
 بسمھ تعالی 
 تحصیالت تکمیلی دانشکده زمین شناسی   1399-00برنامھ ھفتگی نیمسال اول سال تحصیلی

 
روز و ساعت تشکیل   شماره درس  واحد  نوع درس  نام درس  ردیف 

 کالس
 نام استاد  محل تشکیل

 
 

 زمان امتحان

 پترولوژي –کارشناسی ارشد 
 27/10/99 آقاي دکتر مدبري سمینار  13-15 دوشنبه  6105564 2 اختیاري  و ماگمایی گرمابی  کانسارهاي ماگمایی 1

12-10 
 29/10/99 آقاي دکتر اسماعیلی  - 10-12 شنبه  6105614 3 لیاص ماگما و فرآیندهاي ماگمایی  2

 آز پترو 10-12 سه شنبه  12-10
 1/11/99 آقاي دکتر کنعانیان  سمینار  10-12 دو شنبه 6105047 3 اصلی پترولوژي سنگهاي دگرگونی 3

 کارشناسیآز  8-10 سه شنبه  12-10
 4/11/99 آقاي دکتر عبدالرحمان رجبی  آز پترو 13-15 سه شنبه  6105570 2 اختیاري  ژئوشیمی ایزوتوپی 4

12-10 

 6/11/99 نیرومند  آقاي دکتر سمینار  15-17 سه شنبه  6105571 2 اختیاري  هاي سیال میانبر 5
12-10 

 اقتصادي -کارشناسی ارشد 

 27/10/99 کتر مدبريآقاي د سمینار  13-15 شنبه دو 6105564 2 اصلی کانسارهاي ماگمایی و ماگمایی گرمابی  1
12-10 

 اصول اکتشافات معدنی  2
 
 

 29/10/99 مدبريآقاي دکتر  261کالس  13-15 یکشنبه  6105575 2 اختیاري 
12-10 

 رسوبی گرمابیو کانسارهاي  رسوبی  3
 

 1/11/99 آقاي دکتر نیرومند  244کالس  15-17 دوشنبه  6105563 2 اصلی
12-10 
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 4/11/99 آقاي دکتر  عبدالرحمان رجبی سمینار  15-17 سه شنبه  6105570 2 اختیاري  ژئوشیمی ایزوتوپی 4
12-10 

 8/11/99 رجبی عبدالرحمان آقاي دکتر   244کالس  15-17 یکشنبه  6105567 2 اصلی روش هاي تجزیه نمونه هاي زمین شناختی 5
12-10 

 6/11/99 ومند آقاي دکتر نیر سمینار  13-15 سه شنبه  6105571 2 اختیاري  میانبرهاي سیال  6
12-10 

 زمین شناسی مهندسی -کارشناسی ارشد 
 27/10/99 آقاي دکتر چشمی 261کالس  10-12 سه شنبه  6105590 3 اصلی ) 99ورودي ( مکانیک خاك 1

 261کالس  10-12 یکشنبه  10-8
 29/10/99 رجبی علی محمد  کترآقاي د سالن سمینار 8-10 شنبه دو 6105027 3 جبرانی  )99ورودي (استاتیک و مقاومت مصالح 2

 132کالس  13-15 چهارشنبه  10-8
ورودي  ( 1زمین شناسی مهندسی پیشرفته  3

99( 
علی محمد  آقاي دکتر   -آقاي دکتر حسن پور 261کالس  13-15 دوشنبه  6105338 2 اصلی

 رجبی 
1/11/99 

10-8 

 ) 99ریاضیات تکمیلی(ورودي  4
 

 4/11/99 - - - - 6105602 2 جبرانی 
10-8 

ورودي (زمین شناسی مهندسی در تونلسازي 5
98( 

 

 27/10/99 حسن پورآقاي دکتر  سمینار  8-10 سه شنبه  6105609 2 اختیاري 

15-13 

 13-15، 29/10/99 آقاي دکتر چشمی سمینار  13-15 سه شنبه   6105512 2 اختیاري  )98(زمین شناسی مهندسی ساحل 6
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 1/11/99 رجبی  علی محمد آقاي دکتر   132کالس  13-15 دوشنبه  6105592 2 اختیاري  )98(پروژه هاي زمین شناسی مهندسی  7

15-13 

        4/11/99 آقاي دکتر سهرابی بیدار - 13-15 شنبه  6105518 2 اختیاري  ) 98(تحلیل خطر زلزله 8
15-13 

 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  -کارشناسی ارشد 

 27/10/99 آقاي دکتر امینی  سمینار  10-12 یکشنبه  6105431 2 اصلی )99(رسوب شناسی کاربردي 1

10-8 

 29/10/99 آقاي دکتر رحیم پور سمینار  10-12 چهارشنبه  6105436 2 اصلی )99زمین شیمی رسوبی( 2

10-8 

 1/11/99 آقاي دکتر رحیم پور سمینار  10-12 سه شنبه  6105432 2 اصلی ) 99(سنگ هاي کربناتی 3

 آز پترو 8-10 سه شنبه  1 اصلی )99(سنگ هاي کربناتی آزمایشگاه 10-8

 4/11/99 زاده  زمانآقاي دکتر  سمینار  8-10 شنبه چهار 6105433 2 اصلی ) 99(سنگ هاي غیرکربناتی 4

 آز پترو 13-15 یکشنبه  1 اصلی )99( آزمایشگاه سنگ هاي غیرکربناتی 10-8

 6/11/99 آقاي دکتر مهرابی سمینار  8-10 شنبه یک 6105285 2 اختیاري  ) 99(مدل هاي رسوبی اکتشافی 5

10-8 
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 چینه شناسی و فسیل شناسی -کارشناسی ارشد 
 27/10/99 خانم دکتر سجادي -آقاي دکتر قاسمی نژاد  آز پترو  13-15 شنبه  6105035 2 اصلی ) 99(پالینولوژي 1

12-10 
 29/10/99 آقاي دکتر قاسمی نژاد سمینار  13-15 یکشنبه  6105385 2 اصلی ) 99(زیست چینه نگاري  2

12-10 
 1/11/99 خانم دکتر سجادي پترو  آز 10-12 شنبه  6105391 2 اصلی ) 99(ریزفسیل غیررون دار 3

12-10 
 8-10  4/11/99 خانم دکتر سجادي آز فسیل 8-10 سه شنبه  6105392 2 اصلی ) 99(گاندیرینه شناسی بی مهر 4

 ) 99(پیشرفتهریزرخساره  5
 

 6/11/99 آقاي دکتر مهرابی 132کالس  10-12 سه شنبه   6105395 2 اصلی
12-10 

و دیرینه اقلیم شناسی گیاهان  بوم شناسی  6

 )99(فسیل

   8/11/99 خانم دکتر جوادي  244کالس  10-12 شنبه یک 6105733 2 اختیاري

10-8 

 27/10/99 خانم دکتر فروغی  سمینار  13-15 چهارشنبه  6105368 2 اختیاري )  98و  97هاي آهکی(نانوفسیل 7

15-13 

 تکتونیک -کارشناسی ارشد  

 27/10/99 آقاي دکترالیاسی سمینار  8-10 شنبه  6105634 3 اصلی )99(1زمین شناسی ساختاري پیشرفته  2
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 13-15 آز ساختمانی 10-12 شنبه 

 ) 99زمین ساخت جهانی( 2

 

 29/10/99 قییساآقاي دکتر  261 15-17 شنبه سه  6105497 2 اصلی

15-13 

 1/11/99 دکتر سهرابی-آقاي دکتر فروتن - 10-12 دوشنبه  6105676 2 اصلی )99(لرزه زمین ساخت 3

15-13 14-13 - 

4 
 ) 99(نوزمین ساخت و ریخت زمین ساخت

 4/11/99 آقاي دکتر فروتن  سمینار  13-15 شنبه  6105642 2 اختیاري

15-13 

   6/11/99 نوزعیم  آقاي دکتر - 10-12 سه شنبه  6105637 2 الزامی ) 99(ورودي بافت ساختار 5

 - 13-15 سه شنبه  15-13

            4/11/99 آقاي دکتر فروتن  132کالس  15-17 سه شنبه   6105425 2 اختیاري کاربرد سن سنجی در زمین ساخت  6

15-13 

 13-15   8/11/99 آقاي دکتر حسن پور  244کالس  13-15 شنبه  سه 6105641 2 اختیاري کاربرد مکانیک سنگ در زمین ساخت  7

 آب زمین شناسی  –کارشناسی ارشد 

 4/11/99 - - - - 6105510 3 جبرانی  )99(ریاضیات تکمیلی 1



 بسمھ تعالی 
 تحصیالت تکمیلی دانشکده زمین شناسی   1399-00برنامھ ھفتگی نیمسال اول سال تحصیلی

 

- - -- 15-13 

 27/10/99 آقاي دکتر سهرابی بیدار  - 8-10  دوشنبه 6105669 2 جبرانی  )99آمار و احتماالت( 2

15-13 

 29/10/99 خانم دکتر فیجانی  کالس سمینار 10-12 شنبه  6105648 2 الزامی )99(آب زمین شناسی پیشرفته 3

15-13 

 1/11/99 آقاي دکتر مظفري 244کالس  15-17 سه شنبه  6105650 3 الزامی )99(هیدرولیک آبهاي زیرزمینی 4

 132کالس  10-12 دوشنبه  15-13

 4/11/99 خانم دکتر فیجانی  - 10-12 یکشنبه   6105651 2 میالزا ) 99(آب زمین شیمی 5

15-13 

        4/11/99 خانم دکتر فیجانی  132کالس  13-15 یکشنبه  6105652 2 الزامی مدل سازي آب هاي زیرزمینی 6
15-13 

         1/11/99 آقاي دکتر مظفري - 8-10 شنبه یک 6105649 3 الزامی ) 98(آب شناسی کارست 7
15-13 

 - 13-15 شنبه 

         6/11/99 عزیزيآقاي دکتر   - 13-15 یکشنبه  6105308 2 اختیاري  ) 98(هواشناسی و اقلیم 8
15-13 

 زمین شناسی مهندسی  –دکتري تخصصی 



 بسمھ تعالی 
 تحصیالت تکمیلی دانشکده زمین شناسی   1399-00برنامھ ھفتگی نیمسال اول سال تحصیلی

 

 )99(پشرفته سنگ مکانیک 1

 

      27/10/99 آقاي دکتر حسن پور 244کالس  8-10 چهارشنبه  6105692 2 الزامی
15-13 

 29/10/99 آقاي دکتر چشمی 244کالس  10-12 چهارشنبه  6105739 2 الزانی ) 99(هاي صحرایی در زمین شناسی مهندسیبررسی  2

15-13 

        1/11/99 آقاي دکتر سهرابی بیدار 244کالس  15-13 چهارشنبه  6105735 2 الزامی )99( زمین شناسی مهندسی و  سد سازي 3
15-13 

 13-15 4/11/99 رجبیعلی محمد آقاي دکتر   244کالس  15-17 چهارشنبه  6105731 2 امیالز ) 99(مکانیک خاك پیشرفته 4

 زمین شناسی نفت – کارشناسی ارشد

      27/10/99 توکلی آقاي دکتر  261 8-10 چهارشنبه  6105452 2 الزامی شناسی نفت پیشرفتهزمین 1
15-13 

      29/10/99 اي دکتر رحیم پورآق - 10-12 دوشنبه  6105462 2 الزامی مخازن کربناتی  2
15-13 

 آز کارشناسی 8-10 دوشنبه  1 الزامی آزمایشگاه زمین شناسی مخازن کربناتی 

        1/11/99 آقاي دکتر مهرابی  261 13-15 چهارشنبه  6105482 2 الزامی شیمی آلیزمین 3
15-13 

         4/11/99 دکتر توکلی آقاي  261 10-12 چهارشنبه  6105509 2 اختیاري  شناسی زیرسطحی زمین 4
15-13 
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 پترولوژي گرایش زمین شناسی  98ورودي هاي  01گروه  6105192 درس سمینار

 گرایش زمین شناسی اقتصادي 98ورودي هاي   02گروه                                    

 گرایش زمین شناسی مهندسی 98ورودي هاي   03گروه                                    

 6120036درس پایان نامه 

 6105561و    6105555درس رساله 

 13-15، 6/11/99 آقاي دکتر سهرابی  سمینار  15-17 دوشنبه  6105446 2 الزامی فیزیکیاصول اکتشافات زمین 5

 زمین شناسی اقتصادي –دکتري تخصصی 

       27/10/99 ر مدبريآقاي دکت سمینار  15-17 شنبه   6105578 2 الزامی گرمابی   -سامانه هاي ماگمایی و ماگمایی   1
15-13 

       29/10/99 رجبی عبدالرحمان آقاي دکتر   سمینار  15-17 یکشنبه  6105544 2 الزامی فلز زایی در زمان و مکان 2
15-13 

        1/11/99 آقاي دکتر نیرومند  - 13-15 یکشنبه  6105579 2 الزامی گرمابی  -سامانه هاي رسوبی و رسوبی  3
15-13 


