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 گردد..توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می1 

کارشناسی مقطع: 1041-1041-1 نیمسال تحصیلی:  مهندسی عمران دانشکده:   

1 :واحد تعداد تکنولوژی بتن نام درس: دکتر حمیدرضا صبا نام مدرس:   

04.14 - 11.24: شنبه ساعت برگزاری 2ساختمان شماره  -214 شماره کالس:     مصالح ساختمانی و آزمایشگاه درس: نیازپیش   

 ساعت پاسخگویی و مشاوره:  hr.saba@tafreshu.ac.irایمیل: 

  11.24 – 11و   8 – 04.14 :  شنبه

  14 - 11و  04.14-11 : یکشنبه

11.24-11 :  دوشنبه   

 خت و کاربرد آناشناخت و آشنایی با خواص بتن و نحوه صحیح س اهداف یادگیری:

 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 

 دانش نظری و عملی ، مهارت های نرم ؟گیردمیقرار 

 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(
 تکالیف هفتگی

 امتحان

ترمپایان  
ترممیان امتحان های گروهیفعالیت   نوع ارزشیابی ارزیابی شفاهی 

 نمره 2 --- 4 6 2 2
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موردمطالعهمنبع   تاریخ سرفصل 

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
تفاوت های بتن با  –اهمیت بتن  –بتن تعریف  –مقدمه 

 سایر مصالح مختلف به ویژه فوالد.
46/11/1041  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
خالصه ای از روش  –شیمی سیمان  –سیمان و انواع آن 

 تولید، خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی سیمان.
12/11/1041  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
14/11/1041 سیمان ، خواص و کاربرد انواع سیمان ها.آزمایش های   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

خواص فیزیکی و مکانیکی  –طبقه بندی کلی  –سنگدانه 

نظیر وزن مخصوص، جذب آب، تخلخل،شکل،بافت، ابعاد، 

 .دانه بندی، مقاومت، ناخالصی ها در سنگدانه و اثرات آن

11/11/1041  

 در فهرست منابع مراجع اشاره شده
 -خواص آب مناسب برای ساخت و عمل آوری بتن -آب

 .آب بر خواص بتن اثر کمی و کیفی
11/41/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

خواص و کاربرد مواد افزودنی تسریع  –مواد افزودنی 

 –کاهش دهنده های  آب  -کندگیرکننده –کننده گیرش 

 .حباب هواساز بتن –فوق روان کننده  –روان کننده 

16/14/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

آزمایش های تعیین  –تعریف کارآیی  –خواص بتن تازه 

 –آب انداختن  –نقش مواد بتن در کارآیی  –کارآیی 

 .جدایی مواد از یکدیگر

41/14/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
ریختن  –حمل بتن  –روش های ساخت بتن  –اجرای بتن 

 .مترام کردن بتن –بتن 
41/48/1041  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
طرح بتن با روش های مختلف کارگاهی  –طرح اختالط بتن 

 .و آزمایشگاهی
16/14/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

شیوه های مختلف عمل آوری و نقش آن  -عمل آوری بتن

روش ها و مراقبت های الزم در شرایط  –در خواص بتن 

 .بتن ریزی در هوای گرم و یا سرد

12/14/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

 –آزمایش های بتن سخت شده  –خواص بتن سخت شده 

چسبندگی  –خمشی بتن  ،کششی  ،مقاومت های فشاری 

جمع شدگی بتن  –ضریب ارتجاعی بتن  –بتن و آرماتور 

 .ش بتن و نقش عوامل مختلف در آنزخ –

24/14/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

مختصری از خرابی های شیمیایی  –خرابی ها و دوام بتن 

روش های پیشگیری و شیوه های  –و فیزیکی در بتن 

 .مختلف افزایش دوام بتن

46/42/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
بتن با  –بتن پیش ساخته  –بتن سبک  –انواع بتن و کاربرد آنها 

 .ینبتن فروسیما –بتن الیافی  –بتن پلیمری  –مقاومت زیاد 
46/42/1104  

12/42/1104 .آئین نامه بتن ایران ) آبا( و ضرروت رعایت آن مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
 اجرای و طرح)ملی ساختمانکلیاتی از مبحث نهم مقررات 

 .(آرمه بتن های ساختمان
12/42/1104  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
آزمایشگاه تکنولوژی بتن و نکات مهم مندرج در  گزارش 

  .آزمایشگاهی
14/42/1104  
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 فهرست منابع:

 عتدانشگاه علم و صنانتشارات  –دکتر محمد رضا شاه نظری  –ترجمه دکترعلی اکبر رمضانیانپور   –بتن تکنولوژی  -1

انتشارات جهاد  –مهندس منصور پیدایش  –دکترعلی اکبر رمضانیانپور  -) مصالح ، خواص، اجرا( تکنولوژی بتن  -1

 دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 نگارنده دانشانتشارات –دکتر علی اکبر رمضانیانپور  –ترجمه مهندس نگین اعرابی   –تکنولوژی بتن  -2

 انتشارات ارکان – دکتر داود مستوفی نژاد  –بتن  و طرح اختالط  تکنولوژی -0

 انتشارات سازمان برنامه و بودجه –آئین نامه بتن )آبا(  -4

 وزارت ساختمان ملّی مقررات امور دفتر - آرمه بتن های ساختمان اجرای و طرح -مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  -6

 شهرسازی و راه

 انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر –دکتر علیرضا رهایی  –طراحی و محاسبه سازه های مسلح  -1

انتشارات دانشگاه  –مهندس شاهپور طاحونی  –طراحی سازه های بتن مسلح ) بر مبنای آئین نامه بتن ایران(   -8

 صنعتی امیرکبیر

 

 

 


