
 بسمه تعالی

 

  گروه فيزيک زمينکارشناسی ارشد  1399-1400لی يسال تحص دوم مساليه شده در نيدروس ارا
 

 :جبرانیدروس 

 نام درس

تعدا

د 

 واحد

 شماره درس نام استاد شيگرا

فارغ ) زمين شناسی ساختاري

التحصيالن کارشناسی فيزيک 

 باشند(ملزم به اخذ اين درس می

3 
لرزه-گرانی سنجی -کژئوالکتري -يسژئومغناط

 شناسی
 620109201 آقاي دکتر يساقی

 

 :و اختياری تخصصیدروس 

 نام درس
تعداد 

 واحد
 شماره درس نام استاد ورودی -رشته

 دروس تخصصی

 620114301 آقاي دکتر نبی بيدهندي 98،99-لرزه شناسی 2 عمليات لرزه اي بازتابی

 620114201 آقاي دکتر هاشمی شاهدانی 98،99-لرزه شناسی 2 روش هاي لرزه اي در مهندسی

 620102201 آقاي دکتر غالمی 98،99-لرزه شناسی 2 تفسير داده هاي لرزه اي بازتابی

 620113401 آقاي دکتر غالمی 98،99-لرزه شناسی 2 پردازش داده هاي لرزه اي بازتابی

 620108201 آقاي دکتر نبی بيدهندي 98،99-ژئوالکتريک 2 چاه پيمايی

 620113701 آقاي دکتر قناتی 98،99-ژئوالکتريک  3 اکتشاف به روش مقاومت ويژه

 620121601 خانم  دکتر منتهائی 98،99 – ژئومغناطيس 3 2ژئومغناطيس 



 620121701 خانم دکتر حبيبيان 98،99 – ژئومغناطيس 2 اکتشاف به روش مغناطيسی

 EM 2 اکتشاف به روش
ژئوالکتريک و ژئومغناطيس 

-98،99 
 620114101 آقاي دکتر اسکوئی

 620115201 آقاي دکتر ابراهيم زاده اردستانی 98،99 –گرانی سنجی  3 اکتشاف به روش گرانی

 620121501 آقاي دکتر وطن خواه 98،99 –گرانی سنجی  2 مبانی کشند زمين

 98،97-کليه گرايشها 2 سمينار 

 یاساتيد گروه آموزش

پس از تعيين موضوع سمينار، فرم مربوطه تکميل و 

با تاييد مدير گروه آموزشی و معاون تحصيالت 

تکميلی موسسه به آموزش تحويل داده شود و 

همچنين نسبت به ثبت موضوع در سامانه جامع 

 آموزش اقدام شود.

620114501 

 98،97، 96-کليه گرايشها 6 (2پايان نامه )گروه 
يان نامه و ثبت درخواست فرايند تصويب پا

 در سامانه جامع آموزش 
622000202 

 دروس اختياري

 2 مبانی گرانی سنجی

ژئوالکتريک، ژئومغناطيس، لرزه 

 شناسی، زلزله شناسی

-98،99 
 620116801 آقاي  دکتر متولی عنبران

 3 لرزه شناسی

ژئوالکتريک، ژئومغناطيس، 

 سنجی، زلزله شناسیگرانی

-98،99 
 620107201 سياهکوهی آقاي دکتر

 2 1ژئومغناطيس 

ژئوالکتريک، گرانی سنجی، لرزه 

 شناسی، زلزله شناسی

-98،99 
 620120901 خانم دکتر حبيبيان دهکردي

 
 يکتحصيالت تکميلی موسسه ژئوفيز                                                                                                     


