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با استفاده مستقیم از نتایج شالوده های سطحی : محاسبه و برآورد ظرفیت باربری و نشست پی های سطحی، 

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

موارد خاص در محاسبات  استفاده از روش های تحلیلی: معرفی روش های تحلیل )آنالیز حدی، تعادل حدی(،

ظرفیت باربری پی های سطحی )اثر پی های مجاور، پی واقع بر شیب، پی های مسلح شده،  پی های رینگی و 

 ژئوتکنیکی مسائل...(، محاسبه ضریب عکس العمل بستر، مالحظات طراحی پی های سطحی تحت اثر زلزله، 

و ... (، طراحی پی های  آب سطح زیر دبرداریگو، همسایه ساختمان مجاور در گودبرداری) ها پی اجرای

  LRFDسطحی بر مبنای روش 
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، تحلیل و طراحی شمع تحت بار محوری فشاری و کششی، اجرا روشهای و ها شمع انواعشالوده های عمیق: 

-Pileرادیه )-پی-طراحی شمع تحت بار جانبی، گروه شمع، اندرکنش شمعتحلیل و پدیده اصطکاک منفی، 

Raft ،) ،مالحظات طراحی شمعکوب ضربه تحت شمع رفت فرو تحلیلآزمایشات استاتیکی و دینامیکی شمع ،

 LRFDپی های عمیق تحت اثر زلزله، طراحی شمع بر اساس روش 
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 انواع: معرفی روش های تحلیل دیوارها: آنالیز حدی و تعادل حدی، نگهبان ابنیه طراحی و خاکها جانبی فشار

 اجرای و طراحی روشهای، ای طرهانعطاف پذیر  و وزنی صلب دیوارهای طراحی اصول آورییاد، نگهبان ابنیه

)مکانیزم تسلیح  مسلح خاک با آشنایی، تحلیل و طراحی دیوارهای مهاربندی شده، پایداری کف گود، سپرها

نتتیک ها(، خاک، معرفی انواع المان های تسلیح، طراحی دیوارها و شیب های خاک مسلح با تسمه و با ژئوسی

 LRFD، طراحی دیوارهای حائل بر اساس روش جانبی فشار تحت خاص ابنیه سایر و ها پل کوله
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بهسازی خاک ها: معرفی خاک های مسئله دار، طراحی پی بر روی طراحی پی واقع بر خاک های مسئله دار و 

راحی پی بر روی خاک طراحی پی بر روی خاک منبسط شونده، طفشردگی باال،  خاک ضعیف با قابلیت 

روش های مختلف بهسازی خاک جهت بهبود ظرفیت باربری خاک. مبانی و کاربرد آیین  آشنایی با،  رمبنده

 ( و بین المللی.4811نامه های مرتبط ملی )مباحث مقررات ملی ساختمان و استاندارد 
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