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  مقدمه
اين . ناپذيري بوده است    ي مهم و اجتناب     گر و پيشرو دغدغه     علم شناخت مواد از ديرباز براي افراد كاوش       

در . هاي مهمي از صفحات كتاب تمـدن را تـورق نماينـد       محققان بودند كه با زحمات خود توانستند برگ       
.  نشان از ذوق فراوان اين افراد براي هنرآفريني بـوده اسـت          ،حين شناخت هنرمندان از مواد و مصالح      اين  
بايست از حيث انتخاب نوع ماده و         باشد مي » پايا«و  » مانا«ها اشراف داشتند كه اگر بخواهند هنرشان          آن

  . ي برخورد با آن اطالعات كافي داشته باشند نحوه
هاي موجود    نقايص كتاب  سعي بر اين دارد   لب مذكور تدوين گرديده است و       كتاب حاضر در راستاي مطا    

  . نمايد ي آموزش خواص مواد را برطرف  در حيطه
چنـين ترتيـب    هم. استفاده شده است)  منبع50بالغ بر (در كتاب فوق از جديدترين منابع آموزش و پرورش  

  .  چيده شده استهنرستان» ت مصالحشناخ«و » شناخت مواد و مصالح«و توالي فصول بر مبناي كتب 
بـه  . نمايـد   كمك شاياني بـه ثبـت محفوظـات داوطلبـان عزيـز مـي      ،هاي جديد و متنوع اين كتاب     تمرين

 در  بـه خـصوص   نمايم كـه      دانشجويان سرافراز فردا، توصيه مي    ... داوطلبان عزيز و كوشاي امروز و انشاءا      
سـازي، طراحـي صـحنه،        هاي طراحي صنعتي، معماري، چاپ، چاپ پارچه، فرش، عكاسـي، مجـسمه             تهرش

ـ            ها،صنايع دستي و مرمت آثار و بنا        كارشناسـي   ر از اين كتاب براي دروس دانشگاهي و مقاطع بـاالتر نظي
  . شان استفاده نمايند ارشد و دكتري با نظارت اساتيد محترم دانشگاهي

دريـغ    از زحمـات بـي     ، كانون فرهنگي آمـوزش     محترم چي مدير   ز جناب آقاي قلم   ضمن تشكر ا  در پايان   
هـاي علمـي و فنـي         خانم بهاره صادقين مدير توانمند گروه هنر كانون فرهنگي آموزش كـه بـا راهنمـايي               

  .ي خود امكان چاپ اين اثر را فراهم آوردند كمال قدرداني و سپاس را دارم شائبه بي
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