
 
 استان سمنان 

 سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان
 با همکاری 

 دانشگاه صنعتی شاهرود
 کند برگزار می

 
 )رسته استخراج معدن(  های آمادگی آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدندوره 

سازماز نظاز نندتیانو   پمهانه اریتیا  اریصاح یقاقی و یو تیازما  نما  می وتیی میو  میهای آما گی آزمو  صیوهد ه غیاام دتیته  به اطالع متقاضیاا  متتم  ریم د  د  هد 

انجا  ه مشیصایام مودتیا  ه   رسان نسسانا سمنادد های ممبوط به آزمو   دیزی بمای ثبد نا   هد بمنامه دسظشااز نناندن نهازد  دبا همکادی    اهندسا نادد نسسانز نساننز 

  edu.shahroodut.ac.ir/online_regجید ثبد نا  به تامانه  بایسدها میهد   د جوه  ذیل ادائه رو  اتد.  اهطلبا  رم د  د ای   هد ب وی بمگزادی ه هزی ه هم  ناز زما 

 مماجیه نمای و.

 نا  اوال  خواهو رو.  از پایا  زما  ثبدب وی پس گم    ه بمنامه زما بمگزاد می  22الی   16های  طی تاود  8/9/1401لیاید    19/8/1401ها از غادیخ  * زما  بمگزادی  الس

  هد  باودم مجازی بمگزاد می رو .*  

 8/1401/ 18لیاید  11/8/1401* زما  ثبد نا  
 شهریه )ریال(  تعداد جلسات مدرس  نام دوره   ردیف
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 قانون نظام مهندسی معدن و آئین نامه اجرائی آن
 دکترحمید آقاجانی

 و   دانشگاه صنعتی شاهرودهیات علمی  

   عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن
2 000/500 

 قانون معادن و آئین نامه اجرائی آن  2
 مهندس علی اکبر علیخانی

 معاون امور معادن سازمان صمت استان سمنان 
2 000/500 

 آئین نامه ایمنی معادن  3
 مهندس کرامت قنبری

 مهندسی معدن استان سمنان رئیس سازمان نظام 
2 000/500 

 در معادن زیستراهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط  4
 مهندس کرامت قنبری

 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان 
2 000/500 
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 ترابری در معادن 
 دکتر حسین میرزائی نصیر آباد 

 تبریز هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند 
5 000/500/1 

 مکانیک سنگ و ژئوتکنیک  6
 خواه دکتر مجید نیک

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود 
5 000/500/1 

 اقتصاد معدن 7
 فضلوی  علی دکتر

 المللی امام خمینی )ره(دانشگاه بین بازنشسته هیات علمی
5 000/500/1 

 اصول استخراج معادن سطحی  8
 دکتر محمد عطائی

 علمی دانشگاه صنعتی شاهرود هیات 
5 000/500/1 

 اصول استخراج معادن زیرزمینی  9
 دکتر محمد عطائی

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود 
5 000/500/1 
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 مقرارت فنی آتشباری در معادن  

 دکتر بهمن غالمپور

 ای مدرس سازمان فنی و حرفه
3 000/000/1 

 های معدنی اجرای سیستم نگهداری تونلدستورالعمل طراحی و  11
 دکتر سید محمد اسماعیل جاللی

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود 
3 000/000/1 

 مقررات تهویه در معادن  12
 دکتر ابراهیم الهی زینی 

 هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
3 000/000/1 

 راهنمای طراحی محدوده نهایی معادن روباز   13
 دکتر محمد عطائی

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود 
3 000/000/1 

 های تزئینی و نما دستورالعمل طراحی استخراج سنگ  14
 دکتر علی نوری قراحسنلو 

 المللی امام خمینی )ره(هیات علمی دانشگاه بین
3 000/000/1 

 های معدنیسنجی پروژهراهنمای امکان 15
 دکتر علی غنی زاده ضرغامی

 مدیرعامل شرکت زمین کاوان قرن 
3 000/000/1 

 های دستی یا خودکار جوری مواد معدنی به روشراهنمای سنگ  16
 دکتر محمد کارآموزیان 

 هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود 
3 000/000/1 

 اتتا  تم ا  دهابط ومومی تازما  نما  می وتی میو   


