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 مهندسی عمران دانشکده: 02-01اول  نیمسال تحصیلی: کارشناسی  مقطع:

 مکانیک خاک  نام درس: ناصر عرفاتی  نام مدرس: واحد نظری  3 :واحد تعداد

 مقاومت مصالح و زمین شناسی درس: نیازپیش شماره کالس:  ساعت برگزاری:

 مشاوره:ساعت پاسخگویی و  arafati@tafreshu.ac.ir ایمیل:

 اهداف یادگیری:

 عمومی ذیل متمرکز است:  هایشایستگی از  یککدام الف( این درس بر پرورش 

    تفکر انتقادی                           نگرآینده تفکر                            تفکر سیستمی                                     تفکر خالق  

  مدیریت محیط                           مدیریت حواس                      مدیریت بین فردی                        ت درون فردییمدیر 

قرار   موردتوجه( تخصصی در این درس هاارزشو  نگرشسخت و نرم؛  های مهارت نظری و عملی؛ دانش) هایشایستگی ب( پرورش چه 

 ؟گیردمی

 کاربردهای مشابه ، زیرسازی راه و خاکی مهندسی پی، سد های تحلیلمحاسبات و  انجاما هدف ب اکخمکانیک دانش نظری پرورش 

 1تدریس:  / تکنیک روش

                 ...(  یا یا مدل وسیله کار طرز نمایش)  نمایشی                                    پرسش و پاسخ                                      سخنرانی 

                          مسئله مبتنی بر                                 یادگیری مشارکتی                                  بحث گروهی 

    بازدید علمی                                         آزمایشگاهی                                       مبتنی بر پروژه 

 سایر موارد:.... 

شیوه ارزشیابی:   

ارزشیابی مستمر  

( آزمونک)  
ترم پایان امتحان تکالیف هفتگی  ترم میان امتحان  های گروهیفعالیت   نوع ارزشیابی  ارزیابی شفاهی  

 X X X   نمره 
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منابع:فهرست   
1) Principles of Geotechnical Engineering – Braja M. DAS 
2) Soil Mechanics and Foundations, Muni BUDHU 
3) Soil Mechanics, R.F. Craig 

 

 

مطالعه مورد منبع   تاریخ سرفصل  

 هفته اول  کلیات و تعاریف پارامترهای وزنی و حجمی 1شماره منبع  جزوه درس و 

 هفته دوم  شناسایی و طبقه بندی خاکها  1جزوه درس و منبع شماره 

 هفته سوم  وزنی و حجمی روابط 1جزوه درس و منبع شماره 

 هفته  چهارم  تراکم خاکها  1جزوه درس و منبع شماره 

 هفته پنجم  خاک در آب جریان 3و  1جزوه درس و منبع شماره 

 هفته ششم  منفذی  آب  فشار و  کل تنش  موثر، نشت 1جزوه درس و منبع شماره 

 هفته هفتم  تنش در توده خاک  1جزوه درس و منبع شماره 

 1جزوه درس و منبع شماره 
 هفته هشتم تحکیم خاک

 هفته نهم

 هفته دهم  تنش های نرمال و برشی در صفحه  1جزوه درس و منبع شماره 

 1جزوه درس و منبع شماره 
 هفته یازدهم  مقاومت برشی خاک 

 دوازدهمهفته 

 هفته سیزدهم فشار جانبی خاک و رانش  2و  1شماره جزوه درس و منبع  

 هفته چهاردهم  پایداری شیروانیها و خاکریزها 1جزوه درس و منبع شماره 


