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 2مهرنوش جواديو  1حسين معماريان

 

 

 

ي يپس از انقالب، و به دنبال بازگشا.  آغاز شد1313سيس دانشگاه تهران در سال أايران با تكشور آموزش دانشگاهي مهندسي معدن در  :چكيده

ه شد ئاي ارا  برنامه1376 در سال نهايت در  وبازنگري مهندسي معدن به صورتي متمركز در چند مرحله هاي آموزش، برنامه1362دانشگاهها در سال 

گذشت بيش از يك دهه از آخرين بازنگري برنامه آموزش اكتشاف معدن، كه همزمان با . شودكه هم اكنون نيز در دانشگاههاي كشور اجرا مي

هاي جديد كارشناسي   نياز مبرم به راه اندازي دوره،چنينم ه واج معدن در جهان بوده استو استخر در فناوريهاي اكتشاف چشمگيرتحوالت 

 اكتشاف بالياي طبيعي، بازنگري مجدد برنامه موجود را  و نفت، اكتشاف منابع آب زير زميني از جمله اكتشافهاي ديگر اكتشاف مهندسي در زمينه

. به اختصار مطالبي بيان شده استاستيهاي برنامه كنوني وزش مهندسي معدن در ايران و ك تاريخچه آم در خصوصمقاله حاضردر . ضروري ساخت

 منظور طراحي و در اين مقاله ساختار آن تشريح شده است، مهندسي اكتشاف به صورت يك دوره آموزشي بديندر برنامه آموزشي جديدي كه 

ب دروس تخصصي مناسب در سال چهارم قادر  دانشجويان با انتخارنامه جديددر ب. ه استمستقل، و نه گرايشي از مهندسي معدن، پيشنهاد شد

 . به اخذ مدرك كارشناسي نايل شوند)آبهاي زير زميني و بالياي طبيعيمعدن، نفت، (ي مهندسي اكتشاف  ها  يا خوشهخواهند بود در يكي از گرايشها

 

 
 

ف نفت، اكتشاف آبهاي كارشناسي مهندسي معدن، اكتشاف معدن، اكتشا:يهاي كليد واژه

 .ايران و زير زميني، اكتشاف بالياي طبيعي، آموزش مهندسي 
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 مقدمه .1

 از طرف وزارت 1382 كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن در ابتداي سال درسيبرنامه در بازنگري 

علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه تهران و از سوي دانشگاه تهران به دانشكده مهندسي معدن 

نحو زير  را بهاين امر بررسي به منظور  اقدامات انجام شده .دشده فني دانشگاه تهران ارجاع دانشك

 :توان خالصه كرد مي

اسي مهندسي اكتشاف  تهيه و تدوين تاريخچه فشرده آموزش كارشنبرايآوري اطالعات گرد •

 ؛معدن در ايران

هاي  معدن و ديگر زمينه و تك درسهاي مرتبط با اكتشاف درسيهاي  گردآوري كليه برنامه •

يب رسيده و در كشور اجرا شده كه تا اين تاريخ به تصو)نفت، آب و بالياي طبيعي(اكتشافي 

 ؛است

هم اكنون در كشورهاي  كه و سرفصلهاي دروس مرتبط با اكتشافهاي آموزشي   گردآوري برنامه •

 ؛شوند ه ميئپيشرفته ارا

 خصوصكارشناسي و كارشناسي ارشد اكتشاف در  و دانشجويان انداتخواهي از گروهي از اسنظر •

 ؛برنامه كنوني مهندسي اكتشاف معدننقاط قوت و ضعف 

به منظور   صاحبنظرانكارشناسي اكتشاف و ارسال آن برايبرنامه درسي تدوين ساختار جديد  •

 دريافت ديدگاههاي آنان؛

 كه در ديگر هيارسال سرفصلهاي هر يك از درسهاي موجود به همراه سرفصلهاي دروس مشاب •

 خصوصدر نظر خواهي از آنها  متخصص در هر درس و اندات اسبراي ،شوند ه ميئكشورها ارا

 ؛ محتواي دروس

كميته برنامه ريزي و سرفصلهاي هر يك از دروس به برنامه ها شامل ساختار  ه نهايي يافتهئارا •

 .اكتشاف و نهايي كردن آنهادرسي رشته 

ي برنامه آموزشي ايند طراحي و ساختار و محتوا صورت گرفته، فردر اين مقاله نتيجه بررسيهاي

اي از تاريخچه آموزش مهندسي معدن در  ين منظور، به دنبال بيان خالصهدب. ه استدش ه ئجديد ارا

 1376 سال مصوب ،)اكتشاف گرايش(معدن مهندسي كارشناسي آموزش كنوني برنامه ايران،

در ادامه، نتيجه بازنگري انجام شده و مشروح برنامه جديد .  است ارائه شده،شوراي عالي برنامه ريزي

 صورت تغييرات و نوآوريهايدر خصوص  در انتها نيز  ودوين شده براي آموزش اكتشاف معدن ارائهت

 . ه استشدگرفته در برنامه جديد بحث 
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 تاريخچه آموزش اكتشاف معدن. 2

 ، به خصوص گرايش اكتشاف، ايران كشوردن درمعرشته مهندسي پيشينه آموزش دانشگاهي درباره 

 ، تا اواسط دهه پنجاه1313 با تأسيس دانشگاه تهران در مهر ماه به اختصار بيان كرد كهتوان  مي

 ارائه كننده انحصاري آموزش مهندسي معدن در ايران بوده چند دههبه مدت شمسي، دانشكده فني 

 1344-45بدو تأسيس تا سال تحصيلي  زا فني معدن در دانشكدهرشته مهندسي طول آموزش . است

 با  مقطعي1344-45 بوده است، بنابراين، تا سال كارشناسي ارشد ارزش آن معادل چهار سال وبرابر 

 ].1[ در اين دانشكده وجود نداشته استعنوان كارشناسي مهندسي معدن

ج مواد معدني و تشاف و استخرا شامل اك برنامه درسي رشته معدن1316-17در سال تحصيلي 

در اين . شده است  به همان صورت اجرا مي1340-41اين برنامه تا سال تحصيلي .  بوده استنفت

 شامل سه گرايش استخراج معدن، زمين شناسي و مهندسي معدنرشته ال برنامة چهار ساله س

 .نام يافت تغيير عدها با تغييراتي به اكتشاف معدن بگرايش زمين شناسي.  نفت بوده استاستخراج

ر يافت و يك سال م واحدي تغيينظا فني به م آموزشي دانشكدهنظا، 1344-45از سال تحصيلي 

كارشناسي  سال تحصيل، مدرك 5 ترتيب كه دانشجويان پس از بدين ،به دوره دانشكده افزوده شد

ي كه به  اين امكان ايجاد شد تا كسانساله شدن دوره آموزشبا پنج. دكردن پيوسته را اخذ مي ارشد

سال چهار  ادامه تحصيل دهند، پس از  كارشناسي ارشدتوانستند تا مرحله اخذ درجه عللي نمي

 دروس  كارشناسي ارشددر اين برنامه در دوره.  فارغ التحصيل شوندكارشناسي با درجه تحصيل

ادامه  1355اجراي برنامه ياد شده تا سال . تخصصي اكتشاف و استخراج معدن از هم جدا شده بودند

 برنامه آموزشي ني دانشگاه تهراندر اين سال شوراي عمومي مهندسي معدن دانشكده ف. يافت

 با 1359 تا سال 1355امه از مهر ماه اين برن. جديدي را براي دوره كارشناسي به تصويب رساند

 ].1[شده است تغييرات مختصري اعمال مي

 مهندسان معدن پرداخت، پلي تكنيك تهران اولين دانشگاهي كه پس از دانشگاه تهران به تربيت

 اولين گروه دانشجويان كارشناسي اكتشاف از دانشگاه 1356در سال . بود) دانشگاه امير كبير كنوني(

اي ديگر نيز به تدريج آموزش هپس از انقالب اسالمي، دانشگاه. پلي تكنيك فارغ التحصيل شدند

 .هاي آموزشي خود افزودند ا به برنامه رخصوص گرايش اكتشاف  معدن و بهرشته مهندسي 

در اين . ههاي كشور به دليل انقالب فرهنگي تعطيل شدند، دانشگا1359-1362در فاصله سالهاي 

هاي بازنگري  د و همراه آن، گروهها و كميتهش شوراي انقالب فرهنگي تأسيس ، ستاد و سپسفاصله

 هيئت علمي  اعضايها عمدتاً كميتهاين اعضاي. ندهاي آموزشي دانشگاهها تشكيل شد برنامه

هاي آموزش   برنامههاي مربوط دانشگاهها بودند كه با همكاري نمايندگاني از صنعت و وزارتخانه

 . تدارك ديدندهاي مختلف مهندسي از جمله معدن جديدي را براي رشته
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 چهار ساله  كارشناسي جديدي براي دورهدرسي، برنامه 1362پس از بازگشايي دانشگاهها در سال 

به سه بخش دروس پايه، اصلي و تخصصي تقسيم  ها دروس اين برنامه. شد ارائه مهندسي معدن

، شدريزي شوراي عالي برنامه ريزي، كه به دنبال شوراي انقالب فرهنگي، متولي برنامه. شدند مي

 در سالهاي  ريزيامه مصوب شوراي عالي برنامهبرن. برنامه كارشناسي قبلي را مورد بازنگري قرار داد

 مصوب دهه شصت مورد بازنگري قرار درسي برنامه 1376در سال . شده است  اجرا مي69-1365

وع و جديدي در زمينه مهندسي معدن گرايشهاي اكتشاف و  متندرسيهاي  گرفت و در كنار آن برنامه

 ].2[ها عمدتاً امروزه نيز در حال اجرا هستند اين برنامه.  شداجرا استخراج

ريزي در  مصوب شوراي عالي برنامهتشاف معدنكنوني كارشناسي مهندسي اكدرسي برنامه 

توسط گروه فني و طرح پيشنهادي آن  كه  است8/4/1376 و سومين جلسه مورخ سيصد و چهل

هاي آموزش عالي   اين دوره آموزشي يكي از مجموعه.ريزي تهيه شده استبرنامه عاليشوراي مهندسي

هاي اكتشافي روشكارگيري  هسي معدن است و هدف آن تربيت كارشناسان براي بدر زمينه مهند

منظور كشف آنوماليها، تعيين نوع و شكل كانسار، محاسبه ذخيره، ارزيابي اقتصادي و   گوناگون به

ريزيهاي   سال و برنامهچهارطول دوره آموزشي . آرايي ماده معدني است بررسي مسائل استخراج و كانه

 دو ، پروژه وعالوه بر دروس نظري و عملي، كارگاه.  سازماندهي شده استنيمسال هشت در درسي آن

تعداد دروس اين دوره . در برنامه وجود دارد ماه نيز 5/1يك به مدت  دوره كارآموزي يك واحدي هر

 ساعت و 17براي هر واحد نظري .  استحد كارآموزيا و2 ، به همراه141، تعداد واحدهاي درسي 63

 واحد 2 احتساب دون ساعت ب2771 طول آموزش دوره . ساعت در نظر گرفته شده است34ملي ع

 درصد و 68در اين دوره آموزشي فعاليتهاي نظري .  است، واحد كارگاه و پروژه4كارآموزي و 

 ].2 [ است را به خود اختصاص داده درصد زمان آموزش32فعاليتهاي عملي 

 

  كاستيهاي برنامه كنوني. 3

توان  ي و كيفي ميرا از دو ديدگاه كم) گرايش اكتشاف(تيهاي عمده آموزش مهندسي معدنكاس

، آموزش كارشناسي )1385سال (اي بازنگري جاري هبررسيدادن در زمان انجام . دكربررسي 

. شده است  واحد دانشگاه آزاد ارائه مي13 دانشگاه دولتي و 19در ) گرايش اكتشاف(مهندسي معدن 

 نفر بوده 68طور متوسط   گرايش اكتشاف در طول چند سال گذشته ساليانه به آموختگان  دانشتعداد

ان آموختگ نشان داده است كه تعداد دانش،]4  و3[بررسيهايي كه در اين زمينه انجام گرفته . است

مراتب بيش از   هاي دانشگاهي به  همانند بسياري ديگر از رشته)گرايش اكتشاف(كارشناسي معدن 

 مراكز عرضه كننده آموزش معدن نيزاز سوي ديگر، تعداد . ت جذب بازار كار در اين زمينه استقدر

آموزش اكتشاف معدن، كه دروس مختلف آن نياز . در مقايسه با ديگر كشورها به مراتب بيشتر است

اسب تجهيزات خاص دارد، در حال حاضر، گاه در مراكزي با امكانات نامن به آزمايشگاهها و وسايل و
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رسد كه با تجميع برخي از اين مراكز بتوان به تعداد كمتري مراكز آموزشي  به نظر مي. شود عرضه مي

 ].6  و5[ دست يافت داراي قدرت رقابت در بازار جهانيبا توانايي بيشتر و 

در سالهاي اوليه پس از انقالب تدوين ) گرايش اكتشاف( كارشناسي مهندسي معدن درسيبرنامه 

 گرچه اين برنامه چند سال بعد بار ديگر مورد بازنگري قرار گرفت و نسخه اصالح شده آن .شده است

 عرضه شد، ولي با توجه به پيشرفتهايي كه در دهه اخير در زمينه اكتشاف مواد معدني 1376در سال 

خصوص با توجه به نيازهاي جديدي كه در سطح ملي  صورت گرفته است، بازنگري مجدد برنامه به

 .، ضروري تشخيص داده شد استرح شدهمط

گذرد، آشكار   كاستيهاي برنامه موجود را كه حدود يك دهه از اجراي آن ميبررسيهاي انجام شده

با . دكر بررسي ،درسيتوان در دو محدوده محتواي دروس و ساختار برنامه  اين كمبودها را مي. ساخت

، كه )گرايش اكتشاف(مهندسي معدن مرور سرفصلهاي دروس برنامه كنوني آموزش كارشناسي 

 :، مشخص شد كه]1[جزئيات آن در گزارش اين بررسيها آمده است

 ؛را ندارندفصلهاي مصوب   سربرخي از دروس •

 اند؛فصلهاي ديگر دروس با درجات مختلفي از جزئيات تدوين شده سر •

 ؛هستند هدف و مراجع اصلي بدونكليه دروس مصوب  •

 اند؛ برخي از دروس نامناسبهمه يا قسمتي از سرفصلهاي  •

 اند؛ كلي زايد و نامناسب به طور،برخي از دروس، كه بيشتر جنبه تشريحي و كيفي دارند •

• ي يا محاسباتي و بهينه سازي دارند، در برنامه نياز به ارائة برخي دروس، كه بيشتر جنبه كم

 .وجود دارد

ه بخشهايي از دروس اصلي برنامه آموزش به اين نكته نيز توجه داشت كبايد ياد شده در كنار موارد 

 اه در گروههاي زمين شناسي دانشگاهاي داراي عمق و گسترش بيشترهاكتشاف هم اكنون با سرفصل

شده است كه داراي محتواي  تأكيد  در بازنگري برنامه بيشتر بر عرضه دروسي،رو از اين. شود عرضه مي

از سوي ديگر، عنوان و ساختار كنوني برنامه  .اندف و مستقيماً داراي كاربرد در صنعت اكتشامهندسي

وجود آورده است كه از آن جمله   مشكالت چندي را به) گرايش اكتشاف(كارشناسي مهندسي معدن

 ]:1[موارد زير اشاره كرد  توان به مي

ان  عنو باه آنهائكتشاف كه اراهاي ديگر ا هاي كارشناسي در زمينه اندازي دورهنياز مبرم به راه •

 ؛با مشكالتي همراه خواهد بود اكتشاف معدن

هاي كارشناسي ارشد  اندازي دورهگسترش فعاليتهاي باالدستي نفت در سطح كشور و راه •

 .اكتشاف نفت، ضرورت راه اندازي دوره كارشناسي آن را بيش از پيش روشن ساخته است

 ؛يستيد صنعت نفت نيأصورت گرايشي از اكتشاف معدن مورد ت   راه اندازي اين دوره به
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 كه به شدت مورد نياز وزارت نيرو و هندسي اكتشاف منابع آب زير زميني دوره كارشناسي منبود •

 ؛پذير نيست   عنوان مهندسي اكتشاف معدن امكانبا آب كشور است و راه اندازي آن صنعت

است،  كشور مستعد مخاطرات طبيعي دنيا اعالم شده 10 ايران يكي از  كشوربا وجود آنكه •

ه نشده ئعي از ديدگاه مهندسي در كشور ارا تاكنون آموزش اكتشاف بالياي طبي،متأسفانه

پذير    عنوان اكتشاف معدن امكان باراه اندازي احتمالي اين دوره و موارد مشابه نيز .است

 .نيست

 كه آموزش كارشناسي  استرسد كه زمان آن فرا رسيده به نظر ميمذكور با توجه به موارد 

 و نه به صورت يك گرايش از مهندسي معدن، تدوين و ،صورت يك دوره مستقل   ندسي اكتشاف بهمه

 . تواند داراي چند گرايش يا خوشه مختلف باشد ضرورت مي  اين دوره آموزشي خود به. عرضه شود

 

 اهداف بازنگري. 4

خواهي از ، با نظردنبال آگاهي از نقاط قوت و ضعف برنامه كنوني آموزش اكتشاف معدن كشور  به

هاي آموزشي مشابه در   و دانشجويان اكتشاف و مقايسه آن با وضعيت برنامهتادانتعدادي از اس

 مشورت با صاحبنظران ،و همچنين) 1جدول(تعدادي از كشورهاي داراي فعاليت پيشرفته معدني 

در ) ايش اكتشافگر(صنعت و دانشگاه، اهداف ويژه بازنگري برنامه و دروس آموزش مهندسي معدن 

هاي آموزش كارشناسي   عالوه بر اهداف عمومي برنامهاين اهداف. نحو زير تدوين شد  ايران به

 آمريكا پيشنهاد ABET كانادا يا CEAB همچون سسات ارزيابي جهانيؤ كه توسط ممهندسي است

 :]7[شده است

 

 كاربردي بودن و توسعه دهنده مهارتها و قابليتهاي مهندسي؛ •

 ي و محاسباتي و كمتر توصيفي و كيفي بودن؛مكان كمتا حد ا •

 شود؛  هم اكنون در كشورهاي پيشرفته تدريس ميقابل مقايسه با آنچه •

 هاي اكتشافي؛ تأمين كننده نيازهاي صنعت كشور در زمينه •

 عدم همپوشاني هدف و سرفصلهاي دروس پيشنهادي با يكديگر؛ •

 شور؛قابل اجرا بودن در شرايط و امكانات موجود ك •

 .المللي  موفقيت در ارزيابي آتي برنامه در سطح بينبرايي مناسب اداراي ساختار و محتو •

 

ريزي آموزش مهندسي جديد در   ديده مي شود، هر برنامهياد شدهكه در بند آخر اهداف  همچنان

در ]. 8 و 7[سسات و مراكز ارزيابي جهاني باشد ؤمهاي تجويز شده توسط   برنامهكشور بايد همخوان با
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، مالكهاي )ABET(سسه ارزيابي آموزش مهندسي آمريكا ؤ توسط م2009سند منتشر شده در سال 

 : ]9 و 7[است ه شدهئنحو زير ارا   بهنامه آموزش كارشناسي مهندسي معدنخاص بر

 احتمال، توانايي كاربرد رياضيات توسط معادالت ديفرانسيل، فيزيك، شيمي عمومي و آمار و •

 شود؛  ل معدني مطرح ميئه در كاربرد مسااي كبه گونه

دانش پايه در علوم زمين شامل توصيف كانسارها، زمين شناسي فيزيكي، زمين شناسي  •

 ا؛ هساختاري يا مهندسي، شناسايي و تعيين ويژگيهاي كانيها و سنگ

كارايي در استاتيك، ديناميك، مقاومت مصالح، مكانيك سياالت، ترموديناميك و مدارهاي  •

 ريكي؛ الكت

 شامل روشهاي بط با معدنكاري سطحي و زير زمينيكارايي در موضوعات مهندسي مرت •

ل زيست ئمكانيك سنگ، ايمني و بهداشت، مسامعدنكاري، برنامه ريزي و طراحي، نگهداري و 

 محيطي و تهويه؛

 يا كانيها وريرآف د،موا بررسي سنگ، خردايش مثل مهندسي ديگر موضوعات در كارايي •

  ؛معدني و تعيين ذخيره منابع معدني متناسب با اهداف برنامهارزيابي  برداري،نقشه گ،سنزغال

 مفاهيم زمين شناسي، مكانيك سنگ،  خصوصي كه ايجاد مهارت درعمليات آزمايشگاهي كاف •

 . بشودمنجر ر موضوعات مرتبط با اهداف برنامهتهويه معدن و ديگ

طور عام و   اي آموزش كارشناسي مهندسي معدن به برمذكور مالكهاي ،شودكه ديده مي همچنان

در بازنگري حاضر كوشش شده است تا برنامه تدوين . نه آموزش اكتشاف معدن پيشنهاد شده است

 .  را، كه مرتبط با اكتشاف معدن است، پوشش دهدياد شدهشده بخشهايي از موارد 

 

 ]13  و12، 11، 10[ فهرست دانشگاههاي خارجي مورد بررسي :1جدول 

  دانشگاه كشور

 آريزونا، آيداهو، استنفورد، مدرسه معدني كلورادو آمريكا

 كوئينزلند، نيوساوت ولز، ولونگونگ استراليا

 كمبريج، ليدز، ناتينگهام انگلستان

 آلبرتا، بريتيش كلمبيا، تورنتو، كوئينز، مك گيل كانادا

 

 عنوان كارشناسي مهندسي معدن  باور مااي مشابه آنچه در كش بررسي حاضر نشان داد كه برنامه

كشور ما داراي ذخاير . اي ديگر كشورها رايج نيستهشود، در دانشگاه عرضه مي) گرايش اكتشاف(

 از آنها تاكنون زير پوشش اكتشاف ايعمده بخش ،زيادي از مواد معدني متنوع است كه متأسفانه

افزايد و مواد معدني الزم براي  ثروت ملي كشور مياكتشاف بايسته اين مواد به . اند مناسب قرار نگرفته
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  نياز به تا سالها كهرسدمي نظر  به ،ور از اين. آورد گردش بسياري از صنايع كشور را فراهم مي

 .دانش آموختگان اكتشاف در كشور احساس شود

 

 برنامه پيشنهادي آموزش كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن. 5

طور خالصه    بهي برنامه پيشنهادي جديدا محتو،مشخصات كلي و سپس باره در ابتدا در اين قسمت

 .مطالبي بيان شده است

 

 مشخصات كلي . 1. 5

 عالي در زمينه مهندسي اكتشاف است و هدف آن تربيت هاي آموزش اين برنامه يكي از مجموعه

، تعيين نوع و شكل منظور كشف آنوماليها  ي اكتشافي گوناگون بهروشهاكارگيري  كارشناسان براي به

ل استخراج و كانه آرايي ماده معدني ئره، ارزيابي اقتصادي و بررسي مساتوده كانسار، محاسبه ذخي

است و دروس آن تركيبي از دروس عمومي، دروس علوم پايه، فنون مهندسي و دروس تخصصي 

 ).2جدول (اكتشاف معدن است 

 

 ]1[تشاف معدن  توزيع واحدهاي درسي كارشناسي مهندسي اك:2جدول 

 

   واحد21 دروس عمومي •

   واحد31 دروس علوم پايه •

   واحد47 دروس اصلي •

   واحد34 پروژه+ دروس تخصصي •

   واحد2 كارآموزي •

   واحد6 دروس اختياري •

  واحد141 جمع

 

عالوه بر درس .  ترم برنامه ريزي شده استهشت سال و برنامه درسي آن در چهارطول اين دوره 

طول هر .  ماه نيز در اين دوره وجود دارد5/1و دوره كارآموزي يك واحدي هر يك به مدت پروژه، د

 32 ساعت و هر واحد عملي و آزمايشگاهي 16مدت هر واحد نظري .  هفته آموزش كامل است17ترم 

 .گيرد ربط انجام مي كارآموزي در واحدهاي ذي. ساعت در ترم است

 :اييها و مهارتهاي زير خواهند بود اين دوره داراي تواندانش آموختگان

 ؛گيري از اطالعات زمين شناسي و معدنيگردآوري، ساماندهي و بهره •
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ترين روش اكتشافي با استفاده از اطالعات فني و علمي مربوط به ناحيه مورد  تعيين مناسب •

 ؛اكتشاف

 ؛ري و ژئوتكنيكيژئوفيزيكي، ژئوشيميايي، حفا(طراحي شبكه بهينه اكتشافي  •

ادي،  يا انديسهاي اكتشافي با توجه به ماهيت آنها و عوامل اقتصترين آنوماليها بخشاب اميدانتخ •

ي، دسترسي به خدمات صنعتي، محورهاي اصلي حمل و نقل و يكانه آرا(امكانات معدنكاري 

 ؛ بعديمراحلبراي ادامه ) بازار مصرف

  منظور انتخاب مناطق و انديسهاي انتخاب شده به طراحي شبكه اكتشاف تفصيلي آنومالي •

 ؛اي مقدماتيهاميد بخش براي حفاري

 ؛طراحي شبكه حفاريهاي پيشرفته •

 ؛يره كانسار و ارزيابي اقتصادي آنمحاسبه پارامترهاي مبنا، عيار، ذخ •

 مشخص كردن به منظورگيري از اطالعات به دست آمده در خالل عمليات استخراجي  بهره •

 .ه كانساربيشتر پارامترهاي مبنا، عيار و ذخير

 

  ساختار برنامه پيشنهادي.2. 5

 آمار توزيع دروس برنامه پيشنهادي آموزش كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن نشان 3در جدول 

ترتيب دروس عمومي، پايه، اصلي و تخصصي برنامه    نيز به7 و 6، 5، 4 هاي در جدول. داده شده است

ياري در نظر گرفته شده براي اين برنامه   نيز دروس اخت8جدول در . پيشنهادي عرضه شده است

 برنامه درسي پيشنهادي دوره چهارساله كارشناسي مهندسي 9در جدول . داده شده استنشان 

ي دروس اين ابراي نشان دادن الگوي تهيه محتو. به تفكيك نيمسال عرضه شده است اكتشاف معدن

 ]. 1[ آورده شده است"ان سنجيمطالعات مك" يك نمونه درس  طراحي شده 10برنامه در جدول 
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  آمار توزيع دروس برنامه پيشنهادي دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن: 3جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * دروس عمومي دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:4جدول 

 تعداد ساعات تعداد واحد
 نام درس رديف

 جمع عملي نظري جمع عملي نظري
 نياز پيش

 - 32 - 32 2 - 2 1 معارف اسالمي 1

 - 32 - 32 2 - 2 2  معارف اسالمي 2

 - 32 - 32 2 - 2 اخالق و تربيت اسالمي 3

4 
هـاي    و ريشـه    انقالب اسالمي 

 آن
2 - 2 32 - 32 - 

 - 32 - 32 2 - 2 تاريخ اسالم 5

6 
ــ( متــون اســالمي ه آمــوزش ب

 )زبان عربي
2 - 2 32 - 32 - 

 - 48 - 48 3 - 3 فارسي 7

 - 48 - 48 3 - 3 زبان خارجي 8

 - 32 32 - 1 1 - 1 تربيت بدني 9

 - 32 32 - 1 1 - 2 تربيت بدني 10

 - 16 - 16 1 - 1 تنظيم خانواده 11

  368 64 304 21 2 19 جمع كل

 .استكليه دروس عمومي بدون تغييرات از برنامه مصوب برداشت شده و مورد بازنگري قرار نگرفته * 

 

 تعداد تعداد واحد اعتس

 درس نظري عملي نظري عملي
 نوع درس

 عمومي 11 19 2 304 64

 پايه 13 27 4 432 128

 اصلي 23 34 13 544 416

 تخصصي 14 26 5 432 192

 اختياري 3 6 - 96 -

 پروژه 1 - 3 - -

 كارآموزي 2 - 2 - -

 جمع 67 112 29 1808 800

 جمع كل 67  141 2608

  درصد79 اي نظريهفعاليت  درصد21فعاليتهاي عملي 

 به كار عملي داردگذراندن واحد پروژه نياز : مالحظات
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 * دروس پايه دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:5جدول 

 

 تعداد ساعات تعداد واحد
 سنام در رديف

 جمع عملي نظري جمع عملي ينظر
 پيشنياز

 - 48 - 48 3 - 3 1رياضي  1

 1رياضي  48 - 48 3 - 3 2رياضي  2

 2رياضي  48 - 48 3 - 3 معادالت ديفرانسيل 3

 48 - 48 3 - 3 آمار و احتماالت مهندسي 4
معادالت 

 ديفرانسيل

 48 - 48 3 - 3 برنامه نويسي كامپيوتر 5
معادالت 

 ديفرانسيل

 - 64 32 32 3 1 2 1يزيك ف 6

 - 48 - 48 3 - 3 2فيزيك  7

 - 32 32 - 1 1 - 1آزمايشگاه فيزيك  8

 - 32 32 - 1 1 - 2آزمايشگاه فيزيك  9

 - 32 - 32 2 - 2 محاسبات عددي 10

 - 48 - 48 3 - 3 عمومي شيمي 11

 - 32 32 - 1 1 - عمومي آزمايشگاه شيمي 12

 32 - 32 2 - 2 شيمي فيزيك 13

شيمي 

عمومي، 

 1فيزيك 

  560 128 432 31 4 27 جمع كل

 فيزيك، كه در حيطه تخصصي مهندسي اكتشاف معدن نيستند، بدون تغييرات     و  شيمي يكليه دروس پايه به استثنا    * 

 .نده ا برنامه مصوب قبلي برداشت شده و مورد بازنگري محتوايي قرار نگرفتاز
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  دروس اصلي دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:6جدول 

 تعداد ساعات تعداد واحد
 نام درس رديف

 جمع عملي نظري جمع عملي نظري
 پيشنياز

 - 32 32 - 1 1 - *نقشه كشي صنعتي 1

 1رياضي  32 - 32 2 - 2 *استاتيك 2

 استاتيك 32 - 32 2 - 2 *ديناميك 3

 استاتيك 32 - 32 2 - 2 *مقاومت مصالح 4

 ديناميك 32 - 32 2 - 2 *مكانيك سياالت 5

 2رياضي  64 32 32 3 1 2 *�نقشه برداري 6

 ندارد 64 32 32 3 1 2 زمين شناسي فيزيكي 7

 ندارد 48 32 16 2 1 1 1كاني شناسي توصيفي  8

 شيمي عمومي 48 32 16 2 1 1 2كاني شناسي توصيفي  9

1كاني شناسي توصيفي  48 32 16 2 1 1 كاني شناسي نوري 10  

 كاني شناسي نوري 48 32 16 2 1 1 1سنگ شناسي  11

 كاني شناسي نوري 48 32 16 2 1 1 2سنگ شناسي  12

 مقاومت مصالح 32 - 32 2 - 2 ژئوتكنيك 13

 32 - 32 2 - 2 زمين آمار 14
آمار و احتماالت 

 مهندسي

 32 - 32 2 - 2 آبهاي زير زميني 15
مكانيك سياالت، 

 شناسي فيزيكي زمين

 64 32 32 3 1 2 زمين شناسي ساختاري 16
زمين شناسي فيزيكي، 

 2سنگ شناسي 

 مكانيك سياالت 32 0 32 2 - 2 مباني حفاري 17

 تاريزمين شناسي ساخ 48 32 16 2 1 1 دور سنجي 18

19 
ــات جغرافيــايي    ــامانه اطالع س

(GIS) 
 دورسنجي 48 32 16 2 1 1

 زمين شناسي ساختاري 32 32 - 1 1 - 1برداشت زمين شناسي  20

 1برداشت زمين شناسي  32 32 - 1 1 - 2برداشت زمين شناسي  21

 زمين شناسي ساختاري 32 - 32 2 - 2 زمين شناسي ايران 22

 زمين شناسي فيزيكي 48 - 48 3 - 3 اصول استخراج معدن 23

  960 416 544 47 13 34 جمع كل

.  در نظر گرفته شده استس مربوط فعاليتهاي عملي هر درس به صورت يك واحد عملي همراه درمذكور در برنامه �

توانند عمليات هر درس را به طور جداگانه و به صورت درس داراي شماره مستقل ارائه  دانشگاههاي مجري اين برنامه مي

 .تنها شرط پيشنهادي، ارائه همزمان بخشهاي نظري و عملي هر درس در يك نيمسال است. دهند

شاف معدن نيستند، بدون تغييرات از برنامه مصـوب قبلـي        دروس مشخص شده، كه در حيطه تخصصي مهندسي اكت        * 

 .نده ابرداشت شده و مورد بازنگري محتوايي قرار نگرفت
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  دروس تخصصي دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:7جدول 

ف تعداد ساعات تعداد واحد
ردي

 

 نام درس
 جمع عملي نظري جمع عملي نظري

 پيشنياز

 32 - 32 2 1 1 تجزيه مواد معدني 1
شيمي عمومي، 

 فيزيك شيمي

 نقشه برداري 48 32 16 2 1 1 نقشه برداري معدني 2

 64 32 32 3 1 2 مكانيك سنگ 3
مقاومت مصالح، 

 1شناسي  سنگ

 64 32 32 3 1 2 مباني كانه آرايي 4
كاني شناسي توصيفي 

 ، مكانيك سياالت1

 ختاريزمين شناسي سا 32 - 32 2 - 2 زلزله شناسي مهندسي 5

 - 64 32 32 3 1 2 زمين شناسي اقتصادي 6

 32 - 32 2 - 2 1ژئوشيمي اكتشافي  7
زمين شناسي اقتصادي، 

 آمار و احتمال مهندسي

 1ژئوشيمي اكتشافي  32 - 32 2 - 2 2ژئوشيمي اكتشافي  8

 32 - 32 2 - 2 ارزيابي ذخاير معدني 9
زمين شناسي اقتصادي، 

 آمار و احتمال مهندسي

 32 - 32 2 - 2 اقتصاد معدن 10

آمار و احتمال 

مهندسي، زمين شناسي 

 اقتصادي

 32 - 32 2 - 2 1ژئوفيزيك اكتشافي  11

زمين شناسي 

ساختاري، زلزله شناسي 

 مهندسي

 32 - 32 2 - 2 2ژئوفيزيك اكتشافي  12
، 2فيزيك 

 1اكتشافي  ژئوفيزيك

 32 - 32 2 - 2 چاه پيمايي 13
 ،1ژئوفيزيك اكتشافي 

 مباني حفاري

 32 - 32 2 - 2 مطالعات امكان سنجي 14
اقتصاد معدن، ارزيابي 

 ذخاير معدني

15 
هاي  برداشت داده

 اكتشافي
- 1 1 - 32 32 

زمين شناسي 

 90ساختاري، گذراندن 

 واحد

  واحد100گذراندن  32 32 - 1 1 - كارآموزي 16

  624 192 432 33 7 26 جمع كل

 

 

 



  كارشناسي مهندسي اكتشاف معدندرسيبازنگري برنامه  
 

64

 

 

 * دروس اختياري دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:8جدول 

 

 تعداد ساعات تعداد واحد
 نام درس رديف

 جمع عملي نظري جمع عملي نظري
 پيشنياز

 1شناسي  زبان عمومي، سنگ 32 - 32 2 - 2 زبان تخصصي 1

2 
كاربرد مواد 

 معدني
2 - 2 32 - 32 - 

3 
زمين شناسي 

 نفت
3 - 3 48 - 48 

زمين شناسي ساختاري، زمين 

 شناسي ايران

 32 - 32 2 - 2 مصالح ساختماني 4
شناسي  مقاومت مصالح، زمين

 1فيزيكي، سنگ شناسي 

5 
مديريت ايمني و 

 بهداشت در معادن
2 - 2 32 - 32 - 

6 
خطرهاي زمين 

 شناختي
 دورسنجي 64 32 32 3 1 2

7 
 و معدنكاري

 محيط زيست
 اصول استخراج معادن 32 - 32 2 - 2

 - 32 - 32 2 - 2 حرفه مهندسي 8

 معادالت ديفرانسيل 32 - 32 2 - 2 پژوهش عملياتي 9

  336 32 304 20 1 19 جمع كل

 .ختياري ارائه شده در جدول را بگذراند واحد از دروس ا6 ددانشجو باي

 
دروس :  شود مييا به صالحديد استاد راهنما از يكي از حالتهاي زير انتخاب 8 از بين دروس جدول دروس اختياري •

هاي دانشكده  اجباري برنامه كارشناسي استخراج، دروس كارشناسي ارشد، دروس كارشناسي يكي ديگر از رشته

 .شود جدول اضافه مياين  كه توسط گروه آموزشي به فني، دروس احتمالي ديگر
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   برنامه درسي پيشنهادي دوره چهارساله كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:9جدول 

 نيمسال اول سال
تعداد 

 واحد
 نيمسال دوم

تعداد 

 واحد

 

 

 اول

 

 

 1 معارف اسالمي -

 1 تربيت بدني -

 1 رياضي -

 1فيزيك  -

 1آزمايشگاه فيزيك  -

 عمومي شيمي -

 عمومي آزمايشگاه شيمي -

  زمين شناسي فيزيكي-

  نقشه كشي صنعتي-

2 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

 2 معارف اسالمي -

  اخالق و تربيت اسالمي-

 2رياضي  -

 2فيزيك  -

 2 آزمايشگاه فيزيك -

  شيمي فيزيك-

  استاتيك-

 1 كاني شناسي توصيفي -

2 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

 

 17 جمع 18 جمع 

 

 

 دوم

 

 

 زبان خارجي -

 معادالت ديفرانسيل -

  ديناميك-

  مقاومت مصالح-

  نقشه برداري-

 2 كاني شناسي توصيفي -

  كاني شناسي نوري-

  تجزيه مواد معدني-

3 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

 تاريخ اسالم -

 آمار و احتماالت مهندسي -

 برنامه نويسي كامپيوتر -

  مكانيك سياالت-

 1 سنگ شناسي -

  ژئوتكنيك-

 ه برداري معدني نقش-

 هاي اكتشافي  برداشت داده-

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

 17 جمع 18 جمع 

 

 

 سوم

 

 

 محاسبات عددي -

 2 سنگ شناسي -

 اي زير زمينيه آب-

  مكانيك سنگ-

  زمين شناسي ساختاري-

  مباني حفاري-

  مباني كانه آرايي-

  اختياري-

2 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

 )زبان عربيه آموزش ب(  متون اسالمي -

  دور سنجي-

  زمين آمار-

  زمين شناسي ايران-

  زلزله شناسي مهندسي-

  زمين شناسي اقتصادي-

 1 برداشت زمين شناسي -

  اختياري-

 )تابستان( كارآموزي -

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

 18                                      جمع 19 جمع 

 

 

 چهارم

 

 

 

 2 تربيت بدني -

 هاي آن ريشهو   انقالب اسالمي -

 1 ژئوشيمي اكتشافي -

- GIS 

  ارزيابي ذخاير معدني-

  اقتصاد معدن-

 1 ژئوفيزيك اكتشافي -

  اصول استخراج معدن-

 2 برداشت زمين شناسي -

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

  تنظيم خانواده-

 فارسي -

  پروژه كارشناسي-

 2 ژئوشيمي اكتشافي -

  مطالعات امكان سنجي-

 2 ژئوفيزيك اكتشافي -

  چاه پيمايي-

  اختياري-

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 17 جمع 17 جمع 

  واحد141: جمع كل
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  نمونه اي از درسهاي طراحي شده براي دوره كارشناسي مهندسي اكتشاف معدن:10جدول 

 مطالعات امكان سنجي

(Feasibility Studies) 
 ، تخصصي)نظري (2: تعداد واحد

  معدنياقتصاد معدن، ارزيابي ذخاير: پيشنياز

هاي مختلف زمين شناسي، معدني،  هاي معدني بر اساس جنبه ارزيابي پروژهروشهاي آشناكردن دانشجويان با : هدف

 . تصميم گيريهاي اقتصاديبراي  متالورژيكي و مالي

 سرفصلها
 هاي عمومي ارزيابي پروژه مقدمه و جنبه −

 :ويژگيهاي صنعت معدن از ديدگاه اقتصادي
 ويژگيهاي اقتصادي  −
  عرضه و تقاضا بر سرمايه گذاري معدنيهايثرا −

 : امكان سنجيهاييندافر −
 تعريف و اصول −

 سنجي  مراحل امكان −

 :اصول تخمين ذخيره
 اي تخمين كالسيكهروش −
 روشهاي تخمين زمين آماري −
 طبقه بندي ذخاير و منابع معدني −
 مفهوم عيار حد و كاربردهاي آن −
 ها ها و تخمين هزينه ساختار هزينه −
 زش و مالكهاي ارزش اقتصادي كاني سازيمفهوم ار −
 مفاهيم ارزش زماني، هزينه سرمايه، پول ثابت و پول جاري −
 

 :روشهاي ارزيابي اقتصادي
 روشهاي مبتني بر جريان نقدينگي −
 روشهاي مبتني بر جريان نقدينگي تنزيل شده −
 :ارزيابي اقتصادي در فضاي عدم قطعيت −
 عدني آن در سرمايه گذاريهاي مهايريسك و اثر −
 آناليز حساسيت −

 مراجع
  انتشارات دانشگاه تهران،، مديريت خطا و ريسك در اكتشاف1382, حسني پاك، علي اصغر. 1
  انتشارات دانشگاه تهران،، تحليل دادههاي اكتشافي1380, حسني پاك، علي اصغر. 2
  انتشارات دانشگاه تهران،ههاي اكتشافيژ، طراحي پرو1385, حسني پاك، علي اصغر. 3

1. Annels, A.E., Mineral Deposit Evaluation, Chapman and Hall, 1991. 
2. Gentry, D.W. and O’niell, T.J., Mine Investment Analysis, SME, 1984. 
3. Alastair j. Sinclair, Garston H., Applied Mineral Inventory Estimation, Cambridge   
 University Press, 2002. 
4. Wellmer, Friedrich-Wilhelm, Economic Evaluation in Exploration, Springer-Verlag, 
Germany, 1989. 
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  برنامة پيشنهادييامحتوساختار و خصوص بحث در . 6

توان به دو گروه ساختار برنامه و   تغييرات و اصالحات صورت گرفته در فرايند اين بازنگري را مي

طور خالصه مورد بحث قرارگرفته    از اين تغييرات بهبخشهايدر ادامه .  كردمحتواي دروس آن تقسيم

 .است

 

 ساختار برنامه. 1. 6

نيازهاي دروس، كارآموزيها و پروژه كارشناسي از جمله مواردي چون عنوان برنامه آموزشي، پيش

 .گيرد نكاتي هستند كه در اين قسمت مورد بحث قرار مي

، و پيشتر به آن  است مقابله با مشكالتي كه عنوان كنوني برنامه ايجاد كردهمنظور   به: عنوان برنامه

 به ")گرايش اكتشاف(كارشناسي مهندسي معدن "اشاره شد، پيشنهاد شد كه عنوان دوره از 

اي تازه و مورد نياز هاندازي گرايش امكان راه،ين ترتيبدب. اسي مهندسي اكتشاف تغيير يابدكارشن

گرايشهايي كه در حال حاضر در زمينه كارشناسي . شود ي متنوع اكتشافي فراهم ميها كشور در زمينه

 :ند ازا عبارت،شوند مهندسي اكتشاف پيشنهاد مي

 مهندسي اكتشاف معدن •

 مهندسي اكتشاف نفت •

 مهندسي آبهاي زير زميني •

 مهندسي مخاطرات طبيعي •

اف براي همه گرايشها مشترك ش دروس سه سال اول دوره مهندسي اكت،در برنامة پيشنهادي جديد

 و سال آخر به دروس تخصصي ] دو سال دروس پايه و اصلي مهندسيسال دروس عمومي و يك[است

 واحد از دروس سال چهارم براي 30حدود . گرايشهاي مختلف مهندسي اكتشاف اختصاص يافته است

وس نيز براي در واحد 6 در اين برنامه. ظر گرفته شده است در نطدروس اجباري گرايش مربو

 يا از بين دروس اد راهنما از سبد دروس اختياري كه با نظر استاختياري در نظر گرفته شده است

 . شوند  انتخاب ميي ديگر و حتي دروس كارشناسي ارشداجباري گرايشها

 يكي ديگر از مشكالت ساختاري موجود در رخي از دروسنيازهاي ب  زنجير طوالني پيش:ها نياز پيش

 درس قبلي را 8 دانشجو بايد 2 براي گذراندن درس ژئوشيمي اكتشافي راي مثال،ب. ه فعلي استبرنام

براي رفع اين مشكل كوشش شده است تا در برنامه پيشنهادي زنجير دروس . با موفقيت گذرانده باشد

 . پيش نياز تا حد امكان كوتاه شود

 300اف بايد دو كارآموزي هر يك به مدت ، دانشجويان اكتش1376 بر طبق برنامه مصوب :كارآموزيها

 راهنماي انداتدر طي يك نظرخواهي كه از دانشجويان و اس. ساعت را در دو تابستان متوالي بگذرانند
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عمل آمد، مشخص شد   م كنوني كارآموزي دانشجويان معدن بهنظاكاستيهاي خصوص كارآموزيها در 

اي دولتي و دانشگاه هكارآموزي تابستاني از دانشگاهكه عوامل متعددي از جمله تعداد زياد متقاضيان 

 كنترل نبود سيستمي و راهنمايي كارآموزي دانشجويان و سرپرست  آزاد، عدم رغبت مراكز معدني به

اين در حالي است . شدت پايين آورده است  ثر كارآموزي توسط دانشگاه مبدأ، بازده كارآموزيها را بهؤم

هاي  هاي مهندسي با راه اندازي دوره خصوص در رشته  اي معتبر دنيا بهكه در سالهاي اخير دانشگاهه

تر بين سمت ايجاد رابطه نزديك  ، هر چه بيشتر بهCO-OP و Internshipمستقل كارآموزي، 

 ]. 15 و14[ پيش مي روند اي آموزش دانشگاهي و فعاليتهاي حرفه

  وداد همكاري دانشگاهها با مراكز صنعتيايجاد امكان كارآموزي در غير از فصل تابستان، عقد قرار

 از جمله فعاليتهايي هستند كه ما با دانشجويان در طول كارآموزي راهنانداتثر اسؤارتباط مستقيم و م

شود كه در صورت امكان و   پيشنهاد مي،اين عالوه بر. شوندثر واقع ؤا مه كارآموزييتوانند در ارتقا مي

 يكي از ] در مناطق معدني كشور قرار دارند دانشگاههايي كهخصوصبه ويژه در [آماده بودن شرايط 

ين ترتيب كه دانشجوياني كه در د ب،در يك مركز معدني انجام شود صورت متمركز دو كارآموزي به

 و در وند راهنماي خود در محل معدن مستقر شاندتاد يا اس همراه با استا،اند كارآموزي ثبت نام كرده

  در معدن ه مدت دو تا سه روز در بخش مربوطنفري هر يك از فعاليتهاي زير را بگروههاي دو يا چند 

جاي دانشگاه در  يكي از درسهاي دوره كارشناسي است كه به،اين كارآموزي در واقع. دهندانجام  

 "اكتشافي ايهداده برداشت"نام هب و مستقل درس يك صورت  به كارآموزي اين .شود مي هئارا معدن محل

نقشه برداري معدني : ند ازاعبارت براي اين درس شده گرفته نظر در سرفصلهاي .شود مي رضهع

اي ه، برداشت شكستگيها و ديگر ساختارها در رخنمونها، برداشت داده)سطحي يا داخل تونل(

ها،  ها، برداشت عملي گمانه اي، برداشت عملي ترانشه اكتشافي از عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره

هاي ساختاري، تعيين   يا سينه كار استخراجي، آشنايي با نحوة تهيه نقشهرداشت عملي تونلها، شفتهاب

توان  هاي آموزشي و شرايط معدن مي بديهي است كه با توجه به نياز.  و مانند آنذخيره معدن

، د آورددست خواهن  اي كه دانشجويان در اين درس به با تجربه. سرفصلهاي كارآموزي را تغيير داد

 برگزار خواهد شد، كارآموزي انفرادي در مراكز مختلف يعني ؛كارآموزي دوم كه به صورت سابق

 ولي اغلب بدون ،صورت اجباري   درس كارآموزي به،در سالهاي اخير. كيفيت بهتري پيدا خواهد كرد

ت دو درس صور  در برنامه حاضر پيشنهاد شده است كه كارآموزيها به. شده است ه ميئ ارا،دواح

 .ه شوندئاجباري يك واحدي ارا

هاي   يكي ديگر از مشكالت كنوني آموزش كارشناسي، نحوة اجرا و محتواي پروژه:پروژة كارشناسي

 واحدي در سال چهارم اخذ 3صورت يك درس    به،پروژه كارشناسي در حال حاضر. كارشناسي است

دست    معدن بهتاداني از دانشجويان و اسمشكالت موجود پروژه كارشناسي، كه با آمارگير. شود مي

جويان متقاضي پروژه و دليل تعداد زياد دانش  توجه كم به پروژه كارشناسي به: ند از ا، عبارت استآمده
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 به ترجمه چند صفحه از يك كتاب يا مقاله ه در مواردي پروژه كارشناسي، تا حدي كاندتامشغله اس

كارهاي انجام شده در همان دانشگاه يا برداري از ا كپي ه در مواردي نيز پروژه. شود ميمحدود 

هاي كارشناسي معموالً نمره  مشكل ديگر اين است كه به راهنمايي پروژه. دانشگاههاي ديگر است

به طور هاي كارشناسي   در نتيجه، گزارش پروژه،شود  پژوهشي كمي اختصاص داده مي ـآموزشي

 .ي هم ندارده شفاهئ و اغلب ارابررسي نمي شوددقيق 

 5 تا 2اي هگروه(صورت گروهي   شود كه پروژه كارشناسي به براي رفع اين مشكالت پيشنهاد مي

 و به هر استاد ساليانه يك يا دو پروژه ته مي شودها كاس  از تعداد پروژه،ن ترتيبديب. انجام شود) نفره

ت  به ساعاو در يك پروژهل همكاري چند دانشج به دليين،ا عالوه بر. يابد كارشناسي اختصاص مي

 و حجم آن كم و بيش معادل فعاليتهاي يك پايان نامه كارشناسي ارشد فعاليتهاي پژوهشي آن افزوده

ه شفاهي آن درست همانند يك پروژه ئاهنمايي پروژه، گزارش كتبي و ارادر شرايط جديد، ر. شود مي

 پژوهشي مناسب  ـ نمره آموزشي دانشگاهها خواهند توانست،همچنين. كارشناسي ارشد خواهد بود

 دانشجويان ،هر پروژه كارشناسي اختصاص دهند و باالخره  حدود يك پروژه كارشناسي ارشد را به

 ،كنندعملي در صنعت تجربه بايد به طور دانش آموختگي اي از كار گروهي را، كه پس از  تجربه

 .دست خواهند آورد  به

 

 ي دروسامحتو. 2. 6

 ، درسهايي از جمله حرفه مهندسي، است  كه در سالهاي اخير به وجود آمدهبه دليل ضرورتهايي

، زمين آمار، زلزله شناسي (GIS)براي مهندسان، دورسنجي، سامانة اطالعات جغرافيايي  شناسيزمين

 مطالعات امكان سنجي به برنامه  ومهندسي، خطرهاي زمين شناختي، معدنكاري و محيط زيست

ند، از برنامه  در مقابل، برخي از دروس كه از اولويت زيادي برخوردار نبود.ندا پيشنهادي اضافه شده

درسهاي . ي آنها در درسهاي ديگر گنجانده شدندايا همه يا بخشي از محتو مهندسي اكتشاف حذف

 ماشين، كارتوگرافي و كاربرد عكسهاي هوايي، مباني ي، اجزا3فيزيك : ند از احذف شده عبارت

، در در ادامه. برد كامپيوتر در معادن، متالورژي عمومي، فسيل شناسي و كارگاهمهندسي برق، كار

 .به اختصار مطالبي بيان شده است علت اين تغييرات خصوص

 از تعدادي از دانشجويان كارشناسي و 1384 در يك نظرخواهي كه در سال :درس حرفة مهندسي

اي همچون  غلب آنها با مفاهيم پايه مشخص شد كه ا،كارشناسي ارشد مهندسي معدن به عمل آمد

ها، ساختار نظام  مفهوم مهندسي، تفاوت يك دانش آموخته مهندسي با دانش آموخته ديگر رشته

 روشهاييند طراحي، مالكيت فكري و امهندسي، انجمنهاي مهندسي، ارتباطات مهندسي، فر

ني كه به تازگي تحصيل در يكي از ن دانشجوياكردبه منظور آشنا . ها آشنايي ندارند برنامه ريزي پروژه

 طراحي شده است كه در "حرفه مهندسي"اند، درس جديدي به نام  هاي مهندسي را آغاز كرده رشته
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هاي مهندسي مشابه اين درس در سال اول كليه رشته. سال اول دوره كارشناسي ارائه خواهد شد

موفقيت در ين بار ندسي براي اولدرس حرفة مه]. 10[بيشتر دانشگاههاي بزرگ دنيا عرضه مي شود

براي اين درس . ارائه شد در دانشگاه تهران "يكارشناسي علوم مهندس"سيس أتازه تسال اول رشته 

 ].17 و 16[كه توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسيده است  كتابي نيز تهيه شده

نيمسال سوم و در   درس زمين شناسي عمومي هم اكنون در:درس زمين شناسي براي مهندسان

ه ئهاي زمين شناسي اراگونه كه در گروهزمين شناسي عمومي، آن. شود ه ميئ واحد نظري ارا2

 هرجا كه ، در گروههاي مهندسي دنيا،امروزه. شود اي از مطالب را شامل مي شود، دامنه گسترده مي

 از درس زمين شناسي  زمين شناسي وجود داشته باشد، بخشهاييبارهه مطالب پايه درئنياز به ارا

 يا  در درسي به نام زمين شناسي فيزيكي،آيد  كه بيشتر در فعاليتهاي مهندسي به كار مي،عمومي

شناسي براي مهندسان  فعاليتهاي عملي درس زمين. شود ه ميئزمين شناسي براي مهندسان ارا

 . شناسي است زمين  هاييندامشتمل بر چند بازديد يك روزه صحرايي از مواد و مصالح، ساختارها و فر

)  واحدي1(يك درس برداشت  در برنامه كنوني اكتشاف معدن: درس برداشت زمين شناسي

بررسي حاضر نشان داد . منظور شده است، بدون آنكه سرفصلهايي براي آن در نظر گرفته شده باشد

 به اهميت آشنا نظر.  دارندبسياريكه دانش آموختگان از نظر مهارتهاي عملي و صحرايي كمبودهاي 

، در برنامه جديد دو درس يك واحدي براي شدن دانشجويان با عمليات صحرايي زمين شناسي

هاي  دانشجويان با روشهاي عملي تهيه نقشه1در برداشت . برداشت صحرايي در نظر گرفته شده است

. شوند ا ميآشن اي زمين شناسيه و رسم نيمرخGPSتوپوگرافي و زمين شناسي با كمپاس و ژالون و 

 . عمدتاً به تهيه نقشه زمين شناسي توسط عكسهاي هوايي متمركز شده است2درس برداشت 

اي عملي هو فعاليت) ساختاري( درس زمين شناسي ساختماني :درس زمين شناسي ساختماني

فعاليتهاي عملي وابسته اين درس . استمربوط به آن از بخشهاي مهم آموزش مهندسي اكتشاف 

  و در نيمسال بعد از اخذ درس"كارتوگرافي و عكسهاي هوايي"درس ديگري به نام تاكنون در 

 ،بررسيها نشان داد كه نيمي از درس كارتوگرافي در واقع. شده است ه ميئشناسي ساختاري ارازمين

پردازد كه از  عمليات درس زمين شناسي ساختماني است و نيم ديگر آن به عكسهاي هوايي مي

ه اين مطالب در دو نيمسال متفاوت با مشكالتي ئن، ارااي عالوه بر. برخوردار است متفاوتي طبيعت

ليات درس عنوان عم  در برنامه جديد پيشنهاد شده است كه نيمي از درس كارتوگرافي به. همراه است

نحوة تهيه و كار با انواع   درس عمليات زمين شناسي ساختاري به. ه شودئزمين شناسي ساختاري ارا

آشنايي با نحوة كار با عكسهاي هوايي، به . پردازد ه و تكنيكهاي كار با تصاوير استريوگرافيك مينقش

ه ئارا  عنوان دور سنجيبا در درس دو واحدي جديدي ،اي همراه مطالب مربوط به تصاوير ماهواره

 .شود مي
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 آمار گسترش  روشهاي مبتني بر ساختار فضايي مانند زمين،در چند دهه اخير: درس زمين آمار

ه از يكي از اين روشها توان يافت ك  كمتر روش اكتشافي را مي،اند تا حدي كه امروزه زيادي يافته

. استثر در اكتشاف ؤعلت اين امر توسعه روشهاي تخمين مبتني بر ساختار فضايي م. كنداستفاده ن

در برنامه جديد . شد ميه ئصورت درس كارشناسي ارشد ارا  مباحث مربوط به زمين آمار در گذشته به

 .آموزش اكتشاف معدن درس زمين آمار به عنوان يك درس اصلي دوره كارشناسي منظور شده است

هاي گزاف   گشايش يك معدن جديد نياز به صرف زمان، نيرو و هزينه:درس مطالعات امكان سنجي

ك يا تعدادي از وجه به ياندازي يك معدن به دليل عدم ت گاه اتفاق افتاده است كه پس از راه. دارد

درس جديد . گذار، مشكالتي در كار معدن و بازدهي اقتصادي آن به وجود آمده استپارامترهاي تأثير

اساس  هاي معدني بر هاي ارزيابي پروژهروشمطالعات امكان سنجي با هدف آشنا كردن دانشجويان با 

شود تا مهندسان بتوانند با توجه  ه ميهاي مختلف زمين شناسي، معدني، متالورژيكي و مالي ارائ جنبه

 ).10جدول(گيريهاي صحيح و اقتصادي داشته باشند  به آن تصميم

  كشور جهان از نظر وقوع بالياي طبيعي10 كشور ايران يكي از :درس خطرهاي زمين شناختي

ن  همه ساله تعداد زيادي از هموطنان ما جان خود را در اثر وقوع بالياي طبيعي چو ].1[است

تجربه چند دهة . شود دهند و خسارات مالي زيادي به كشور وارد مي لرزه يا سيل از دست مي زمين

 مواجه هاگونه خطر اي خود با اين دهد كه مهندسان اكتشاف در طول كار حرفه گذشته نشان مي

اند، در   شناسايي، اكتشاف و مقابله با آنها را نديدهبراي چون آموزشهاي الزم ،شوند و متأسفانه مي

ليتهاي مهندسي ا نشان داده است كه برخي از فعايهبررس. دهستن ناموفق هاگونه خطر مقابله با اين

زايي و  لغزش، بيابان  همچون زمين لرزه، سيل، زمينيندهاي مخرب طبيعياگاه باعث تشديد فر

 ،االخره، طبقه بندي، روشهاي شناسايي، اكتشاف و ب اين درس جديد در.شود فرونشست زمين مي

 و روشهاي مقابله يا همزيستي كم خطرتر با تعريف شده استتعيين ريسك و خطر بالياي طبيعي 

 . داده مي شودآموزش ها  اين پديده

اي مخرب در بخشي از كشور به  بار زمين لرزه  هر چند مدت يك:درس زلزله شناسي مهندسي

 تا اين تاريخ روشهاي ،متأسفانه. ل داردپيوندد و خسارات جاني و مالي بسياري را به دنبا وقوع مي

 كوششها به ساخت ،ور از اين. مطمئني براي پيشگيري و حتي پيش بيني زمين لرزه ابداع نشده است

 و تخريب كنند پايداري خود را حفظ هاي محتمل هايي معطوف شده است كه در اثر زمين لرزه سازه

عنوان مبنايي براي طراحيهاي مهندسي   تواند به تعيين ميزان لرزه خيزي يك ساختگاه كه مي. نشوند

 تا اين تاريخ درسي در اين زمينه در برنامة ،متأسفانه. كار آيد، از وظايف مهندسان اكتشاف است  به

اطالعات را در از شناسي مهندسي آن دسته  درس جديد زلزله. آموزش اكتشاف منظور نشده است
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دهد كه بتوانند زمين لرزه مبناي طراحي  ار فراگيران قرار ميزمينه لرزه شناسي و زمين لرزه در اختي

 .دسازناه معدني يا عمراني برآورد را براي يك ساختگ

ه ئهاي كارشناسي مهندسي معدن ارا ، كه هم اكنون در برنامه3 درس فيزيك :3درس فيزيك 

ين درس به ندرت در  ظاهراً ا،در حال حاضر. شود، عمدتاً به فيزيك موج و ارتعاش اختصاص دارد مي

اي  علت گنجاندن اين درس در برنامة قبلي نياز به پاره. شود ه ميئهاي آموزش مهندسي كشور ارا دوره

درس جديد زلزله شناسي  هايسرفصل در پيشنهادي برنامه در .است بوده ژئوفيزيك درس در آن مطالب از

 از 3 واحدي فيزيك 3 درس ،رتيبين تدمينه موج و ارتعاش گنجانده و ب مطالب پايه در زمهندسي

 .برنامه حذف شده است

 

 نتايج. 7

همراه   زير را بههاي پيشنهاد")گرايش اكتشاف(مهندسي معدن "بازنگري برنامه آموزش كارشناسي 

 :داشته است

و هاي اكتشافي  تري از زمينه  از جمله ايجاد امكان پوشش دامنه گستردهختلفبراي رفع مشكالت م. 1

 . تغيير يابد"مهندسي اكتشاف"ع موانع ساختاري و استخدامي، عنوان برنامه به  رف،چنينمه

 توانايي الزم براي طراحي شبكه "مهندسان اكتشاف"ي برنامه پيشنهادي، ابا توجه به محتو. 2

هاي مبنا براي   تعيين پارامتربه منظوركارگيري آنها را  ها از زمين و به اكتشافي، گردآوري داده

 .كرد خواهند  كسبهره برداري از زمين و مواد معدنيو بشناسايي 

 به افزوده شدن دروس جديد، تغيير در عنوان و "مهندسي اكتشاف معدن"برنامة بازنگري . 3

 .  شد منجرس و حذف برخي ديگر از دروسروسرفصلهاي برخي از د

 را "اكتشاف"وس اصلي  در،چنينمه سال ابتدايي اين دوره، مجموعه دروس عمومي، پايه و برنامة. 4

 . اختصاص يافته است"اكتشاف معدن"دروس تخصصي    بهبرنامه سال چهارم عمدتاًَ. شود شامل مي

ين ترتيب، دانشگاههاي عرضه كنندة برنامة كارشناسي مهندسي اكتشاف قادر خواهند بود كه با دب. 5

شه جديدي در يكي از طراحي و عرضة تعدادي واحد تخصصي مناسب در سال چهارم، گرايش يا خو

 .كنند عرضه  يا بالياي طبيعي از جمله اكتشاف نفت، آبهاي زير زميني ديگر اكتشافهاي زمينه
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