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 ۱2تا  ۱۱زمان رفع اشکال: یکشنبه ها از ساعت 

 جلسه ۱6تعداد جلسات کالس: 

در این درس قسمتهای مختلف عملیات کانه آرایی )فرآوری مواد( مورد بحث قرار می گیرد. عالوه بر آشنایی دانشجو با عملیات و دستگاههای 

ست و حجم مطالب صرفاً اصلی جداسازی، مکانیزم های حاکم بر آنها نیز تشریح می شود. تاکید این درس بر جنبه های مهندسی کانه آرایی ا

 حفظ کردنی به حداقل رسانده شده است. در نتیجه پیشنهاد می شود از درک کامل مفاهیم مربوطه مطوئن شوید.

در طول درس سعی شده است بطور خالصه اکثر واحدهای تشکیل دهنده عملیات کانه آرایی به همان ترتیب که در صنعت بکار می رود مورد 

 الهای مورد بحث اغلب از مسائل روز کارخانه های کانه آرایی ایران انتخاب شده است.بررسی قرار گیرد. مث

بر  انتظار می رود دانشجو با گذراندن این درس، قسمتهای مختلف عملیات فرآوری مواد را فرا گیرد و قادر باشد با توجه به مکانیزم های حاکم

رزیابی نحوه کارکرد دستگاههای مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی از جمله توانایی آنها با تغییر پارامترها حالت بهینه را مشخص کند. ا

  هایی است که دانشجو باید در این درس کسب کند. 

  ویدئو پرژکتور، تخته وایت برد، فیلم های کمک آموزشی وسایل آموزشی:

 انجام کوئیز بصورت هفته در میان از مباحث ارائه شده 

   دانشجججو در گروههای سججه نفره )مدت پاسججخگویی به تمرین فق  یک هفته دادن تمرین به دانشجججویان و حل تمرین ها توسجج

 .باشد(می
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