
مهندسي معدن



متخصص اني کارشناسبه نياز که کشف و استخراج آنها موادي . استمعدني به مواد فعاليت صنعتي نياز هر براي 
تشاف و هدف از ارائه این دوره و این رشته در دانشگاهها تربيت نيروي متخصصي است که بتوانند به اک. دارد

ني در طول ارزیابي ذخایر معدني ، روش هاي استخراج بهينه و ارزیابي سيستم هاي نگهداري زیر زميني یا روزمي
.مدت بهره برداري از معدن بپردازند
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تعریف
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برخوردار استاهميت زیادي رشته از این در ریاضي درس 
اج و محاسبات استخرهاي ریاضي، بدون استفاده از مدل زیرا 

باط معدن ارتمهندسي . توان انجام دادنمي اکتشاف معدن را 
به باید ه رشتدانشجوي این دارد و زمين شناسي با تنگاتنگي 

.عالقه مند باشدزمين شناسي مباحث 

توانايي



99

دروس تخصصي

برداشت از 
راه دور

معدن

سنگ شناسي

حفر چاه و 
تونل

نگهداري

آبکشي

آتش باري
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اري بو آتش عمليات حفاري شامل این گرایش 
بري بارو بارگيري به منظور خردکردن سنگ، 

ر را ددانشجویان این عمليات .استمناسب 
محدوديو در موارد زیرزميني معادن روباز، 

.کنندبررسي مي مطالعه و دریا در 

وع و پس از کشف معدن، ندانشجویان این گرایش 
ي ارزیابکرده و به تعيين را معدني شکل مواد 

همچنين چگونگي و اقتصادي، ميزان ذخيره 
.پردازدمعدني مي استخراج منابع 

استخراج 
معدن اکتشاف معدن

گرايش ها
(کارشناسي )
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مقاطع باالتر

.این رشته در مقطع دکتري هم قابل تحصيل است

اکتشاف، گرایش 4داراي ارشد کارشناسي معدن در مقطع مهندسي 
.باشدمي سنگ مکانيک و معدني مواد فرآوري استخراج، 
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.  ودشمي انجام زیر زمين در برداري معدن مانند نقشه مهندسي از کار بخشي 
د و قدرت داشته باشجسمي توانایي خوبي از نظر باید رشته دانشجوي این پس 

ر خاطهمين به . کار در معادن خارج شهر و در نقاط دور افتاده را داشته باشد
ت مي فعاليمعدن طراحي ها و مراکز آزمایشگاه رشته در این دختر دانشجویان 

وانند در تمي رشته عالوه بر وزارت معادن و فلزات التحصيالن این فارغ . کنند
، (هاي زیرزمينيآب زمينه در )نيرو در وزارت ، (زمينه حفاريدر )وزارت نفت 

، شرکت (راه ها و تونل هابراي حفاري )ترابري وزارت راه و هاي در کارگاه 
.مشغول به کار بشوندانرژي اتمي مترو و سازمان 

موقعيت شغلي




