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رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه ،اهداف ،اهمیت و ضرورت موضوع

هفته دوم

آشنایی با مراحل عمر پروژه های معدنی ،اهداف و انواع امکانسنجی

هفته سوم

مبانی بررسی های فنی و اقتصادی و فهرست و مطالب گزارش های فنی و اقتصادی

هفته چهارم

درآمد پروژه های معدنی  -برآورد ذخیره ،بازیابی و اختالط و عیار معال در کانسارهای چندفلزی

هفته پنجم

درآمد پروژه های معدنی -ظرفیت تولید و عمر معدن ،روشهای تعیین قیمت ماده معدنی و کنسانتره

هفته ششم

درآمد پروژه های معدنی  -واحدهای مورد استفاده در ماده معدنی و فروش ،آشنایی با اصطالحات بازرگانی بین المللی
(اینکوترمز)

هفته هفتم

درآمد پروژه های معدنی  -موارد مهم در قراردادهای فروش ماده معدنی و کنسانتره و NSR

هفته هشتم

برآورد هزینه -روشهای تخمین هزینه

هفته نهم

برآورد هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی

هفته دهم

حقوق دولتی و مالیات شرکتهای معدنی و معافیتهای آن

هفته یازدهم

ارزش زمانی پول

هفته دوازدهم

شاخصهای ارزیابی اقتصادی طرحها

هفته سیزدهم

تحلیل حساسیت و تحلیل ریسک پروژه ها

هفته چهاردهم

آشنایی با حسابداری و صورتهای مالی

هفته پانزدهم

آشنایی با نرم افزار کامفار ،انجام یک پروژه واقعی کامل با استفاده از اکسل

هفته شانزدهم

انجام یک پروژه واقعی کامل با استفاده از اکسل -ادامه
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در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.
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