
 آب و سازه های هیدرولیکی یمهندس

  واحد( 23واحدهای درسی )

 ردیف نوع واحد تعداد واحد مالحظات

 3 دروس اجباری 33 لیست دروس اجباری اختیار شود. 32-3بر اساس جدول

 3 دروس اختیاری 33 لیست دروس اختیاری اخذ شود. 31-3بر اساس جدول

 2 سمینار و روش تحقیق 3 

 1 پایان نامه 6 

 

 

 32-3جدول

 آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی -دروس اجباری

 ردیف نام درس تعداد واحد

 3 درولیک پیشرفتههی 2

 3 راحی هیدرولیکی سازه هاط 2

2 
 یکی از دروس: * سدهای خاکی

 * سدهای بتنی                 
2 

2 

 کی از دروس: * هیدرولیک محاسباتی ی

 * روش اجزاء محدود                    

 * هیدرودینامیک            
1 

 

 

 

 

 



 31-3جدول 

 هیدرولیکی یاه ازهو س آبی مهندس -روس اختیارید

 جموعه جم جموعه بم جموعه الفم 

 درولیکهی هندسی رودخانهم د و سازه های هیدرولیکیس دیفر

1 
راحی اجزاء سازه طبارگذاری و 

 های هیدرولیکی 
 دلهای آشفتگیم هندسی رودخانهم

 هندسی رسوب و فرسایشم جرای سازه های آبیا 2
درولیک اجزاء تخلیه سطحی )دریچه، هی

 سرریز، تونل، پرتابه، حوضچه آرامش(

3 
های  دیریت و بهره برداری سازهم

 آبی
 هندسی و مدیریت سیالب و شکست سدم

تخلیه تحتانی )دریچه، درولیک اجزاء هی

شیر، لوله آبگیری ، توربین، مخزن 

 تنظیم(

 سیستمهای انحراف آب کانیک خاک پیشرفتهم 4
دلهای فیزیکی و اندازه گیریهای م

 میدانی 

 درودینامیک پیشرفته هی هندسی و هیدرولیک پل و آبروم )غیرخطی( پیشرفته جزاء محدودا 5

6 
یا تئوری کانیک محیط پیوسته م

 االستیسیته و پالستیسیته

هندسی و مدیریت رودخانه ساحلی و م

 شهری
 پمپاژ و نیروگاه()سیستم های برق آبی 

7 
راحی و اجرا تونل و فضاهای ط

 زیرزمینی

وش رهیدرولیک محاسباتی پیشرفته )یا 

 های عددی پیشرفته در مهندسی آب(
 ریاضیات عالی مهندسی

  پیشرفتهدرولوژی هی مین شناسی پیشرفتهز 8

  ندرکنش خاک و سازها 9
-مهندسی و مدیریت حوزه آبریز )رود

 آبخوان(-مخزن
 

 (واحد 3)ندرکنش آب و سازه ا 11
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای 

 عمرانی
 

 دینامیک سازه  11
در مهندسی عمران و  GISو  RSکاربرد 

 آزمایشگاه 
 

   مکانیک سنگ 12

   تکنولوژی عالی بتن 13

14    

    

 واحدی می باشند. 2یا  3دروس اختیاری 

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 14
 درولیک پیشرفتههی

Advanced Hydraulics 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابی

 
 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 3 (یمکانیر های دائمی متغیر )متغیر تدریجی، متغ ناریج 

 3 باز و بسته شدن دریچه() سریع یدائمیرهای غ ناریج 

 2 در مخزن، سیالب شکست سد(یل سی بیاروند) در سد یدائمیرجریان غ 

 1 در رودخانه، روش مشخصات(یل سی بیاروند) در رودخانه یدائمیرغ ناریج 

 5 ضربه(غیر دائمی در لوله )ضربه قوچ، جریان در لوله آبگیر و مخزن  ناریج 

 )جریان در تبدیل کانالها، جریان در خم رودخانه، گردابه ها و چرخش ثانویه، نیابر جری هندس اتراثرات تغیی 

 شاخه ها(ی در محل تالق نیاجر
6 

رسوبگذاری و فرسایش )بار شسته و معلق و بستر، رسوبگذاری در سدها و سازه های آبی، مبانی آبشستگی، تنش  

 عمومی در رودخانه(یش برشی بحرانی، فرسا
7 

تنگ شدگی، یش اطراف آبشکن و کوله پل )تغییرات رژیم جریان، پدیده های موضعی، گردابه ها، فرسا ناریج 

 (اطراف کولهی رسوبگذار
4 

 9 (موضعی یاطراف پایه پلها )پدیده های موضعی، گردابه ها، آبکن ناریج 

 31 )سطح آزاد، تحت فشار(اشاره به جریان عبوری از دریچه ها و آبگیرها  

 33 (یهوادهیی، خالء زای، بحران ن فوقیاجر) هایزعبوری از سرر ناریجاشاره به  

 33 جریان )پرش هیدرولیکی، پرتابه آب( یاشاره به استهالک انرژ 

 32 ن تحت فشار(یان سطح آزاد، جریاجر)در تونلها  ناریجاشاره به  

   

 

 

  



 

 واحد 2

 ساعت 14
 هیدرولیکی سازه هاراحی ط

Hydraulic Design of Structures 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابی

 

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 
ی چگونگ و آنهای ها مولفه وو پلها   سدها و بندها به وابسته)ی کیدرولیهی ها سازه انواع مروری بر

 (آنهااجزاء ی گهماهن
3 

 
، یکیدرولیه، یکیدرولوژیهمحیطی موثر در انتخاب محل و مشخصات سدها ) ختلفم عواملی بررس

 ، سازه ای(یکیژئوتکن، یشناس نیزم
3 

 
آشنایی با انواع بارها و بارگذاری ها )آب، زیر فشار، خاک، سازه ای، استاتیکی، دینامیکی، زمین لرزه، 

 ساخت، بارهای بهره برداری، کنترل پایداری لغزش واژگونی(نوسانات، رانش، بارهای حین 
2 

 1 تعیین ارتفاع و جانمایی اجزاء سدها 

 5 طرح هیدرولیکی انواع دریچه ها )سطحی ، تحت فشار، نوسانات فشار( 

 
)لبه آبریز، شوت، نیلوفری، سیفونی، جانبی، پلّکانی، نوسانات فشار، خالء  زهاینواع سررطرح هیدرولیکی ا

 زایی(
6 

 7 طرح هیدرولیکی بندها و سدهای کوچک )بدنه و سرریز( 

 4 )حوضچه آرامش، پرتابه آب(  اهک یانرژطرح هیدرولیکی سازه های  

 9 طرح هیدرولیکی پلها و سازه های رودخانه ای 

 31 کاهش تراوش )آب بندی بدنه و پی و تکیه گاه سد( آشنایی با روشهای 

 33 آشنایی با طرح هیدرولیکی سامانه های برق آبی )نیرو گاههای آبی، ایستگاه پمپاژ(  

 33 آشنایی با طرح هیدرولیکی تونلها )جریان سطح آزاد، جریان تحت فشار( 

 32 آشنایی با ابزار دقیق و رفتار نگاری سازه های هیدرولیکی 

   

 

 

 

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 14
 سدهای خاکی

Earth-Fill Dams 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابی

 
 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 
مقدمه : تاریخچه سد سازی در دنیا و ایران، معرفی سدهای مهم ایران و جهان و ویژگیهای مهم آن، 

 اهداف ایجاد سد

 

3 

 

( ، ناحیه بندی سدهای خاکی،  RCCانواع سدهای خاکی) همگن،  با هسته رسی، با هسته آسفالتی، 

معرفی زهکشهای مختلف، روشهای مختلف اجرای سد ، عوامل موثر ژئوتکنیکی در انتخاب نوع سد، 

عوامل مختلف خرابی سدها ) بر اساس آمارهای مختلف(، تخصصهای مورد نیاز در طراحی سدهای 

 خاکی

3 

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

 
مطالعات ژئوتکنیکی الزم جهت احداث سد)انتخاب محل سد، تعیین خصوصیات مخزن و منطقه احداث 

 سد، تعیین موقعیت و انتخاب منابع قرضه(
1 

 5 عوامل موثر در طراحی سد ) عملکرد، منابع قرضه، اوضاع جوی منطقه، زمین شناسی، اهمیت سدو...( 

 

اختصاصی طراحی سد ) تراوش، سرریز شدن، رگاب، پایداری شیب، عمل موج در باالدست، معیارهای 

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

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

6 

 
موثر، روشهای جلوگیری از آن، طراحی فیلتر، شبکه جریان در سدهای  رگاب: دالیل وقوع، عوامل

 (Free Bordخاکی، 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) 
4 

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

 آب حفره ای با استفاده از تئوری تحکیم(
9 

 

پایداری شیب: در حالت استاتیکی با محاسبه فشار آب منفذی، بررسی ضریب اطمینان در حین ساخت 

ینان بدست سد و پس از آن، معرفی روشهای مختلف محاسبه پایداری استاتیکی، مقایسه ضریب اطم

آمده، در حالت شبه استاتیکی با محاسبه ضریب زلزله و انتخاب ضریب اطمینان مناسب، در حالت 

 دینامیکی) معرفی روش باریکه برشی، تعیین پریود طبیعی سد و بزرگنمایی در سد(

31 

 
باریک، معرفی روشهای عددی، تاثیر دوبعدی و سه بعدی ) دره باریک و عریض(، مقطع بحرانی در دره 

 بزرگنمایی در سد
33 

 
محاسبه تغییر مکان سد در اثر زلزله: روش بلوک لغزنده نیومارک)سابقه، تئوری کلی(، روش سارما و 

 سید و مکدیسی، اصالحات جدید روش بلوک لغزنده )وابسته و غیروابسته(
33 

 32 روانگرایی در سدها و روشهای بهسازی سد 

 31 و کاربرد آنهامعرفی ابزار دقیق برای سدها  



 واحد 2

 ساعت 14
 سدهای بتنی

Concrete Dams 

 ام درس و تعداد واحدن

  )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابی

 

 رفصل:س

 

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 3 آشنایی با سدهای بتنی 

 3 معرفی انواع سدهای بتنی 

 2 منابع آب، اقتصاد، هندسه و مهندسی ژئوتکنیکمعیارهای انتخاب ساختگاه سد شامل عوامل  

 

 سدهای بتنی قوسی

 مصالح، مکانیزمهای باربری، خصوصیات ساخت،  انواع سرریزهای ممکن -

معیارهای شکل قوس، شکل طره، شکل سد، روش بهینه سازی شکل، تعریف ریاضی شکل  -

 بدنه

 کنترل کالن پایداری تکیه گاهها، معیارهای توزیع تنش -

1 

 

 حجیم سدها بتن

مسائل حرارتی، طرح اختالط، روشهای پیش و پس سرد کردن مصالح و بتن و محاسبات  -

 آنها

 بتن غلطکی در سدها -

 خرابی بتن در سدهای بتنی -

5 

 6 بارگذاری در سدهای بتنی شامل بارگذاری فرعی و اصلی ) آب، وزن، حرارت، زلزله برکنش و ...( 

 7 بار زلزله و سطوح مختلف آن شامل میزان خطرپذیری، شتاب مبنا، طیف و شتاب نگاشت، زلزله طرح  

 4 بارهای هیدرودینامیکی ناشی از زلزله 

 9 آسیب پذیری سدهای بتنی در مقابل زلزله و نحوه اصالح شکل آنها برای کاهش آسیب پذیری 

 31 وزنیرفتار دینامیکی سدهای بتنی قوسی و سدهای  

 33 بارگذاری حرارتی شامل حرارت درونی و نحوه کنترل آن، حرارت محیطی و نحوه تعیین و اعمال آن 

 33 روش اجزاء محدود -مدل ریاضی و روشهای تحلیل سدهای بتنی شامل سازه، پی و دریاچه 

 32 مقدمه ای بر روش تحلیل آزمون بار 

 31 بعدی 2و  3شامل روشهای تحلیل پایداری تکیه گاههای سد قوسی  

 35 تعیین ضرایب اطمینان تنش و طراحی بتن 

 36 سدهای بتنی وزنی و پشت بند دار و مسائل ویژه آنها در طراحی، تحلیل و اجرا 

 37 سدهای بتنی چند قوسی و قوسی وزن و موارد استفاده 

 34 روشهای اجرا وتجهیزات رفتار سنجی سدهای بتنی 

 39 اسالید و بازدید از ساختگاه سدهای واقعی ارائه فیلم، 

 



 واحد 2

 ساعت 14
 هیدرولیک محاسباتی

Computational Hydraulics 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابی

 

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

  روشهای عددی یکتئوری خش اول: مبانب 

 3 و سازه های آبی یکرولیدهی در مهندس ریاضیی و مدلسازی عددی موارد کاربرد روش هالزوم و  

 

یط مسئله، معادله حاکم، منقطع کردن محیزیک )درک فی عددی مراحل مختلف مدلسازیین بت

، یبیاارزی، و مرزیه اولیط ، اعمال شرایمنقطع کردن معادالت حاکم، مراحل حل عددیزیکی، ف

 (یواسنج

3 

 
)اختالف محدود یا تفاضل محدود، حجم کنترل و حجم محدود، جزء ی عددی روش های کلی عرفم

 (یفیطی محدود، جزء مرزی، روش مشخصات، روش ها
2 

 1 تبیین دقت، سازگاری، پایداری و همگرایی روش عددی 

 5 (ی، هذلولوی، سهمویویضآنها )بی انواع معادالت دیفرانسیل پاره ای و طبقه بند 

 

شیوه های حل معادالت بیضوی )معادله الپالس و پواسون( سهموی )معادله انتشار( هذلولوی )معادله 

)که در بخش دوم  2بند ی عددی دیگر از روش هایکی انتقال و معادله موج( با روش اختالف محدود یا 

 آن گفته خواهد شد(ی کاربردها

6 

  یمحاسباتیک رولیددر ه خش دوم: کاربرد روشهای عددیب 

 
معادالت حاکم )جریان در محیط متخلخل، جریان یک بعدی رودخانه، سنت ونانت، انتقال انتشار یک 

 بعدی، جریان دوبعدی(
7 

 
منقطع سازی رودخانه و بدنه سد )یک بعدی و دو بعدی، معمولی و جابجا شده، مختصات کارتزین و 

 مختصات انحنادار(
4 

 9 تراوش، آب زیر زمینی(، یدائمیرو غی دائم)اشباع یرمتخلخل اشباع و غیط در مح نیاجری ل عددح 

 31 با سطح آزاد در رودخانه ها و کانالهای بعدیک  نیاجری ل عددح 

 33 ی(تحت فشار و ضربه قوچ )چکش آبی در مجاری دائمیرغ نیاجری ل عددح 

 33 یبعدیک انتشار )ذرات، مواد محلول، حرارت( در حالت  -معادالت انتقالی ل عددح 

 32 مدلسازی  رسوب و فرسایش در رودخانه و مخزن اشاره به نکات 

 31 کم عمق(ی در پالن )معادالت آبهای دوبعد نیااشاره به نکات مدلسازی  جر 

 35 )متوسط گیری شده در عرض(در صفحه قائم ی دو بعد نیااشاره به نکات مدلسازی  جر 

   

 

 

 



 واحد  2

 ساعت 14

 محدود ءروش اجزا

Finite Element Method 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

المان شامل: المان های مورد بحث تحلیل معرفی کلی روش اجزاء محدود و تقسیم بندی اولیه بر اساس نوع  

ماتریسی )محوری، تیر پیوسته، خرپا، شبکه، قاب(،  المان های مورد استفاده در مسائل االستیسیته، خمش صفحه و 

 پوسته و ...

3 

 3 معرفی روش باقیمانده وزندار و گالرکین و کاربرد آن در اجزا محدود برای حل مسائل یک بعدی 

 2 کارمجازی و انرژی و فرموالسیون مسائل االستیسیته دو و سه بعدی به کمک روش های مذکورمعرفی روش  

 1 ( برای حاالت تنش و کرنش صفحه ایCSTماتریس سختی المان های مثلثی سه گرهی ) 

 5 ، ...(LST ،QSTماتریس سختی المان های مثلثی منظم درجه باالتر ) 

 6 معادل با اثر بارهای گسترده و ترکشن ها برای مسائل دوبعدیبردار نیروهای گره ای سازگار و  

بحث در ارتباط با برنامه نویسی برای المان های اجزاء محدود و توضیح در ارتباط با نحوه بهینه حل معادالت  

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

7 

 
ایزوپارامتریک دوبعدی شامل:  المان هایی که گره های آن یک شبکه ماتریس سختی المان های چهاروجهی 

 گره ای و ... 4( مانند المان Serndipityگره ای(،  المان های سرندیپیتی ) 35و36و9و1تشکیل می دهند )
4 

 9 نامنظم( QSTو  LSTماتریس سختی المان مثلثی ایزوپارامتریک ) 

 31 کاربرد آن در المان های چهار وجهی یا مثلثی شکلتوضیح درباره انتگرالگیری عددی و  

)المانی با تعداد گره های متغیر مابین  ماتریس سختی المان های چهاروجهی ایزوپارامتریک با تعداد گره های متغیر 

 برای استفاده در شبکه بندیهای نامنظم( 1-9
33 

 

گرهی(،  37، 31، 4المان های ( (Brickآجری شکل )ماتریس سختی المان های جامد سه بعدی شامل: المان های 

المان ( (Wedgeو ... گرهی(، المان های گوه ای شکل ) 31، 1المان های ( (Pyramidالمان های هرمی شکل )

 ،  ...  گرهی(35، 6های 

33 

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

 بعدی( 2و  3مسائل 
32 

 

( بطور مثال: استفاده از اجزاء محدود برای حل معادالت Field Problemsکاربرد اجزاء محدود در مسائل میدان )

دیفرانسیل مرتبط با معادله الپالس، هلمهولتر و غیره. توضیح درباره مسائل عملی مرتبط با معادالت فوق الذکر 

یا مسائل   (Seepage Problems(، فشار منفذی )Hydrodynamicفشارهای هیدرودینامیک ) مانند محاسبه

 (Heat Equationانتقال حرارت )

31 

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

 چهاروجهی

35 

 36 مربوط به آنمقدمه ای بر خمش صفحات و المان های محدود  
 37 مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

 34 امتحان نهایی



 واحد 2

 ساعت 14
 هیدرودینامیک

Hydrodynamics 

 ام درس و تعداد واحد ن

 )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 
 روش ارزشیابی

 
 رفصل:س

 

 دیفر باحثم عداد جلساتت

 
پذیری، جریان دائمی و غیر دائمی، حجم کنترل، روابط زجت، تراکم لیادآوری سیاالت و سینماتیک )

 انتگرالی جریان،  میدان سرعت و شتاب، تغییرشکل المان، ،(
3 

 3 استوکس(-حرکت و ناویر اندازه  معادالت دیفرانسیلی حاکم بر جریان )رابطه پیوستگی، رابطه 

 
برنولی، کاربرد توابع تحلیلی،   رابطه ی اویلر، تابع جریان، تابع پتانسیل، آل )رابطه جریان سیال ایده

 های پتانسیل دوبعدی، شبکه جریان( جریان
2 

 
ریان موازی، چشمه، چاه، ورتکس و ورتکس آزاد، توام کردن چند جریان سیال ایده آل )جکاربردهای 

 ریان در محیط متخلخل، جریان سرریز(ججریان ساده، 
1 

 5 ناویراستوکس، چرخش(واص فیزیکی معادله خجریان سیال لزج ) 

 6 کامن، تأثیر گرادیان فشار( ی ون ی پرنتدل، روش بالزیوس، رابطه مرزی )مفهوم الیه مرزی، رابطه  الیه 

 
جریان آرام )جریان کوئت، جریان در مجرای مستطیلی، جریان در لوله، جریان در اطراف نقطه ایستایی، 

 ی اول استوکس( مسأله
7 

 
جریان آشفته )پایداری، جریان انتقالی، رابطه پیوستگی، رابطه رینولدز، جریان آشفته در لوله، جریان 

 آشفته در مجرای مستطیلی( 
4 

 
، تنشهای رینولدر مرتبه ASMاشاره به مباحث آشفتگی )تخمین تنش برشی، تخمن لزجت آشفتگی، 

 (LESصفر و یک و دو، 
9 

 

بدیل جریان موازی به جریان در صفحه فیزیکی، جریان در زوایای ت) بدیل های همسانتاشاره به 

مختلف، جریان در شکاف، جریان حول سیلندر، انتقال دایره، جریان حول بیضی، جریان حول جسم 

 دوکی شکل، جریان حول آیروفویل، نیروی برآ در آیروفویل دوبعدی(

31 

   

 

 

 

 



 واحد 2

 ساعت 14

 مکانیک خاک پیشرفته

Advanced Soil Mechanics 

 نام درس و تعداد واحد

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی
 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

، جامد های دانه پذیری تراکم تأثیر، ها دانه تماس سطح تاثیر، آن تعریف ضرورت و مؤثر تنش مفهوم: موثر تنش 

 ترزاقی موثر تنش ارزیابی، عوامل سایر تأثیر
3 

 
 مقاومت، مستقل تنش حالت متغیرهای نظریه، مؤثر تنش برای بیشاپ رابطه:  اشباع نیمه خاکهای مکانیک اصول

 خاک مکانیک متداول مسائل در کاربرد، اشباع نیمه خاکهای شکل تغییر، اشباع نیمه خاکهای برشی

3 

 نیروهای تأثیر، رسها مکانیکی و فیزیکی خواص در کانی نوع اثر، رسی های کانی انواع: رسی خاکهای خواص 

 مؤثر تنش بر شیمیایی کی وفیزی

2 

 
 آنالیز، االستیک تحلیلهای، پیوسته های محیط در مسئله کامل حل: خاک مکانیک در تحلیل روشهای مبانی

 مشخصه خطوط روش، حدی تعادل، حدی
1 

 
 تحکیم، متغیر ضخامت با و غیرهمگن خاکهای تحکیم، آن محدودیتهای و ترزاقی تحکیم تئوری، کلیات: تحکیم

 ثانویه تحکیمبیوت،  تئوری ، بعدی سه تحکیم، غیرخطی
5 

 

کولمب، خط حالت بحرانی و مقاومت برشی زهکشی نشده، -معرفی معیار گسیختگی موهرخاکها:  برشی مقاومت

 خاکهای برشی مقاومت، چسبنده خاکهای برشی مقاومتخط حالت بحرانی و فشار آب حفره ای در گسیختگی، 

تحلیل های تنش کل و موثر، مقاومت حالت ، برشی مقاومت پارامترهای تعیین آزمایشگاهی آزمونهای، ای دانه

 بحرانی و مقاومت پسماند

6 

 

 مستقل و کرنش و تنش مسیرهای، تنش مختلف مسیرهای و حالتها در خاکها رفتار: بحرانی حالت خاک مکانیک

 سطح)خط حالت بحرانی،  مرزی حالت سطوحآن و آزمایشات خاک، حالت بحرانی در خاک های رسی،  های

ورسلف(، حالت بحرانی در خاک های ماسه ای و سایر  )سطح شده تحکیم پیش های نمونه (، رفتارغیره و روسکو

 CAM-CLAY بحرانی حالت مدلخاکهای دانه ای، 

7 

 
،خاک های منبسط شونده، خاک های رمبنده ،  فشردگی باال خاک های با قابلیت معرفی خاک های مسئله دار: 

 معرفی آزمایشات مربوطه
4 

 31 مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

 33 امتحان نهایی



  واحد  2

 ساعت 14
 محدود پیشرفته )غیرخطی(  اجزا 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 ارزشیابیروش 
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 3 تقسیم بندی انواع غیرخطی سازه به صورت هندسی و مصالح 

 3 ای بر روابط تنش و کرنش مصالح در ناحیه خطی مقدمه 

 2 بندی روابط تنش و کرنش مصالح در ناحیه غیرخطی  فرمول 

 1 بندی اجزای محدود در آنالیز غیرخطی هندسی  فرمول 

 5 شوندگی در اثر تنش نیروی محوری  بندی ماتریس سختی سخت فرمول 

 6 بندی اجزای محدود در ناحیه غیرخطی مصالح  فرمول 

 7 بندی حل متواتر در المان محدود و معیارهای همگرایی حل عددی  فرمول 

  مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

  امتحان نهایی

 

 

 

 

 

 

 

 



 واحد   2

 ساعت 14
 محیط پیوستهمکانیک 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی
 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

 تانسور 

 Cayley-Hamiltonتبدیل بردارهای پایه تانسور، حساب تانسور، مقادیر اصلی و جهات اصلی، قضیه 

3 

 

 سینماتیک محیط پیوسته

 بیان نسبی، نرخ زمانی ماده، نرخ تغییرشکل، نرخ چرخش   بیان مادی، بیان فضایی،

3 

 

 كرنش و تغییرشکل محدود

پ، گرادیان جابجایی، بیان الگرانژی، بیان اویلری، کشیدگی، تغییر زاویه، تغییرجهت، تغییر حجم، تغییر سطح، تانسورهای تغییرشکل راست و چ

 نرخ تغییرات تانسورهای کشیدگی و چرخش، سازگاری کرنشها.تانسورهای کشیدگی و چرخش، 

2 

 

 بقای جرم و معادالت پیوستگی

 های حجمی  معادالت پیوستگی، بیان مادی شرایط پیوستگی، مشتق مادی انتگرال

1 

 

 تنش و اصول ممنتوم

های مزدوج و ارتباط آنها، معادالت حرکت و  ها و کرنش ، انواع تنشPiola-Kirchhoffهای اول و دوم  کوپلی، تنش  ، تنشCauchyتنش 

 تعادل

5 

 

 قوانین انرژی برای محیط پیوسته

پذیر و  قانون اول ترمودینامیک برای محیط پیوسته، توان تنش، انرژی داخلی، انتروپی و قانون دوم ترمودینامیک، فرایندهای بازگشت

 ، تابع زوالGibbs، انتالپی، تابع Helmholtzناپذیر، متغیرها و توابع حالت، انرژی آزاد  بازگشت

6 

 

 قوانین اساسی متشکله مواد

و سایرین، تفکیک تغییرشکلهای  Jaumannتانسورهای ایزوتروپیک، تغییر دستگاه مرجع وتبدیل حادثه، بردار و تانسور، عینیت، مشتقات عینی 

 االستیک و غیر االستیک.

7 

  مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

  امتحان نهایی

 



 واحد 3

 ساعت 23
 و فضاهای زیرزمینی   طراحی و اجراء تونل

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 3 ها مشکالت طراحی تونل -ریزی تاریخچه مهندسی تونل و الزامات برنامه 

 3 ریزی برای طراحی برنامه -مراحل طراحی 

 
های خاکی و  شناسی محیط مطالعات ژئوتکنیکی و زمین -های میدانی و صحرایی و توصیف زمین اطراف تونل بررسی

 سنگی محل تونل 
2 

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

 شناسی ژئوتکنیکی و زمین
1 

 
ها،  بندی مکانیکی سنگ بندی ژئوتکنیکی زمین و طبقه طبقه -تحلیل اطالعات ژئوتکنیکی و زمین شناسی

RMRوQ 
5 

 6 های منفرد توزیع تنش در اطراف حفاری –ها  های زیرزمینی و تونل ها در اطراف حفاری ها و تغییرشکل تحلیل تنش 

 7 های مجاور هم( حوزه تأثیر تونل )تونل -ای های دایره ها در تونل روابط توزیع تنش 

 4 ها  ها مثل اثر گسل تحلیل اثر عوارض ساختاری مهم بر توزیع تنش -ها تأثیر شکل مقطع تونل بر توزیع تنش 

 
ها بر پایه تغییرات تنش قائم نسبت به عمق )اثر  تحلیل تنش –های کم عمق  ها در تونل های تخمین تنش روش

 سیلو(
9 

 31 تخمین فشارهای وارد بر پوشش در طاق و کف تونل 

 33 های مرزی در تخمین نیروهای وارد بر پوشش استفاده از تئوری -نیروهای داخلی و خارجی وارد بر تونل 

 33 ها اصول و مفاهیم مرتبط با تقویت و پایداری تونل -ها های تقویت و پوشش تونل طراحی سیستم 

 32 اهی انفرادی در معرض سقوط و لغزش ها و بلوک گوهطراحی و پایدارسازی  

 31 پوشش  -تحلیل اندرکنش زمین 



 35 ها در تخمین مشخصات پوششی بندی سنگ های طبقه استفاده از سیستم 

 36 ها مورد نیاز تونل  های نظری و تحلیلی برای تعیین مشخصات پوشش روش 

 
ها در سینه  های تقریبی برای تخمین تنش روش -کنترل نشست زمینها و  پایدارسازی سینه کار حفاری در تونل

 کار 
37 

 34 بینی نشست زمین باالی تونل های پیش روش 

 39 های پایدارسازی سینه کار حفاری روش 

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

 33 ها های سیم )مش( و رشته شبکه 

 33 ها شاتکریت مسلح با رشته 

 32 شاتکریت و خواص مهندسی آن 

 31 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 ماشینی حفاری تونل روش 

 TBM ..34 ، کله گاوی و 

  مهممرور کلی درس و ذکر نکات 

  امتحان نهایی

 

 

 

 

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 14

 اندرکنش خاک و سازه

Soil Structure Interaction 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 3 خاک مقدمه ای بر اندرکنش خاک و سازه و تاثیر آن بر پاسخ های سازه و 

 3 مقدمه ای بر دینامیک سازه ها 

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

 1 انواع روش های تحلیل اندرکنش خاک و سازه 

 5 اندرکنش خاک و سازه برای مدل توام خاک و سازه با تکیه بر مدلسازی مرزهای بی نهایت 

 6 استفاده از مدل زیرسازهاندرکنش خاک و سازه با  

 7 اندرکنش خاک و سازه برای پی های صلب 

 
 

 اندرکنش سینماتیک و ارائه روش های برآورد آن

 

4 

 9 تعیین تابع امپدانس خاک 

 31 اندرکنش اینرسیال در مدل اندرکنشی خاک و سازه 

 33 نحوه تعیین زمان تناوب و میرایی معادل سیستم اندرکنش خاک و سازه 

 33 بررسی رویکرد آیین نامه های لرزه ای برای در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه 

 32 مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

 31 امتحان نهایی

 

 

 



 

 واحد 3

 ساعت 23
 اندرکنش آب و سازه 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 3 معادله موج و ..( -اولر -استوکز -معادالت حاکم در آب )ناویه 

 3 ها )باالخص روشهای مستقیم و مودال در محدوده فرکانس( مروری بر تحلیل دینامیکی سازه 

 2 محاسبه تحلیلی فشارهای هیدرودینامیک در حاالت ساده شده 

 1 بحث در ارتباط با المان نیمه بینهایت دو بعدی روش عددی حل معادله موج در حالت دوبعدی و 

 

 اندرکنش سیستم سازه و آب برای مدل آب تراکم ناپذیر 

 ( Interface)ای  المان میان الیه –المان اجزاء محدود سیال  –المان نیمه بینهایت سه بعدی  -

 ترکیب المان های فوق الذکر -

5 

 
های جرم افزوده دقیق و جرم افزوده تقریبی )وسترگارد اصالح  زمان با استفاده از ماتریس  روش حل در محدوده

 شده(
6 

 

 اندرکنش سیستم سازه و آب برای مدل آب تراکم پذیر )محدود فرکانس( 

المان نیمه  -روش تحلیل در محدوده فرکانس شامل: المانهای محدود سیال -شرایط مرزی مختلف محدوده آب -

 بینهایت و ترکیب این دو محدوده 

7 

 

 روش تحلیل در محدوده زمان:

 کاربرد پتانسیل سرعت  –ای  روابط حاکم با استفاده از فشارهای گره -

4 

 

 

 



 

 واحد  2

 ساعت 14

 دینامیک سازه 

Dynamics of Structures 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 3 تفاوت تحلیل های استاتیکی و دینامیکی 

 3 انواع بارهای دینامیکی 

 2 درجات آزادی و نحوه مدل کردن سازه ها 

 1 حرکت در سیستم های یک درجه آزادی معادالت 

 5 ارتعاش آزاد سیستم های یک درجه آزادی 

 6 ای و ... ( تحلیل دینامیکی سیستم های یک درجه آزادی در مقابل انواع بارها )هارمونیکی، ضربه 

 7 انتگرال دیوهامل و تحلیل سیستم ها به روش فوق 

 4 تحلیل دینامیکی غیرخطی سیستم های یک درجه آزادی  

 9 روش های عددی در تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی سیستم های یک درجه آزادی 

 31 تعیین معادالت سیستم های چند درجه آزادی 

 33 ارتعاش آزاد سیستم های چند درجه آزادی و تعیین مقادیر ویژه و مودهای ارتعاشی 

 33 مودال جهت تحلیل سیستم های چند درجه آزادی روش آنالیز 

 32 روش انتگرالگیری مستقیم جهت تحلیل سیستم های یک و چند درجه آزادی 

 31 روش فرکانسیل جهت تحلیل دینامیکی سیستم های چند درجه آزادی  

 35 معادالت تعادل و تحلیل دینامیکی سیستم های چند درجه آزادی به روش ماتریسی 

 36 تحلیل دینامیکی سیستم های پیوسته ساده 

 37 آشنایی با برنامه های کامپیوتری تحلیل دینامیکی 

 34 مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

 39 امتحان نهایی

 



 

 واحد 3

 ساعت 23
 مکانیک سنگ 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث جلساتتعداد 

 
 مکانیک سنگ و جایگاه آن در مهندسی ژئوتکنیک

 ژئومکانیک و ارتباط مکانیک سنگ و مکانیک خاک  حوزه -تعریف و مفهوم مکانیک سنگ و کاربردهای آن

3 

 

 مکانیزم خرابی سنگ

 کرنش سنگ تحت بادهای تک محوری و سه محوری -توصیف منحنی کامل تنش

3 

 

 ها شکننده و رفتار خمیری در سنگرفتار ترد و 

 های سنگی بینی رفتاری سازه کرنش سنگ در پیش -کاربرد منحنی کامل تنش

2 

 
های سنگی شامل خرابی برشی، کششی، خمشی و خرابی در اثر فشار،  ها و توده ها در سنگ توصیف انواع خرابی

 ها  آزمایش دوام و توصیف مختصر آزمایش
1 

 
توصیف مختصر انواع  –های سنگی  ها و توده ایشگاهی و مجرایی در مطالعه رفتار سنگهای آزم اهمیت آزمون

 ها  های فیزیکی و مکانیکی سنگ تعیین پارامترها و ثابت –های رایج  آزمایش
5 

 6 تأثیر شرایط انتهایی، تأثیر سختی دستگاه آزمایش -عوامل اثرگذار بر پاسخ سنگ در طول آزمایش و بارگذاری 

 7 ها  شکست پایدار و ناپایدار در فرآیند خرابی سنگ -دستگاه خودکنترل 

 
تعریف و مفهوم معیار خرابی و جایگاه آن در  –ها  ها و توده سنگ ها و معیارهای خرابی در سنگ مقاومت سنگ

 مکانیک سنگ
4 

 9 و ..... توصیف مختصرانه از انواع معیارها شامل معیار ترسکا، فون نیر 

 31 کولمب -های وارد بر معیار موهر نارسایی -کولمب و کاربردهای آن -موهر معیار 

 33 براول -روش تعیین پارامترهای معیار هوک -معیار هوک براون 



 31 های رئولوژیکی  خزش و مدل -ها اثرات زمان و خواص تابع زمان سنگ 

 

 ها  پذیری سنگ های سنگی و مطالعه تغییرشکل های برجا در توده تنش

 های سنگی  های برجا در توده اهمیت تنش

35 

 

 دهند. های سنگی را تحت تأثیر قرار می های برجا در توده عواملی که شرایط تنش

 های برجا گیری تنش های تعیین و اندازه روش

36 

 37 ها  پذیری سنگ گیری تغییرشکل های برجا و اندازه آزمایش 

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

 
های  پذیری و اهمیت جریان آب در توده تعاریف نفوذ –نفوذپذیری سنگ و جریان آب زیرزمینی در توده سنگ ها 

 سنگی
39 

 31 ها  ها و شبکه ناپیوستگی جریان آب در ناپیوستگی -نفوذپذیری اولیه و ثانویه 

 33 ها و جایگاه آن مقاومت برشی سنگاهمیت  -ها مقاومت برشی سنگ 

 33 ها و جایگاه آن اهمیت مقاومت برشی سنگ –ها  مقاومت برشی سنگ 

 32 ها  اثر آب، زبری و سطح تنش عمودی بر مقاومت برشی سنگ -ها و درزها مقاومت برشی ناپیوستگی 

 31 ها و ناپیوستگی بینی مقاومت برشی سنگ معیارهای پیش 

 35 های سنگی های خاکی و سنگی و اهمیت شیروانی تفاوت شیروانی -های سنگی و پایداری آنها شیروانیمطالته  

 36 های سنگی مفاهیم پایه ارزیبای و تحلیل شیروانی -های سنگی های لغزش در شیروانی مکانیزم 

 37 های سنگی ها در شیروانی ها و خرابی انواع لغزش 

 34 ای، لغزش واژگونی  لغزش دایره –ای  ای، لغزش گوه لغزش صفحه 

 39 مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

 21 امتحان نهایی

 



  واحد  2

 ساعت 14
 تکنولوژی عالی بتن 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی
 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 

اثر ترکیبات سیمان در مقاومت و حرارت، خواص ترکیبات حاصل از   ، ترکیبات سیمانهیدراتاسیون سیمان: شیمی 

های هیدراتاسیون، اثر  هیدراتاسیون، ژل و خواص آن، ساختمان میکروسکوپی ترکیبات حاصل از هیدراتاسیون، مدل

 مواد مختلف در هیدراتاسیون

3 

 
مختلف در مقاومت، معادالت مقاومت، روابط بین مقاومت بتن: مقاومت در فشار و در کشش، تأثیر عوامل 

 ای های مختلف بتن، روابط بین تخلخل و مقاومت، خستگی، مقاومت ضربه مقاومت
3 

 

های وابسته به زمان بتن: ضریب االستیسیته استاتیکی و دینامیکی، روابط بین مقاومت و مدول  تغییرشکل

ها، بتن با توجه  گیری مدول ها، ضریب پواسون، اندازه میزان مدول ها و عوامل موثر بر االستیسیته، روابط بین مدول

های مختلف،  به مدول فازهای تشکیل دهنده، عوامل موثر بر انقباض بتن، محاسبات میزان انقباض از آیین نامه

یین گیری میزان انقباض، خزش و عوامل موثر بر خزش بتن، انواع تغییرشکلها، محاسبات میزان خزش از آ اندازه

 های مختلف، اندازه گیری خزش، اثرات خزش در سازه  نامه

2 

 
های وزنی و  های مشخصه و هدف، مراحل طرح بتن، روش طرح بتن: عوامل اساسی در طرح بتن، روابط بین مقاومت

 های ویژه، طراحی بر اساس دوام  حجمی طرح بتن، طرح بتن با حباب هوا، طرح بتن
1 

 5 ای سنجش کارایی  مقایسه شیوه های مختلف سنجش کارایی، روش دو نقطه بتن تازه: رئولوژی بتن، 

 

ها، تأثیر مواد افزودنی و پوزوالنها بر خواص بتن تازه  ها در بتن: انواع مواد افزودنی و پوزوالن مواد افزودنی  و پوزوالن

ها، کاربرد مواد افزودنی و پوزوالنها در بتن، تأثیر مواد افزودنی و  و سخت شده، مکانیزم عمل مواد افزودنی و پوزوالن

 پوزوالن ها در دوام بتن 

6 

 

کلریدی،   دوام بتن: خرابیهای بتن، خرابیهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی، مکانیسم خرابیها، خوردگیهای سولفاتی،

فرسایش و خالءزایی ، روشهای پیشگیری خرابیها، ها، یخ زدن آب شدن، سایش و  قلیایی سنگدانه کربناتی ، واکنش

 روشهای افزایش دوام

7 

 
ارزیابی بتن در سازه: مقاومت تسریع شده آزمایشات غیرمخرب)چکش اشمیت، ماورای صوت، بیرون آوردن و ..( 

 نتایج های آماری بررسی گیری، پذیرش بتن، روش های با امواج مختلف، آزمایشات مغزه های حرارتی، دستگاه روش
4 

گوگردی، بتن غلطکی، بتن فروسیمانی،  های با الیاف فوالدی و پلیمری، بتن بتن های جدید: بتن پلیمری، بتن  9 



های سنگین، با مقاومت بسیار زیاد، بتن با عملکرد باال، بتن پالستیک، بتن خود  های سب با مقاومت زیاد، بتن بتن

 تراز

 31 های پیش و پس سرد کردن و محاسبات آنها  کاهش دما، روش های بتن حجیم: مسائل حرارتی، سیستم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 واحد 2

 ساعت 14

 در مهندسی عمران و آزمایشگاه GISو  RSکاربرد 
RS and GIS Application in Civil Engineering (Water Resources) & 

Laboratory 

ام درس و تعداد ن

 واحد

 )نظری( 

 
 آزمون نوشتاری آزمون نهایی،

 
 روش ارزشیابی

 رفصل:س

 دیفر باحثم عداد جلساتت

  (RSدور) از سنجش 

 3 (دور از سنجش بنیادی مفاهیم، سنجی دور مدل اجزای، دور از سنجش تاریخچه، مقدمه) دور از سنجش کلیات 

 3 (زمین و اتمسفر با خورشیدی انرژی تعامل، مغناطیس الکترو طیف های ویژگی)دور از سنجش فیزیک 

 2 (زمینی های سنجنده های ویژگی، ها سنجنده و ها ماهواره انواع) ها سنجنده و ها ماهواره 

 1 (ای ماهواره تصاویر در تفکیک انواع، ای ماهواره تصاویر ساختار)ای ماهواره تصاویر های ویژگی 

 5 (پردازش پس و بندی طبقه، بارزسازی، پردازش پیش) ای ماهواره تصاویر رقومی پردازش اصلی فرایندهای 

 
 بسط) ای ماهواره تصاویر بارزسازی های ای( و روش ماهواره تصاویر هندسی و رادیومتریک خطاها) تصیح های روش

 (اصلی های مولفه به تجزیه، طیفی گیری نسبت، فیلترینگ، کنتراست
6 

 
 صحت ارزیابی، گیری نمونه، شده نظارت و نشده نظارت بندی طبقه) ای ماهواره تصاویر بندی طبقه کالسیک های روش

 (کاپا ضریب محاسبه، خطا ماتریس آورد بر، بندی طبقه
7 

 
اربرد سنجش از دور در شناسایی سطوح و پوشش آنها )جنس زمین، سطوح آب، همواری سطوح، مشخصات پوشش ک

 گیاهی، سطح برف و یخ(
4 

 * پروژه اجرای 

  (GISجغرافیایی) اطالعات سیستم 

 9 ای( شبکه، برداری های مکانی، داده های داده ساختار با اجزاء، آشنائی، تعاریف) جغرافیایی اطالعات کلیات سیستم 

 
 ویرایش و تولید نحوه، توصیفی جداول انواع) جغرافیایی اطالعات سامانه در ها آن کاربرد و توصیفی های داده با آشنائی

 (مکانی های داده به و یکدیگر به ها آن اتصال نحوه، جداول ارتباط انواع، ها آن
31 

 33 ...( ها داده انواع ویرایش و سازی رقومی، ها نقشه نمودن مرجع زمین) برداری های داده سازی رقومی 

 
، یابی حریم، موضوعی سازی یکسان، اتصال، ادغام، جداسازی، سازی یکپارچه)  برداری مکانی های داده تحلیل و تجزیه

 (تیسن های ضلعی چند تولید
33 

 

 های نقشه، هیپسومتری، شیب وجه، شیب های نقشه تهیه در مدل کاربرد، زمین رقومی ساختارمدل)زمین  رقومی مدل

، دید میدان ترسیم، حوضه های آبراه شبکه استخراج، آبریز حوضه نقشه تهیه،  هیدرولوژیکی های مدل، روشن و سایه

 (خاکریزی و خاکبرداری سطح و حجم تعیین

32 

 31 (محاسباتی توابع و عملگرها از برخی کار با آشنائی، اولیه مفاهیم)ای  شبکه های داده تحلیل و تجزیه 

 
 تنظیم و تولید، رنگ از استفاده، مکانی عوارض کارتوگرافیک سازی نماد) خروجی تهیه منظور به ها نقشه سازی آماده

 ...( و مقیاس، راهنما، مختصاتی شبکه نظیر نقشه عناصر
35 

 
تعریف داده های عمرانی )داده های مسیر رودخانه و جاده، داده های سطوح طبیعی بیابان و کوه و جنگل، داده های 

 سطوح آب دریاچه و دریا، داده های شهری(  
36 

 * پروژه اجرای 



 واحد  2

 ساعت 14
 ریاضیات عالی مهندسی 

 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 
یادآوری از معادالت دیفرانسیل معمولی، حل معادالت به کمک بسط توالی و مروری بر مفاهیم بسط برحسب توابع 

 متعامد و کاربرد در حل معادالت 
3 

 
ای در سیستم مختصات مختلف  معادالت دیفرانسیل با مشتقات پارهکاربرد روش مجزاسازی متغییر جهت حل 

 الخط  منحنی
3 

 
های و استفاده از  و کاربرد آن در حل مسائل معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره  های انتگرال آشنایی با مفاهیم تبدیل

 های معکوس انتگرالی قضیه مانده در برآورد تبدیل
2 

 1 هارمونیک با استفاده از کاربرد نگاشت همدیس  در حل معادالت هارمونیک و بی Zکاربرد تبدیل  

 5 آنالیز تانسورها و کاربرد آن در مسائل هندسی 

 
زیتز  -های وزنی و روش رایلی الگرانژ، کاربرد قضیه مانده -آشنایی با حساب تغییرات شامل مفهوم تابع، معادله اولر

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یآب یسد و سازه ها یاصول مهندس واحد 2
 نام درس و تعداد واحد 

 )نظری(

 
 آزمون نهایی، آزمون نوشتاری

 

 روش ارزشیابی

 

 سرفصل:

 ردیف مباحث تعداد جلسات

 3 رانیدر ا یآب یساخت بناها نهیشپی 

 3 (یمنطقه ا ،یمل ،یدر توسعه )محل یآب نقش بناهای 

 2 (یکیو الست یا زهیسنگر ،یخاک ،ی)بتن یآب انواع سدها و سازه های 

 1 یاجتماع ،یاقتصاد ،ی: فنیآب یسازه ها یریپذ هیتوج مبانی 

 5 (یآب ازیحجم آب، حجم رسوب، برآورد ن ،ی)برآورد دب یآب یسازه ها کیدرولوژیمطالعات ه مبانی 

 
 ن،یو فوق العاده، جنس زم یعاد ی)انواع بارها یو اقتصاد یطیمشخصات سد با توجه به عوامل مح نییتع مبانی

 ارتفاع سد( د،یعمر مف ،یانسان یرویساخت، امکانات ساخت، ن نهیهز ،یطیمح طیمصالح، شرا
6 

 7 فاصله تا مصرف( ،یدسترس ،یمحل سد )توپوگراف جانمایی 

 4 ساخت( طیانحراف آب، شرا زات،نکات ساخت )امکانات و تجهی 

 
حق آبه، رودخانه  میتنظ الب،یکاهش س ،یکشاورز یاجتماع یاثرات اقتصاد ،یطیمح ستاثرات ساخت )اثرات زی

 (یمرز یها
9 

 31 نشت و رگاب( یبررس ب،یاز تخر یناش البیس ب،یعوامل تخر مخاطرات سد )بررسی 

 33 مرور کلی درس و ذکر نکات مهم

 33 امتحان نهایی

 


