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  19/8/1401  شنبهپنج
دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات 

  اکتشافی

فهرست خدمات و راهنماي مطالعات دورسنجی در   شناسیشناسی و کانیسنگ

  اکتشافات مواد معدنی

  20/8/1401  جمعه
دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات 

  اکتشافی

در فهرست خدمات و راهنماي مطالعات دورسنجی   شناسیشناسی و کانیسنگ

  اکتشافات مواد معدنی

  21/8/1401  شنبه
دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات 

  اکتشافی

فهرست خدمات و راهنماي مطالعات دورسنجی در   شناسیشناسی و کانیسنگ

  اکتشافات مواد معدنی

  ژئوشیمی اکتشافی تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی  شناسیشناسی و کانیسنگ  22/8/1401  شنبهیک

  ژئوشیمی اکتشافی تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی  شناسیشناسی و کانیسنگ  23/8/1401  نبهدوش

  24/8/1401  شنبهسه
اي و تعیین در مقیاس ناحیه GISراهنماي مطالعات  تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی  ژئوشیمی اکتشافی

  نواحی امیدبخش

  25/8/1401  چهارشنبه
اي و تعیین در مقیاس ناحیه GISراهنماي مطالعات  ذخایر معدنیتخمین و ارزیابی   ژئوشیمی اکتشافی

  نواحی امیدبخش

  26/8/1401  شنبهپنج
اي و تعیین در مقیاس ناحیه GISراهنماي مطالعات  تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی  ژئوشیمی اکتشافی

  نواحی امیدبخش

  آئین نامه ایمنی معادن  تمانی و تکتونیکشناسی ساخزمین  فهرست خدمات مراحل چهارگانه مس  27/8/1401  جمعه

  آئین نامه ایمنی معادن  شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین  فهرست خدمات مراحل چهارگانه مس  28/8/1401  شنبه

اي هراهنماي مطالعات ژئوفیزیک اکتشافی به روش  شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین  فهرست خدمات مراحل چهارگانه مس  29/8/1401  شنبهیک

نگاري در سنجی و لرزهسنجی، گرانیمغناطیس

  اکتشافات معدنی

  شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین  شناسی اقتصاديزمین  30/8/1401  دوشنبه

  شناسی ساختمانی و تکتونیکزمین  شناسی اقتصاديزمین  1/9/1401  شنبهسه

میایی دستورالعمل اکتشاف ژئوشی  شناسی اقتصاديزمین  2/9/1401  چهارشنبه

 ايبزرگ مقیاس آبراهه

 هاي مقاومت ویژهراهنماي مطالعات ژئوفیزیک به روش

پالریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا 

  در اکتشاف مواد معدنی

  شناسی اقتصاديزمین  3/9/1401  شنبهپنج

  شناسی اقتصاديزمین  4/9/1401  جمعه

 ن نامه اجرائی آنقانون معادن و آئی  5/9/1401  شنبه
قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه 

  اجرائی آن

-راهنماي ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط

  زیستدر معادن

  قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن  9/1401/  6  شنبهیک
قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه 

  اجرائی آن

-حیطراهنماي ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و م

  زیستدر معادن

  7/9/1401  دوشنبه
 -شناسیهاي زمیندستورالعمل تهیه نقشه

  اکتشافی بزرگ مقیاس رقومی

-هاي زمیندستورالعمل تهیه نقشه

  اکتشافی بزرگ مقیاس رقومی -شناسی

اکتشافی  -شناسیهاي زمیندستورالعمل تهیه نقشه

  بزرگ مقیاس رقومی

  

 


