
 

 3981 ترم اصلی نام ثبت در شده ارائه تکمیلی تحصیالت دروس

 

 توجه:

 مراجعه به سیستم گلستان و وارد نمودن شماره درس مورد نظر ثبت نمایند.  بادانشجویان محترم می توانند دروس مورد نظر خود را  -

برای  "(۰1-1۲1۴11۴مکانیک سنگ تخصصی )"و  فرآوری مواد معدنی رشته دانشجویان برای "(۰1-1۲1۰3۰۷فلوتاسیون )" اخذ دروس -

الزم به  .است به عنوان درس جبرانی الزامی اند نگذرانده کارشناسی در دوره دانشجویانی که این دروس را ویژهدانشجویان رشته مکانیک سنگ 

 ذکر است واحد دروس جبرانی در مجموع واحد های اخذ شده ترمی محاسبه نمی شود.

 

 با تشکر

 مهدی نصیری سروی

   سرپرست تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی معدن            

کد درس عنوان درس تعداد واحد مدرس گرایش

1۲1۲۶۰1_۰1 لرزه شناسی 3 ابطحی فروشانی سید محمد

1۲1۰81۴_۰1 مباحث ویژه 1 3 صادقی سرخنی حمزه

1۲1۲۶۰۲_۰1 ژئوشیمی آلی- نفت پیشرفته 3 طبایی مرتضی

ایران نژادی محمدرضا

منصوری اصفهانی مهین

1۲1۲8۰۴_۰1 زمین آمار پیشرفته 3 فتحیان پور نادر

1۲1۲8۰3_۰1 مدیریت پروژه های اکتشافی 3 طباطبائی سید حسن

اسدی هارونی هوشنگ

ایران نژادی محمدرضا

1۲1۲۵۲8_۰1 نمونه برداری ۲ مختاری احمدرضا

1۲1۲۵۰۲_۰1 ریاضیات پیشرفته 3 اعتماددهکردی اعظم

1۲1۲8۰۴_۰1 زمین آمار پیشرفته 3 فتحیان پور نادر

1۲1۰8۰۵_۰1 مدیریت پروژه های معدنی 3 باقرپور راحب

1۲1۴9۰۴_۰1 روش های بهینه سازی استخراج روباز 3 حسینی سید هادی

1۲1۴9۰۶_۰1 معدن کاری زیرزمینی پیشرفته 3 قاسمی ورنوسفادرانی ابراهیم

1۲1۴91۰_۰1 برنامه ریزی نگهداری و تعمیر ماشین آالت معدنی 3 حسینی سید هادی

1۲1۶8۵8_۰1 حفاری و انفجار پیشرفته 3 باقرپور راحب

1۲1۴9۰3_۰1 سمینار )ارشد استخراج( 2 اساتید گروه آموزشی 

1۲1۶۵۵۴_۰1 مکانیک محیط های پیوسته و ناپیوسته 3 بهنیا محمود

1۲1۶۵۵۵_۰1 طراحی حفاری های پیشرفته زیرزمینی 3 چراغی سیف آباد مسعود

1۲1۶۵۵9_۰1 حفاری مکانیزه 3 مهدوی سعید

1۲1۶۵۶۰_۰1 مکانیک چینه ها و روش های کنترل 3 فرامرزی لهراسب

1۲1۶8۶1_۰1 فرایندهای توامان در مکانیک سنگ 3 باغبانان علیرضا

1۲1۶8۶۲_۰1 مهندسی دیواره های شیب دار پیشرفته 2 ازهری امین

1۲1۲۵۰۲_۰1 ریاضیات پیشرفته 3 اعتماددهکردی اعظم

1۲1۶9۰3_۰1 سمینار )ارشد مکانیک سنگ( 2 اساتید گروه آموزشی 

1۲18۷۰۶_۰1 فراوری مواد معدنی غیر فلزی 3 نصیری سروی مهدی

1۲18۷۰9_۰1 خردایش پیشرفته 2 عظیمی ابراهیم

1۲18۷11_۰1 فلوتاسیون پیشرفته 2 حسینی سیدمحمدرئوف

1۲18۷۲۲_۰1 هیدرومتالورژی پیشرفته 3 احمدی عامله علی

حسینی سیدمحمدرئوف

عظیمی ابراهیم

1۲189۰3_۰1 سمینار کارشناسی ارشد )فراوری مواد معدنی( 2 اساتید گروه آموزشی

مکانیک سنگ

فراوری مواد معدنی

۰1_1۲1۲۶۰۴ارزیابی حوضه های رسوبی۲

اکتشاف نفت

اکتشاف معدن

استخراج معدن

۰1_1۲1۲۵۰۶اکتشاف مواد معدنی فلزی۲

۰1_1۲1۲۵۲9کانی آرایی پیشرفته۲


