
 
 سمنان استان 

 سمنان استان   معدن   یمهندس نظام سازمان                    
 کندیم برگزار  شاهرود  یصنعت  دانشگاه  یهمکار   با

 

   های آمادگی آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن )رسته استخراج معدن(بندی دوره برنامه زمان

 

 

 دوره نام  فیرد
 خ یتار و ساعت

16-17:30 18-18:30 20-21:30 

1 

ی
وم

عم
س 

رو
د

 

 قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرائی آن 
 مدرس: دکترحمید آقاجانی 

 

 
5/9/1401 6/9/1401  

2 
 قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن 

 مدرس: مهندس علی اکبر علیخانی 
5/9/1401 6/9/1401   

3 
 آئین نامه ایمنی معادن
 مدرس: مهندس کرامت قنبری 

  27/8/1401 28/8/1401 

4 
 در معادن  زیستراهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط

 6/9/1401 5/9/1401   مدرس: مهندس کرامت قنبری 

5 

ی 
ص

ص
خ

س ت
رو

د
 

 معادن در یترابر
 آباد   رینص یرزائیم  نیحس دکتر:  مدرس

19/8/1401 20/8/1401 

  21/8/1401 22/8/1401 

23/8/1401 

 ک ی تکن ژئو و سنگ کیمکان 6
 خواه کین  د یمج  دکتر:  مدرس

24/8/1401 25/8/1401  

 

 

 

 
26/8/1401 27/8/1401 

28/8/1401 

7 
 اقتصاد معدن

 دکتر علی فضلوی مدرس: 
  

19/8/1401 20/8/1401 

21/8/140 22/8/1401 

23/8/1401 

 ی سطح  معادن استخراج اصول 8
 ی عطائ  محمد  دکتر:  مدرس

 

24/8/1401 25/8/1401 

 26/8/1401 27/8/1401 

28/8/1401 

 ی نیرزمیز معادن استخراج اصول 9
 ی عطائ  محمد  دکتر:  مدرس

 

19/8/1401 20/8/1401 

 21/8/1401 22/8/1401 

23/8/1401 

 

10 

 

ت 
ریا

نش
 

 در معادن   یآتشبار یفن مقرارت
 غالمپور بهمن   دکتر:  مدرس

  

29/8/1401 30/8/1401 

1/9/1401 

11 
 های معدنی  دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم نگهداری تونل

   دکتر سید محمد اسماعیل جاللیمدرس: 
24/8/1401 25/8/1401 

26/8/1401 

 معادن  در هیتهو مقررات 12
 ینیز یاله میابراه  دکتر: مدرس

 
2//9/1401 3/9/1401 

 
4/9/1401 

13 
 روباز معادن یینها محدوده یطراح یراهنما 

   دکتر محمد عطائی مدرس: 
 

29/8/1401 30/8/1401 
 

1/9/1401 

 نما  و  ی نیتزئ یهاسنگ استخراج یطراح دستورالعمل 14

 قراحسنلو ینور یعل  دکتر:  مدرس
2//9/1401 3/9/1401 

  
4/9/1401 

 ی معدن  یهاپروژه یسنج امکان یراهنما  15
 یضرغام زاده  یغن یعل  دکتر:  مدرس

  
2//9/1401 3/9/1401 

4/9/1401 

16 
 های دستی یا خودکار جوری مواد معدنی به روشراهنمای سنگ

 دکتر محمد کارآموزیانمدرس: 

29/8/1401 30/8/1401 
  

1/9/1401 



 

 21:30-20 19:30-18 17:30-16 تاریخ روز

 اقتصاد معدن اصول استخراج معادن زیرزمینی  ترابری در معادن  19/8/1401 شنبهپنج 
 اقتصاد معدن اصول استخراج معادن زیرزمینی  ترابری در معادن  20/8/1401 جمعه 
 اقتصاد معدن اصول استخراج معادن زیرزمینی  ترابری در معادن  21/8/1401 شنبه

 اقتصاد معدن اصول استخراج معادن زیرزمینی  ترابری در معادن  22/8/1401 شنبهیک 
 اقتصاد معدن اصول استخراج معادن زیرزمینی  ترابری در معادن  23/8/1401 دوشنبه 

 های معدنی نگهداری تونلدستورالعمل طراحی و اجرای سیستم  اصول استخراج معادن سطحی  مکانیک سنگ و ژئو تکنیک  24/8/1401 شنبهسه

 های معدنی دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم نگهداری تونل اصول استخراج معادن سطحی  مکانیک سنگ و ژئو تکنیک  25/8/1401 چهارشنبه 

 های معدنی تونلدستورالعمل طراحی و اجرای سیستم نگهداری  اصول استخراج معادن سطحی  مکانیک سنگ و ژئو تکنیک  26/8/1401 شنبهپنج 

 آئین نامه ایمنی معادن  اصول استخراج معادن سطحی  مکانیک سنگ و ژئو تکنیک  27/8/1401 جمعه 
 آئین نامه ایمنی معادن  اصول استخراج معادن سطحی  مکانیک سنگ و ژئو تکنیک  28/8/1401 شنبه

 مقرارت فنی آتشباری در معادن  راهنمای طراحی محدوده نهایی معادن روباز   خودکار های دستی یا جوری مواد معدنی به روشراهنمای سنگ 29/8/1401 شنبهیک 

 مقرارت فنی آتشباری در معادن  راهنمای طراحی محدوده نهایی معادن روباز   های دستی یا خودکار جوری مواد معدنی به روشراهنمای سنگ 30/8/1401 دوشنبه 
 مقرارت فنی آتشباری در معادن  راهنمای طراحی محدوده نهایی معادن روباز   های دستی یا خودکار مواد معدنی به روشجوری راهنمای سنگ 1/9/1401 شنبهسه

 های معدنیسنجی پروژهراهنمای امکان مقررات تهویه در معادن  های تزئینی و نما دستورالعمل طراحی استخراج سنگ  2/9/1401 چهارشنبه 
 های معدنیسنجی پروژهراهنمای امکان مقررات تهویه در معادن  های تزئینی و نما دستورالعمل طراحی استخراج سنگ  3/9/1401 شنبهپنج 

 های معدنیسنجی پروژهراهنمای امکان مقررات تهویه در معادن  های تزئینی و نما دستورالعمل طراحی استخراج سنگ  4/9/1401 جمعه 
 در معادن  زیستراهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط  قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرائی آن  آئین نامه اجرائی آن قانون معادن و   5/9/1401 شنبه

 در معادن  زیستبهداشت و محیط راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی،  قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرائی آن  قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن  9/1401/  6 شنبهیک 

 

 


