی معدن ) مکانیک سنگبرنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) 
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

 دکتر چاکری ابزار بندی وآزمايش صحرائی 001041110 22/10/0412 شنبه 
01/00- 01/00 

  

 دکتر همزبان پی سازی پیشرفته 001041110 01/10/0412 سه شنبه 
01/00- 01/00 

  

 دکتر چاکری  حفاری مکانیزه پیشرفته 001041112 10/14/0412 پنجشنبه 
01/00- 01/00 

  

 دکتر همزبان  مهندسی ديواره شیب دار  001041114 10/14/0412 شنبه 
01/00- 01/00 

  

 دکتر همزبان پی سازی )جبرانی( 001041113 11/14/0412 دوشنبه 
01/00- 01/00 

  

        

 

 

 

 

 



 

 

 0410-0412( 2برنامه امتحانات کارشناسی ارشد ) گرايش فرآوری ( دانشکده مهندسی معدن )
 

 تعداد دانشجو محل امتحان ساعت امتحان نام استاد نام درس شماره درس تاريخ روز

 مدلسازی ، شبیه سازی ومبانی کنترل سیستمهای فرآوری مواد معدنی 001041231 22/10/0412 شنبه 
 دکتر معبودی

 دکتر وظیفه مهربانی

01/00- 01/00 
  

   01/00 -01/00 دکتر آقازاده روشهای تغلیظ وتخلیص محلول های لیچ 001041230 01/10/0412 سه شنبه 

   01/00 -01/00 دکتر مهربانی ناوری در فرآوری مواد معدنیبیوف 001041232 10/14/0412 پنجشنبه 

   01/00 -01/00 دکتر پورقهرمانی طراحی وتحلیل آزمايشها 001041223 10/14/0412 شنبه 

   01/00 -01/00 دکتر مهربانی اصول طراحی کارخانه های فرآوری مواد معدنی 001041230 11/14/0412 دوشنبه 

   01/00 -01/00 دکتر مهربانی مباحث ويژه)مطالعات امکان سنجی در معدنکاری وفرآوری مواد معدنی( 001041234 22/14/0412 چهارشنبه 

        

 


