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

 مهندسی پی نام درس: ناصر عرفاتی  نام مدرس: واحد نظری  2 :واحد تعداد

 مکانیک خاک  درس: نیازپیش شماره کالس:  ساعت برگزاری:

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

 یادگیری:اهداف 

 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

 و ژئوتکنیک  ای مهندسی خاک و پیدانش نظری پایه بر پایه آموخته های درس مکانیک خاک، در این درس به شناسایی 

 تدریس:  / 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)
 نوع ارزشیابی  ارزیابی شفاهی  های گروهیفعالیت ترم میان امتحان ترم پایان امتحان تکالیف هفتگی 

 X X X   نمره 
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منابع:فهرست   
1- Foundation Design, Principles and Practices 3rd Edition – Coduto, Kitch & Yeung, 2016 

2- Principles of Foundation Engineering 7th – Das, 2011 
3- Soil Mechanics and Foundation 3rd – Budhu, 2011 
4- Foundation Analysis and Design 5th – Bowles, 1997 
5- Earth Pressure and Earth Retaining Structures 3rd – Clayton et al., 2013 

 تاریخ سرفصل  مطالعه مورد منبع 

 4و    2و  1شماره منبع  جزوه درس و 

روشهای شناسایی خاک، گمانه زنی و نمونه برداری، 

آزمایشهای صحرایی، نحوه تعیین پارامترهای موثر در 

 طراحی پی

 هفته اول 

 4و    2و  1جزوه درس و منبع شماره 

شناسایی انواع پی های سطحی، ظرفیت باربری پی  

های سطحی تحت اثر بارهای محوری، با خروج از  

پی سطحی واقع بر سطح   – مرکز و بارهای مایل 

شیبدار یا خاکهای الیه الیه، محاسبه و کنترل نشست  

 پی های سطحی

 هفته دوم 

 هفته سوم 

 هفته چهارم 

 هفته پنجم 

 هفته ششم 

 4و    2و  1شماره جزوه درس و منبع  

طراحی انواع پی های سطحی، پی های مجزا، 

کالفدار، نواری و گسترده، روش پی صلب و پی روی 

 تکیه گاه ارتجاعی

 ه هفتم هفت

 4و    2و  1جزوه درس و منبع شماره 

بررسی پی بر روی خاکهای مسئله دار )متورم شونده،  

کنترل آب زیرزمینی در اجرا و   –گچی، و ...(  

 گودبرداری 

 هشتمهفته 

 4و    2و  1جزوه درس و منبع شماره 

ظرفیت باربری پی   – شناسایی انواع پی های عمیق 

های عمیق با روشهای استاتیکی، دینامیکی و  

 آزمایشهای صحرایی و روش طراحی شمع

 نهمهفته 

 هفته دهم 

 4و    2و  1جزوه درس و منبع شماره 
محاسبه گروه شمع )ظرفیت باربری گروه و توزیع  

 بار(، طرح صفحه بتنی )پی اتصالی( مستقر برشمع ها 

 یازدهم هفته 

 5و   4و  3و    2و  1جزوه درس و منبع شماره 

شناسایی انواع دیواره ها و ابنیه نگهبان، آشنایی با انواع  

محاسبه فشار جانبی خاک   –حائل های انعطاف پذیر 

روش طرح   –فشار استاتیکی و هیدرودینامیکی آب   –

 انواع دیواره های حائل صلب 

 دوازدهمهفته 

 سیزدهمهفته 

 5و   4و  3و    2و  1منبع شماره جزوه درس و 
معرفی روش ها و اصول تئوری حاکم بر گودبرداری  

 ها و روش های پایدارسازی گودبرداری ها 

 چهاردهم هفته 
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