
  ژئوتکنيک مهندسيكارشناسي ارشد 

 واحد( 23)واحدهای درسي 

 ردیف نوع واحد تعداد واحد مالحظات

 2 دروس اجباری 23 ليست دروس اجباری اختيار شود. 2-3بر اساس جدول 

 3 دروس اختياری 23 .شود اخذ اختياری دروس ليست 4-3جدول  اساس بر

 2 سمينار و روش تحقيق 3 

 4 پایان نامه 6 

 

 2-3جدول 

 مهندسي ژئوتکنيک-دروس اجباری

 ردیف نام درس تعداد واحد

 2 خاک دیناميک 2

 3 مهندسي پي پيشرفته 2

 2 پيشرفته خاک مکانيک 2

2 

 یکي از دروس :

  روش اجزاء محدود -

 مکانيک محيطهای پيوسته -

 ریاضيات عالي مهندسي -

 

4 

 

 

 

 



 4-3جدول 

  *مهندسي ژئوتکنيک –دروس اختياری 

 ردیف

 مجموعه ز مجموعه ه مجموعه د مجموعه ج مجموعه ب مجموعه الف

 و طراحي دروس

 كاربردی
 ای لرزه ژئوتکنيک

 ژئوتکنيک

 محيطي زیست
 سنگ

 و عددی دروس

 ریاضي

 دروس

 نظری

 ژئوتکنيک لرزه ای بهسازی خاک 1
 زیست ژئوتکنيک

 محيطي

 3مکانيک سنگ )

 (واحد

 محدود اجزاء

 پيشرفته

 ( خطي غير) 

 

مدلسازی رفتار 

 خاک

 

2 
زمين شناسي 

مهندسي 

 (واحد 2پيشرفته )

اندركنش خاک و 

 سازه

 و فيزيکي خصوصيات

 2)    خاک شيميايي

 (واحد

طراحي و اجراء تونل 

 و فضاهای زیر زميني

 (واحد 3)

 مرزی اجزاء روش

 ستيسيتهاال تئوری

 در وپالستيسيته

 مهندسي

 ژئوتکنيک

 سدهای خاكي  3
و  لرزه شناسي

 مهندسي زلزله

 فناوری و زباله مهار

 (واحد 3)            بازیابي

مکانيک سنگ 

 (واحد 3پيشرفته   )

   مجزا اجزاء روش

 واحد( 3)

 و آمار كاربرد

 در احتماالت

 ژئوتکنيک مهندسي

 واحد( 3) 

 ژئوتکنيک دریایي 4
انفجار زير زميني      

 (واحد 2)

هيدروژئولوژی 

   زمينهای آلوده شده    

 (واحد 2)

آزمایشگاه مکانيک 

 (واحد 2سنگ  )

 تفاضل روش

 واحد( 2) محدود
 شکست مکانيک

 تحقيقات صحرایي 5
اکتشافات 

 (واحد 2ژئوفيزيک  )

طراحي مدفن زباله و 

 2سدهای باطله    )

 (واحد

 
 محاسبات نرم  

( Soft 

Computing ) 

 محيطهای مکانيک

  پيوسته

 خاک مسلح 6

زمين شناسي و 

تکتونيک لرزه ای     

 (واحد 2)

  
 عالي ریاضيات

 مهندسي

 نيمه خاكهای رفتار

 اشباع

 

7 
مباحث ويژه در 

مهندسي 

 ژئوتکنيک

آزمایشگاه دیناميک 

 (واحد 2خاک  )
   

 مکانيک محيطهای

 متخلخل

8 
آزمایشگاه مکانيک 

 2خاک پيشرفته )

 (واحد

    
مباني مدلسازی 

 فيزيکي

9 
 3پي های خاص) 

 واحد(
    

 

 

 

 واحدی مي باشند. 2در جدول مشخص شده است، سایر دروس اختياری،  -داخل پرانتز–* غير از دروسي كه تعداد واحد آنها 



 واحد 2

 ساعت  48

 دیناميک خاک

Soil Dynamics 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 عمران، ماهيت بارهای دیناميکي و انواع آن  مقدمه: كاربرد دیناميک خاک در مسائل مهندسي 

 

مروری بر مهندسي زلزله : زمين لرزه و عوارض ناشي از آن )زمين لغزه، روانگرایي و ...(، عوامل ایجاد زلزله، اطالعات 

ایجاد شده در اثر زلزله، حركات زمين و نحوه ثبت آن، كلي در مورد لرزه خيزی ایران، انواع امواج لرزه ای 

خصوصيات زلزله ها )مركز بزرگي، شدت و ...(، كاهندگي شتاب و سرعت )روابط كاهندگي معروف(، معرفي طيف 

 فوریه

3 

 

مروری بر ارتعاشات سيستم های یک و چند درجه آزادی: تعریف درجات آزادی، فركانس طبيعي و تشدید، ارتعاش  

سيستم های یک درجه آزادی، ارتعاش آزاد با و بدون ميرایي، ارتعاش اجباری با و بدون ميرایي، ارتعاش تحت 

هيسترزیس خطي(، سيستم های چنددرجه آزادی، بارهای تناوبي و گذرا ، انواع ميرایي در خاک )ميرایي ویسکوز و 

با و بدون ميرایي، ارتعاش  -(Couple, Uncoupleوابسته و غيروابسته ) -ارتعاش آزاد سيستم دو درجه آزادی

 با و بدون ميرایي -وابسته و غيروابسته -اجباری سيستم دو درجه آزادی

2 

 

حجمي، برشي، ميله  و ...(، رفتار ميله تحت تاثير ارتعاش انتشار امواج یک بعدی: معادله موج و سرعت آن )امواج 

آزاد و نيروی اعمالي پریودیک، ارتعاشات گذرا در ميله كشایند )ميله همگن و غيرهمگن(، ميرایي تشعشعي، بستر 

یکنواخت و الیه ای تحت اثر حركات پایه تناوبي، اثر ساختگاه در حالت یک بعدی )تقویت شتاب حداكثر، شکل 

 ، پاسخ ساختگاه های نرم به شتاب های كوچک سنگ بستر و ...(طيفي

4 

 
انتشار امواج دو و سه بعدی: امواج كروی و امواج رایلي، انعکاس و انکسار در مرزها، امواج سطحي در محيط الیه ای، 

 مختصری از اثر توپوگرافي بر روی امواج زلزله و اثر دو و سه بعدی دره
5 

 

: نحوه برآورد سرعت موج برشي و مدول برشي بر اساس آزمون های آزمایشگاهي، آزمون خاكها دیناميکي مشخصات

معرفي تعدادی از روابط تجربي برای محاسبه مدول برشي حداكثر، روابط تجربي محاسبه تغييرات ،  های صحرایي

تاثير پارامترهای مختلف خاک بر مدول برشي )تاثير تنش همه جانبه، نسبت مدول برشي و ميرایي با كرنش برشي، 

 ، پالستيسيته و ... (OCRنسبت منافذ، ، فركانس، نسبت پواسون، 

6 

 
روش های آناليز قدیمي و نوین، روش اجزاء محدود، روش نيم فضای كشایند، تحليل و طراحي پي ماشين آالت: 

 روش دوبری و گزتاس
7 



 

رفتار دیوارحائل در هنگام زلزله، روش های طراحي مبتني بر نيرو، روش روش های طراحي لرزه ای دیوارهای حائل: 

 -زنگ، نيمبالکار-اكابه، سيد و ویتمن(، روش شبه دیناميکي )روش استيدمن-شبه استاتيکي )روش مونونوبه

 المس-يومارک، روش ریچاردچاودوری(، روش های طراحي بر مبنای تغييرمکان، روش بلوک لغزان ن

8 

 

روانگرایي خاک ها، روش های ارزیابي و پيشگيری از آن: تعریف روانگرایي )روانگرایي جریاني، نرم شوندگي تناوبي(، 

گسترش جانبي و ارزیابي تغييرمکان حاصله، معرفي روش های بهسازی خاک روش های تعيين استعداد روانگرایي، 

 جهت پيشگيری وقوع روانگرایي. 

9 

 22 ( و بين المللي.3822مباني و كاربرد آیين نامه های مرتبط ملي )مباحث مقررات ملي ساختمان و استاندارد  

 22 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 23 امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد  2  

 ساعت48

 مهندسي پي پيشرفته

Advanced Foundation Engineering 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

مستقيم از نتایج با استفاده شالوده های سطحي : محاسبه و برآورد ظرفيت باربری و نشست پي های سطحي، 

(،  با VSTو  SPT ،CPT ،PMT ،DMT ،PLTهای صحرایي ) آزمایشات صحرایي با مروری بر آزمون

استفاده از روش های تحليلي: معرفي روش های تحليل )آناليز حدی، تعادل حدی(، موارد خاص در محاسبات 

ظرفيت باربری پي های سطحي )اثر پي های مجاور، پي واقع بر شيب، پي های مسلح شده،  پي های رینگي و ...(، 

 اجرای ژئوتکنيکي مسائلاثر زلزله،  محاسبه ضریب عکس العمل بستر، مالحظات طراحي پي های سطحي تحت

و ... (، طراحي پي های سطحي بر  آب سطح زیر گودبرداری، همسایه ساختمان مجاور در گودبرداری) ها پي

  LRFDمبنای روش 

2 

 

، تحليل و طراحي شمع تحت بار محوری فشاری و كششي، اجرا روشهای و ها شمع انواعشالوده های عميق: 

-Pileرادیه )-پي-طراحي شمع تحت بار جانبي، گروه شمع، اندركنش شمعتحليل و پدیده اصطکاک منفي، 

Raft ،) ،مالحظات طراحي شمعکوب ضربه تحت شمع رفت فرو تحليلآزمایشات استاتيکي و دیناميکي شمع ،

 LRFDپي های عميق تحت اثر زلزله، طراحي شمع بر اساس روش 

3 

 

 انواع: معرفي روش های تحليل دیوارها: آناليز حدی و تعادل حدی، نگهبان ابنيه طراحي و خاكها جانبي فشار

 اجرای و طراحي روشهای، ای طرهانعطاف پذیر  و وزني صلب دیوارهای طراحي اصول یادآوری، نگهبان ابنيه

)مکانيزم تسليح  مسلح خاک با آشنایي، تحليل و طراحي دیوارهای مهاربندی شده، پایداری كف گود، سپرها

خاک، معرفي انواع المان های تسليح، طراحي دیوارها و شيب های خاک مسلح با تسمه و با ژئوسينتتيک ها(، 

 LRFDوارهای حائل بر اساس روش ، طراحي دیجانبي فشار تحت خاص ابنيه سایر و ها پل كوله

2 

 

بهسازی خاک ها: معرفي خاک های مسئله دار، طراحي پي بر روی طراحي پي واقع بر خاک های مسئله دار و 

،  طراحي پي بر روی خاک منبسط شونده، طراحي پي بر روی خاک رمبندهفشردگي باال،  خاک ضعيف با قابليت 

روش های مختلف بهسازی خاک جهت بهبود ظرفيت باربری خاک. مباني و كاربرد آیين نامه های  آشنایي با

 ( و بين المللي.3822مرتبط ملي )مباحث مقررات ملي ساختمان و استاندارد 

4 

 6 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 7 امتحان نهایي

 



 واحد 2

 ساعت 48

 مکانيک خاک پيشرفته

Advanced Soil Mechanics 

 نام درس و تعداد واحد

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

، جامد های دانه پذیری تراكم تأثير، ها دانه تماس سطح تاثير، آن تعریف ضرورت و مؤثر تنش مفهوم: موثر تنش 

 ترزاقي موثر تنش ارزیابي، عوامل سایر تأثير
2 

 
 مقاومت، مستقل تنش حالت متغيرهای نظریه، مؤثر تنش برای بيشاپ رابطه:  اشباع نيمه خاكهای مکانيک اصول

 خاک مکانيک متداول مسائل در كاربرد، اشباع نيمه خاكهای شکل تغيير، اشباع نيمه خاكهای برشي

3 

 نيروهای تأثير، رسها مکانيکي و فيزیکي خواص در كاني نوع اثر، رسي های كاني انواع: رسي خاكهای خواص 

 مؤثر تنش بر شيميایي کي وفيزی

2 

 
 آناليز، االستيک تحليلهای، پيوسته های محيط در مسئله كامل حل: خاک مکانيک در تحليل روشهای مباني

 مشخصه خطوط روش، حدی تعادل، حدی
4 

 
 تحکيم، متغير ضخامت با و غيرهمگن خاكهای تحکيم، آن محدودیتهای و ترزاقي تحکيم تئوری، كليات: تحکيم

 ثانویه تحکيمبيوت،  تئوری ، بعدی سه تحکيم، غيرخطي
5 

 

كولمب، خط حالت بحراني و مقاومت برشي زهکشي نشده، -معرفي معيار گسيختگي موهرخاكها:  برشي مقاومت

 خاكهای برشي مقاومت، چسبنده خاكهای برشي مقاومتخط حالت بحراني و فشار آب حفره ای در گسيختگي، 

تحليل های تنش كل و موثر، مقاومت حالت ، برشي مقاومت پارامترهای تعيين آزمایشگاهي آزمونهای، ای دانه

 بحراني و مقاومت پسماند

6 

 

 مستقل و كرنش و تنش مسيرهای، تنش مختلف مسيرهای و حالتها در خاكها رفتار: بحراني حالت خاک مکانيک

 سطح)خط حالت بحراني،  مرزی حالت سطوحآن و آزمایشات خاک، حالت بحراني در خاک های رسي،  های

ورسلف(، حالت بحراني در خاک های ماسه ای و سایر  )سطح شده تحکيم پيش های نمونه (، رفتارغيره و روسکو

 CAM-CLAY بحراني حالت مدلخاكهای دانه ای، 

7 

 
،خاک های منبسط شونده، خاک های رمبنده ،  فشردگي باال خاک های با قابليت معرفي خاک های مسئله دار: 

 معرفي آزمایشات مربوطه
8 

 22 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 امتحان نهایي

 

22 



 واحد  2

 ساعت 48

 محدود ءروش اجزا

Finite Element Method 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

معرفي كلي روش اجزاء محدود و تقسيم بندی اوليه بر اساس نوع المان شامل: المان های مورد بحث تحليل  

ماتریسي )محوری، تير پيوسته، خرپا، شبکه، قاب(،  المان های مورد استفاده در مسائل االستيسيته، خمش صفحه و 

 پوسته و ...

2 

 3 معرفي روش باقيمانده وزندار و گالركين و كاربرد آن در اجزا محدود برای حل مسائل یک بعدی 

 2 معرفي روش كارمجازی و انرژی و فرموالسيون مسائل االستيسيته دو و سه بعدی به كمک روش های مذكور 

 4 صفحه ای( برای حاالت تنش و كرنش CSTماتریس سختي المان های مثلثي سه گرهي ) 

 5 ، ...(LST ،QSTماتریس سختي المان های مثلثي منظم درجه باالتر ) 

 6 بردار نيروهای گره ای سازگار و معادل با اثر بارهای گسترده و تركشن ها برای مسائل دوبعدی 

بحث در ارتباط با برنامه نویسي برای المان های اجزاء محدود و توضيح در ارتباط با نحوه بهينه حل معادالت  

 (Skyline solver or Active column solver)تکنيک خط آسمان، 

7 

 
ماتریس سختي المان های چهاروجهي ایزوپارامتریک دوبعدی شامل:  المان هایي كه گره های آن یک شبکه 

 گره ای و ... 8( مانند المان Serndipityگره ای(،  المان های سرندیپيتي ) 35و26و9و4تشکيل مي دهند )
8 

 9 نامنظم( QSTو  LSTماتریس سختي المان مثلثي ایزوپارامتریک ) 

 22 توضيح درباره انتگرالگيری عددی و كاربرد آن در المان های چهار وجهي یا مثلثي شکل 

)الماني با تعداد گره های متغير مابين  المان های چهاروجهي ایزوپارامتریک با تعداد گره های متغيرماتریس سختي  

 برای استفاده در شبکه بندیهای نامنظم( 4-9
22 

 

گرهي(،  37، 32، 8المان های ( (Brickماتریس سختي المان های جامد سه بعدی شامل: المان های آجری شکل )

المان ( (Wedgeو ... گرهي(، المان های گوه ای شکل ) 22، 4المان های ( (Pyramidالمان های هرمي شکل )

 ،  ...  گرهي(25، 6های 

23 

اثرات حرارت و نحوه اعمال آن در مسائل مرتبط با االستيسيته )بردار نيروهای سازگار گره ای معادل با حرارت در  

 بعدی( 2و  3مسائل 
22 

 

( بطور مثال: استفاده از اجزاء محدود برای حل معادالت Field Problemsمسائل ميدان )كاربرد اجزاء محدود در 

دیفرانسيل مرتبط با معادله الپالس، هلمهولتر و غيره. توضيح درباره مسائل عملي مرتبط با معادالت فوق الذكر 

یا مسائل   (Seepage Problems(، فشار منفذی )Hydrodynamicمانند محاسبه فشارهای هيدرودیناميک )

 (Heat Equationانتقال حرارت )

24 

( در حالت استفاده از مثلثي یا Axi-symmetric Problemsماتریس سختي المان های با تقارن محوری ) 

 چهاروجهي

25 

 26 مقدمه ای بر خمش صفحات و المان های محدود مربوط به آن 
 27 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 28 امتحان نهایي



 واحد   2

 ساعت 48
 پيوسته هایمکانيک محيط

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

 تانسور 

 Cayley-Hamiltonتبدیل بردارهای پایه تانسور، حساب تانسور، مقادیر اصلي و جهات اصلي، قضيه 

2 

 

 محيط پيوستهسينماتيک 

 بيان نسبي، نرخ زماني ماده، نرخ تغييرشکل، نرخ چرخش   بيان مادی، بيان فضایي،

3 

 

 کرنش و تغييرشکل محدود

پ، گرادیان جابجایي، بيان الگرانژی، بيان اویلری، كشيدگي، تغيير زاویه، تغييرجهت، تغيير حجم، تغيير سطح، تانسورهای تغييرشکل راست و چ

 كشيدگي و چرخش، نرخ تغييرات تانسورهای كشيدگي و چرخش، سازگاری كرنشها.تانسورهای 

2 

 

 بقای جرم و معادالت پيوستگي

 های حجمي  معادالت پيوستگي، بيان مادی شرایط پيوستگي، مشتق مادی انتگرال

4 

 

 تنش و اصول ممنتوم

های مزدوج و ارتباط آنها، معادالت حركت و  ها و كرنش تنش، انواع Piola-Kirchhoffهای اول و دوم  كوپلي، تنش  ، تنشCauchyتنش 

 تعادل

5 

 

 قوانين انرژی برای محيط پيوسته

پذیر و  قانون اول ترمودیناميک برای محيط پيوسته، توان تنش، انرژی داخلي، انتروپي و قانون دوم ترمودیناميک، فرایندهای بازگشت

 ، تابع زوالGibbs، انتالپي، تابع Helmholtzناپذیر، متغيرها و توابع حالت، انرژی آزاد  بازگشت

6 

 

 قوانين اساسي متشکله مواد

و سایرین، تفکيک تغييرشکلهای  Jaumannتانسورهای ایزوتروپيک، تغيير دستگاه مرجع وتبدیل حادثه، بردار و تانسور، عينيت، مشتقات عيني 

 االستيک و غير االستيک.

7 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 



 واحد  2

 ساعت 48
 ریاضيات عالي مهندسي 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
یادآوری از معادالت دیفرانسيل معمولي، حل معادالت به كمک بسط توالي و مروری بر مفاهيم بسط برحسب توابع 

 متعامد و كاربرد در حل معادالت 
2 

 
ای در سيستم مختصات مختلف  كاربرد روش مجزاسازی متغيير جهت حل معادالت دیفرانسيل با مشتقات پاره

 الخط  منحني
3 

 
های و استفاده از  و كاربرد آن در حل مسائل معادله دیفرانسيل با مشتقات پاره  های انتگرال مفاهيم تبدیلآشنایي با 

 های معکوس انتگرالي قضيه مانده در برآورد تبدیل
2 

 4 هارمونيک با استفاده از كاربرد نگاشت همدیس  در حل معادالت هارمونيک و بي Zكاربرد تبدیل  

 5 كاربرد آن در مسائل هندسي آناليز تانسورها و 

 
زیتز  -های وزني و روش رایلي الگرانژ، كاربرد قضيه مانده -آشنایي با حساب تغييرات شامل مفهوم تابع، معادله اولر

 در حل معادالت دیفرانسيل به صورت تبدیل به معادالت جبری در حوزه با مرز 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 48
 بهسازی خاک 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 مقدمه و كليات 

 3 لزوم بهسازی خاک 

 2 مطالعات ژئوتکنيکي 

 4 برداشت خاک 

 5 خاكریزهای سبک 

 6 تراكم مکانيکي )بهسازی سطحي( 

 7 تراكم دیناميکي 

 8 شيميایي  -تثبيت فيزیکي 

 9 بهسازی گياهي 

 22 بهسازی ارتعاشي در عمق 

 22 اختالط درجای خاک در عمق 

 23 های تزریق انواع روش 

 22 تزریق با فشار باال )جت گروتينگ( 

 24 ستونهای سنگي و آهکي 

 25 انفجار 

 26 آبکشي 



 27 های عمودی زهکشي 

 28 های خالء سيستم 

 29 بارگذاری پيش 

 32 متدهای حرارتي و انجماد 

 32 های الکتریکي روش 

 33 ای خارجي و داخلي  های سازه المان 

 32 ها  ژئوسنتتيک 

 34 كنترل كيفيت بهسازی 

 35 محيطي  مالحظات زیست 

 36 اقتصادی( -اجرایي -انتخاب روش بهسازی )مالحظات فني 

 37 بررسي موارد عملي 

 38 موارد عمليبررسي  

 39 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم 

 22 امتحانات نهایي  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48
 سدهای خاكي

Earth-Fill Dams 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشيابي

 
 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 
مقدمه : تاریخچه سد سازی در دنيا و ایران، معرفي سدهای مهم ایران و جهان و ویژگيهای مهم آن، 

 اهداف ایجاد سد

 

2 

 

( ، ناحيه بندی سدهای خاكي،  RCCانواع سدهای خاكي) همگن،  با هسته رسي، با هسته آسفالتي، 

معرفي زهکشهای مختلف، روشهای مختلف اجرای سد ، عوامل موثر ژئوتکنيکي در انتخاب نوع سد، 

عوامل مختلف خرابي سدها ) بر اساس آمارهای مختلف(، تخصصهای مورد نياز در طراحي سدهای 

 خاكي

3 

 2 سته، درصد رطوبت مناسب(انواع هسته سد ) از نظر شکل، مصالح، انتخاب مناسب عرض ه 

 
مطالعات ژئوتکنيکي الزم جهت احداث سد)انتخاب محل سد، تعيين خصوصيات مخزن و منطقه احداث 

 سد، تعيين موقعيت و انتخاب منابع قرضه(
4 

 5 عوامل موثر در طراحي سد ) عملکرد، منابع قرضه، اوضاع جوی منطقه، زمين شناسي، اهميت سدو...( 

 

اختصاصي طراحي سد ) تراوش، سرریز شدن، رگاب، پایداری شيب، عمل موج در باالدست، معيارهای 

ترک و...(، بررسي عوامل افزایش تراوش و روشهای مقابله با آن، محاسبه حجم تراوش، محاسبه فشار باال 

 برنده سد، محاسبه گرادیان سد، رسم شبکه جریان برای سد وپي آن

6 

 
موثر، روشهای جلوگيری از آن، طراحي فيلتر، شبکه جریان در سدهای  رگاب: دالیل وقوع، عوامل

 (Free Bordخاكي، سرریز شدن و محاسبه و انتخاب ارتفاع آزاد)
7 

 
 Ripعمل موج در باال دست)تعریف، عوامل موثر در انتخاب روشهای مختلف در مقابل آن، محاسبه 

rap) 
8 

 
با مقاومت در برابر تركها، محاسبه نشست سد و درصد فشار  ترک) عوامل ایجاد و انواع آن، منابع قرضه

 آب حفره ای با استفاده از تئوری تحکيم(
9 

 

پایداری شيب: در حالت استاتيکي با محاسبه فشار آب منفذی، بررسي ضریب اطمينان در حين ساخت 

اطمينان بدست سد و پس از آن، معرفي روشهای مختلف محاسبه پایداری استاتيکي، مقایسه ضریب 

آمده، در حالت شبه استاتيکي با محاسبه ضریب زلزله و انتخاب ضریب اطمينان مناسب، در حالت 

 دیناميکي) معرفي روش باریکه برشي، تعيين پریود طبيعي سد و بزرگنمایي در سد(

22 

 
ه باریک، معرفي روشهای عددی، تاثير دوبعدی و سه بعدی ) دره باریک و عریض(، مقطع بحراني در در

 بزرگنمایي در سد
22 

 
محاسبه تغيير مکان سد در اثر زلزله: روش بلوک لغزنده نيومارک)سابقه، تئوری كلي(، روش سارما و 

 سيد و مکدیسي، اصالحات جدید روش بلوک لغزنده )وابسته و غيروابسته(
23 

 22 روانگرایي در سدها و روشهای بهسازی سد 

 24 سدها و كاربرد آنهامعرفي ابزار دقيق برای  



 واحد 2

 ساعت 48
 ژئوتکنيک دریایي 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

 هایي ژئوتکنيکي در دریا: شناسایي

زني و   گمانه -متر(  32اعماق كم دریا )زیر برداری در  زني و نمونه گمانه -گيرهای سطحي از بستر دریا  مغزه -

 های ژئوفيزیکي  نقش بررسي -آزمونهای برجا در دریا -متر( 32برداری در اعماق زیاد آب )باالی  نمونه

2 

 

 خواص و رفتار ویژه خاكهای دریایي: 

سایر  -مرجانيهای  زمين -خاكهای كربناتي -های سست و احتمال رونگرایي ماسه -های بسيار سست لجني رس -

 خاكهای ویژه در دریا

3 

 

 آب شستگي بستر دریا: 

مقابله با  -آب شستگي در مجاورت ابنيه دریایي –بيني آب شستگي  روشهای پيش –انواع آب شستگي در دریا  -

 آب شستگي 

2 

 

 های خرده سنگي در دریا ژئوتکنيک موج شکن و سازه

فشار آب  -ای در بدنه مئوج شکن خرده سنگي فشار آب حفره –خواص فيزیکي و مکانيکي مصالح خرده سنگي  -

های برشي و  تغيير شکل -شکن جپایداری بدنه مو –ای در بدنه  جریان حفره -ای در بدنه موج شکن تحت موج حفره

آزمایش نفوذ  –آزمایش بارگذاری صفحه )قائم و افقي (  –پایداری و نشست خاک بستر  –شکن  حجمي بدنه موج

آزمایش  –آزمایش پرسيومتری  -Dynamic Probingآزمایش نفوذسنجي دیناميکي  – CPTمخروط 

آزمایش برش مستقيم  –آزمایش شکست هيدروليکي  –های تعيين نفوذپذیری  آزمایش -دیالتومتر )خاک و سنگ(

 آزمونهای ژئوفيزیکي  -برجا

4 

 

 آزمنهای آزمایشگاهي:

كاربرد آزمونهای شيميایي      -كاربرد آزمایشهای دیناميکي -كاربرد آزمایشهای مقاومتي، تغييرشکلي و نفوذپذیری -

 تجویز نوع و تعداد آزمونهای مناسب خاک و سنگ  -

5 

 
 ها :  تهيه گزارش شناسایي

های  اجزا گزارش -بدون تفسيرهای  اجزا گزارش -تحليل نتایج و ارائه پيشنهادات –های حاصل  اصول ارائه داده -

6 



 مهندسي 

 

 های مختلف : ویژگيهای خاص شناسایي زمين در پروژه

 -سازه های دریایي  –راهسازی و ابنيه فني راه و پل  -سدسازی و ابنيه مربوطه -های زیرزميني تونل و سازه -

 ساختمانهای سبک و ارزان -های بلند ساختمان

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 48
 تحقيقات صحرایي 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

 ریزی مطالعات:  مقدمه و برنامه

شناسایي در فاز یک و دو  -مراحل شناسایي ژئوتکنيکي زمين –های عمراني  لزوم شناسایي زمين در پروژه -

آرایش  –تعداد و محل حفر گمانه  –عمق مناسب گمانه  –مطالعات دفتری و بازدید محلي  -مطالعات و فاز جرا

 Probingها و  مناسب گمانه

2 

 

 گمانه زني: 

مشخصات مکانيکي ماشين های -حفاری در خاک –حفاری در سنگ  -حفاری دستي –روشهای حفر گمانه  -

 استقرار دستگاه حفاری در خشکي و دریا –حفاری 

3 

 

 برداری :  نمونه

ارزیابي دست  –زني  تهيه نمونه بدون گمانه -روشهای تهيه نمونه دست خورده -روشهای تهيه نمونه دست نخورده -

 تهيه نمونه برای آزمونهای آزمایشگاهي  -گيری از سنگ نمونه -خوردگي نمونه

2 

 

 آزمونهای محلي: 

 و .....ای  آزمایش برش پره -SPTآزمایش نفوذ استاندار  -
4 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد 2

 ساعت 26
 آزمایشگاه مکانيک خاک پيشرفته 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

 واحد( : 5/2قسمت نظری )با ارزش 

های  اصول آزمایش -ها در آزمایشهای استاتيکي و دیناميکي خاک معرفي ابزار اندازه گيری، كنترل و ثبت داده -

سازی، اشباع و تحکيم نمونه قبل از  های آماده روش -مکانيک خاک با اعمال یا كنترل تنش، كرنش و رطوبت

های  آزمایش -آزمایش ستون تشدید -آزمایش برش مستقيم، ساده و پيچشي -آزمایش سه محوری –آزمایش 

های شيميایي و ارتباط با  مکانيک خاک و مباحث  مباني آزمایش -مباني مدل سازی فيزیکي –تحکيم و نفوذپذیری 

 ژئوتکنيک زیست محيطي 

2 

 

 واحد( 5/2)با ارزش  قسمت عملي

گيری فشار آب به  با اندازه CUانجام آزمایش سه محوری  – Rowe Cellانجام آزمایش تحکيم با استفاده از  -

انجام یک آزمایش ساده مدل فيزیکي پي سطحي  -منظور تعيين، پارامترهای گسيختگي و پارامترهای حالت نهایي

 یا یک شيرواني یا هر مسأله دیگر 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نام گرایش  

 ام درس به فارسي ن پي های مخصوص تعداد واحد: 

Special Foundations نام درس به التين 

 توضيح 
 

 رفصل : س

عداد ت
 جلسات

 دیفر باحثم

 

 مالحظات تحليل و طراحي فونداسيون ها
 تعيين ظرفيت باربری در حاالت مختلف -
 دیناميکيتخمين نشست تحت بارهای استاتيکي و  -
 تحليل و طراحي سازه ای -
 مالحظات كنترل پایداری -

2 

 

 پي های سطحي خاص 

 پي های رادیه سخت شده با عناصر طولي و عرضي  -

 فونداسيونهای رادیه مجوف و بلوكي -

 پي های منفرد چسبان -

 (Grillage Foundations)پي های فوالدی  -

3 

 

 فونداسيون های شناور

 اصل شناوری در پي سازیاستفاده از  -

 افزایش ظرفيت باربری به كمک شناورسازی -

 باربرداری جهت كاهش نشست -

 عمق بحراني و كنترل تورم كف -

2 

 
 سيستم های نيمه عميق در پي سازی

 پي های باكسي یا جعبه ای -

 پي های چاهي )شمعک ها( -
4 

 

 (Root Foundations)پي های ریشه ای 

 انبوهي قائم و مایلریزشمع های  -

 مهارها -

 های پيچشي، پره ای شمع -

 های مته ای شمع -

5 

 

 رادیه مركب

 بستر مناسب جهت ساخت رادیه مركب - 

 اندركنش اجزا -

 طراحي در برابر بارهای ثقلي و جانبي -

 مالحظات طراحي بهينه -

6 

 7 دال های بتني یا كف های صنعتي متکي بر بهسازی عميق 



 دالهای صنعتيكاربرد  -

 ستونهای سنگي ویبره ای -

   (Jet Grouting)ستونهای تثبيت شده با تزریق جت -

 (DSM)اختالط خاک در عمق  -

 

 شمع ها )پي های عميق(

 انتخاب سيستم بر اساس شاخص های روسازه، زیرسازه و خاک بستر -

 تعيين توان باربری با تحليل استاتيکي -

 دیناميکيآزمایشات استاتيکي و  -

 عملکرد شمع ها در برابر بارهای سيکلي، لرزه ای، و جانبي -

8 

 

 عملکرد گروهي-پي های عميق

 مالحظات اندركنشي -

 راندمان و اثرات گروه، گسيختگي بلوكي -

 تعيين نشست با استفاده از تئوری صفحه خنثي -

 عملکرد گروهي در برابر بارهای جانبي -

9 

 
 كيسون ها

 و پيش ساخته اجرای درجا -

 مالحظات طراحي در مقابل بارهای فشاری و كششي -
22 

 

 پي سازی در بسترهای سنگي

 مالحظات اجرایي -

 ظرفيت باربری سنگ زیر پي -

 (Rock Socketed Piles)شمع های مستقر در سنگ  -

22 

 
 (Suction Piles)شمع های مکشي  های 

 هااستفاده از تکنيک مکش در اجرای فونداسيون  -

 مهارها و پي های نيمه عميق مکشي در دریا -
23 

 

 پي های پوسته ای و گنبدی

 كاربرد -

 انواع پي های پوسته ای -

 پي های گنبدی با مهار خاک -

22 

 

  (Top-Down Construction)ساخت همزمان روسازه و زیرسازه

 مالحظات طراحي بهينه با اجرای همزمان -

 دیوارهای جداكننده -

 گودبرداری -

 اجرای دالهای مياني و كف -

24 

 

 موارد عملي

 معرفي چند مورد سازه های خاص، سنگين یا بلند -

 شرایط بسترهای غيرمتعارف -

 ابزارگذاری و پایش -

 مقایسه نتایج حاصل از طراحي با موارد عملي اندازه گيری شده -

25 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 48
 ای  ژئوتکنيک لرزه

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 مروری بر مباحث دیناميک خاک 

 3 بررسي پارامترهای مدول برشي و نسبت ميرایي خاكها در بارگذاریهای دیناميکي  

 2 لرزه شناسي و مهندسي زلزله 

 4 ریسکتحليل خطر و  

 5 اثرات ساختگاه  

 6 خاک دیناميکي خصوصيات 

 7 مزدوج و مجزا نيومارک، روش 

 8 حائل دیوارهای ای لرزه طراحي 

 9 روانگرایي 

 22 بهسازی های تکنيک و ها خاک در روانگرایي پتانسيل كاهش 

 22 اطراف های سازه با آن اندركنش و سطحي گسلش پدیده 

 23 سازه-خاک دیناميکي اندركنش 

 22 اثر ميدان نزدیک زلزله بر سازه های اطراف 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 48

 اندركنش خاک و سازه

Soil Structure Interaction 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث جلساتتعداد 

 2 مقدمه ای بر اندركنش خاک و سازه و تاثير آن بر پاسخ های سازه و خاک 

 3 مقدمه ای بر دیناميک سازه ها 

 2 اشاره ای بر تئوری انتشار امواج در خاک در حالت یک و دوبعدی 

 4 انواع روش های تحليل اندركنش خاک و سازه 

 5 توام خاک و سازه با تکيه بر مدلسازی مرزهای بي نهایتاندركنش خاک و سازه برای مدل  

 6 اندركنش خاک و سازه با استفاده از مدل زیرسازه 

 7 اندركنش خاک و سازه برای پي های صلب 

 
 

 اندركنش سينماتيک و ارائه روش های برآورد آن

 

8 

 9 تعيين تابع امپدانس خاک 

 22 و سازهاندركنش اینرسيال در مدل اندركنشي خاک  

 22 نحوه تعيين زمان تناوب و ميرایي معادل سيستم اندركنش خاک و سازه 

 23 بررسي رویکرد آیين نامه های لرزه ای برای در نظر گرفتن اندركنش خاک و سازه 

 22 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 24 امتحان نهایي

 

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 48

 لرزه شناسي و مهندسي زلزله

Siesmology and Earthquake Engineering 

 نام درس و تعداد واحد

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشيابي

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2   مدلسازی چشمه های لرزه ای و روشهای مباني لرزه زمينساخت، شناخت گسل های فعال       

 3 لرزه خيزی و مدلسازی پارامتر های لرزه ایمباني زلزله شناسي و شبکه های لرزه نگاری،  

 
زلزله، تعيين زلزله طرح در پروژه  مباني و روشهای برآورد خطرشبکه های شتابنگاری و پردازش شتابنگاشتها، 

 طرح توليد طيف و پاسخ های مهم، روشهای محاسبه طيف
2 

 4 شتابنگاشتها برای تحليل های مهندسي زلزلهروش انتخاب  

 5 پاسخ لرزهای سيستم های خطي       

 6 پاسخ لرزه ای سيستم های غير االستيک          

 7 عملکردبراساس روش های تحليل ایين نامه ای در برابر زلزله از جمله روش های طيفي ، دیناميکي و        

 8 ( و بين المللي3822مرتبط ملي )مباحث مقررات ملي ساختمان و استاندارد  مباني و كاربرد ایين نامه های 

 9 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

 22 امتحان نهایي

 

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 26
 آزمایشگاه دیناميک خاک 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 آشنایي با تجهيزات دستگاهي ژئوسيسميک و ميکروترمر 

 3 انجام آزمایشات صحرایي ژئوسيسميک و ميکروترمر 

 2 آشنایي با دستگاه آزمایش ستون تشدید 

 4 انجام آزمایش ستون تشدید برای تعيين تغييرات مدول برشي و ميرایي برحسب كرنش برشي 

 5 آشنایي با دستگاه سه محوری دیناميکي  

 6 انجام آزمایش سه محوری دیناميکي برای تعيين تغييرات مدول برشي و ميرایي برحسب كرنش برشي  

 7 انجام آزمایش سه محوری دیناميکي برای تعيين مقاومت خاک در نسبت تنش های مختلف  

 8 انجام آزمایش ارزیابي پتانسيل روانگرایي در خاک با استفاده از دستگاه سه محوری دیناميکي  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 48

 ژئوتکنيک زیست محيطي 
 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

توليد و دفع پسماند: پسماند و مدیریت مواد زائد، طبقه بندی پسماند های خطرناک، پسماند و تلفات ناشي از آن،  

 الزامات و مشکالت ناشي از دفن زباله در زمين 

2 

 
در خاک، طبقه بندی كاني های  كاني شناسي خاک: اهميت كاني شناسي خاک در مهندسي، كاني های غير رسي

 بين ورقه ای و بين الیه ای در كاني های رس، سطوح خاک و بارهای الکتریکيرس، پيوندهای 

3 

 
 متغيرهای تأثيراتخاک رس، نظریه الیه آب دوگانه،  -خاک: توزیع یون در سيستم آب-سيستم الکتروليت آب

 كاني های رسي در كاتيون آب دوگانه، تبادل در الیه سيستم
2 

 4 خاک، جذب آالینده ها، جذب توسط اجزائ خاک -مکانيزمهای اندركنش آالیندهخاک:  -اندركنش آالینده 

 5 پدیده هدایت در خاک: قوانين و روابط حاكم بر جریان، هدایت الکتریکي، پدیده الکتروكينتيک، تئوری الکترواسموز 

 
(، انتقال توسط Concentration Gradientsانتقال جرم در محيط اشباع: انتقال در اثر گرادیان غلظت )

(، معادله عمومي انتشار Mechanical Dispersion(، پراكنش مکانيکي )Advectionگرادیان هيدروليکي )

 آلودگي در خاک، برآورد پارامترهای انتقال، ایزوترم های جذب، سيستم های مدلسازی انتقال آلودگي در خاک

6 

 

، (SVE)تصفيه، استخراج بخارات موجود در خاک  /رداری و دفعفن آوری های جدید رفع آلودگي از خاک: گودب

روش زیست اصالحي در (، دیواره های واكنش پذیر تراوا، سيستم های محصور كننده، Air Spargingپاشش هوا )

، رفع آلودگي با استفاده از پوشش گياهي Natural Attenuation جا، روش تقليل طبيعي غلظت آالینده ها

Phytoremediation كاربرد روش بلور سازی در رفع آلودگي ،In-Situ Vitrification  

7 

 

اصول دفن مهندسي پسماند: هدف، معيارهای انتخاب محل، سيستم های اجرایي مدفن های مهندسي ، جزیيات 

، سيستم های جمع آوری شيرابه، گاز توليدی در مدفن (FML)ساخت مدفن ، آستر های غشایي انعطاف پذیر 

 )پروژه كارخانه برق(، پایش كيفيت آبهای زیرزميني و عملکرد مدفن پسماند، ارزیابي عملکرد هيدروژئولوژیکي

 (، اقدامات اصالحيHELPمدفن )مدل 

8 

كاربرد ژئوسينتتيک ها در مراكز دفن پسماند: ژئوممبرین ها، ژئوتکستایل ها، ژئونت ها، ژئوگریدها، آسترهای مركب  

 رسي –ژئوسينتتيکي 
9 

 22 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم



 22 امتحان نهایي

 

 واحد 3

 ساعت 23
 مهار زباله و فناوری بازیابي 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 Sources of wastes and contaminants 2مایع و گاز و بحث روی   كليات: معرفي انواع زائدات جامد، 

 3 بند افقي و قائم و مشخصات عمومي آنها  های نگهداری زائدات: خاكهای طبيعي بعنوان الیه های آب سيستم 

 2 و مشخصات عمومي آنها GCLها و  های نگهداری زائدات: مواد مصنوعي )پليمری( مانند ژئوممبرین سيستم 

 4 آوری و بازیافت گاز  آوری و بازیافت شيرابه، جمع  های نگهداری زائدات: جمع سيستم 

 
بنتونيت و...(، مشخصات مکانيکي  -ها( انواع )خاک طبيعي و مخلوط خاکGCLهای خاكي متراكم شده ) پوشش

 هریک
5 

 
ها )درصد رطوبت، وزن متخصص، انرژی تراكم، استانداردها، آزمایشات صحرایي و آزمایشگاهي،  GCLتراكم 

 محلهای قرضه حفاظت(
6 

 7 و ...( PVC ،HDPE ،VLDPEها ) انوع ژئوممبرین Geommembraneهای پليمری )مصنوعي(  پوشش 

 8 ها و مشخصات فيزیکي و مکانيکي آنها  تکنولوژی ساخت ژئوممبرین 

 9 ها  در نصب ژئوممبرین qaو QCها و ميزان مجاز نشت،  ها، نشت از ژئوممبرین اتصال ژئوممبرین 

 22 ها  طراحي با ژئوممبرین 

 

 ها،GCLهای پليمری از نوع  پوشش

 انواع، تکنولوژی ساخت و مشخصات فيزیکي و مکانيکي آنها 

22 

 23 هاGCLها، طراحي با GCLنحوه نصب، اتصاالت ، تعميرات  



 

 های زهکشي خاكي  سيستم

 های خاكي  انواع، مشخصات و نحوه طراحي زهکشي

22 

 

 ها  Geosytheticهای زهکشي با  سيستم

 انواع، مشخصات و نحوه كاربرد هریک  و مقایسه آنها 
24 

 25 ، انواع، نحوه ساختف اتصاالت، طراحي با ژئوتکتييال Geotextileهای نوع ژئوتکتيال  زهکشي 

 26 ، انواع، نحوه ساخت، اتصاالت، طراحي با ژئونت  Geonetهای نوع ژئونت  زهکشي 

 27 های زائدات جامد )معرفي، انواع، روشهای طراحي، اجرا و پایش( آوری شيرابه در مدفن های جمع سيستم 

 28 اجرا و پایش(های زائدات جامد )معرفي، انواع، روشهای طراحي،  آوری شيرابه در مدفن های جمع سيستم 

 29 های زائدات جامد )معرفي، انواع، روشهای طراحي، اجرا و پایش( آوری گاز در مدفن های جمع سيستم 

 32 های زائدات جامد )معرفي، انواع، روشهای طراحي، اجرا و پایش( آوری گاز در مدفن های جمع سيستم 

 surface Impoundment 32های پوشش كف و جداره  سيستم 

 surface Impoundment 33های پوشش كف و جداره  سيستم 

 32 ها Lagoonهای پوشش كف و جداره  سيستم 

 34 هاLagoonهای پوشش كف و جداره  سيستم 

 35 های درشت دانه در معادن  های انباشت باطله و محل  Heap Leachingهای  های پوشش بستر محل سيستم 

 36 های درشت دانه در معادن های انباشت باطله و محل  Heap Leachingهای  های پوشش بستر محل سيستم 

 

 های عميق  های صنعتي در چاه تزریق پساب

Deep waste injection 

37 

 38 ، مسایل اجرایيcasingگذاری و  ها، جزئيات لوله ها، مشخصات پساب شناسي، انواع چاه شرایط زمين 

 39 مرور كلي درس و ذكر نکات مهم 

 22 امتحان نهایي 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي



 واحد 3

 ساعت 23
 مکانيک سنگ 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
 مکانيک سنگ و جایگاه آن در مهندسي ژئوتکنيک

 ژئومکانيک و ارتباط مکانيک سنگ و مکانيک خاک  حوزه -مکانيک سنگ و كاربردهای آنتعریف و مفهوم 

2 

 

 مکانيزم خرابي سنگ

 كرنش سنگ تحت بادهای تک محوری و سه محوری -توصيف منحني كامل تنش

3 

 

 ها رفتار ترد و شکننده و رفتار خميری در سنگ

 های سنگي رفتاری سازهبيني  كرنش سنگ در پيش -كاربرد منحني كامل تنش

2 

 
های سنگي شامل خرابي برشي، كششي، خمشي و خرابي در اثر فشار،  ها و توده ها در سنگ توصيف انواع خرابي

 ها  آزمایش دوام و توصيف مختصر آزمایش
4 

 
توصيف مختصر انواع  –های سنگي  ها و توده های آزمایشگاهي و مجرایي در مطالعه رفتار سنگ اهميت آزمون

 ها  های فيزیکي و مکانيکي سنگ تعيين پارامترها و ثابت –های رایج  آزمایش
5 

 6 تأثير شرایط انتهایي، تأثير سختي دستگاه آزمایش -عوامل اثرگذار بر پاسخ سنگ در طول آزمایش و بارگذاری 

 7 ها  شکست پایدار و ناپایدار در فرآیند خرابي سنگ -دستگاه خودكنترل 

 
تعریف و مفهوم معيار خرابي و جایگاه آن در  –ها  ها و توده سنگ ها و معيارهای خرابي در سنگ مقاومت سنگ

 مکانيک سنگ
8 

 9 و ..... توصيف مختصرانه از انواع معيارها شامل معيار ترسکا، فون نير 

 22 كولمب -های وارد بر معيار موهر نارسایي -كولمب و كاربردهای آن -معيار موهر 

 22 براول -روش تعيين پارامترهای معيار هوک -معيار هوک براون 

 24 های رئولوژیکي  خزش و مدل -ها اثرات زمان و خواص تابع زمان سنگ 



 

 ها  پذیری سنگ های سنگي و مطالعه تغييرشکل های برجا در توده تنش

 های سنگي  های برجا در توده اهميت تنش

25 

 

 دهند. های سنگي را تحت تأثير قرار مي های برجا در توده شرایط تنشعواملي كه 

 های برجا گيری تنش های تعيين و اندازه روش

26 

 27 ها  پذیری سنگ گيری تغييرشکل های برجا و اندازه آزمایش 

 28 باربری، جک تخت، آزمایش دیالتومترو...  آزمایش صفحه 

 
های  پذیری و اهميت جریان آب در توده تعاریف نفوذ –نفوذپذیری سنگ و جریان آب زیرزميني در توده سنگ ها 

 سنگي
29 

 32 ها  ها و شبکه ناپيوستگي جریان آب در ناپيوستگي -نفوذپذیری اوليه و ثانویه 

 32 ها و جایگاه آن اهميت مقاومت برشي سنگ -ها مقاومت برشي سنگ 

 33 ها و جایگاه آن اهميت مقاومت برشي سنگ –ها  برشي سنگمقاومت  

 32 ها  اثر آب، زبری و سطح تنش عمودی بر مقاومت برشي سنگ -ها و درزها مقاومت برشي ناپيوستگي 

 34 ها و ناپيوستگي بيني مقاومت برشي سنگ معيارهای پيش 

 35 های سنگي های خاكي و سنگي و اهميت شيرواني تفاوت شيرواني -های سنگي و پایداری آنها مطالته شيرواني 

 36 های سنگي مفاهيم پایه ارزیبای و تحليل شيرواني -های سنگي های لغزش در شيرواني مکانيزم 

 37 های سنگي ها در شيرواني ها و خرابي انواع لغزش 

 38 ای، لغزش واژگوني  لغزش دایره –ای  ای، لغزش گوه لغزش صفحه 

 39 درس و ذكر نکات مهممرور كلي 

 22 امتحان نهایي

  



 واحد 3

 ساعت 23
 و فضاهای زیرزميني   طراحي و اجراء تونل

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 ها تونلمشکالت طراحي  -ریزی تاریخچه مهندسي تونل و الزامات برنامه 

 3 ریزی برای طراحي برنامه -مراحل طراحي 

 
های خاكي و  شناسي محيط مطالعات ژئوتکنيکي و زمين -های ميداني و صحرایي و توصيف زمين اطراف تونل بررسي

 سنگي محل تونل 
2 

 
اطالعات آوری  های جمع روش -ها  بندی و گسل شناسایي ساختارها و عوارض ساختاری زمين مثل درزها، الیه

 شناسي ژئوتکنيکي و زمين
4 

 
ها،  بندی مکانيکي سنگ بندی ژئوتکنيکي زمين و طبقه طبقه -تحليل اطالعات ژئوتکنيکي و زمين شناسي

RMRوQ 
5 

 6 های منفرد توزیع تنش در اطراف حفاری –ها  های زیرزميني و تونل ها در اطراف حفاری ها و تغييرشکل تحليل تنش 

 7 های مجاور هم( حوزه تأثير تونل )تونل -ای های دایره ها در تونل تنشروابط توزیع  

 8 ها  ها مثل اثر گسل تحليل اثر عوارض ساختاری مهم بر توزیع تنش -ها تأثير شکل مقطع تونل بر توزیع تنش 

 
به عمق )اثر ها بر پایه تغييرات تنش قائم نسبت  تحليل تنش –های كم عمق  ها در تونل های تخمين تنش روش

 سيلو(
9 

 22 تخمين فشارهای وارد بر پوشش در طاق و كف تونل 

 22 های مرزی در تخمين نيروهای وارد بر پوشش استفاده از تئوری -نيروهای داخلي و خارجي وارد بر تونل 

 23 ها اصول و مفاهيم مرتبط با تقویت و پایداری تونل -ها های تقویت و پوشش تونل طراحي سيستم 

 22 اهي انفرادی در معرض سقوط و لغزش ها و بلوک طراحي و پایدارسازی گوه 

 24 پوشش  -تحليل اندركنش زمين 



 25 ها در تخمين مشخصات پوششي بندی سنگ های طبقه استفاده از سيستم 

 26 ها مورد نياز تونل  های نظری و تحليلي برای تعيين مشخصات پوشش روش 

 
ها در سينه  های تقریبي برای تخمين تنش روش -ها و كنترل نشست زمين حفاری در تونل پایدارسازی سينه كار

 كار 
27 

 28 بيني نشست زمين باالی تونل های پيش روش 

 29 های پایدارسازی سينه كار حفاری روش 

 32 ها سنگ دوزها و انواع مهاری -ها مصالح مورد استفاده در پایدارسازی تونل 

 32 ها )مش( و رشته های سيم شبکه 

 33 ها شاتکریت مسلح با رشته 

 32 شاتکریت و خواص مهندسي آن 

 34 ها  های مختلف حفاری تونل روش 

 35 ها آرایش چال -های چال و انفجار روش 

 36 های چال و انفجار مزایا و معایب روش 

 37 ها  های ماشيني حفاری تونل روش 

 TBM ..38 ، كله گاوی و 

  كلي درس و ذكر نکات مهم مرور

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 



 واحد 3

 ساعت 23
 مکانيک سنگ پيشرفته 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

 ها و انواع آنها: منشأ تشکيل سنگ

خواص  –ها  سيکل تشکيل سنگ -های آذرین، رسوبي  و دگرگوني سنگ -ها و نحوه تشکيل سنگ ها   كاني -

 ها  های فيزیکي سنگ فيزیکي و شاخص

2 

 

 های سنگي:  عوامل مؤثر بر رفتار توده

 -ها  كرنش در سنگ -رابطه تنش -فشار منفذی و تنش موثر -گيری آنها و اثر مقياس اندازه  ها و نحوه ناپيوستگي -

 های ژئواستاتيک تفاضلي و كرنش برشي یا تفاضلي، تنشهای تفاضلي و غير  تنش

3 

 

 ها: پذیری سنگ تغييرشکل

مسير تنش و كرنش        -شکست سنگ در مقياس بزرگ –مکانيک ریزشکستگي  –پذیری سنگ در فشار  تغييرشکل -

 ها رویه ورسلو و رویه رسو در سنگ -ها و فرایندهای آن حالت بحراني در سنگ -

2 

 

 ها و رفتار خزشي: های تابع زمان سنگ شکلتغيير 

بارگذاری  -های سنگي ها و توده بار تناوبي در سنگ -شناسي خزش های پدیده مدل-كرنش خزشي و رهایي تنش  -

 سریع

4 

 

 ها : های سنگي و اثر ناپيوستگي مقاومت توده

–گيری و تحليل آن  ناپيوستگي، اندازهمقاومت برشي  -ها های كمي كردن ناپيوستگي و شاخص  اثر ناپيوستگي -

ها با استفاده از آزمایش سه  تعيين خواص ناپيوستگي –های سنگي  مدل حالت بحراني برای مقاومت ناپيوستگي

ها و روش  فراواني ناپيوستگي –تغيير شکل برشي درزها، اتساع، سختي برشي و عمودی درزها -محوری        

 های سنگي  های تخمين مقاومت توده روش -تحليل و تخمين آنها    

5 

 

 ها، ظرفيت باربری و نشست: پي سنگ

ها با استفاده از  های مجاز پي سنگ تنش -سازی بر بسترهای سنگي: مشکالت و پيچيدگيهای مرتبط  پي -

 ها نامه آئين

درز، ظرفيت های با چند دسته  های ضعيف و سنگ دار، سنگ های ترک ها شامل سنگ ظرفيت باربری پي سنگ -

6 



های ایزوتروپ و غير  های همگن  و سنگ محاسبه نشست پي سنگ –ای و تشکيالت كارستي  های الیه باربری سنگ

ها شامل تحليل  ناپایداری پي سنگ –ای  های ایزوتروژ و الیه ها شامل سنگ توزیع تنش در پي سنگ -ایزوتروپ

ای و  های لغزشي، بلوكهای گوه ها شامل پایداری بلوک گپایداری سن -ها )روش مرز باال و مرز پائين( تعادل سنگ

 های واژگوني بلوک

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 26
 آزمایشگاه مکانيک سنگ 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
های آزمایشگاهي در مکانيک سنگ و اهميت آن در طراحي و تحليل  مقدمه: تبيين جایگاه آزمایشگاه و آزمون

 های در سنگ و روی سنگ  سازه
2 

 
های صحرایي و درجا و تفاوت آنها و نقش و جایگاه هریک در موضوعات مکانيک  های آزمایشگاهي و آزمون آزمون

 سنگ
3 

 
ها: وزن مخصوص، درصد تخلخل، ميزان نفوذپذیری و آزمایش دوام در  های تعيين خواص فيزیکي سنگ آزمایش

 مقابل آبدیدگي 
2 

 

های تعيين پارامترهای مکانيکي سنگ در آزمایشگاه مانند : مدول االستيسيته، ضریب پواسون، زاویه  آزمایش

محوری، مقاومت كششي تک محوری: آزمایش فشاری تک اصطکاک، چسبندگي، مقاومت فشاری تک محوری و سه 

محوری، آزمایش سه محوری، آزمایش برش مستقيم، آزمایش خمش، آزمایش كشش، آزمایش خزش و آزمایش بار 

 ای در سنگ نقطه

4 

 

ها و پارامترهای  های تعيين پارامترهای مکانيکي سنگ در صحرا و در محل: توضيح اهميت اینگونه آزمایش شآزمای

ها شامل: آزمایش بارگذاری صفحه  استخراجي، استانداردهای مربوطه و اهميت روش صحيح آزمایش، انواع آزمایش

ی  های سنگي، روش تعيين مدول تغيير شکل دائمي سنگ و توده پذیری سنگ و توده برای تعيين مدول تغيير شکل

در آزمایشگاه آزمایش جک مسطح و كاربردهای آن،  و آزمایش فشاری  سنگ توسط آزمایش بارگذاری صفحه

 آزمایش آلتراسونيک با اسيلسکوپ و سرعت موج در سنگ بصورت آزمایشگاهي و در محل

5 

 

 

 

 

 

 



 

  واحد  2

 ساعت 48
 محدود پيشرفته )غيرخطي(  اجزا 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 تقسيم بندی انواع غيرخطي سازه به صورت هندسي و مصالح 

 3 ای بر روابط تنش و كرنش مصالح در ناحيه خطي مقدمه 

 2 بندی روابط تنش و كرنش مصالح در ناحيه غيرخطي  فرمول 

 4 بندی اجزای محدود در آناليز غيرخطي هندسي  فرمول 

 5 شوندگي در اثر تنش نيروی محوری  سختي سختبندی ماتریس  فرمول 

 6 بندی اجزای محدود در ناحيه غيرخطي مصالح  فرمول 

 7 بندی حل متواتر در المان محدود و معيارهای همگرایي حل عددی  فرمول 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 



  واحد  2

 ساعت 48
 روش اجزاء مرزی 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 های وزني و مقایسه مفهوم/ اجزاء مرزی و اجزاء محدود مفهوم تابع گرین و استفاده از آن در روش باقيمانده 

 3 سازی مستقيم و غيرمستقيم انتگرال مرزی مفهوم فرمول 

 2 تابع گرین مسائل ارتجاعي دوبعدی و سه بعدی و حل آن براساس فرمول سازی مستقيم و غيرمستقيم 

 4 های تيز به كمک اجزاء مرزی حل مسائل دارای گوشه 

 5 حل مسائل االستودیناميک در حوزه تواتری و زماني به كمک اجزاء مرزی 

 6 حل مسائل خمش صفحات و تعيين مقادیر ویژه آنها 

 7 حل مسایل ژئوتکنيکي به روش اجزاء مرزی 

 8 پالستيک -كاربرد روش اجزاء مرزی در حل مسائل االستو 

 9 بندی آنها تركيب روش اجزاء مرزی و اجزاء محدود و فرمول 

 22 كاربرد نرم افزارهای مناسب  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 



  واحد  3

 ساعت 23
 روش اجزای مجزا 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
 كليات 

 و ...های محدود  روش تفاوت -های پيوسته های عددی در تحليل محيط كلياتي از روش -

2 

 

 مطالعه رفتار تماسي دو جسم 

سازی رفتار  مدل -بررسي تماس دو جسم مجزا –های پيوسته  طهای ویسکواالستيک محي مدلآشنایي با ماهيت و  -

 ها   المان  سازی ویسکوزیته بين مدل -ها  المان  ارتجاعي بين

3 

 

 اصول و مباني روش تحليل اجزاء مجزا 

ها و مدلسازی رفتار  انواع المان –و انواع آن  مجزا روش اجزاء –ای از روش دیناميک مولکول در فيزیک  خالصه -

 الگوریتم محاسباتي  –تعيين گام زماني تحليل  -های بارگذاری مدل -گاهها های تکيه مدل –آنها 

2 

 

 مطالعه پارامتریک 

 اثر سرعت بارگذاری  –اثر گام زماني  –ها  اثر اندازه المان –ها  اثر شکل المان -

4 

 

 كاربرد: 

كاربرد روش اجزای  -كاربرد روش اجزای مجاز در مکانيک خاک –كاربرد روش اجزای مجزا در مکانيک سنگ  -

های  كاربرد روش اجزای مجزا در سازه –كاربرد روش اجزای مجزا در سازه های بتني  -های آجری مجزا در سازه

 فوالدی 

5 

 

 

 

 



  واحد  2

 ساعت 48
 محاسبات نرم 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 ای بر مفهوم محاسبه و اراده دقيق مفهوم الگوریتم مقدمه 

 3 از محاسبات دقيق در چارچوب دیناميکي گسسته  تفکيک محاسبات نرم 

 
سازی  ها به صورت نرم و مدل بندی داده های نرم، یادگيری و ارتباط آن با طبقه دادهبندی: جستجوی نرم،  اراده دسته

 نرم
2 

 4 سازی كالسيک و الگوریتم جستجو ای بر بهينه  مقدمه 

 5 ای بر نظریه زنجيرهای ماركوف مستقل از وابسته به زمان مقدمه 

 6 ها  و تحليل نظریه آن SAالگوریتم  

 GA 7الگوریتم  

 8 ها  های تکاملي و انواع مختلف آن الگوریتم 

 9 های تکامل تركيبي  مالگوریت 

 22 های تکاملي و جستجي هوشمند ها در تحليل الگوریتم های تركيبات و كاربرد آن گستره 

 22 ها  مجموعه فازی و عمليات پایه بر روی آن 

 23 ها  اصول تفکيک و گسترش آن 

 22 روابط فازی 

 24 های فازی اندازه  

 25 محاسبات فازی و بهينه سازی 

 26 استنتاج فازی 



 27 ها بندی داده ای بر مفهوم یادگيری و ارتباط آن با طبقه مقدمه 

 28 ها بندی داده های مختلف طبقه ای بر روش مقدمه 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  واحد  3

 ساعت 23
 كاربرد آمار و احتماالت در مهندسي ژئوتکنيک 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 مقدمه 

 3 پارامترهای آماری خصوصيات فيزیکي خاكها 

 2 توصيف خصوصيات فيزیکي خاكها به كمک توابع توزیع احتمال  

 4 ها  تحليل همبستگي 

 5 های محلي  كاربرد مفاهيم آماری در بررسي 

 6 ارزیابي نتایج آزمایشهای آزمایشگاهي 

 
با استفاده از  -های خاكي براساس نظریه احتماالت و آمار براساس نظریه تحليل حدی اصول و روشهای تحليل سازه

 های تصادفي در مسائل پدیده Purtur bationروش اجزاء محدد تصادفي )كاربرد تئوری 
7 

 8 ها  تعيين ظرفيت باربری پي 

 9 ها  ارزیابي نشست پي 

 22 ها تحليل پایداری شيرواني 

 22 خاكيكنترل عمليات  

 

 

 

 



 

  واحد  2

 ساعت 48
 مکانيک شکست

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 مقدمه و آشنایي  

 

در  (Stress Intensity Factor)ضریب شدت تنش  -ی محيط االستيک خطي : الف ترک ریاضي در حوزه

، (Systemtric)متقارن  – Mode I – (In-Plane Deformation)تغييرشکل در صفحه   -ی دوبعدی هندسه

تغيير شکل خارج از صفحه   -، ترک لغزنده(Antisymmetric)پاد متقارن  – Mode II -ترک بازشونده

(Anti-Pane Strain) – Mode III – ترک پاره شونده-  

 ها محاسبه تغيير شکل های ترک و جایي لبه جابه -ب

  Complex variables)حل مسائل ترک با استفاده از روش متغير مختلط  -ج

3 

 

: طاقت شکست  Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM)مکانيک شکست االستيک خطي 

(Fracture Toughness)  نرخ رهایي انرژی، انرژی شکست ،(Fracture Energy) گسترش ، مد مركب، معيار

  (Bifurcation)ها، انشقاق  ترک، معيار مسيریابي گسترش ترک، رقابت ترک

2 

 4 و روشهای انرژی J-integral -مکانيک شکست االستيک 

 

 پذیر( رفتار پالستيک در حول نوک ترک )مواد شکل

راساس تئوری و معيار شکست، مدلهای ب J-integral، كاربرد Dugdaleمدل  -هندسه و اندازه ناحيه پالستيک

 پالستيسيته 

5 

 

 مکانيک شکست مواد  نيمه ترد

، نرم شدن تنش، مدلهای پيوسته معادل، مدلهای االستيک (Fracture Process Zone)ناحيه فرایند شکست 

  (R-curve)معادل، معيار بازشدگي بحراني، روش منحني مقاومت 

6 

 
 مکانيک شکست محاسباتي

و  Jالمانهای محدود ویژه برای اطراف نوک ترک، روشهای محاسبه ضرایب شدت تنش، نرخ رهایي انرژی، انتگرال 

7 



 روش المانهای مرزی، و روش گالركين.  مسير ترک،

 8 قانون پاریس و بار با دامنه متغير -خستگي ترک 

 9 شدت ترک دیناميکي، بازداشت ترک -دیناميک گسترش ترک 

 
ها و اتصاالت  های بتني، سد، مخازن، سازه فلزات، سراميکها، پليمرها، سنگ، استخراج معادن، سازه -كاربردموارد 

 فوالدی، شکست گسلها، شکست استخوان، مقياس نانو 
22 

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد   2

 ساعت 48
 رفتار خاكهای نيمه اشباع 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 ای بر مکانيک خاكهای غير اشباع )تاریخچه، لزوم و موانع( مقدمه 

 3 خواص و روابط بين فازها )ذرات خاک، آب، هوا( 

 4 كل و اجزای آن، و مزدوجهای كاری آنها()معرفي تنش خالص، مکش  متغيرهای حالت  تنش 

 
گيری اجزای مکش در خاک غير اشباع )مکش كل، مکشهای اسمزی و بافتي و رفتار  روشهای اندازه

 هيسترسيزهيدروليکي
6 

 9 قوانين جریان و نفوذپذیری خاک غيراشباع نسبت به آب و هوا 

 23 رمبندگي(نظریه تغيير حجم خاكهای غير اشباع )تحکيم، تورم،  

 25 گيری حجم خاكهای غير اشباع روشها و تجهيزات اندازه 

 27 ای در خاكهای غير اشباع پارامترهای فشار سياالت حفره 

 29 تئوری مقاومت برشي خاكهای غير اشباع 

 32 گيری پارامترهای مقاومت برشي  روشها و تجهيزات اندازه 

 32 شناسایي رفتار مقاومت برشي و تغيير حجمي خاكهای غير اشباع در بارگذاری دیناميکي  

 
مدلهای رفتاری در خاكهای غير اشباع )سطوح حالت، مدلهای االستوپالستيک با متغيرهای تنش خالص و مکش 

(BBM))و مدلهای االستوپالستيک پيشرفته ، 
35 

 38 افزارها( )آشنایي با نرممدلسازی عددی در خاكهای غير اشباع  

  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 



 واحد   2

 ساعت 48
 متخلخل  هایمکانيک محيط

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایي، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشيابي
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 2 مفاهيم و تعاریف اوليه  تاریخچه، لزوم، 

 3 مروری بر جبر تنسوری  

 2 های مادی و فضایي سينماتيک فازهای مختلف در توصيف 

 5 تنسورهای كرنش 

 6 های مادی و فضایي فرمول بندی انواع مشتقات مادی در توصيف 

 9 بندی اصل بقاء جرم و قانون جریان فرمول 

 22 فرمول بندی اصول بقاء اندازه حركت و معادالت تعادل 

 23 مفاهيم متفاوت تنسور تنش  

 22 فرمول بندی اصل كار مجازی حاكم بر محيط  

 24 فرمول بندی اصل اول ترمودیناميک 

 26 بندی اصل دوم ترمودیناميک  فرمول 

 29 ای  ی حاكم بر فشار آب حفره استخراج معادله 

 32 بندی معادالت حاكم بر تعادل دیناميکي محيط متخلخل اشباع  جمع 

 33 انتشار امواج در محيط متخلخل اشباع 

 34 بحث و بررسي اصل تنش مؤثر ترزاقي  

 35 های تقریبي حاكم بر محيط متخلخل اشباع  بندی فرمول 

 36 ای بر تحليل عددی محيط متخلخل اشباع  مقدمه 



  مرور كلي درس و ذكر نکات مهم

  امتحان نهایي

 

 

 

 


