
در اين درس، دانشجويان رشته مهندسی معدن با    هدف کلی آموزش: 

مفاهيم اوليه فلوتاسيون با تکيه بر مبانی و به ويژه شيمی فلوتاسيون آشنا  

می شوند. در اين درس، آزمايش های مختلف فلوتاسيون نيز شرح داده  

دانشجو   برای  رشته  با  مرتبط  کاربردی  مسائل  همچنين،  شد.  خواهند 

 طراحی و حل خواهد شد. 

 

 سال تحصيلی:  

 1400-1401  دومنيم سال  

 مقطع:  

 کارشناسی 

 نام درس: 

 لوتاسيون و آزمايشگاه ف 

 ماه  هفته  فصل  موضوع و عنوان درس  فعاليت های تکميلی 

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

منابع درس، مبانی و اصول  معرفی کتابها و  

 فلوتاسيون 

  اول )دکتر آگاه(  اول

ن 
هم

ب
مطالعه مقاله در مورد  

 مطالب تدريس شده 

آشنايی با خواص و پديده های  

 فيزيکوشيميايی سطح 

   دوم )دکتر آگاه(  دوم

مطالعه مقاله در مورد 

 شده  سي مطالب تدر

ادامه آشنايی با خواص و پديده های  

 فيزيکوشيميايی سطح 

  سوم )دکتر آگاه(  سوم

ند 
سف

ا
 

مطالعه مقاله در مورد 

 شده  سي مطالب تدر

ادامه آشنايی با خواص و پديده های  

 فيزيکوشيميايی سطح 

  چهارم )دکتر آگاه(  چهارم

مطالعه مقاله در مورد 

 شده  سي مطالب تدر

   پنجم )دکتر آگاه(  پنجم مواد شيميايی مورد مصرف در فلوتاسيون

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

ادامه مواد شيميايی مورد مصرف در  

 فلوتاسيون 

  ششم )دکتر آگاه(  ششم

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

ادامه مواد شيميايی مورد مصرف در  

 فلوتاسيون 

   هفتم )دکتر آگاه(  هفتم

ن 
ردي

رو
ف

 

مورد مطالعه مقاله در  

 شده  سي مطالب تدر

 

 

 

 

 

   هشتم )دکتر آگاه(  هشتم فلوتاسيون اکسيدها و سيليکاتها 

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

 

 

 نهم )دکتر آگاه(  نهم  ادامه فلوتاسيون اکسيدها و سيليکاتها 
ت 

هش
ديب

ار
 

مطالعه مقاله در مورد 

 شده  سي مطالب تدر

   دهم  ميان ترم

مقاله در مورد مطالعه 

 شده  سي مطالب تدر

   يازدهم  )دکتر آذين فر(  دهم کم در آب  حالليتفلوتاسيون نمک ها با  

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

کم در   حالليتادامه فلوتاسيون نمک ها با  

 آب

   دوازدهم )دکتر آذين فر(  يازدهم 



مطالعه مقاله در مورد 

 شده  سي مطالب تدر

   سيزدهم )دکتر آذين فر(  دوازدهم فلوتاسيون نرمه ها و يون ها

داد 
خر

 

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

بر   ای  و مقدمه  فلوتاسيون  مدارهای  طراحی 

 بيوفلوتاسيون 

   چهاردهم )دکتر آذين فر(  سيزدهم

مطالعه مقاله در مورد 

 مطالب تدريس شده 

   پانزدهم )دکتر آذين فر(  چهاردهم فلوتاسيون شرح آزمايش اول و دوم  

   

مطالعه مقاله در مورد 

 شده  سي مطالب تدر

تاثير شرايط آسياکنی بر شيمی فلوتاسيون و  

 رفع اشکال 

   شانزدهم  )دکتر آذين فر(  پانزدهم

 

 نحوه ارزشيابی: 

 پايان ترم  گزارش آزمايشگاه  ميان ترم  نمره کالسی  استاد درس 

 0 0 نمره   8 نمره   2 آگاه دکتر  
 نمره   4 نمره   6 0 0 دکتر آذين فر 
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