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پیشگفتار
معدنکاری که فرآیند استخراج کانیهای با ارزش از زمین است ،زمانی به نتایج اقتصادی خود
نزدیکتر میشود که ناخالصیهای مواد معدنی طی عملیات فرآوری از آنها جدا گردد و امکان استفاده
از کانیهای مفید حاصل شود .به دلیل آنکه اشخاص دستاندرکار امور معدن با مراحل کار ،ارتباط
تخصصی پیدا میکنند ،آموزش آنها در برنامهریزی آموزشی و درسی هنرستانهای معدن که عهدهدار
تربیت متخصص فنی این رشته هستند از نظر دورنمانده است؛ کتاب حاضر تدوینی در راستای همین
اهداف است .البته ،نگارنده قبال ً کتابی با عنوان «کانهآرایی» با کد شماره  821/1برای سال چهارم
رشته تحریر درآورده است و با توجه به اصولی بودن مطالب کتاب مذکور و
معدن در نظام قدیم به ٔ
عدم تغییرات اساسی در مباحث تخصصی ارائه شده( ،به ویژه فنون ،روشها و تجهیزات فرآوری
مواد معدنی) امکان تدریس آن در نظام سالی ــ واحدی وجود داشت ،لذا دفتر برنامهریزی و تألیف
رشته معدن ،مقرر نمود پس از بازنگری
آموزشهای فنی و حرفهای و کار دانش و کمیسیون تخصصی ٔ
برنامه درسی جدید ،مطالب در قالب کتاب فعلی ارائه شود .یکی
کلی و تطبیق محتوای کتاب با ریز ٔ
از اساسیترین مراحل در این عملیات خواصسنجی و شناخت کامل از ماده معدنی است تا بتوان با
خواص آنها مراحل کانهآرایی را پیشبینی نمود.
از همکاران محترم که تدریس این کتاب را برعهده دارند تقاضا مینماید به منظور تفهیم بهتر
مطالب و ایجاد عالقهمندی در هنرجویان ،ضمن بهرهگیری از امکانات کمک آموزشی موجود خود
زمینه بازدیدهای علمی هنرجویان را از کارخانههای
با مساعدت مدیران محترم هنرستانهای معدنٔ ،
فرآوری مواد معدنی فراهم سازند .همچنین هنرجویان نیز باید در جریان بازدید کارخانه ،به تنهایی یا
تهیه عکس و گزارش کار اقدام نمایند تا با محتوای درس به طور عملی آشنا شوند.
گروهی نسبت به ٔ
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