سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان
با همکاری

دانشگاه صنعتی شاهرود
برگزار میکند

استان سمنان

دورههای آمادگی آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن (رسته پیجویی و اکتشاف)
به اطالع متقاضیاا متتم ریم د د هد های آما گی آزمو صیوهد ه غیاام دتیته ومها ه اریتیا اریصاح یقاقی و یو تیازما ما می وتیی میو میدتا و ،سازمان نظام
مهندسی معدن استان سمنان با همکادی دانشگاه صنعتی شاهرود بم امهدیزی بمای ثبد ا
ه از زمییا ب ییوی بمگزادی ه هزی ییه هم هد

هد های ممبوط به آزمو رسته پیجویی و اکتشاف ا جا ه مشیصاا مودتا

د جییوه لیییا ادادییه رییییو اتییییدت اهطیبییا ریییم یید د ای

هد هییا میبییای یییید جییید ثبیید ییا بییه تییییامییا ییه

 edu.shahroodut.ac.ir/online_regمماجیه مای وت
* زما بمگزادی السها از غادیخ  6046/8/61لیاید  6046/9/8طی تاودهای  61الی  22بمگزاد میگم

ه بم امه زما ب وی وس از وایا زما ثبد ا اوال خواهو روت

* هد باود مجازی بمگزاد می رو ت
* زما ثبد ا  6046/8/66لیاید 6046/8/61
ردیف

نام دوره

1

قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرائی آن

3

دروس عمومی

2

قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن
آئین نامه ایمنی معادن

0

زمینشناسی اقتصادی

6

تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی

7

دروس تخصصی

4

راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی ،بهداشت و محیطزیست در معادن

ژئوشیمی اکتشافی

8

سنگشناسی و کانیشناسی

9

زمینشناسی ساختمانی و تکتونیک

10

فهرست خدمات مراحل چهارگانه مس

11

راهنمای مطالعات  GISدر مقیاس ناحیهای و تعیین نواحی امیدبخش

12

دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی

13

دستورالعمل تهیه نقشههای زمینشناسی -اکتشافی بزرگ مقیاس رقومی

مدرس
دکترحمید آقاجانی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن
مهندس علی اکبر علیخانی
معاون امور معادن سازمان صمت استان سمنان
مهندس کرامت قنبری
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان
مهندس کرامت قنبری
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان
دکتر علی اکبر حسن نژاد
هیات علمی دانشگاه دامغان
دکتر پیمان افضل
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
دکتر محمد رضایی
هیات علمی دانشگاه مالیر
دکتر مهدی رضایی
هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر کیومرث سیف پناهی
هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر محمد صفایی
مدیر عامل شرکت پارسیس کانی
دکتر علیرضا جعفریراد
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

تعداد جلسات

شهریه (ریال)

2

000/000

2

000/000

2

000/000

2

000/000

5

1/000/000

5

1/000/000

5

1/000/000

5

1/000/000

5

1/000/000

3

1/000/000

3

1/000/000

3

1/000/000

دکترسید مجتبی مرتضوی
هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی مازندران و
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران

نشریات

14

دکتر فرج ا ...فردوست
هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

3

1/000/000

دکتر حسن عزمی
دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس آبراههای

سازمان زمینشناسی ایران (اداره کل زمین شناسی و

3

1/000/000

اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق)
10
16
17

راهنمای مطالعات ژئوفیزیک به روشهای مقاومت ویژه پالریزاسیون

دکتر علیرضا عرب امیری

القایی ،الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشاف مواد معدنی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

راهنمای مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی به روشهای مغناطیسسنجی،

دکتر ابوالقاسم کامکار روحانی

گرانیسنجی و لرزهنگاری در اکتشافات معدنی

هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشافات مواد معدنی

دکتر قاسم عسکری

3

1/000/000

3

1/000/000

3

1/000/000

هیات علمی دانشگاه دامغان

