
 برگزاری دروس عملی )آزمایشگاهی و کارگاهی(تکمیلی  اطالعیه

 

 فیزیكدانشکده برنامه ارائه دروس عملی 

شماره  نام درس دیف 

 درس

تعداد   هایگروه 

 گروه 

 ساعت ارائه    روزهای ارائه تعداد هفته 

های اول تا هفته 3 1،3،5 1۶1۴117 2فیزیک پایه آزمایشگاه 1

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت دوم

 2فیزیک پایه آزمایشگاه 2

زمین   2آزمایشگاه 

 شناسی* 

1۶1۴117 

1۶1۴0۶5 

2،۴ 

1 

2 

1 

های اول تا هفته

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم

 فنی   1کفیزی آزمایشگاه 3

آزمایشگاه فیزیک 

 عمومی*

1۶1۴281 

1۶1۴00۶ 

1۶،1،2 

1 

3 

1 

های اول تا هفته

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت دوم

های اول تا هفته 3 13،۶،8 1۶1۴281 فنی 1کفیزی آزمایشگاه ۴

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم 

های اول تا هفته 3 15،12،1۴ 1۶1۴281 فنی 1کفیزی آزمایشگاه 5

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت دوم

های اول تا هفته 3 19،5،3 1۶1۴281 فنی 1کفیزی آزمایشگاه ۶

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم

های اول تا هفته 3 7،20،۴ 1۶1۴281 فنی 1کفیزی آزمایشگاه 7

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت دوم

های اول تا هفته 3 10،11،9 1۶1۴281 فنی 1کفیزی آزمایشگاه 8

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم

های اول تا هفته ۴ 11،12،13،7 1۶1۴283 فنی 2کفیزی آزمایشگاه 9

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم

های اول تا هفته 3 ۶،10،9 1۶1۴283 فنی 2کفیزی آزمایشگاه 10

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت دوم

های اول تا هفته 3 1،2،5 1۶1۴283 فنی 2کفیزی آزمایشگاه 11

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم

های اول تا هفته 3 ۴،8،3 1۶1۴283 فنی 2کفیزی آزمایشگاه 12

 چهارم

یکشنبه و  

 شنبه سه

 وقت چهارم

دروس عملی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی اصالحی    برنامه   

درس کد  ساعت کالس روز کالس  شماره گروه نام درس 



 13:30-11:30 شنبه  1,2,3 آز كانی شناسی توصیفی 221۶07۴

 10:00-08:00 یک شنبه  1 آزمایشگاه سنگ شناسی  01_221۶075

 10:00-08:00 دو شنبه 2 آزمایشگاه سنگ شناسی  02_221۶075

 12:00-10:00 دو شنبه 1 كانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه 01_221۶07۶
 

  15:30-13:30 شنبه  1,2,3 آز روش های تجزیه مواد معدنی  221۶080

 11:00-08:00 پنج شنبه  1 بازدید زمین و معدن 01_221۶08۴
 

 

  15:30-13:30 شنبه  1 آز مبانی مکانیک سنگ  01_221۶090

  17:30-15:30 چهار شنبه 2 آز مبانی مکانیک سنگ  02_221۶090

  15:30-13:30 دو شنبه 1 آز مبانی كانه آرائی  01_221۶091

  15:30-13:30 سه شنبه 2 آز مبانی كانه آرائی  02_221۶091

  12:00-10:00 شنبه  1 مینرالوگرافی  01_221۶10۴

  15:30-13:30 سه شنبه 1 سنگ شناسی میکروسکوپی  01_221۶108

عملیات ژئوفیزیکآزمایشگاه و  01_221۶110   15:30-13:30 دو شنبه 1 

  11:00-08:00 پنجشنبه  1 برداشت زمین شناسی  01_221۶127
 

 1۴:00-11:00 پنجشنبه  2 برداشت زمین شناسی  02_221۶127
 

 

 17:00-1۴:00 پنجشنبه  3 برداشت زمین شناسی  03_221۶127
 

 

معدنی عملیات نقشه برداری  01_221۶2۶5   15:30-12:30 یک شنبه  1 

  15:30-12:30 چهار شنبه 2 عملیات نقشه برداری معدنی  02_221۶2۶5

  13:00-10:00 شنبه  1 كارگاه ریخته گری 01_2218001

  13:00-10:00 یک شنبه  2 كارگاه ریخته گری 02_2218001

  1۶:00-13:00 یک شنبه  3 كارگاه ریخته گری 03_2218001

  13:00-10:00 چهار شنبه ۴ كارگاه ریخته گری 0۴_2218001

1آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد  2218057   12:00-9:00 دو شنبه 2 ,1 

  12:00-9:00 شنبه  1,2 آزمایشگاه متالوگرافی و ریز ساختار مواد  2218059

  12:00-9:00 چهار شنبه 1,3 آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 22180۶2

شنبه یک  1,2,3 آزمایشگاه عملیات حرارتی 22180۶8  9:00-12:00 
 

 

شنبه سه 1,2 آزمایشگاه شکل دهی مواد  2218188  9:00-12:00  

 


