
 

  2ترم  96 ورودی -برای رشته مهندسی معدن    هدروس ارائه شد

 

 

شماره  30/8-10 ایام هفته 

 کالس

شماره  45/11-15/10

 کالس

شماره  14 -30/15

 کالس

شماره  45/15 -15/17

 کالس

)گروه شگاه کانیزمای -آز   ارزش های دفاع مقدس  کانی شناسی شنبه

 الف(

   

    استاتیک  2ریاضی   2ریاضی  یکشنبه 

 .......................  زمین ساختاری دوشنبه 
  2تربیت بدنی   استاتیک 

زمایشگاه کانی )گروه  -آز   نقشه کشی صنعتی سه شنبه 

 الف(
)گروه 2فیزیک -آز  2فیزیک  

 الف(

 

  وه ب()گر2فیزیک -آز  2فیزیک      چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد  کددرس نام مدرس واحد نام درس

 گروه

 تاریخ وساعت امتحان

 5/8ساعت  6/4/97   ملکيمهندس  3 2رياضي 

 5/8ساعت  13/4/97   دکتر مختاري 3 2فيزيك 

 11ساعت  13/4/97   دکتر مختاري 1 (2و1)گروه  2آز فيزيك 

 5/8ساعت  9/4/97   دکتر رستمي 3 استاتيك

 5/8ساعت  4/4/97   دکتر شاهمحمد 2 نقشه کشي صنعتي

 5/8ساعت  11/4/97   دکتر يزداني 2 زمين شناسي ساختاري 

 5/8ساعت  2/4/97   دکتر يزداني 2 کاني شناسي توصيفي

 11ساعت  2/4/97   دکتر يزداني 1 آز  کاني شناسي توصيفي

 5/8ساعت  28/3/97   خدمتيي آقا  2 ارزش هاي دفاع مقدس

 5/8ساعت  29/3/97   فرج زاده آقاي  1 2 تربيت بدني

     20 جمع



 

 (  6)ترم   94ورودي  -دروس ارائه شده براي رشته مهندسي  معدن   

                                                                                  

شماره  30/8-10 ایام هفته 

 کالس

شماره  45/11-15/10

 کالس

شماره  14 -30/15

 کالس

شماره  45/15 -15/17

 کالس

چالزنی و   1خدمات فنی   کارگاه عمومی  کارگاه عمومی شنبه

 آتشباری

 

    ایمنی بهداشت     یکشنبه

معدنکاری     چالزنی آتشباری دوشنبه

 سطحی

  روش ارائه تحقیق 

  آز کانه آرایی  انقالب اسالمی  انتقال و بارگیری مواد  کانه آرایی سه شنبه

کنترل و نگهداری    چهارشنبه

 زمین

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد  کددرس نام مدرس واحد نام درس

 گروه

 تاریخ وساعت امتحان

 5/8ساعت  11/4/97   دکتر محمدي 2 کنترل زمین و نگهداری

 5/8ساعت  4/4/97   دکتر فتحي   2 ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 5/8ساعت  13/4/97   دکتر شاهمحمد 2 چالزنی و آتشباری

 5/8ساعت  6/4/97   دکتر شاهمحمد 3 معدنکاری سطحی

 5/8ساعت  2/4/97   نوريدکتر  2 1خدمات فنی 

 5/8ساعت  14/4/97   دکتر فتحي   2 روش و ارائه تحقیق

 5/8ساعت  9/4/97   دکتر شاهمحمد    2 بارگیری و انتقال مواد

 5/8ساعت  29/3/97   دکتر رضايي 1 کارگاه عمومی

 5/8ساعت  28/3/97   حاج آقا جهاني 2 سالمیانقالب ا

    شاهمحمد/ فتحي/ يزداني   5/0 1کارآموزی 

     5/18 جمع 



   
 (   8)ترم 93ورودی  -برای رشته مهندسی  استخراج معدن    هدروس ارائه شد)

                                                                    

 برنامه كالسی
                             

شماره  30/8-10 ایام هفته 

 کالس

شماره  45/11-15/10

 کالس

شماره  14 -30/15

 کالس

ه شمار 45/15 -15/17

 کالس

اصول طراحی  شنبه

 معادن

  حفر چاه و فضاهای زیرزمینی    اصول طراحی معادن 

  تفسیر موضوعی قرآن       یکشنبه 

  حفر چاه و فضاهای زیرزمینی      زبان تخصصی دوشنبه 

  تاریخ تحلیلی صدر اسالم  زمین آمار     سه شنبه 

  انواده )بانوان(دانش خ  دانش خانواده )آقایان(     چهارشنبه

 
 

کد  کددرس نام مدرس واحد نام درس

 گروه

 تاریخ وساعت امتحان

 11ساعت  3/4/97   دکتر نوری 3 طراحی معادن
 11ساعت  6/4/97   دکتر شاهمحمد 3 حفر چاه و فضاهای زیرزمینی

 11ساعت  13/4/97   دکتر فتحی 3 زبان تخصصی معدن
 11ساعت  10/4/97   دکتر فتحی 2 زمین آمار

 5/8ساعت  28/3/97   حاج آقا قهرمانی 2 انش خانوادهد
 11ساعت  29/3/97   حاج آقا جهانی 2 تاریخ تحلیلی صدر اسالم

 11ساعت  30/3/97   حاج آقا فرجی 2 تفسیر موضوعی قرآن
    شاهمحمد/ فتحی/ یزدانی 5/0 2کارآموزی 

     5/17 جمع


