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کبنی هب و سنگ هبی صنعتی طرح درس  

)تئوری(2تعذاد واحذ: گرایش: زهین شنبسی اقتصبدی،  زهین شنبسی،  ارشذ  دوره کبرشنبسی درس  

حثیة تیاتاًگطزهذرس:      

، هَاضز هػطف هَاز هؼسًی فلعی ٍ ًحَُ تطکیل کاًی ّا ٍ سٌگ ّای غٌؼتی،کاضتطز آضٌایی تا اغَل ٍ اهذاف کلی درس: 

.آًْاتَلیس ٍ هػاضف هیعاى غیطفلعی، هؼازى هْن،   

.کاًی ّا ٍ سٌگ ّای غٌؼتیکاضتطز ، تاضیرچِ ٍ هفاّین، اّساف زضسکلیات، جلسه اول:   

ضزُ تٌسی اًَاع هَاز هؼسًی ٍ هْوتطیي کاضتطز آًْا)ػٌاغط،کاًی ّا، تلَضّا،سٌگ ّا ٍ ذاک ّا...(.جلسه دوم:   

کاضتطز کاًی ّا زض ترص ّای ظیست هحیطیتورین:   

ضٌاذت ٍ ًحَُ تْیِ اًَاع سطاهیک ّا)سطاهیک ّای غٌؼتی، تْساضتی، الکتطیکی ٍ ....(، هطاحل تَلیس سطاهیک، جلسه سوم: 

 کاضتطز سطاهیک ّا.

.طثقِ تٌسی ، ًحَُ ساذت ٍ کاضتطز سطاهیک ّای پیططفتِ تورین:  

.سًی ضیطِاًَاع ضیطِ ّا، کاضتطز ٍ هٌاتغ هؼغٌؼت ضیطِ، جلسه چهبرم:   

.ضیطِ ّا اًَاع ذاظ تْیِ تورین:  

سیواى، تْیِ ٍ هطاحل تَلیسآى ، کاضتطزّای اًَاع سیواى ّا جلسه پنجن:  

.تاضیرچِ سیواى، اًَاع سیواى ّا زض گصضتِ ٍ کاضتطز آًْاتورین:   

غٌؼتی(، تطکیة ٍ کاضتطز آجط. هَاز پطکٌٌسُ)الستیک، کاغص، پالستیک ٍ ، غٌؼت آجط، اًَاع آجطّا)ساذتواًی، ًسَظجلسه ششن: 

 ضًگ(.

 ًحَُ تْیِ ٍ آهازُ ساظی پطکٌٌسُ ّا. تورین:

  .، گل حفاضی، اًَاع کوک شٍب ّاضیَُ ساذت چطخ ساب ٍ ...( )اًَاع سایٌسُ ّا،هَاز سایٌسُ جلسه هفتن:

 هَاز سایٌسُ هػٌَػی ٍ کاضتطز آًْا تورین:

 ٍ هٌاتغ آًْا. هطرػات، اّویت ٍ کاضتطز زیطگساظّا ، اًَاع هَاز ضَیٌسُ ٍ پاک کٌٌسُ ّا جلسه هشتن:



 ، هطرػات زیطگساظّای فَضستطیتی ٍ کاضتطز آًْا.ّای غٌؼتی ضَیٌسُ ّاکاضتطز تورین:

 اهتحاى هیاى تطم جلسه نهن:

 کاًی ّا ٍ سٌگ ّای قیوتی ٍ ًیوِ قیوتی)اًَاع جَاّطات، ًحَُ تطاش آًْا، کاضتطزّای آًْا ٍ...(. جلسه دهن:

 تطریع اًَاع جَاّطات طثیؼی اظ هػٌَػی. تورین:

 آًْاکَزّای ضیویایی)اظت زاض، فسفاتِ، پتاسین زاض( ٍ کاضتطز  جلسه یبزدهن:

 ، ًحَُ تَلیس آّک ظًسُ.ٍ ...( ، فَالزسٌگ آّک ٍ هػاضف آى زض غٌؼت)زض هتالَضغی، تْساضتی،کاغصساظی جلسه دوازدهن:

 هػطف آّک زض هػالح ساذتواًی ٍ سطاهیک تورین:

 ی طثیؼی ٍ هػٌَػی آى(.ذاستگاُ ّاگچ ٍ هػاضف آى، گَگطز) جلسه سیسدهن:

 هطاحل تَلیس گچ زض کاضذاًِ تورین:

، گطافیت ٍ سیلیکاتْای آلَهیي، ٍالستًَیت کاًی ّای هْن هَجَز زض سٌگ ّای زگطگًَی ٍ کاضتطز آًْا)ًظیط  چهبردهن:جلسه 

)... 

، فلَئَضیي،  ظئَلیت ّا، فلسسپات ّا،  کطٍهیتٍ کاضتطز آًْا)ًظیط  آشضیي کاًی ّای هْن هَجَز زض سٌگ ّای جلسه پبنسدهن:

 ...( آپاتیت، هیکاّا ٍ 

 کاضتطز تؼسازی اظ کاًی ّا تورین:

 ًی)آضسٌیک،آّي، هٌگٌع، هس، آلَهیٌین، سطب ، ضٍی، طال ٍ ....(هَاضز هػطف هَاز هؼس نسدهن:جلسه شب

 آًْا زض غٌؼت کاضتطزٍ  تقسین تٌسی ػٌاغط کویاب  تورین:

هراظى ٍ هػطف گاّای اًطغی، ضاض ػٌاغط زض هحیط ّای هرتلف، آضٌایی تا ، ظیست هحیطی آضٌایی تا ػٌاغط هْن جلسه هفذهن

 هفاّین آلَزگی ٍ پاکساظی(.

 ًحَُ ًگْساضی اظ ػٌاغط پطتَظا ٍ سوی تورین:

 پاسد، تطضسی ٍ حل اضکاالت.جوغ تٌسی ، پطسص ٍ  :جلسه هجذهن

 تاظزیس اظ کاضذاًِ سیواى، هؼازى هس ٍ کاضگاُ ّای جَاّطساظی بخش عولی:

 


