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 گردد. تدریس پیوست می .توضیحات مربوط به روش   1

مقطع : کارشناسی ارشد   1401-1402-1 نیمسال تحصیلی:  مهندسی عمران  دانشکده:   

3 :واحد تعداد   مکانیک خاک پیشرفتهنام درس: دکتر حمیدرضا صبا نام مدرس: 

: ساعت برگزاری   

   45.10 -  15.12شنبه یک

10.45 -  12.15دوشنبه   

- 303  شماره کالس:  

3ساختمان شماره    

ترم اول –جباری درس ادرس: نیازیشپ  

  9  -16.30شنبه   ساعت پاسخگویی و مشاوره: hr.saba@tafreshu.ac.ir ایمیل:

12.30-17، دوشنبه  3015.-18یکشنبه   

ی مکانیک خاک و عملکرد مکانیکی و دینامیکی خاک به عنوان  کاربرد  و مفاهیم با مبانی  و تسلط کامل  آشنایی اهداف یادگیری:

 المان باربر مجاور و زیر پی 

 عمومی ذیل متمرکز است: هایشایستگیاز  یککدامالف( این درس بر پرورش 

    تفکر انتقادی                           ◼نگرآیندهتفکر                          ◼فکر سیستمی ت     ◼     تفکر خالق  

 ◼ مدیریت محیط               مدیریت حواس                   ◼ مدیریت بین فردی                       مدیرت درون فردی 

  موردتوجه (  تخصصی در این درس  هاارزشسخت و نرم؛  نگرش و    هایمهارت)دانش نظری و عملی؛    هایشایستگیب( پرورش چه  

 نرم  سخت و  دانش نظری و عملی ، مهارت های ؟گیردمی قرار 

 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:....
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شیوه ارزشیابی:   

 ترجمه مقاله 

 مرتبط  

ارزشیابی  

مستمر  

 )آزمونک(

تمرین های  

 کالسی 

  امتحان 

ترمپایان   

  امتحان 

ترم میان   
 سمینار کالسی 

ارزیابی 

 شفاهی 

نوع 

 ارزشیابی 

 نمره 3 2 4 3 3 3 2

 تاثیر مثبت حضور و غیاب : 
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موردمطالعهمنبع   تاریخ سرفصل 

20/06/1401و  21 اهداف  –ضرورت  – خاکتعریف   –مقدمه  مراجع اشاره شده در فهرست منابع   

27/06/1401و  28 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان  –ضرورت شناسایی خاک  اشاره شده در فهرست منابع مراجع   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
و    فیزیکی  اصخودر    کانی  عنو  ثرا  ،سیر   ی ها  کانی  اعنو: اسیر  یخاکها  اصخو

 مؤثر  تنش بر شیمیاییو   فیزیکی یهاونیر تأثیر ،سهار مکانیکی
04/07/1401  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
10/07/1401و  11 آن،   ییتهاود محدو   قیزاتر   تحکیم  ریتئو ت،کلیا: تحکیم  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
17/07/1401و  18   ،غیرخطی تحکیم  ،متغیر  ضخامت باو  غیرهمگن یخاکها تحکیم  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
24/07/1401و  25 ثانویه تحکیم ت،بیو ریتئو  ی،بعد سه تحکیم  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
01/08/1401و  02 آزمایش های صحرایی و کاربرد آن در عملکرد مکانیکی خاک ها   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
08/08/1401و  09 آزمایش های صحرایی و کاربرد آن در عملکرد مکانیکی خاک هاادامه   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
15/08/1401و  16 آزمایش های آزمایشگاهی و کاربرد آن در عملکرد مکانیکی خاک ها  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
22/08/1401و  23 پایداری شیب های خاکی و نکات مهم تئوری و اجرایی آن   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
29/08/1401و  30 یداری شیب های خاکی و نکات مهم تئوری و اجرایی آن ادامه پا  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 

  مختلف   یمسیرهاو    حالتهادر    خاکها  رفتا: رنیابحر  حالت  کخا  مکانیک

  ک، خا  تمایشاآن و آز  یها  مستقلو    کرنشو    تنش  یمسیرها  ،تنش

  حالت   خط(  زیمر   حالت  ح سطو  ،سیر   یها  کخادر    نیابحر  حالت

  سطح (  ه شد  تحکیم  پیش  ی ها  نمونه  رفتا)رهغیرو    سکورو   سطح   ،نیابحر

ای،   نهدا  یخاکها  سایرای و    ماسه  ی هاک  خادر    نیابحر  حالت)،  سلفور

 CAM-CLAY نی ابحر حالت لمد

06/09/1401و  07  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 

  خط   ،کولمب-موهر  گسیختگی  رمعیا  معرفی:  خاکها  برشی   متومقا

  رفشا و    نیابحر  حالت  خط  ه،نشد  هکشیز  برشی  متومقا و    نیابحر  حالت

  مت ومقا  ه،چسبند  یخاکها  برشی  متومقا  ،گسیختگیای در    هحفرآب  

آز   نهدا   یخاکها  برشی   ی مترهاراپا  تعیین  مایشگاهیآز  ی مونهاای، 

و    نیابحر  حالت  مت و مقا  ،موثرو    کل  تنش  یها  تحلیل  ،برشی  متومقا

 پسماند  متومقا

13/09/1401و  14  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
  محیط در    مسئله  کامل  حل:  کخا  مکانیکدر    تحلیل  یشها رو  مبانی

روش    ی،حد  دلتعا  ی،حد  نالیزآ  ،الستیکا  یتحلیلها  ،پیوسته  یها

 مشخصه   طخطو

20/09/1401و  21  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 

را  عشباا  نیمه  یخاکها  مکانیک  لصوا   نظریه   ،مؤثر  تنش  ایبر  پبیشا  بطه: 

  شکل   تغییر   ع،شباا   نیمه  یخاکها  برشی  متومقا  ،مستقل   تنش  حالت   یمتغیرها

 ک خا مکانیک اولمتد مسائلدر  دبررکا ع،شباا نیمه یخاکها
27/09/1401و  28  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 

  س تما   سطح  تاثیرآن،    تعریف  ورتضر و    مؤثر  تنش  م مفهو:  موثر  تنش

  یابی ارز   ،ملاعو  سایر  تأثیر  ،جامد  یها   نهدا  یپذیر   کماتر  تأثیر  ،ها  نهدا

 قی زاتر   موثر  تنش

04/09/1401و  05  
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 فهرست منابع: 

 انتشارات دانشگاه تهران  –دکتر کامبیز بهنیا  –امیرمحمد طباطبایی دکتر  –خاک  مکانیک -1

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتشارات  – دکتر علیرضا رهایی  –اصول مهندسی پی  -2

 انتشارات پارس آئین  –مهندس شاهپور طاحونی  –اصول مهندسی ژئوتکنیک    -3

 انتشارات دانشگاه تهران –دکتر حسن رحیمیان  –مکانیک خاک  -4

 انتشارات پژوهشی تراب   -ترجمه دکتر حسین صالح زاده  – مکانیک خاک مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک -5

 شهرسازی و راه وزارت ساختمان  ملّی مقررات امور دفتر - پی مهندسی  و ژئوتکنیک –مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان  -6

 

7- Das,b.m.,2021.”Advanced Soil Mechanics’,Mc Graw Hill. 

8- ATKINSON,J.,2022.”An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations”.Mc Graw Hill. 

9- Holtz,R.D.& Kovacs W.D.,2020.”An Introduction to Geotechnical Engineering”,Prentice hall,Inc. 

10- Mitchell,J.K.2019.”Fundamentals of Soil Behaviour”2nd Edition,John Wiley &Sons. 

11- Lamb,T.W. & Withman,R.V.,2015,”Soll Mechanics”, John Wiley &Sons. 

12- ‘Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures’, James Warner 

13- Bardet,J.P.,2012.”Experimental Soil Mechanics”, Prentice Hall. 

 

  

 

 

 


