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 گردد..توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می1 

ارشد کارشناسی مقطع: 2042-2042-2 نیمسال تحصیلی:  ارشد خاک و پی – مهندسی عمران دانشکده:   

3 : واحد تعداد مکانیک محیط های پیوسته نام درس: دکتر حمیدرضا صبا نام مدرس:   

:ساعت برگزاری  

34.23 - 21شنبه  2   

5.01 – 5.21شنبه  2     

3-224و  2-112 شماره کالس: درس ترم دوم مقطع کارشناسی ارشد  درس: نیازپیش   

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

  22.34 – 25و   8 – 01.24 :  شنبه

  21 - 25و  01.24-22 : یکشنبه

22.34-25 :  دوشنبه   

 و کاربرد آننقاط قوت ، مزایا، معایب  –با محیط پیوسته شناخت و آشنایی  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 

 2تدریس: / تکنیک روش

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

                       مسئله   مبتنی بر                              یادگیری مشارکتی                    بحث گروهی 

 سایر موارد:....      بازدید علمی                                       آزمایشگاهی                                     مبتنی بر پروژه 

شیوه ارزشیابی:   

 ترجمه حضور و غیاب
 امتحان

ترمپایان  
ترممیان امتحان  

ارزشیابی مستمر 

 )آزمونک(
 نوع ارزشیابی تکالیف هفتگی

 نمره 3 3 6 6 2 تاثیر مثبت
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 فهرست منابع:

 گیالندانشگاه انتشارات  –فرزین کالنتریترجمه دکتر  – مکانیک محیط های پیوسته -2

 دانشگاه تهران  انتشارات – محمد رحیمیاندکتر  –ترجمه مهندس نگین اعرابی   –تکنولوژی بتن  -2

3- “Continuum Mechanics for Engineers", G.ThomasMase & al 
4-" Introduction to Continuum Mechanics”,W.Michael Lai & al 
 

موردمطالعهمنبع   تاریخ سرفصل 

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع

م در علو جایگاه علم مکانیک محیط های پیوسته –مقدمه 

 و محیط پیوسته   – انواع محیط های مهندسی  تعریف   -

 فرضیات محیط پیوسته –تعریف آن 

23/22/2042  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
تنش  تعریف –مقایسه بین تنش  و نیرو  –انواع نیرو  -نیرو

 مفهوم تنش  -انواع تنش  –
34/22/2042  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
معادالت  –انواع معادالت مهندسی  –مولفه های تنش 

 تنش در یک صفحه عمومی –تعادل 
45/22/2042  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
20/22/2042 انواع محورها  –تنش در یک نقطه روی صفحه مورب   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
22/22/2042 نامتغیرهای تنش –تنش های اصلی  –تبدیل تنش   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
تنش برشی بیشینه  -تنش حجمی  –تنش های انحرافی 

 تنش بر روی هشت وجهی  –
20/42/2204  

24/42/2204 شرایط مرزی تنش -تنش یک بعدی –تنش مسطح  مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
 –رابطه بین کرنش و تغییر شکل و تغییر مکان  –کرنش 

 انواع کرنش –تعریف کرنش 
25/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
 –مفهوم کرنش  –توصیف الگرانژی  –توصیف اویلری 

 کرنش کوچک –کرنش بزرگ 
43/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
ه مولف – تغییر شکل کوچک –کرنش بی نهایت کوچک 

 های کرنش
24/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
25/42/2204 شتبدیل کرن –معادالت سازگاری  –تعبیر هندسی کرنش   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
 –کرنش انحرافی  –نامتغیر های کرنش  –کرنش اصلی 

 کرنش حجمی
20/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
 –کرن صفحه ای  –کرنش هشت وجهی  –کرنش برشی بیشینه 

 آهنگ تغییرات کرنش –کرنش محوری 
32/42/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
رابطه غیر  –رابطه االستیک  –روابط تنش و کرنش 

 رابطه غیرخطی –رابطه خطی  –االستیک 
45/43/2204  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
48/43/2204 ماتریس خواص مصالح –موا همسانگرد  –قانون هوک   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
مدل وهر  –مدل دراگر پراگر  –معیار تسلیم وشکست 

 مدل وان مایسز  –مدل ترسکا  –کلمب 
22/43/2204  


