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 گردد.تدریس پیوست می.توضیحات مربوط به روش 1 

کارشناسی مقطع: 2042-2042-2 نیمسال تحصیلی:    مهندسی عمران دانشکده: 

 

2 : واحد تعداد روسازی راه نام درس: دکتر حمیدرضا صبا نام مدرس:   

:ساعت برگزاری  

04.24 - 04.22شنبه  2   

 

 –مصالح ساختمانی  –راه سازی   درس: نیازپیش  0-224 شماره کالس:

 آزمایشگاه مصالح ساختمانی

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

  22.04 – 21و   8 – 04.24 :  شنبه

  24 - 21و  04.24-22 : یکشنبه

22.04-21 :  دوشنبه   

آشنایی با مصالح روسازی و استانداردهای مربوطه، تحلیل و طراحی روسازی و روکش، زهکشی در روسازی،  اهداف یادگیری:

 و الیه های روسازیتثبیت بستر 

 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 
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شیوه ارزشیابی:   

 شرکت در بحث های کالسی فعالیت کالسی
 امتحان

ترمپایان  
ترممیان امتحان  نوع ارزشیابی ارزشیابی مستمر )آزمونک( 

 نمره 0 6 4 0 0
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موردمطالعهمنبع   تاریخ سرفصل 

20/22/2042 انواع روسازی  –روسازی  تعریف -تاریخچه  –مقدمه  مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

42/22/2042 مطالعات ژئوتکنیکی مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
84/22/2042 آزمایشات مربوطه –زیراساس  –مصالح اساس   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
42/22/2042 تثبیت خاک  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
22/22/2042 آزمایشات قیر –انواع قیر  –قیر   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
20/42/2042 انواع آسفالت –طرح اختالط آسفالت   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
22/42/2042 آزمایش خستگی –آشنایی با کارخانه آسفالت   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
28/42/2042 محاسبه عمق یخبندان –زهکشی   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
40/42/2042 سه الیه –دو الیه  –روش یک الیه  –تحلیل روسازی   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
422/42/2042 رشد ترافیک –محاسبه ضریب بار معادل هم ارز   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
28/42/2042 انواع تنش –توزیع تنش   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
طراحی روسازی به روش   -طراحی روسازی به روش آشتو

 انستیتو آسفالت
24/42/2042  

42/40/2042 طراحی روسازی به روش های دیگر مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

48/40/2042 تاثیر عوامل جوی بر روسازی مراجع اشاره شده در فهرست منابع  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع
دالیل بروز خرابی   –انواع خرابی  –آشنایی با خرابی روسازی 

 پیشگیری از بروز خرابی 
24/40/2042  

فهرست منابعمراجع اشاره شده در   
22/40/2042 طراحی روکش -روش های تعمیر و  مرمت روسازی    
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 فهرست منابع:

 مرکز نشر دانشگاهیانتشارات  –امیر محمد طباطبایی تالیف   – روسازی راه -2

 نوآورانتشارات  –محمد رضا کی منش ، مهندس فاضل فصیحیتالیف دکتر   –  روسازی راه -2

 انتشارات فناوری نوین –مهندس نورالدین قاسم زاده –مهندس نادعلی رمضانپور تالیف   – روسازی راه -0

 سری عمرانانتشارات  –مهندس نیما ابراهیمی تالیف  – روسازی راه -0

   دفتر امور فنی و تدوین معیارها –سازمان برنامه و بودجه  –فهرست بهای راه و باند و فرودگاه  -4

 راه و شهرسازیوزارت  – 066نشریه  –با زهکش مناسب  طرح و اجرای الیه های روسازیراهنمای  -6

 برنامه و بودجهسازمان  –و تدوین معیارها  امور فنیدفتر  – 020نشریه  –روسازی آسفالتی راه ها نامه آئین   -1


