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 گردد. .توضیحات مربوط به روش تدریس پیوست می  1

کارشناسی  مقطع: 1401-1402-2 نیمسال تحصیلی:     مهندسی عمران  دانشکده: 

 

2 : واحد تعداد صول مهندسی سدا نام درس: دکتر حمیدرضا صبا نام مدرس:   

:ساعت برگزاری   

30.7 -  15.9شنبه  1   
 

   درس: نیازپیش   3- 303  شماره کالس:

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

   12.30 – 19و   8 –  45.10 :  شنبه

  15 - 19و  45.10-12 : یکشنبه

12.30-17 :  دوشنبه   

 خت و کاربرد آن او نحوه س اصول کلی مهندسی انواع سدها شناخت و آشنایی با  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؛  هایشایستگی ب( پرورش چه 

 دانش نظری و عملی ، مهارت های نرم  ؟گیردمی قرار 

 1تدریس:  / 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 

ارزشیابی:شیوه    

 شرکت در بحث های کالسی  فعالیت کالسی 
  امتحان 

ترمپایان   
ترممیان  امتحان   نوع ارزشیابی  ارزشیابی مستمر )آزمونک(  

 نمره 3 6 5 3 3

 



طرح درس  کاربرگ  

2 
 

 

 

 

موردمطالعهمنبع   تاریخ سرفصل 

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
تاریخچه سد    –تاریخچه سدسازی در دنیا    –آمار    –مقدمه  

 سازی در ایران
23/11/1401  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
نکات مثبت و منفی    -انواع سد    –اهداف سد    -تعریف سد 

 سدسازی 
30/11/1401  

 فهرست منابع مراجع اشاره شده در 
07/12/1401   فازبندی در پروژه های سد سازی  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
14/12/1401 مقایسه سدهای بتنی و خاکی با یکدیگر   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
21/12/1401 اجزاء سدهای خاکی    

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
19/01/1402 انواع سد های خاکی   –سدهای خاکی    

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
26/01/1402 انواع سد های بتنی  –سدهای بتنی   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
02/01/1402 نشت از بدنه سدهای خاکی  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
09/02/1402 نشت از بستر دریاچه سد   

 در فهرست منابع مراجع اشاره شده 
16/02/2140 معماری بدنه سد و چگونگی تعریف هندسه سازه   

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
23/02/2140 نظر جانمایی  زتاثیر متقابل بین سد و سازه های وابسته ا  

30/02/2140 رفتار سازه سد تحت بارگزاری های مختلف مراجع اشاره شده در فهرست منابع   

 اشاره شده در فهرست منابع مراجع 
 رفتار سازه سد تحت بارگزاری های مختلف

06/02/2140  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
آشانایی کلی با روش ها و نرم    –تحلیل پایداری و تغییر شکل  

 افزارها
13/03 /2140  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
اجرایی   های  زمانبندی    –سدها    دیدگاه  رفع    – برنامه 

 ماشین آالت   –مشکالت  
20/03/2140  

 مراجع اشاره شده در فهرست منابع 
27/03/2140 نگهداری و بهره برداری از سدها و نکات مهم اجرایی   
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 فهرست منابع: 

 تهراندانشگاه انتشارات  –دکتر حسن رحیمی تالیف   –  سدهای خاکی -1

 شریفدانشگاه انتشارات  –تالیف دکتر ابوالفضل شمسائی  –  طراحی و ساخت سدهای مخزنی -2

 دانشگاه صنعتی اصفهان  –تالیف دکتر محمود وفائیان   – اطالعات اجرایی در مورد سدهای خاکی -3

 شهید بهشتی انتشارات دانشگاه  –سعید خرقانی دکتر تالیف  –مهندسی سدهای خاکی  -4

 امیر فدکانتشارات  – الهام کاویانی مهندس منصوری طهرانی ،محمد رضا مهندس  ترجمه  – اصول مهندسی سدها -5

   ترجمه مهندس ایمان الیاسیان  –اصول مهندسی سدسازی  -6


