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ب

بخش اول
مشخصات کلی دوره

1

 1-1مقدمه
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف در سال  1351تاسیس شد .در ده سال اول ،برنامههای مقاطع کارشناسی
و تحصیالت تکمیلی با تاکیدی بیشتر در مهندسی سازه برگزار میشد .از سال  ،1361برنامههای تحقیقاتی دورههای
کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در زمینههای دیگر مهندسی عمران گسترش یافتند .در حال حاضر دانشکده مهندسی
عمران در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در  8زمینه تخصصی مهندسی سازه ،مهندسی محیط زیست و منابع
آب ،مهندسی ژئوتکنیک ،مهندسی راه ،مهندسی زلزله ،سازههای هیدرولیکی و مهندسی و مدیریت ساخت درحال فعالیت
است .این برنامهها برای پوشش دادن تحوالت علمی اخیر و تأکید بر نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و به
خصوص ایران طراحی شدهاند.
پیش از این برنامه دوره کارشناسی مهندسی عمران در سال  1390مورد بازنگری قرار گرفت .پس از قریب به یک دهه و
با توجه به تغییر در نیازهای ملی و بینالمللی بازنگری اساسی در آن اجتنابناپذیر بود .برنامه آموزشی جدید بازنگری
شده برای دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران به گونهای طراحی شده است که همگام با بسیاری از دانشگاههای شاخص
بینالمللی دانشجویان بتوانند در سال آخر دوره کارشناسی بر عالئق تخصصی خود تمرکز کنند .این تغییرات به دانشجویان
کمک خواهد کرد با گذراندن دروس مورد عالقه خود در سال پایانی ،آمادگی بهتری جهت ورود به گرایشها در تحصیالت
تکمیلی و همچنین بازار کار پیدا کنند.

 2-1تعریف و اهداف
هدف طرح بازنگری ارتقای کیفیت آموزشیی برنامه از طریق محدود کردن دروس اجباری به دروس اصیلی و پرکاربرد در
مهندسی عمران است .انعطاف بیشتر در برنامه این امکان را به دانشجویان میدهد تا تمرکز بیشتری بر دروس مورد عالقه
خود در سیال پایانی داشیته باشیند و در نتیجه زمینه بهتری جهت ورود به گرایشها در تحصییالت تکمیلی و یا بازار کار
فراهم شیود .همچنین در یک برنامه منعطف ،حق انتخاب بیشیتری برای اخذ دروس سیازگار بیشیتر با عالیق و اسیتعدادهای
فردی فراهم میشییود .بهعالوه ،تعداد زیاد واحدهای اجباری فضییای کافی برای تعریف دروس اختیاری در گرایشهای
2

مختلف ایجیاد نکرده بود .ایجیاد انعطیاف در برنیامیه رقیابتی نیز بین دروس برای افزایش کیفییت ایجیاد میکنید و گرایشهیای
مختلف انگیزه بیشتری برای تعریف دروس اختیاری خواهند داشت.
عالوه بر موارد ذکر شده اهداف زیر نیز در برنامه بازنگری پیشین و فعلی مورد توجه بوده است:
✓ تربیت دانشآموختگان خالق و پیشرو که قادر به تعریف و حل مسائل مختلف عمرانی به نگاه چندوجهی
هستند.
✓ آمادهسازی دانشآموختگان برای ورود به دورههای تحصیالت تکمیلی.
✓ ترویج اخالق مهندسی و حرفهای در میان دانشجویان.
✓ ایجاد تواناییهای الزم برای حل مسائل با رعایت مالحظات اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،ایمنی،
پایداری ،و تابآوری.
✓ ایجاد شناخت کافی از مسائل و مشکالت بهروز در مهندسی عمران

 3-1طول دوره و شکل نظام
دوره کارشیناسیی مهندسیی عمران بدون گرایش بوده و طول این دوره چهار سیال میباشید .شیکل نظام آن نیز مطابق با
آییننامههای مصیوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اسیت .در طول دوره کارشیناسیی دانشیجویان الزم اسیت در مجمو
 140واحد شیامل  20واحد دروس عمومی 27 ،واحد دروس پایه 65 ،واحد دروس تخصیصیی الزامی و  28واحد دروس
اختیاری انتخابی را اخذ کنند.
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 4-1نمودار برنامه دوره کارشناسی مهندسی عمران

4

 5-1جدول برنامه دوره کارشناسی مهندسی عمران
برنامه دوره کارشناسی مهندسی عمران
16

نیمسال اول

18

نیمسال دوم

ریاضی عمومی 1

22015

4

-

ریاضی عمومی 2

22016

4

پ 22015

فیزیک 1

24001

3

-

مبانی برنامه سازی

40153

3

-

آز فیزیک 1

24011

1

-

نقشه برداری و عملیات

20513

2

-

شیمی عمومی 1

23011

3

-

استاتیک

20011

3

ه 22015

گرافیک مهندسی عمران

35201

2

-

آمار و احتمال مهندسی

20005

3

پ 22015

آشنایی با مهندسی عمران

20009

0

-

-

3

-

عمومی
نیمسال سوم

عمومی

19

-

3

نیمسال چهارم

-

18

معادالت دیفرانسیل

22034

3

ه 22016

مکانیک خاک

20411

3

ه  - 20615پ  20111و 20451

مکانیک جامدات 1

20111

3

پ 20011

مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن و آز

20208

3

پ 20111

محاسبات عددی

20006

3

پ 40153

تئوری سازه 1

20121

3

پ  - 20111ه 20012

دینامیک

20012

3

پ 20011

مکانیک سیاالت

20615

3

ه  - 20111پ 20012

طراحی معماری

20323

2

پ 35201

هیدرولوژی مهندسی

20629

2

پ  - 20005ه 20615

زمین شناسی

20451

2

ه 20111

آز جامدات

20101

1

پ 20111

-

3

-

-

3

-

عمومی
نیمسال پنجم

عمومی

18

19

نیمسال ششم

مهندسی پی

20413

3

پ  - 20411ه  20231و 20401

طرح سازه های فوالدی 1

20221

3

پ 20121

مهندسی راه و ترافیک

20120

3

پ 20513

طرح سازه های بتنی 1

20231

3

پ  - 20121ه 20208

20224

2

پ 20221

هیدرولیک

20611

3

پ 20615

طرح سازه های فوالدی 2

2

پ 20231

روشهای ساخت و ماشینهای راهسازی

20311

3

پ 20411

طراحی سازه های بتنی 2

20017

پ  23011و 20629

آز مکانیک خاک

20401

1

پ 20411

مهندسی محیط زیست

20669

3

روسازی راه و آز

20436

3

پ 20411

آز هیدرولیک

20601

1

ه 20611

-

3

-

20752

0

شرایط خاص

-

2

-

-

2

-

انتخابی از سبدها
کارآموزی
عمومی
نیمسال هفتم

مدیریت پروژه و ساخت

عمومی

16

16

نیمسال هشتم

انتخابی از سبدها

-

3

-

انتخابی از سبدها

-

3

-

انتخابی از سبدها

-

3

-

-

3

-

2

-

2

-

20309

3

اختیاری آزاد

-

3

انتخابی از سبدها

-

3

-

انتخابی از سبدها

-

3

-

انتخابی از سبدها

انتخابی از سبدها

-

2

-

انتخابی از سبدها

-

عمومی

-

2

-

عمومی

-

پ 20311

مصوب شورای آموزش دانشگاه صنعتی شریف مورخ  29مرداد  ،1399تعیین چیدمان و روابط پیشنیازی دروس در شورای آموزش دانشکده مورخ  26شهریور 1399
اصالح چیدمان  3دی  ،1399آخرین تاریخ بازنگری توسط شورای آموزش دانشکده 4 :اسفند 1400
الزم االجرا برای کلیه ورودی ها از نیمسال اول 1399
(پ) :درس پیشنیاز ( /ه) :درس همنیاز

5

سبد ( 1تخصصی انتخابی)
درس

حداقل  13واحد

حداکثر  12واحد

سبد ( 2اختیاری گزینشی)

کد

واحد

درس

کد

واحد

تئوری سازه2
تئوری سازه2

20122
20013

3
2

اجرای سازه های بتنی و فوالدی و کارگاه
سیاستگذاری برای پایداری

20245
-

2
3

عمران
عمران

مکانیک جامدات 2
مبانی مهندسی زلزله

20112
20164

3
3

برآورد پروژه و پیمان
اختیاری ارشد مهندسی عمران

20310
-

1
-

عمران
شرایط خاص

المان محدود مقدماتی

20007

3

پروژه کارشناسی

20810

3

عمران

قابلیت اعتماد ،ریسک و تاب آوری

20010

3

زبان تخصصی عمران

31718

2

مرکز زبان

-

4

مبانی اقتصاد

44714

3

اقتصاد

پروژه سازههای بتنی

20250

1

مبانی کارآفرینی

44002

3

اقتصاد

پروژه سازههای فوالدی

20240

1

تحلیل دینامیکهای سیستم

44261

3

اقتصاد

بارگذاری

20209

1

انرژی و محیط زیست

46380

3

انرژی

مهندسی آب و فاضالب

20621

3

مقدمه ای بر یادگیری ماشین

25737

3

برق

مهندسی سواحل و بنادر

20257

3

آنالیز رگرسیون

22615

3

ریاضی

مدلسازی کیفی آبهای سطحی
مبانی پایداری زیرساختهای شهری
مهندسی حمل و نقل

20023
20433

3
3
3

فرایندهای تصادفی
ریاضی مهندسی
ریاضی مهندسی

22635
22035
25735

4
3
3

ریاضی
ریاضی
برق

مهندسی سیستم
اقتصاد مهندسی
مبانی مدیریت ریسک

20189
20197
20501

3
3
3

ساختمان داده ها
آنالیز برداری و تانسوری
آشنایی با آنالیز 1

22822
22319
22321

4
4
4

ریاضی
ریاضی
ریاضی

طراحی روسازی بتنی
پروژه راه

20427

3
1

آنالیز ریاضی 1
معادالت دیفرانسیل 2

22325
22376

4
4

ریاضی
ریاضی

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران
مهندسی ژئوتکنیک کاربردی
سازه های نگهبان

20350
-

3
3
3

نظریه بازی ها
یادگیری ماشین
برنامه سازی پیشرفته

40456
40717
40244

3
3
3

کامپیوتر
کامپیوتر
کامپیوتر

-

3

شبیه سازی کامپیوتری

40634

3

کامپیوتر

3

مواد مرکب

28218

3

مکانیک

طراحی کاربردی سازه و پروژه

مقدمه ای بر ژئوتکنیک لرزه ای
¬

خالقیت و حل مسئله در مهندسی

20024

شرط  :1حذف یا اضافه کردن درس در سبدها با اعالم قبلی به گروه ها و رای
گیری در شورای آموزش دانشکده انجام میشود.
شرط  :2الزم است دروس سبد  1توسط اعضای هیأت علمی دانشکده تدریس شود.
موارد استثناء نیاز به مصوبه شورای آموزش دانشکده دارد.
شرط  :3گذراندن دستکم  90واحد برای اخذ دروس خارج دانشکده از سبد  2الزم
است.
تبصره :در موارد خاص مانند متقاضیان شرکت در دوره فرعی و یا دروسی مثل
مبانی اقتصاد که در نیمسال آخر امکان ثبت نام نیست ،در صورتیکه دانشجو مطابق با
چارت دروس خود را اخذ کرده باشد با موافقت معاونت آموزشی عدم رعایت این شرط
امکان پذیر است.
شرط  :4دروس مقطع کارشناسی ارشد در سبد  2قرار میگیرد .اخذ دروس اختیاری
کارشناسی ارشد مستلزم موافقت استاد راهنما و استاد درس است .برای اخذ دروس
اجباری ،موافقت مدیر گروه هم الزم است.
شرط  :5معاونت آموزشی میانگین و ارزیابی های کلیه دروس سبدها را ساالنه پایش
میکند .در صورت مشاهده میانگینهای خارج از دو انحراف معیار موضوع در شورای
آموزش دانشکده بررسی و اقدام مناسب انجام میشود.

شرح

انتقال حرارت 1

28113

3

مکانیک

آلودگی محیط زیست

28177

3

مکانیک

ترمودینامیک 1

28161

3

مکانیک

علم مواد
خواص مکانیکی مواد

28861

3

27024

3

مکانیک
مواد

بلور شناسی و تفرق و آز

27016

3

مواد

شیمی فیزیک مواد

27018

3

مواد

تصفیه آب و فاضالب
روش های نانو محاسباتی پایه

۲۶۸۹۵
48011
24012

2
3
3

نفت
پژوهشکده نانو
فیزیک

ریاضی فیزیک 1

24178

3

فیزیک

آز شیمی عمومی ۱
شیمی عمومی 2
کارگاه عمومی

23001

1

23012
33018

3
1

شیمی
شیمی
کارگاه

فیزیک 2

6

بخش دوم
عناوین و مشخصات دروس
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 1-2جدول دروس عمومی
ردیف عنوان درس

پیشنیاز/همنیاز

واحد نوع درس

1

ادبیات فارسی

3

نظری

-

2

زبان خارجی

3

نظری

-

3

تربیت بدنی 1

1

عملی

-

4

تریت بدنی 2

1

عملی

تربیت بدنی1

5

دانش جمعیت و خانواده

0

نظری

-

6

اندیشه اسالمی 1

2

نظری

-

7

اندیشه اسالمی 2

2

نظری

اندیشه اسالمی1

8

انسان در اسالم

2

نظری

-

9

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2

نظری

-

10

اخالق اسالمی 1

2

نظری

-

11

فلسفه اخالق

2

نظری

-

12

آیین زندگی

2

نظری

-

13

عرفان عملی در اسالم

2

نظری

-

14

انقالب اسالمی ایران

2

نظری

-

15

آشنایی با قانون اساسی

2

نظری

-

16

اندیشه سیاسی امام

2

نظری

-

17

آشنایی با ارزشهای دفا مقدس

2

نظری

-

18

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالم و ایران

2

نظری

-

19

تاریخ تحلیل صدر اسالم

2

نظری

-

20

تاریخ اسالم

2

نظری

-

21

تاریخ امامت

2

نظری

-

22

تفسیرموضوعی قرآن

2

نظری

-

23

تفسیر موضو نهجالبالغه

2

نظری

-

تعداد واحدهای مورد نیاز

20

عالوه بر اخذ درسهای مندرج در ردیفهای  1تا  ، 6اخذ یک درس از ردیفهای  7تا  ، 9یک درس از ردیفهای  10تا  ، 13یک
درس از ردیفهای  14تا  ، 17یک درس از ردیفهای  18تا  21و یک درس از ردیفهای  22و  23الزامی است.
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 2-2جدول دروس پایه

ردیف عنوان درس

پیشنیاز/همنیاز

واحد نوع درس

1

ریاضی عمومی 1

4

نظری

-

2

ریاضی عمومی 2

4

نظری

ریاضی عمومی 1

3

معادالت دیفرانسیل

3

نظری

ریاضی عمومی ( 2همنیاز)

4

فیزیک 1

3

نظری

-

5

محاسبات عددی

3

نظری

مبانی برنامه سازی

6

شیمی عمومی 1

3

نظری

-

7

آز فیزیک1

1

عملی

فیزیک (1همنیاز)

8

مبانی برنامهسازی

3

نظری

-

9

آمار و احتمال مهندسی

3

نظری

ریاضی عمومی 1

مجمو واحدها
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 3-2جدول دروس تخصصی الزامی
ردیف شماره درس عنوان درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز/همنیاز

1

20451

زمین شناسی مهندسی

2

نظری

ه 20111

2

20009

آشنایی با مهندسی عمران

0

نظری

3

20513

نقشهبرداری و عملیات

2

نظری وآز

4

35201

گرافیک مهندسی عمران

2

نظری

5

20011

استاتیک

3

نظری

ه22015

6

20111

مکانیک جامدات 1

3

نظری

پ 20011

7

20615

مکانیک سیاالت

3

نظری

ه20111وپ20012

8

20012

دینامیک

3

نظری

پ 20011

9

20323

طراحی معماری

2

نظری

پ 35201

10

20411

مکانیک خاک

3

نظری

ه 20615وپ20111و20451

11

20208

مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

3

نظری وآز

پ 20111

12

20121

تئوری سازه 1

3

نظری

پ 20111وه 20012

13

20629

هیدرولوژی

2

نظری

پ 20005وه 20615

14

20101

آز جامدات

1

آز

پ 20111

15

20221

طراحی سازههای فوالدی 1

3

نظری

پ 20121

16

20231

طراحی بتنی 1

3

نظری

پ20121وه20208

17

20611

هیدرولیک

3

نظری

پ 20615

18

20120

مهندسی راه و ترافیک

3

نظری

پ 20513

19

20401

آز مکانیک خاک

1

آز

پ 20411

20

20311

روشهای ساخت

3

نظری

پ 20411

21

20224

طراحی سازههای فوالدی 2

2

نظری

پ 20221

22

20017

طراحی سازههای بتنی 2

2

نظری

پ 20231

23

20669

مهندسی محیط زیست

3

نظری

پ 23011و20629

24

20601

آز هیدرولیک

1

آز

ه 20611

25

20309

مدیریت پروژه و ساخت

3

پروژه دار

پ 20311

26

20413

مهندسی پی

3

نظری

پ 20411وه 20401وه 20231

27

20436

روسازی راه و آز

3

نظری وآز

پ 20411

مجمو واحدها

65
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 4-2جدول دروس تخصصی انتخابی
ردیف شماره درس عنوان درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز/همنیاز

1

20122

تئوری سازه 2

3

نظری

پ20121

2

20013

تئوری سازه 2

2

نظری

پ 20121

3

20112

مکانیک جامدات 2

3

نظری

پ20111

4

20164

مبانی مهندسی زلزله

3

نظری

پ20121

5

20007

المان محدود مقدماتی

3

نظری

پ20121

6

20010

قابلیت اعتماد ،ریسک و تابآوری

3

پروژه دار

پ 20005

7

00000

طراحی کاربردی سازه و پروژه

4

8

20621

مهندسی آب و فاضالب

3

نظری

پ 20611وه 20669

9

20189

مهندسی سیستم

3

نظری

پ 20006

10

20197

اقتصاد مهندسی

3

نظری

پ 20006

11

20501

مبانی مدیریت ریسک

3

نظری

پ 20005

12

20023

مبانی پایداری زیرساخت های شهری

3

پروژه دار

پ 20005

13

00000

طراحی روسازی بتنی

3

14

00000

مهندسی ژئوتکنیک کاربردی

3

15

20025

سازههای نگهبان

3

نظری

پ 20413

16

00000

مقدمه ای برژئوتکنیک لرزهای

3

نظری

پ 20413

17

20250

پروژه سازه های بتنی

1

پروژه دار

پ 20017

18

20240

پروژه سازه های فوالدی

1

پروژه دار

پ 20224

19

20209

بارگذاری

1

نظری

پ 20012و20121

20

20257

مهندسی سواحل وبنادر

3

نظری

پ 20611

21

00000

مدلسازی کیفی آبهای سطحی

3

نظری

پ 20006و20669

22

20433

مهندسی حمل ونقل

3

نظری

ه 20120

23

20427

پروژه راه

1

پروژه دار

پ 20120

24

20350

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

3

نظری

پ 20121

25

20024

خالقیت وحل مسئله درمهندسی عمران

3

نظری

حداقل 13

مجمو واحدها
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 5-2جدول دروس اختیاری گزینشی
ردیف شماره درس عنوان درس

واحد

نوع درس

پیشنیاز/همنیاز

1

20245

اجرای سازههای بتنی و فوالدی وکارگاه

2

نظری

20017

2

00000

سیاستگذاری در توسعه پایدار

3

3

00000

برآورد پروژه و پیمان

5

00000

اختیاری ارشد مهندسی عمران

پروژه دار

6

20810

پروژه کارشناسی

3

پروژه

7

31718

زبان تخصصی عمران

2

نظری

8

44714

مبانی اقتصاد

3

9

44002

مبانی کارافرینی

3

10

44261

تحلیل دینامیک سیستمها

3

11

46380

انرژی و محیط زیست

3

12

25737

مقدمه و یادگیری ماشین

3

13

22615

آنالیز رگرسیون

3

14

22635

فرآیندهای تصادفی

4

15

25735

ریاضی مهندسی

3

16

22035

ریاضی مهندسی

3

17

22822

ساختمان داده

4

18

22319

آنالیز برداری و تانسوری

4

19

22321

آشنایی با آنالیز 1

4

20

22325

آنالیز ریاضی 1

4

21

22376

معادالت دیفرانسیل 2

4

22

40456

نظریه بازیها

3

23

40717

یادگیری ماشین

3

24

40244

برنامه سازی پیشرفته

3

25

40634

شبیه سازی کامپیوتری

3

26

28218

مواد مرکب

3

27

28113

انتقال حرارت 1

3

28

28177

آلودگی محیط زیست

3

29

28161

ترمودینامیک 1

3

30

28861

علم مواد

3

31

27024

خواص مکانیکی مواد

3

32

27016

بلورشناسی و تفرق وآز

3

33

27018

شیمی فیزیک مواد

3
12

ردیف شماره درس عنوان درس

واحد

34

26895

تصفیه آب و فاضالب

2

35

48011

روشهای نانو محاسباتی پایه

3

36

24012

فیزیک 2

3

37

24178

ریاضی فیزیک 1

3

38

23001

آز شیمی عمومی 1

1

39

23012

شیمی عمومی 2

3

40

33018

کارگاه عمومی

1
حداکثر 12

مجمو واحدها
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نوع درس

پیشنیاز/همنیاز

بخش سوم
سرفصل دروس

14

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

آشنایی با مهندسی عمران
شماره درس20-009 :

تعداد واحد0 :

مقطع :کارشناسی

نوع درس :تخصصی الزامی

پیش نیاز- :

هم نیاز- :

هدف:
هدف از این درس آشنایی دانشجویان نوورود با رشته مهندسی عمران و گرایشهای تخصصی آن
میباشد .این درس به دانشجویان کمک خواهد کرد دید مناسبی در خصوص هر یک از زمینههای
تخصصی مهندسی عمران و زمینههای پژوهشی و ارتباط با صنعت آن پیدا کنند.
موضوعات:
• معرفی گرایش مهندسی سازه
• معرفی گرایش مهندسی زلزله
• معرفی گرایش مهندسی ژئوتکنیک
• معرفی گرایش مهندسی سازههای هیدرولیکی
• معرفی گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
• معرفی گرایش مهندسی محیط زیست
• معرفی گرایش مهندسی و برنامهریزی حمل و نقل
• معرفی گرایش مهندسی راه و ترابری
• معرفی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
• پایداری و تابآوری زیرساختها

15

نام درس:
استاتیک
شماره درس01-100 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کارشٌاسی

ًَع درس :تخصصی الساهی

پیش نیاز- :

هم نیاز :ریاضی عوَهی 0

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
ّذف اصلی ایي درس آشٌائی داًشجَیاى با هفاّین تعادل برای اجسام صلب هیباشذ .اصل
پایذاری براساس قاًَى اٍل ًیَتي برای تعادل اجسام ٍ کاربرد آى برای اجسام گًَاگَى در ایي
درس هَرد بررسی قرار هیگیرد.
موضوعات:
 بخش  :0هقذهِ
 بخش  :0سیستوْای ًیرٍ
 بخش  :3تعادل
 بخش  :4سازُّا
 بخش ً :5یرٍّای گستردُ
 بخش  :6اصطکاک (شاهل اصطکاک خشک ٍ اصطکاک غلتشی)
 بخش  :7کار هجازی
 پیَست :0هواى ایٌرسی سطحی
 پیَست :0هواى ایٌرسی جرهی
مراجع:
Engineering Mechanics, Statics, 6th Edition, J. L. Meriam & L.G. Kraige
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نام درس:
طشاحی کاستشدی ساصُ ٍ پشٍطُ
شواره درس--- :

تعداد واحدً 3 :ظشی ٍ 1 +احذ ػولی

هقطغ :کاسشٌاسی

ًَع دسس :تخصصی اختیاسی

پیش نیاز :طشاحی ساصُ فَالد ،1طشاحی ساصُ هن نیاز- :
ّای تتٌی  ،1گشافیک هٌْذسی ػوشاى ٍ

دانشکده مهندسی عمران

طشاحی هؼواسی

هدف:
ایي دسس تِ هثاًی تاسگزاسی ساصُ ّای ساختواًی ٍاصَل آًالیضٍطشاحی ػلوی آًْا هطاتق
تاآخشیي هقشسات هلی ٍتیي الوللی هی پشداصد .داًشجَیاى تا سیستنّای سایج دس ساصُّای
فَالدی ٍ تتٌی آشٌا شذُ ٍ سٍشّای آًالیض ٍ طشاحی کاهپیَتشی آًْا ٍ اصَل تَلیذ ًقشِ
ٍجضییات ساصُای هَسد ًیاص سا هی آهَصًذ .اص داًشجَیاى کاس فشدی ٍگشٍّی ٍ اسائِ حشفِای اص
پشٍطُّای خَد هَسد اًتظاس است .
هوضوعات:
قسوت ًظشی:











سیستنّای تاستشساختواًی هتذاٍل شاهل ثقلی ٍ جاًثی
اًَاع کف ٍ سقف ساختواًی شاهل تاستش ٍ کارب
اًَاع دیَاسّای غیشتاستش
اًَاع پی ٍ دیَاسحائل
هؼشفی هقشسات هلی ساختواًی ایشاى ٍ آییي ًاهِّای ASCE7,AISC,ACI
آشٌایی تا هثحث ششن اصهقشسات هلی ٍ تاسگزاسی شاهل :تاسّای هشدُ ٍ صًذُ ٍ تاد ٍ
صلضلِ ٍ تشکیة تاسّا
هؼشفی ًشم افضاسّای هَجَد ساصُ تشای آًالیض ٍ طشاحی ٍ تَلیذ ًقشِ
آًالیضساصُ ساختواًی تاًشم افضاسETABS
ششح طشاحی خَدکاسساصُ ّای تتٌی تاًشم افضاسETABS
هَاسدی کِ تصَست دستی دسساصُّا تایذ طشاحی گشدًذ شاهل هَاسد غیشلشصُای ٍ
لشصُای

17

قسوت عولی وپروژه :

 هؼشفی ًقشِّای هؼواسی یک ساختواى تا پٌج طثقِ دستْشاى کِ تایذ تَسط داًشجَیاى
آًالیض ٍ طشاحی گشدد .دس ایي قسوت داًشجَیاى دسگشٍُّای تا ً4فش هشاسکت
هیًوایٌذ .ایي ساختواى یک تاس تصَست اسکلت تتٌی ٍ تاسدیگش تصَست اسکلت فَالدی
طشح هیگشدد.
 سفغ اشکال دس هذلساصی
 سفغ اشکال دسطشاحی خَدکاس ٍ دستی
 ششح جضییات ًٍقشِّای هَسد ًیاص تشای ساصُ فَالدی

دانشکده مهندسی عمران

 ششح جضییات ًٍقشِّای هَسد ًیاص تشای ساصُ تتٌی
 سفغ اشکال دسًقشِ کشی
 اسائِ پاٍسپَیٌت تَسط گشٍُّا اصفؼالیت ّای اًجام شذُ دسپایاى تشم شاهل هقایسِ
تشاٍسد هصالح تکاسسفتِ دسساصُ فَالدی ٍتتٌی
 تحَیل کتثی دفتشچِ هحاسثات ٍ ًقشِّا تَسط گشٍُّا دستاصُ صهاًی هقشس پشٍطُّا.
هراجع:


کتة طشاحی ساصُّای فَالدی ٍ تتٌی

18

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

هذلساسی کیفی آبّای سطحی
شماره درس-- :

تعداد واحد3 :

هقطغ :کارشٌاسی

ًَع درط :تخصصی اًتخاتی

پیش نیاز :هحاسثات ػذدی

هم نیاز :هٌْذسی هحیطسیست

هدف:
ّذف اس ایي درط درک فزآیٌذّای پیچیذُ فیشیکی ،شیویایی ٍ تیَلَصیکی حاکن تز هسائل کیفی
آب در هحیطّای هختلف آتی هیتاشذ .در ایي درط داًشجَیاى تا رٍشْای دادُتزداری هیذاًی
ٍ ّوچٌیي هذلساسی ًظزی ٍ ػذدی سیستنّای سیستهحیطی آشٌا خَاٌّذ شذ.
موضوعات:


هزٍری تز هحاسثات ػذدی تا استفادُ اس MATLAB

 هزٍری تز سیٌتیک ٍاکٌش
 هَاسًِ جزم در هٌاتغ آب سطحی :رٍدخاًِّا ٍ رٍدّا ،هصةّا ،دریاچِّا
 اًتقال رسَب
 هذلساسی اکسیضى هَرد ًیاس تیَشیویایی ( ٍ )BODاکسیضى هحلَل
 هذلساسی تیَلَصیکی :هذلّای هَاد هغذی-فیتَپالًکتَى-سئَپالًکتَى
 هذلساسی تغذیِگزایی ٍ الیِتٌذی
 هذلساسی دیٌاهیک پاتَصىّای تاکتزایی ٍ ٍیزٍسی
مراجع:
“Surface water quality modeling”, S.C. Chapra, Waveland Press, Long Grove,
IL (2008).
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نام درس :سازه های نگهبان

شماره درس- :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشناسی

نوع درس :تخصصی انتخابی

پیش نیاز :مهندسی پی

هم نیاز- :

هدف:

دانشکده مهندسی عمران

آشنا کردن دانشجویان دوره کارشناسی با سازوکار سیستمهای پایدارساز دیوارهای صلب /
انعطاف پذیر و گود های عمیق ،و نحوه طراحی سازه های نگهبان
موضوعات:
•

فصل  -1کلیات )(General

 انواع سازه های نگهبان و کاربرد آنها نیروهای وارد بر سازه های نگهبان (فشار جانبی خاک ،فشارجانبی ناشی از آب ،اثرسربار ،اثر زلزله)
 مبانی آنالیز و طراحی سازه های نگهبان• فصل  -2دیوارهای حائل صلب )(Rigid Retaining Walls
 دیوارهای وزنی دیوارهای طره ای•

فصل  -3دیوارهای حائل انعطاف پذیر (سپرهای فلزی یا بتونی) )(Flexible Retaining Walls

 سپرهای طره ای سپرهای مهارشده• فصل  -4دیوارهای خاک مسلح یا دیوارهای پایدار شده به روش مکانیکی)(MSE Walls

 دیوارهای خاک مسلح با نوارهای فلزی دیوارهای خاک مسلح با ژئوتکستایل دیوارهای خاک مسلح با ژئوگرید دیوارهای تورسنگی یا گابیونی•

فصل  -5پایدارسازی دیواره های محل گود برداری )(Stabilizing Deep Excavations

 -پایدارسازی به روش میخکوبی
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 پایدارسازی به روش مهاری) تانژانت و ناپیوسته، دیوارهای شمعی (سکانت(Braced Cuts)  گودهای قائم با مهار داخلی-6 • فصل
Strutted Excavations

-

Cofferdams

-

(Dewatering and Seepage Control)  زهکشی و آب بندی در سازه های نگهبان-7 • فصل
 روشهای کنترل نشت و هدایت آب تخلیه آب از داخل گود-

•

Das, B.M. (2010): Principles of Foundation Engineering, 7th Edition, PWSKENT

•

Bowles, J.E. (1995): Foundation Analysis and Design, 5th Edition, Mac-Graw
Hill

•

Budhu, M. (2008): Foundations and Earth Structures, John Wiley & Sons

•

Clayton, C.R.I., Woods, R.I., Bond, A.G., Milititsky, J. (2013): Earth Pressure
and Earth Retaining Structures, CRC Press

•

FHWA (2008): Earth Retaining Structures, Reference Manual, NHI-07-07
Publication

•

FHWA (2015): Soil Nail Walls, Reference Manual, NHI-14-007 Publication

•

FHWA (2013): Ground Anchors and Anchored Wall Systems, Geotechnical
Engineering Circular No.4

•

FHWA (1997): Earth Retaining Structures, Geotechnical Engineering Circular
No.2
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:مراجع

:نام درس
مقدمهای بر ژئوتکنیک لرزهای
3 :تعداد واحد

- :شماره درس

 تخصصی انتخابی:نوع درس

 کارشناسی:مقطع

- :هم نیاز

 مهندسی پی:پیش نیاز

• مقدمه
• مبانی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
• خصوصیات و پارامترهای دینامیکی خاکها
• انتشار امواج زلزله و اثرات ساختگاه
• اصول طراحی لرزهای پی های سطحی و عمیق
• پدیده روانگرایی و خطرات ناشی از آن
• رفتار لرزهای شیروانیهای خاکی و زمین لغزش
• رفتار لرزهای دیوارهای حائل
:مراجع
• Principles of Soil Dynamics, Braja M. Das, 1993, PWS-KENT Pub. Company,
ISBN No.: 0-534-93129-4.
• Geotechnical Earthquake Engineering, Steven L. Kramer, 1996, Prentice-Hall,
ISBN No.: 0-13-374943-6.
• Soil Dynamics, Shamsher Prakash, 1981, Mac Graw Hill.
• Geotechnical Earthquake Engineering, Ikuo Towhata, 2008, Springer.
• Soil Dynamics & Earthquake Geotechnical Engineering, B. Adimoolam & S.
Banerjee, 2019, Springer.
• Related Journals, Conference Proceedings and Reports and Experiences of

Instructor.
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:موضوعات

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

طراحی روسازی بتنی
شماره درس- :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشناسی
پیش نیاز :تکنولوژی بتن و آز

نوع درس :تخصصی انتخابی
هم نیاز- :

موضوعات:
• معرفی روسازیهای بتنی (تفاوت با روسازی آسفالتی)
• انواع اصلی روسازیهای بتنی و عملکرد آنها
• مروری بر تکنولوژی ساخت روسازیهای صلب
• ویژگی های خاک بستر ،زیر اساس ،و زهکشی
• مختصری از تکنولوژی بتن در روسازی های بتنی
• بررسی خرابی های روسازیهای بتنی
• آنالیز تنش و کرنش در روسازی بتنی
• معرفی نرم افزار المان محدودKENPAVE
• بارگذاری ترافیکی در روسازی های بتنی
• طراحی روسازیهای بتنی به روشهای  AASHTOو PCA
• روش های اجرای روسازیهای بتنی
• روسازیهای بتن غلطکی
• تعمیر و نگهداری روسازیهای بتنی (شامل طراحی روکش)
• روشهای بهسازی روسازیهای بتنی

مراجع:
• Concrete Pavement Design, Construction, and Performance, N. Delatte,
2008.
• Pavement Analysis and Design, Y. Huang, 2nd Edition, 2002.
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

مهندسی ژئوتکنیک کاربردی
شماره درس- :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشناسی

نوع درس :تخصصی انتخابی

پیش نیاز :مهندسی پی

هم نیاز- :

هدف:
در این درس دانشجویان با مطالب و سرفصلهای بیشتری از مهندسی ژئوتکنیک آشنا میشوند.
مطالبی که ارائه میشود دانشجویان را در مفاهیم مکانیک خاک و نیز کاربرد آن مفاهیم در
طراحی افزایش میدهد .در این درس مطالب متنوع و کاربردهای بیشتری از دانش ژئوتکنیک با
تاکید بر پروژههای مختلف ژئوتکنیکی بیان میشود.
موضوعات:
• فصل اول :آزمونهای آزمایشگاهی و آزمایشهای صحرایی ( 4جلسه)
مزایا و محدودیت های آزمونهای آزمایشگاهی
مزایا و محدودیت های آزمایشهای صحرایی
قابلیت اعتماد پارامترهای خاک بر اساس آزمایشهای صحرایی

• فصل دوم :مقاومت برشی خاکها ( 5جلسه)
رفتار خاکها در برابر نیروهای برشی
تاثیر افزایش تنش نرمال
تفسیر نتایج آزمایشهای مقاومت برشی خاکها
روابط تجربی برای تعیین مقاومت برشی خاکها
انواع دیگر آزمایشها برای تعیین مقاومت برشی خاکها
مسیر تنش

• فصل سوم :مباحث تکمیلی در ظرفیت باربری شالوده های سطحی ( 5جلسه)
شالوده های گسترده
ظرفیت باربری شالوده های سطحی در خاکهای الیه ای
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• فصل چهارم :مباحث تکمیلی در ظرفیت باربری شالوده های عمیق ( 7جلسه)
آزمایش بارگذاری شمع ها
ظرفیت باربری شمع های برجا
شمع تحت تاثیر اصطکاک منفی
ظرفیت باربری شمع های در برابر نیروهای جانبی

• فصل پنجم :فونداسیون واقع بر خاکهای متورم شونده ( 2جلسه)
طبیعت خاکهای متورم شونده

دانشکده مهندسی عمران

اثرات تورم بر سازه ها
طراحی شالوده ها در خاکهای متورم شونده

• فصل ششم :پایداری شیب ها ( 5جلسه)
انواع گسیختگی شیب ها
شیبهای نامحدود
روش قطعات در پایداری شیبها
روش تیلور
روش بیشاپ و مورگنشتاین

• فصل هفتم :روشهای بهسازی زمین ( 2جلسه)
روشهای بهسازی در خاکهای چسبنده
روشهای بهسازی در خاکهای دانه ای

• فصل هشتم :روابط همبستگی در مهندسی ژئوتکنیک ( 2جلسه)
روابط همبستگی برای خاکهای درشت دانه
روابط همبستگی برای خاکهای ریز دانه

مراجع:
Das B.M. “Principles of Foundation Engineering”, 8th ed.
Das B.M. “Shallow Foundations, Bearing Capacity and Settlement”, 3rd ed.
Coduto, Kitch, and Yeung “Foundation Design Principles and Practices”, 3rd ed.
McCarthy “Essentials of soil mechanics and Foundations”, 7th ed.
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•
•
•
•

نام درس:
مبانی پایداری زیرساختهای شهری
شماره درس20-994 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشناسی
پیش نیاز :آمار و احتمال مهندسی

نوع درس :تخصصی انتخابی
هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
هدف از این درس آموزش دانش انتقادی ( )Critical Knowledgeو تخصص فنی به
دانشجویان برای تجزیه و تحلیل ،برنامهریزی و طراحی سیستمهای شهری آینده به منظور داشتن
شهرهایی قابل زندگی ،یکپارچه با عناصر کمکربن است .در این درس دانشجویان با مفاهیم پایداری
شهرها و نحوه طراحی زیرساختها با اصول پایداری آشنا میشوند .این زیرساختها شامل:
حملونقل ،آب ،برق ،ساختمان و مدیریت مواد زائد جامد است .در این درس تاکید بر یکپارچگی
زیرساختها با استفاده از اصول پایداری و تابآوری است.
موضوعات:
• آشنایی با مفهوم صحیح پایداری ( )Sustainabilityو پیادهسازی این مفهوم در
سیستمهای مهندسی.
• ارائه مدلهای مختلف رشد جمعیت در کوتاه و بلند مدت در شهرها برای بدست آوردن
برآورد صحیحی از نیازهای آینده شهرها.
• معرفی سیستمهای زیرساخت شهری مانند حملونقل ،آب ،برق ،ساختمان و مدیریت
مواد زائد جامد و بررسی عرضه و تقاضا در هر یک از این سیستمهای زیرساخت شهری
با توجه به مفهوم پایداری.
• آشنایی با مفهوم متابولیسم شهری ( )Urban Metabolismو شناسایی وابستگیهای
متقابل بین هر یک از سیستمهای زیرساخت شهری بمنظور طراحی یک محیط شهری
پایدار و قابل زندگی.
•

محاسبه و تجزیه و تحلیل میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای
() )Greenhouse-gas (GHGدر زیرساختهای شهری.

• آشنایی با دانش شهرها ( )Science of Citiesو قوانین معروف در این زمینه (مانند
.)Scaling Laws in Cities
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) و استفاده از آن روشهاMachine Learning( • آشنایی با روشهای یادگیری ماشین
K-means Clustering, Decision Tree در مسائل شهری (مانند روشهای
)Learning, Neural Networks
:مراجع
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• Derrible, S. (2019) Urban Engineering For Sustainability. MIT Press,
2019.
• SIG (2010) Getting to Carbon Neutral: A Guide for Canadian
Municipalities, Sustainable Infrastructure Group at University of
Toronto, produced for the Toronto and Region Conservation Authority
• Theis, T., and Tomkin, J. (2012) Sustainability: A Comprehensive
Foundation, Connexions. Open-source Textbook
• Bauer, K. (2010) City Planning for Civil Engineers, Environmental
Engineers, and Surveyors, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca
Raton, FL
• MacKay, D. (2009) (2014) Sustainable Energy - Without the Hot Air,
UIT, Cambridge, UK, ISBN 978095445293.
• Ascher, K., and Marech, W. (2005) The works: anatomy of a city,
Penguin Press, New York, NY
• IPCC (2014) Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change,
Contribution of Working Group III Contribution to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,
Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom
• OECD (2006) Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, Water
and Electricity, Organization for Cooperation and Economic
Development Publishing, Paris, France
• Striebig, B., Ogundipe, A., and Papadakis, M. (2015) Engineering
Applications in Sustainable Design and Development, Cengage
Learning, ISBN-10: 1133629776

نام درس:
هٌْذسی هحیطصیست
شماره درس02-666 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کاسضٌاسی

ًَع دسع :تخصصی الضاهی

پیش نیاز :ضیوی عوَهی ّ ،1یذسٍلَطی

هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هٌْذسی

هدف:
آضٌایی تا فشایٌذّای تَلیذ ،اًتقال ٍ سشًَضت آالیٌذُّای آب ٍ َّا دس هحیطصیست ،سٍشّای
کٌتشل آالیٌذُّا ٍ سیستنّای هذیشیت پیطگیشاًِ
موضوعات:
 هقذهِ ضاهل تعشیف آالیٌذُّای صیستهحیطی ،هذیشیت صیستهحیطی ،هٌاتع آب،
هذیشیت هٌاتع آب ٍ هذیشیت پسواًذّا
 هثاًی ضیوی هحیط صیست ضاهل ٍیظگیّای آالیٌذُّای آب ٍ خاک ٍ َّا ،ضیوی حالت
تعادل (پیًَذّاٍ ،اکٌصّا ،قلیاییت ،سیستنّای تافش کشتٌاًِ) ،سیٌتیک ضیویایی (دسجِ
صفش ،دسجِ یک ٍ دسجِ دٍ) ،سیٌتیک تیَضیویایی (هتاتَلیسن ،تقاضای تیَضیویایی
اکسیظى) ،هَاصًِ جشهی (آًالیض ساکتَسّا ٍ آًالیض سیستن)
 کیفیت آبّای سطحی :سٍدخاًِ (هٌاتع ًقطِای ،هٌاتع تذٍى کاًَى) ،هکاًیضم اًتطاس،
ضشایة اًتطاس آلَدگی ،هخاصى (الیِتٌذی گشهایی ،تغزیِ گشایی) ،سٍشّای کٌتشل
آالیٌذُّا ،هقشسات صیستهحیطی
 کیفیت آبّای صیشصهیٌی :اًَاع آالیٌذُّا ،هکاًیضم حشکت آب ٍ اًتطاس آالیٌذُ ،چاُّا،
سٍشّای کٌتشل آالیٌذُّا ،هقشسات صیستهحیطی هشتَطِ
 تصفیِ آب :تصفیِ فیضیکی (تًِطیٌی ،فیلتشاسیَى) ٍ تصفیِ ضیویایی (اًعقاد ٍ لختِساصی،
سختیگیشی ،ضذعفًَی کشدى)
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 تصفیِ فاضالب :تصفیِ فیضیکی (تًِطیٌی ،تغلیظ لجي) ،تصفیِ تیَلَطیکی ضاهل سٍش-
ّای َّاصی (صافی چکٌذُ ،تشجّای تیَلَطیکی ،لجي فعالَّ ،ادّی هوتذّ ،اضن َّاصی)
ٍ سٍشّای تیَّاصی (الگَى ٍ ًشخ تاال) ٍ پشداصش لجي (فیضیکَضیویایی ٍ تیَلَطیکی)
 کیفیت َّا :هٌاتع ثاتت ٍ هتحشک ،آالیٌذُّای رسُای ٍ گاصی ،اًتطاس (پایذاسی
اتوسفشی ،هذل اًتطاس گَع) ،کٌتشل (رسُای ٍ گاصی) ،هقشسات صیستهحیطی ،تخشیة
الیِ اٍصٍى ،تاساى اسیذی ،گشمضذى جْاًی
 هذیشیت پسواًذّای ضْشی ٍ صٌعتی (تَلیذ ،جوعآٍسی ٍ دفع)

دانشکده مهندسی عمران

 تَسعِ پایذاس
مراجع:
Principles of Environmental Engineering and Science, M. L. Davis and S. J.
Masten, 2nd Ed., Mc Graw Hill, New York, 2009.
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نام درس:
َیذريلًشی مُىذسی
شماره درس22-926 :

تعداد واحد2 :

مقطع :کارشىاسی

وًع درس :تخصصی السامی

پیش نیاز :آمار ي احتمال مُىذسی ،مکاویک

هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

سیاالت

هدف:
َذف اصلی ایه درس آشىایی با مًضًعات متعذد ي مرتبط با َیذريلًشی ي علم ًَاشىاسی می-
باشذ .چرخٍ آب (معادلٍ بیالن آب) ي ارتباط آن با معادلٍ اورشی مشخص میگرددَ .مٍ
مًلفٍَای مرتبط در چرخٍ آب تًضیح دادٌ میشًد.
موضوعات:
 مقذمٍ
 oچرخٍ آب ي معادلٍ بیالن آب
 oتًزیع زماوی ي مکاوی آب
 oاورشی خًرشیذی ي معادلٍ اورشی
 oفرایىذَای مُم َیذريلًشی
 باروذگی
 oاوًاع باروذگی
 oچگًوگی ایجاد باروذگی
 oومًدارَای باروذگی ي دادٌَای مرتبط
 oاوذازٌگیری باروذگی
 تبخیر ي تعرق
 oمفاَیم اساسی
 oريشَای اوذازٌگیری ي تخمیه
 oمعادالت اساسی
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 وفًر
 مفاَیم اساسیo
 ريشَای اوذازٌگیریo
 معادالت اساسی ي اوذیسَاo
 آب زیرزمیىی
 مفاَیم اساسیo
 َذایت َیذريلیکیo
 الیٍَای آبذارo
 معادالت اساسیo
 رياواب سطحی
 حًضٍ آبریسo
 َیذريگرافo
 َیذريگراف ياحذo
 ريوذیابی سیالب
 آمار ي احتمال در َیذريلًشی
:مراجع






Hydrology: An Introduction to Hydrologic Science, R. L. Bras
Physical Hydrology, S. L. Dingman
Hydrology and Floodplain Analysis, Bedient & Huber, Third Edition, Prentice
Hall, 2002.
Applied Hydrology, Ven Te Chow, D. R. Maidment, L. W. Mays, McGraw
Hill.
Introduction to Hydrology, W. Viessman, Jr., G. L. Lewis, J. W. Knapp,
Harper Collins Publishers.
ٌ امیه علیساد، اصًل َیذريلًشی کاربردی
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ٌ چاo

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

مُىذسی آب ي فاضالب
شماره درس22-126 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کاسشىاسی

وًع دسس :تخصصی اوتخابی

پیش نیازَ :یذسيلیک

هم نیاز :مُىذسی محیط صیست

هدف:
َذف اص اسائٍ ایه دسس ،آشىایی داوشجًیان با بشوامٍسیضی ،طشاحی ي ساخت سیستمَای تًصیع
آب ي جمعآيسی فاضالب ي سياواب است .ایه دسس بٍ سٍ مًضًع اصلی میپشداصد:
 سیستمَای تًصیع آب شامل تخمیه مصشف آب شُشی ،طشاحی َیذسيلیکی شبکٍَای
تًصیع آب ،مخاصن رخیشٌ ي پمپاط آب ي تحلیل تغییشات کیفی آب دس سیستمَای تًصیع
 جمعآيسی فاضالب ي سياواب سطحی شامل مىابع اصلی تًلیذ فاضالب ي سياواب ،طشاحی
َیذسيلیکی سیستمَای جمعآيسی فاضالب ي صَکشی آبَای سطحی دس محیطَای
شُشی ي طشاحی ساصٌَای مشبًطٍ
 وگاٌَای جذیذ بش مذیشیت جامع آب شُشی
موضوعات:
 مقذمٍ ي اَذاف دسس
 تحلیل آب شُشی:
مصشف آب ي مباوی تخمیه جمعیت ،مصشف سشاوٍ ي عًامل مؤثش بش آن ،تخمیه تقاضا،
کیفیت آب ،خًسدگی ي سسًبگزاسی ي رخیشٌ آب
 تحلیل ي طشاحی شبکٍ تًصیع آب:
َیذسيلیک شبکٍ تًصیع آب ،تحلیل شبکٍ ي ضشبٍ قًچ
 تحلیل ي طشاحی سیستمَای پمپاط:
اوًاع پمپ ،اوتخاب پمپ ي ایستگاٌَای پمپاط
 شبیٍساصی ي تحلیل تغییشات کیفی آب دس شبکٍ تًصیع:
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تحلیل جشیان فاضالب (پاسامتشَای کیفیَ ،یذسيلیک مجاسی فاضالبسي ي عًامل مًثش
بش تًلیذ فاضالب) ي خًسدگی لًلٍَای فاضالب
َ یذسيلًطی شُشی:
مذیشیت ي کىتشل سياواب شُشی ،طشاحی کاوالَای صَکشی شُشی ي رخیشٌ سياوابَا
 تحلیل ي طشاحی سیستمَای جمعآيسی فاضالب ي سياوابَای سطحی ي طشاحی تلمبٍ-
خاوٍَای فاضالب
 مذیشیت جامع آب شُشی

دانشکده مهندسی عمران

مراجع:
 شبکٍَای تًصیع آب شُشی ،امیش تائبی ي محمذسضا چمىی ،مشکض وشش داوشگاٌ صىعتی
اصفُان ،شماسٌ ساَىما دس کتابخاوٍ مشکضی.6331 ،TD.481.T3 :
 آبشساوی شُشی 2 ،جلذ ،جالل آشفتٍ ،شماسٌ ساَىما دس کتابخاوٍ مشکضی،TD.481.A85 :
.6316
 آبشساوی شُشی ،محمذ مىضيی ،اوتشاسات داوشگاٌ تُشان ،شماسٌ ساَىما دس کتابخاوٍ
مشکضی.6331 ،TD.345.M9 :
 ساصمان بشوامٍ ي بًدجٍ ،مباوی ي ضًابط طشاحی طشحَای آبشساوی شُشی ،وششیٍ شماسٌ
.6336 ،663-3
 ساصمان بشوامٍ ي بًدجٍ ،مباوی ي ضًابط طشاحی شبکٍَای جمعآيسی آبَای سطحی ي
فاضالب شُشی ،وششیٍ شماسٌ .6336 ،661-3
Water and Wastewater Engineering, M., L., Davis, McGraw-Hill Book Co,
Call number: TD346.D38 (Electronic resources), 2010.
Water Supply and Pollution Control, W. Viessman and M. J. Hammer, Call
number: TD353.V54 2005, 2005.
Wastewater Engineering: Collection and Pumping of Wastewater, G.
Tchobanoglous, Metcalf & Eddy, Call number: TD645.M57, 1981.
Water Supply and Sewerage, E. W. Steel and T. J. McGhee, McGraw-Hill
Book Co, Call number: TD345.M33, 1991.
Frontiers in Urban Water Management, C. Maksimovic, and A. T. Guibert,
IWA Publishing Co., 2001.

33







نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

هىبًیه ظیبالت
شماره درس02-516 :

تعداد واحد3 :

همطع :وبرؼٌبظی

ًَع درض :تخصصی الساهی

پیش نیاز :دیٌبهیه

هم نیاز :هىبًیه جبهذات 1

هدف:
ّذف از ایي درض هعرفی هببًی هىبًیه ظیبالت ٍ رٍغّبی تحلیلی ٍ آزهبیؽگبّی هتذاٍل
برای داًؽجَیبى وبرؼٌبظی هٌْذظی عوراى هیببؼذ .ایي درض داًؽجَیبى را بب هعبئل عولی
هىبًیه ظیبالت ،فرهَلبٌذی ٍ حل آىّب از طریك اعوبل رٍابط بمبی جرم ،هَهٌتن ٍ اًرشی برای
درن هىبًیه حروت ظیبالت در هحیطّبی گًَبگَى آؼٌب خَاّذ ورد.
موضوعات:
 خَاؾ ظیبالت
 ظىَى ظیبالت :فؽبر ،پیسٍهترّبً ،یرٍی ٍارد بر ظطَح ٍ اجعبم ،پبیذاری اجعبم ؼٌبٍر ٍ
هعتغرق
 حروت ظیبالت :دیذگبُّبی اٍیلری ٍ الگراًصی ،هعرفی اًَاع جریبى ،اظتخراج لَاًیي
بمبی جرم ٍ هَهٌتن ٍ اًرشی (رابطِ برًَلی در فرم اًتگرالی ٍ دیفراًعیلی ،وبربردّب)
 آًبلیس ابعبدی :هفبّین ،تئَری  πببویٌگْبم ٍ وبربرد آى در وبرّبی آزهبیؽگبّی ٍ
عذدی ،اصَل تؽببِ در هذلّبی فیسیىی ٍ ظبزُّبی ّیذرٍلیىی
 اصطىبن در ظیبالت :جریبى الیِای ،جریبى آؼفتِ ،اظتخراج هعبدالت ًبٍیر-اظتَوط،
جریبى در وبًبلّب ٍ لَلِّب ،هعبدالت ؼسی ٍ دارظیٍ-ایعببخ ،حل جریبى الیِای بیي
صفحبت تخت ٍ داخل لَلِ دایرٍی
 دیبگرام هَدی ٍ وبربردّب در هعبئل ظیعتن لَلِّب ،افتّبی جسئی ،لَلِّبی هَازی ٍ
ظری ،طراحی لَلِ ،پوپّب
 الیِ هرزی :هفَْم ،الیِ هرزی الیِای ٍ هغؽَغ ،حل الیِ هرزی بر رٍی یه صفحِ
تخت
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 هَلفِّبی ًیرٍی دري،) ًیرٍّبی برآ (لیفت) ٍ پعب (دري: ًیرٍی ظیبل بر رٍی اجعبم
 رٍغّبی،ِ پذیذُ ریسغ گرداب، ًبحیِ گردابی پؽت جعن، پذیذُ جذایی،بر رٍی جعن
وبّػ ًیرٍی دري
:مراجع



Fluid Mechanics, Victor L. Streeter et al., 9th edition, McGraw-Hill, 1997.
Fundamentals of Fluid Mechanics, B. R. Munson, A. P. Rothmayer, T. H.
Okiishi, and W. W. Huebsch, 7th Edition, John Wiley & Sons, 2013.

دانشکده مهندسی عمران
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

هیذرٍلیک
شماره درس02-166 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کبرشٌبسی

ًَع درس :تخصصی الساهی

پیش نیاز :هکبًیک سیبالت

هم نیاز- :

هدف:
هذف از ایي درس هعرفی هجبًی هیذرٍلیک کبًبل ثبز ٍ رٍشهبی تحلیلی هتذاٍل ثرای
داًشجَیبى کبرشٌبسی ههٌذسی عوراى هیثبشذ .ایي درس داًشجَیبى را ثب هسبئل عولی در
هیذرٍلیک کبًبلهب ،فرهَلثٌذی ٍ حل آىهب از طریق اعوبل رٍاثط ثقبی جرم ،هَهٌتن ٍ اًرشی
ثرای درک هکبًیک حرکت آة در کبًبلهب ٍ رٍدخبًههب آشٌب خَاهذ کرد.
موضوعات:
 جریبى در کبًبلهب :هفبهین ،هعبدالت پیَستگی ،هَهٌتن ٍ اًرشی
 کبرثرد هعبدله اًرشی ،اًرشی هخصَص ،جریبى از رٍی ثرآهذگی ٍ از هیبى ،contraction
جریبى ثحراًی ،کٌترل در جریبى ،اًسذاد جریبى ،جریبى در پبیههبی پل ،کبًبل ثب هقبطع
غیرهستطیلی
 کبرثرد هعبدله هَهٌتن ،پرش هیذرٍلیکی ،حرکت  surgeدر کبًبلهب
 اصطکبک در جریبى ،استخراج راثطه شسی ٍ راثطه هبًیٌگ
 جریبى یکٌَاخت در کبًبلهب ،طجقهثٌذی جریبى در کبًبل ،ترکیت جریبىهب ،جریبى هتغیر
تذریجی ،هسئله دٍ دریبچه ،حل عذدی
 جریبى غیردائوی در کبًبلهب ،حل هعبدالت سٌت ًٍبًت
مراجع:
Open Channel Hydraulics, T. W. Strum, 2nd edition, McGraw-Hill, 2010.
Open Channel Flow, F. M. Henderson, Macmillan Pub. Co., 1966.
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

آز َیذريلیک
شماره درس00-106 :

تعداد واحد6 :

مقطع :کبرضىبسی

وًع درس :تخصصی السامی

پیش نیاز- :

هم نیازَ :یذريلیک

هدف:
َذف از ایه درس تکمیل فرایىذ یبدگیری داوطجًیبن کبرضىبسی مُىذسی عمران در دريس
مکبویک سیبالت ي َیذريلیک از طریق مطبَذٌ ي بررسی پذیذٌَب ي مقبیسٍ اوذازٌگیریَب بب
پیصبیىیَبی تئًریک ي َمچىیه آضىبیی بب ريشَبی آزمبیطگبَی میببضذ.
موضوعات:
حذاقل  60مًرد از آزمبیطبت زیر:
 ویريی ضىبيری
 ارتفبع متبسىتر
 مرکس فطبر َیذرياستبتیک
 ضربٍ جت
 عذد ریىًلذز
 سرریسَبی لبٍ تیس
 ريزوٍ ي فًران آزاد
 تخلیٍ ريزوٍ (اریفیس)
 جریبن زیر دریچٍَب ي پرش َیذريلیکی
 جریبن عبًری از ريی برآمذگی
 کبسٍ زمبن (پريشٌ)
 افت در لًلٍَب
 رابطٍ بروًلی
 ضربٍ قًچ
 بررسی مىحىی مطخصٍ پمپ گریس از مرکس بب دير متغیر
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 گرداةَبی آزاد ي اجببری
 اوتقبل رسًة
:مراجع



Open Channel Hydraulics, T. W. Sturm, 2nd edition, McGraw-Hill, 2010.
Fundamentals of Fluid Mechanics, B. R. Munson, A. P. Rothmayer, T. H
Okiishi, and W. W. Huebsch, 7th Edition, John Wiley & Sons, 2013.

دانشکده مهندسی عمران

38

نام درس:
مبانی مدیریت ریسک
شماره درس20-501 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشناسی
پیش نیاز :آمار و احتمال مهندسی

نوع درس :تخصصی انتخابی
هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
این درس اهمیت قابلیت اعتماد به سیستم در شرایط نامعین و مدیریت ریسک را بررسی میکند.
همچنین مسائلی مانند تحلیل ریسک در گزینهها ،مدلسازی مسائل مهندسی ،شبیهسازی و ارزیابی
منفعت-هزینه گزینهها مطرح میشوند.
موضوعات:
• مقدمه و پیشزمینه
 oاصول آمار و احتمال
 oمدلهای تصادفی
 oتوزیعهای آماری
 oشبیهسازی و نمونهگیری تصادفی

• تحلیل آماری
 oانتخاب تابع توزیع و نکویی برازش
 oتخمین پارامتر
 oعدم قطعیت نمونهگیری

• روشهای شبیهسازی و تحلیلی تحلیل اعتمادپذیری سیستم
 oشاخص پایداری و احتمال شکست
 oتوابع حدی و روشهای حل

• تحلیل ماندگاری
 oنرخ شکست و نرخ خطر
 oعمر پیش پینی شده

• تحلیل تصمیم
 oتحلیل درخت شکست
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 شاخصهای اهمیتo
 تحلیل درخت رویدادo

• مدیریت دوره دوام
 روشهای تحلیل ریسکo
منفعت- روش ارزیابی هزینهo

:مراجع
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• Casella, G., and R.L Berger (2001) Statistical Inference, 2nd Edition,
Duxbury Press.
• Smith, D.j. (2001) Reliability, Maintainability and Risk: Practical
Methods for Engineers, 6th Edition. Butterworth-Heinemann Ltd.
Oxford.
• Rausand, M., and A. Holyland (2004) System Reliability Theory:
Models, Statistical Methods, and Applications, 2nd Edition. WileyBlackwell, New Jersey.
• Henley, E.J., and H. Kumamoto (1981) Reliability Engineering and
Risk Assessment. Prentice-Hall, New Jersey.

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

زهیي ضٌاسی

شماره درس02-415 :

تعداد واحد0 :

هقطغ :کارضٌاسی

ًَع درس :تخصصی الساهی

پیش نیاز--- :

هم نیاز :هکاًیک جاهذات 5

هدف:
ّذف از ایي درس آهَزش هباًی زهیي ضٌاسی ،چگًَگی تطکیل سٌگ ّا ٍ خاک ّا ،خصَصیات هٌْذسی
سٌگ ّا ٍ خاک ّا بصَرت کلی ٍ ،اّویت زهیي ضٌاسی در پرٍشُ ّای ػوراًی بِ داًطجَیاى هی باضذ.

موضوعات:


جایگاُ زهیيضٌاسی در هٌْذسی ػوراى (رکر ًوًَِّایی کِ ػذم تَجِ بِ زهیيضٌاسی باػث
هطکالت زیادی در پرٍشُّای ػوراًی ضذُ است)



ًحَُ پیذایص زهیي ٍ ساختواى داخلی آى



فرآیٌذّای زهیي



فؼالیت ّای پَستِ زهیي (تکتًَیک – زهیي لرزُ)



هصالح زهیيضٌاسی (کاًیّا ٍ سٌگّا)



طبقِ بٌذی کاًی ّا (اًَاع ٍ خصَصیات کاًی ّا)



طبقِبٌذی سٌگ ّا (آرریي ،رسَبی ،دگرگًَی) ٍ خصَصیات آى ّا



ساختار زهیي (الیِبٌذیّا ،درزُّا ،چیيخَردگیّا ،گسلّا)



خصَصیات تَدُ سٌگ ٍ تاثیر ًاپیَستگیّا (طبقِبٌذی هٌْذسی تَدُ سٌگ ّا بصَرت هقذهاتی)



َّازدگی سٌگ ّا ٍ تطکیل خاک ّا – خاک ّای برجا



ػَاهل اًتقال دٌّذُ خاک ّا (خاک ّای آبرفتی ،بادرفتی ،یخرفتی)...



زهیي لغسش ٍ تأثیر هسائل زهیيضٌاسی برًاپایذاری داهٌِّا ٍ تراًطِّا



ضٌاسایی زهیي ضاهل ضٌاساییّای دفتری ،ضٌاساییّای هحلی ،ضٌاساییّای زیرزهیٌی



بازدیذ صحرایی یک رٍزُ بِ هٌظَر آضٌایی ػولی با پذیذُّا ،ساختارّاٍ هفاّین زهیيضٌاسی

مراجع:


زهیي ضٌاسی برای هٌْذسیي ،حسیي هؼواریاى.



زهیي ضٌاسی ساختواًی ٍ تکتًَیک ،حسي هذًی.



Geology and Engineering, R. F. Leggett, McGraw Hill, 1962.
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

سيساصي ساٌ ي آص
شماره درس42-654 :

تعداد واحد5 :

مقطع :کاسضىاسی
پیش نیاز :مکاویک خاک

وًع دسس :تخصصی الضامی
هم نیاز- :

هدف:
معشفی سیستمَاي مختلف سيساصي ي اجشاي آنَا ،مًاد ي مصالح الیٍَاي مختلف سيساصي،
سيشَاي مختلف سدٌبىذي قیش ي تکىًلًطي آسفالت ،تحلیل ي طشاحی سيساصي آسفالتی،
خشابیَاي سيساصي آسفالتی ،وگُذاسي ي بُساصي سيساصي.
موضوعات:
 وقص سيساصي دس ساٌَا ي مقایسٍ سیستمَاي مختلف سيساصي (اوعطافپزیش ي صلب).
 مطخصات فىی اوًاع مصالح الیٍَاي سيساصي؛ ضامل صیش اساس ،اساس ،اساس تثبیت
ضذٌ.
 اوًاع قیش ،سيشَاي سدٌبىذي قیش بش اساس دسجٍ وفًر ،کىذسياوی ،ي عملکشد
) ، (Performance Grading-PGآصمایصَاي کالسیک ي پیطشفتٍ قیش.
 تکىًلًطي آسفالت؛ مخلًطَاي مختلف آسفالتی ،آصمایصَا ي محاسبات يصوی-حجمی
بشاي طشح اختالط بٍ سيش ماسضال.
 تأثیش عًامل جًي (یخبىذان ي سطًبت) دس سيساصي ي صَکطی ساٌ.
 تحلیل االستیک سيساصي آسفالتی؛ ضامل محاسبٍ تًصیع افت ي خیض ،تىص ،ي کشوصَا
دس وقاط مختلف سيساصي.
 باسگزاسي تشافیکی ي محاسبات ي تعییه ضشایب باس َم-اسص.
 مطخصات ي معادالت سفتاسي مًاد سيساصي؛ ضامل ضشیب بشجُىذگی مًاد الیٍَاي
واپیًستٍ ي پیًستٍ ،مذيل مختلط ي سختی دیىامیکی قیش ي مخلًط آسفالتی متشاکم.
 طشح سيساصي آسفالتی بٍ سيش اوستیتً آسفالت ي اضتً 3995
 خشابیَاي سيساصي (وًع ،علت ،ي تعمیش).
 کلیات سيشَاي وگُذاسي پیطگیشاوٍ ي بُساصي سيساصي.
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 کلیات سيش طشح مکاویستیک سيساصي ي آضىایی با سيش اضتً )(MEPDG
سرفصلهاي آزمایشگاه
 تعییه وسبت دپًَاي مختلف مصالح بشاي مخلًط آسفالتی

(Aggregate

).Proportioning
 آصمایصَاي قیش؛ ضامل دسجٍ وفًر ،کىذسياوی ،دسجٍ اضتعال ،خاصیت اوگمی
(ضکلپزیشي) ،دسجٍ خلًظ ،چگالی ،وقطٍ وشمی.

دانشکده مهندسی عمران

 آصمایصَاي آسفالت؛ ضامل چگالی ،يصن مخصًظ ،استقامت ماسضال ،تجضیٍ آسفالت
 باصدیذ اص آصمایطگاٌ تحقیقاتی سًپشپیً.

مراجع:
 Traffic and Highway Engineering, N. Garber and L.A. Hoel, Third
Edition.
 Pavement Analysis and Design, Y. H. Huang, Pearson Prentice
Hall, 2004.
 Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot Mixes,
Manual Series No. 2 (MS-2), Asphalt Institute, Lexington, KY,
1994
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

مُىذسی حمل ي وقل
شماره درس02-344 :

تعداد واحد4 :

مقطع :کارضىاسی

وًع درس :تخصصی اوتخابی

پیش نیاز- :

هم نیاز :مُىذسی راٌ ي ترافیک

هدف:
 آضىایی با مسایل حمل ي وقل ي ريش َای متذايل حل آن َا
 آضىایی با اصًل بروامٍ ریسی ي کاربرد آن در بروامٍ ریسی حمل ي وقل
 ایجاد زمیىٍ دستیابی بٍ یک دیذ کلی در زمیىٍ مُىذسی ي بروامٍ ریسی حمل ي وقل

موضوعات:
 مقذمٍ ي تاریخچٍ حمل ي وقل (وقص حمل ي وقل در جامعٍ ي ابعاد مختلف زوذگی،
حمل ي وقل ي ساختار ضُری ،حمل ي وقل بٍ عىًان یک سیستم  ،اجسای سیستم
َای حمل ي وقل)
 فرآیىذ بروامٍ ریسی حمل ي وقل
 ريش َای ضىاخت مسایل ،تعییه اَذاف ،ي میسان َای دستیابی بٍ اَذاف در بخص
حمل يوقل
 چگًوگی تعییه محذيدٌ مًرد مطالعٍ ي واحیٍ بىذی
 اطالعات مًرد ویاز در بخص حمل ي وقل در زمیىٍ َای عرضٍ ،تقاضا ،کاربری زمیه
ي يیژگی َای اجتماعی -اقتصادی ،ريشَای گردآيری اطالعات مُم
 تقاضا در حمل ي وقل (مراحل -3گاوٍ برآيرد تقاضا :ایجاد سفر ،تًزیع سفر ،يسیلٍ
سفر ،مسیر سفر)
 عرضٍ حمل ي وقل (کًتاَتریه مسیر ،تخصیص ترافیک) -ريابط عرضٍ
َ سیىٍَای خارجی حمل ي وقل (آلًدگی ًَا ،سر ي صذا)
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 اقتصاد مُىذسی ي ريش َای، ارزیابی ي تصمیم گیری (مقذمٍ یی بر اقتصاد خرد
)ارزیابی
(TSM) مذیریت سیستم َای حمل ي وقل



طرح َای جامع کطًری



 ي دریایی، ًَایی، ریلی، جادٌ یی، بررسی مسایل مطرح در حمل ي وقل ضُری
:مراجع
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دانشکده مهندسی عمران

 Introduction to Transportation Engineering and Planning, E. K.
Morlok, McGraw-Hill, New York, 1978.
 Principles of Urban Transport Systems Planning, B. G.
Hutchinson, McGraw-Hill, New York, 1974.
 Metropolitan Transportation Planning, J. W. Dickey, R. C. Stuart,
R. D. Walker, M. C. Comingham, A. G. Winslow, W. J. Diewald
and G. Day Ding, McGraw-Hill, New York, 1974
 Transportation Engineering, C. J. Khisty, Prentice Hall,
Englewood Cliffs, 1990.

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

پريشٌ راٌ
شماره درس22-424 :

تعداد واحد1 :

مقطغ :کارشىاسی
پیش نیاز :مُىذسی راٌ ي ترافیک

وًع درس :تخصصی اوتخاتی
هم نیاز- :

هدف:
آشىایی داوشجًیان تا مراحل ي جسئیات طراحی مسیر راٌ
موضوعات:










آشىایی تا وقشٍ تًپًگرافی مىطقٍ ي جسئیات آن
طرح مسیر افقی راٌ شامل خطًط مستقیم ،قًسَای دایرٌای ي مىحىیَای اتصال
طراحی ريسازی
تررسی ايلیٍ تاثیر جىس خاک تستر در مسیریاتی راٌ
طراحی خط پريشٌ مسیر شامل شیةَا ي قًسَای قائم ماتیه آوُا
طراحی پريفیل تیپ ػرضی ي ترسیم مقاطغ ػرضی راٌ
تٍ دست آيردن حجم ػملیات خاکی ي فًاصل حمل خاک ي ترسیم مىحىی تريکىر
مترٌ ي ترآيرد مالی کامل یک پريشٌ راَسازی
اوتخاب تُتریه مسیر ممکه از تیه ياریاوتَای طراحی شذٌ

مراجع:
 آییهوامٍ طرح َىذسی راٌَای ایران ،وشریٍ شمارٌ  415مؼايوت تروامٍریسی ي وظارت
راَثردی رییس جمًُر
 آییهوامٍ ريسازی آسفالتی راٌَای ایران ،وشریٍ شمارٌ  234سازمان مذیریت ي
تروامٍریسی کشًر
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نام درس:
مُىذسي پي
شماره درس02-314 :

تعداد واحد4 :

مقطع :کارضىاسي

وًع درس :تخصصي الشامي

پیش نیاز :مکاويک خاک

هم نیاز :طزح ساسٌ َای تتىي ،1آسخاک

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
َذف اس ایه درس آمًسش وحًٌ آواليش ي طزاحي اوًاع پي َای سطحي ،پي َای عميق (ضمع َا) ي َمچىيه
طزاحي
دیًار َای حائل صلة تٍ داوطجًیان مي تاضذ.

موضوعات:


ريش َای ضىاسایي خاک ،گماوٍ سوي ي ومًوٍ تزداری ،آسمایطُای صحزایي ي وحًٌ تعييه پارامتزَای مًرد وياس،
تًضيح کلي ريش َای صئًفيشیکي جُت تعييه سزعت مًج تزضي ي ضخامت الیٍ َای خاک



ضىاسایي اوًاع پي َای سطحي (مىفزد ،وًاری ي گستزدٌ) ،ظزفيت تارتزی پي َای سطحي تحت اثز تارَای قائم،
مایل ،ي تارَای تزين محًر ،ظزفيت تارتزی پي َای ياقع تز ريی ضية یا ياقع تز خاکُای چىذ الیٍ ،تاثيز سطح
سفزٌ آب سیز سميىي ،تعييه ظزفيت تارتزی تز اساس وتایج آسمایص َای صحزائي



محاسثٍ وطست پي َا ،وطست االستيک یا کًتاٌ مذت ،وطست تحکيمي یا تلىذ مذت  ،پي ريی خاکُای مسالٍ
آفزیه ي آضىائي تا ريضُای تُساسی خاک



طزاحي اوًاع پي َای سطحي (مىفزد ،وًاری ،ي گستزدٌ تٍ ريش َای صلة ي پي ريی تستز ارتجاعي



ضىاسایي اوًاع دیًارَای حائل یا وگُثان ،آضىایي تا اوًاع دیًارَای اوعطاف پذیز ،محاسثٍ فطار جاوثي خاک،
فطار َيذرياستاتيکي ي َيذريدیىاميکي آب پطت دیًارٌ وحًٌ آواليش ي طزاحي اوًاع دیًارَای حائل تٍ ريش
صلة



ضىاسایي اوًاع پي َای عميق (ضمعُا) ،تعييه ظزفيت تارتزی ضمع َای اتکایي ي اصطکاکي تا ريضُای استاتيکي،
دیىاميکي ،ي تا استفادٌ اس وتایج آسمایطات صحزائي  ،محاسثٍ وطست ضمع َا ي اثز اصطکاک مىفي



طزاحي گزيٌ ضمع ( ظزفيت گزيٌ ي وحًٌ تًسیع تار تيه ضمع َا در گزيٌ) ،طزح دال تتىي مستقز تز گزيٌ ضمع

مراجع:
 Foundation Analysis and Design, J. E. Bowles, McGraw Hill.
 Foundation Engineering Handbook, H. Y. Fang.
 Principles of Foundation Engineering, B. M. Das, PWS-Kent publishing.
 Foundation Design and Construction, M. J. Tomlinson.
 Foundations and Earth Retaining Structures, M. Budhu, John Wiley & sons
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نام درس:
هکاًيک خاک
شماره درس02-144 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کاسضٌاسی

ًَع دسس :تخصصی الضاهی

پیش نیاز :صهيي ضٌاسی ،هکاًيک جاهذات 4

هم نیاز :هکاًيک سياالت

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
ّذف اص ایي دسس آضٌائی داًطجَیاى تا اصَل پایِ ،هثاًی ٍ هفاّين هقذهاتی دس خصَظ سفتاس خاک ّا تا تکيِ
تش خَاظ فيضیکی ٍ هکاًيکی آى ّا ٍ ّوچٌيي تَجِ تِ صهيٌِ ّای کاستشدی هکاًيک خاک دس هسائل هٌْذسی
هی تاضذ.

موضوعات:


ًحَُ ضکل گيشی ٍ ساختاس خاکْا  -پاساهتشّای ٍصًی  -حجوی ٍ سٍاتط آًْا دس خاک



ضٌاسایی ٍ طثقِ تٌذی خاک ّا ،تشسسی هعياسّای طثقِ تٌذی ٍ سٍش ّای هتذاٍل هاًٌذ طثقِ
تٌذی ً ٍ B.S ٍ AASHTO ٍ Unifiedحَُ استفادُ اص آى ّا دس پشٍطُ ّای هٌْذسی



تشاکن خاک ّا :ساص ٍ کاس تشاکن دس خاکْا ،تَضيح آصهایص ّای هتشاکن ،هٌحٌی تشاکن ٍ
خصَصيات آىً ،قص اًشطی هصشفی دس تشاکنً ،حَُ اسصیاتی هيضاى تشاکن ،سٍش ّای تشاکن دس
کاسگاًُ ،حَُ کٌتشل تشاکن دس عوليات خاکی



آب دس خاک :جشیاى آب (تشاٍش) دس خاک ،قاًَى داسسی ،ضشیة ًفَرپزیشی خاک ّا ٍ سٍش
ّای اًذاصّگيشی آى ،هعادلِ سیاضی تشاٍش آب دس خاک ،سسن ضثکِ جشیاى ،هحاسثِ دتی جشیاى
عثَس اص خاک دس صیش دیَاسّا ٍ پی سذّای خاکی



تٌص کل ٍ تٌص هؤثش دس خاک ّای اضثاع ،سسن ًوَداسّای تغييشات ّذ استفاعّ ،ذ فطاس ٍ ّذ
سشعت دس خاک ،هَئيٌگیً ،يشٍّای غَطِ ٍسیً ،يشٍی صُ ،حالت سٍاًگشایی خاک



تٌص دس هحيط ّای هتخلخل ،تٌطْای طئَاستاتيکی ،تٌص ّای اصلی ٍ دایشُ هَّش ،هسيش تٌص،
گستشش استجاعی تٌص داخل خاک ،تَصیع فطاس دس صیش پی ّای هختلف ،هٌحٌی ّای ّن فطاس،
ًوَداسّای ًيَهاسکً ،طست آًی دس صیش پی ّای سطحی



تحکين خاکْا :تطشیح هذل تحکين ٍ ًطست تحکيوی خاک تش اساس آصهایص فٌش ٍ سيلٌذس،
هعادلِ تحکين یک تعذی  ، Terzaghiحل هعادلِ تحکين تا ضشایط اٍليِ ٍ ضشایط هشصی هختلف،
اثش صهاى ٍ سًٍذ صهاًی تحکين تش ًطست تحکيوی ،تحکين ثاًَیِ دس خاک ّای ًشم ،آصهایطْای
تحکين ٍ ًحَُ اًذاصُ گيشی پاساهتشّای تحکين هَسد ًياص دس هحاسثات ًطست



هقاٍهت تشضی خاک ّا :هعياس گسيختگی هَّش-کلوة ،اًذاصُ گيشی پاساهتشّای هقاٍهت تشضی
خاک ّا ،تطشیح آصهایص ّای تشش هستقين ،تک هحَسی ٍ سِ هحَسی دس ضشليط تحکين ٍ
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 سسن هسيش تٌص کل ٍ تٌص هؤثش دس،صّکطی هختلف ٍ تٌاظش ّش یک اص آًْا تا ضشایط هحل
آصهایص ّای آصهایطگاّی
، پایذاسی ضيثْای سسی اضثاع:)پایذاسی ضيشٍاًی ّای خاکی (گَدتشداسی ّا ٍ خاکشیضی ّا



 سٍضْای تعادل حذی جْت تشسسی،پایذاسی ضيثْای هاسِ ای دس حاالت هختلف ٍجَد آب
پایذاسی ضيشٍاًيْای خاکی دس حاالت هختلف ٍجَد آب دس خاک ٍ هحاسثِ ضشیة اطويٌاى دس
.هقاتل لغضش

:مراجع
 Soil Mechanics, R. F. Craig, 5th Edition, Chapman & Hall.
 Principles of Geotechnical Engineering, B. M. Das, 2nd Edition, PWS-KENT publishing.
 Geotechnical Engineering: Principles and Practices, D. P. Coduto, PrenticeHall.
 An Introduction to Geotechnical Engineering, R. D. Holtz and W. D. Kovacs,
Prentice Hall.
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نام درس:
آصمايطگاٌ مکاويک خاک
شماره درس00-104 :

تعداد واحد4 :

مقطع :کاسضىاسی

وًع دسع :تخصصی الضامی

پیش نیاز :مکاويک خاک

هم نیاز--- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
َذف اص ايه دسع آمًصش آصمايص َای اصلی مکاويک خاک بٍ داوطجًيان جُت ضىاسائی خًاظ مُىذسی
خاک چگًوگی بذست آيسدن پاسامتشَای مًسد وياص دس طشاحی َای طئًتکىيکی می باضذ.

موضوعات:


ومًوٍ گيشی ي آمادٌ ساصی ومًوٍ آصمايطگاَی



آصمايص داوٍ بىذی (الک – َيذسيمتشی)



حذيد اتشبشگ



تشاکم (معمًلی ي اصالح ضذٌ)



تعييه چگالی ييظٌ تعييه چگالی دس محل (داوسيتٍ صحشايی)



وطاوٍ باسبشی کاليفشويا ((CBR



آصمايص َم اسص ماسٍ (اسصش ضىی)



آصمايص بشش مستقيم



آصمايص تک محًسی



آصمايص سٍ محًسی



آصمايص تحکيم



اوذاصٌ گيشی ضشيب وفًرپزيشی خاک



ضبکٍ جشيان با تطابٍ الکتشيکی ((Electrical Analogy

مراجع:
 Soil Testing Manual, R.W. Day, 2001.
 Manual of Soil Laboratory Testing, K.H. Head, 1982
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نام درس:
کاربردکاهپیوتردرههنذسی ػوراى
ضواره درس03-053 :

تؼذاد واحذ0 :

هقطع :کارضٌاسی

ًَع درس :تخصصی اختیاری

پیص نیاز- :

هن نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هذف:
ّذف اصلی ایي درس آضٌایی داًطجَیاى با رٍشّای عذدی ،هاتزیسی ٍ کاهپیَتزی در
هٌْذسی عوزاى ٍ ساسُ است.
هوضوػات:
 فصل اول :هقذههای بر انواع روضهای حل هسائل در ههنذسی ػوراى (2جلسه )
هاتزیسْا ٍ حل هعادالت خطی ّوشهاى
هشایا ٍ هحذٍدیتْای حل هسائل بِ رٍضْای عذدی
گام ّای کلی حل هسائل بِ رٍش الواى هحذٍد
 فصل دوم :هقذههای بر روش سختی (4جلسه )
تعزیف هاتزیس سختی
هاتزیس سختی در الواى فٌزّا
بزّن ًْی هاتزیس سختی یک ساسُ فٌزی با استفادُ اس جوع آثار قَا
اعوال ضزایط سزحذی
رٍیکزد اًزصی پتاًسیل بزای بذست آٍردى هاتزیس سختی فٌزّا
 فصل سوم :سازههای خرپایی (5جلسه)
تعییي هاتزیس سختی در الواى هیلِ در هختصات هحلی
اًتقال بزدارّا در دٍ بعذ
هاتزیس سختی کلی یک ساسُ خزپایی
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هحاسبِ تٌص در الواى هیلِ
هاتزیس اًتقال ٍ هاتزیس سختی در فضای سِ بعذی
تکیِ گاّْای ضیبذار
رٍیکزد اًزصی پتاًسیل بزای بذست آٍردى هعادالت ساسُ ّای خزپایی
 فصل چهارم :تیرها (4جلسه )
هاتزیس سختی در تیزّا

دانشکده مهندسی عمران

بارگذاری گستزدُ
الواى تیز با هفصل داخلی
رٍیکزد اًزصی پتاًسیل بزای بذست آٍردى هعادالت تیزّا
 فصل پنجن :سازههای قابی ضکل (3جلسه )
هاتزیس سختی الواى تیز در فضای دٍبعذی
هاتزیس سختی در قابْا
تکیِ گاّْای ضیبذار
 فصل ضطن :تنص هسطح و کرنص هسطح (4جلسه)
تعزیف تٌص هسطح ٍ کزًص هسطح
هاتزیس سختی ٍ هعادالت الواى هثلثی سِ گزّی
ًیزٍّای حجوی ٍ گستزدُ
 فصل هفتن :هالحظات ػولی و کاربردی در هسائل الواى هحذود (2جلسه)
تعادل ٍ ّوساسی
تفسیز ًتایج
ّوگزایی
 فصل هطتن :الواى هثلثی با کرنص خطی و الواى هتقارى هحوری (2جلسه)
تعییي هاتزیس سختی ٍ هعادالت هزبَطِ
 فصل نهن :تنصهای حرارتی (2جلسه)
فزهَل بٌذی هسائل حزارتی در الواى هحذٍد
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 فصل دهن :روش تفاضل هحذود (4جلسه)
استفادُ اس سزی تیلَر بزای حل هعادالت دیفزاًسیل
رٍیکزد تفاضل هحذٍد در حل هسائل هٌْذسی عوزاى
هقابسِ رٍش الواى هحذٍد ٍ تفاضل هحذٍد
هراجغ:

دانشکده مهندسی عمران

Daryl L. Logan “A First Course in the Finite Element Method”, 6th ed.
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

طراحی معماری

شماره درس20- 323:

تعداد واحد2 :

مقطع :کارشناسی

نوع درس :تخصصی اجباری

پیش نیاز :نقشه برداری و عملیات

هم نیاز- :

موضوعات:
• معرفی رشته مهندسی معماری و تعامالت آن با رشته عمران:
• آشنایی با معماری معاصر
• سازه در معماری
• مفهوم بی نظمی در معماری و سازه
• معنا و عملکرد در معماری
• فرآیند طراحی معماری یک ساختمان مسکونی

مراجع:
• درک رفتار سازه ها ،فولر مور ،ترجمه دکتر محمود گالبچی ،انتشارات دانشگاه تهران
• سازه در معماری ،ماریو سالوادوری ،ترجمه دکتر محمود گالبچی ،انتشارات دانشگاه تهران
• معماری معاصر غرب ریشه ها و مفاهیم ،امیربانی مسعود ،انتشارات هنر معماری قرن
• مبانی و مفاهیم معماری معاصر غرب ،وحید قبادیان ،انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی
• فضا ،زمان و معماری ،زیگفرید گیدیون ،ترجمه منوچهر مزینی ،انتشارات علمی و فرهنگی
• سبک شناسی معماری ایرانی ،دکتر محمد کریم پیرنیا ،انتشارات سروش دانش
• طراحی سازه های ضد زلزله ،فرزاد نعیم ،ترجمه علی شریفی و رسول میرقادری ،مرکز نشر
دانشگاهی
• آموزش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ،حوزه معاونت شهرسازی و معماری ،اداره
کل تدوین ضوابط ،نظارت و صدور پروانه
• ضوابط مالک عمل ایمنی در معماری ،سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران،
معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق
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ًام درس:
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ريش َای ساخت ي ماضیىُای راَساسی
شوارُ درس42-533 :

تعذاد ٍاحذ5 :

مقطغ :کارضىاسی
پیش ًیاز :مکاویک خاک

وًع درس :تخصصی الشامی
ّن ًیاز- :

ّذف:
َذف اس ارایٍ ایه درس آضىا ومًدن داوطجًیان تا ريضُای ساخت ي ماضیه آالت ساختماوی
است .مطالة کلیذی کٍ در ایه درس ػثارتىذ اس آضىایی تا ماضیه آلت مذرن ساختماوی ي
کارکزد آوُا ،اقتصاد ي تُزٌ يری ماضیه آالت ساختماوی ،اوتخاب ماضیه آالت مىاسة ساختماوی
ي ویش ريضُای متذايل مًرد استفادٌ در صىؼت ساخت می تاضذ .تا گذراوذن ایه درس
داوطجًیان تااقسام گًواگًن ماضیه آالت ساختماوی ،اصطالحات ي ضاخص َای اوذاسٌ گیزی
مزتًط تٍ استفادٌ اس ماضیه آالت آضىا می گزدوذ .داوطجًیان َمچىیه قادر تٍ تحلیل َشیىٍ
َای مالکیت ي راَثزی ماضیه آالت ،ي ویش تزوامٍ ریشی جُت اوتخاب ي کارتزی مىاسة ماضیه
آالت ساختماوی خًاَىذ تًد .سزاوجام ،تا تکمیل مًفقیت آمیشایه درس ،داوطجًیان تا ريش
َای متذايل مًرد استفادٌ در صىؼت ساخت ي ویش ريضُای ارتقای ایمىی در صىؼت ساخت آضىا
خًاَىذ تًد.

هَضَعات:
 هاشیي آالت ساختوای ٍ راّسازی:
ػًامل مًثز در اوتخاب ماضیه آالت – َشیىٍ َای مالکیت ي تُزٌ تزداری اس ماضیه
آالت -ساختار کلی فىی ي اوتقال ویزي در ماضیه آالت – وگُذاری ماضیه آالت – ػمز
اقتصادی ماضیه آالت
 عولیات خاکی:
خاک ي تثثیت خاک -خاکثزداری ي خاکزیشی -اوًاع ماضیه آالت راَساسی ضامل:
غلطکُا ،تلذيسرَا ،لًدرَا ،کامیًوُا ،گزیذرَا ،اسکزیپزَا
 حفاری ٍ پی سازی:
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پی ساسی ي حفاری در ػمق سیاد ي ماضیه آالت مزتًطٍ ،تیل َای مکاویکی ،تکًُ ،کاوال
که َا ،تًول که ،دراگ الیه ،ضمغ کًب

 جرثقیل ّا:
جزثقیل َای ثاتت ضامل جزثقیلُای کامیًوی ،کارگاَی ... ،جزثقیل تزجی ،درياسٌ ای....،
چزثقیلٍ ای متحزک
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 تخریب صخرُ ٍتَلیذ هصالح:
مىاتغ تامیه مصالح سىگی ي ضه ي ماسٍ ،داوٍ تىذی مصالح ،سىگ ضکه َا ،چکص َای
پىًماتیکی ي َیذريلیکیًَ ،ای فطزدٌ ي کمپزسًرَا
 بتي ٍ آسفالت:
ماضیه آالت مزتًطٍ تٍ تُیٍ تته آمادٌ  ،حمل ي پمپ کزدن تته آمادٌ ،قالة ي قالة
تىذی ،ماضیه آالت مزتًط تٍ تُیٍ آسفالت ،حمل ي پخص ي کًتیذن آسفالت
 جَشکاری:
فزایىذ جًضکاری ،ريش َای مختلف جًضکاری ،اوًاع اتصاالت جًضی ،اوًاع الکتزيد
 سازُ ّای فلسی ٍ بتي آرهِ:
آضىایی تا تکىًلًصی ساخت ساسٌ َای فلشی ،تته آرمٍ يپیص ساختٍ ي وحًٌ اجزای آن
َا
 طراحی ًاٍگاى هاشیي آالت ساختواًی:
چگًوگی اوتخاب ي َماَىگ ومًدن ماضیه آالت مختلف تٍ مىظًر دستیاتی تٍ تُزٌ
يری مًرد وظز پزيصٌ َا
 ایوٌی ،سالهت ٍ هحیط زیست در ساخت (:)HSE
اَمیت ي لشيم رػایت ایمىی ،سالمت در کارگاٌ ي حفاظت اس محیط سیست
هراجع:
) Construction Planning, Equipment and Methods (Peurifoy
) Modern Construction Equipment and Methods (Harris
 Equipment Manufacturers’ Technical Data and Specifications such
as:
o Caterpillar Performance Handbook
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o

Komatsu Performance Handbook
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نام درس:
هذیریت پرٍشُ ٍ ساخت
شماره درس00-903 :

تعداد واحد9 :

هقطع :کارضٌاسی

ًَع درض :تخصصی الساهی
هم نیاز- :

پیش نیاز :رٍش ّای ساخت ٍ هاضیٌْای

دانشکده مهندسی عمران

راّسازی

هدف:
ّذف از ارایِ ایي درض آضٌا ًوَدى داًطجَیاى تا ساختار صٌعت ساخت ،سازهاى پرٍشُ ّای
ساخت ،ریٌفعاى ) (Stakeholdersپرٍشُ ٍ ٍظایف ّر یک از آًْا ،رٍش ّای تحَیل پرٍشُ
)ً ٍ (Project Delivery Systemsیس ضرایط هٌاسة استفادُ از ّر کذام ،رٍش ّای اًتخاب
هطاٍراى ٍ پیواًکاراى ،اًَاع قراردادّای ساخت ،ترآٍرد ّسیٌِ ّای پرٍشُ ،ترًاهِ ریسی زهاى
تٌذی ) ،(Schedulingضٌاسایی ٍ هذیریت ریسک ّای پرٍشُ ٍ ،کٌترل ّسیٌِ ّا ٍ زهاى هی
تاضذ.
موضوعات:
 ساختار صٌعت ساخت
 oتازیگراى عوذُ در صٌعت ساخت
 oچرخِ عور پرٍشُ ّای ساخت
 oاًَاع عوذُ پرٍشُ ّای ساخت
 oاًتخاب ارایِ دٌّذگاى خذهات تخصصی
 oتاهیي هالی پرٍشُ ّای ساخت
 oقَاًیي ٍ قَاعذ تر صٌعت ساخت
 oپیطرفت ّای عوذُ اخیر در صٌعت ساخت
ٍ oظایف کلی هذیراى پرٍشُ
 سازهاى هذیریت پرٍشُ
 oکار داخلی-کار خارجی
 oتار ٍاحذ،
 oرٍش ّای ًَیي هذیریت پرٍشُ
 oترًاهِ ریسی استراتصیک پرٍشُ ّا
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 oاثر ریسک ّای پرٍشُ تر سازهاى پرٍشُ
 oسازهاى دّی ضرکت کٌٌذگاى در پرٍشُ ّا
 oرٍش ّای ًَیي سازهاى دّی فرآیٌذّای طراحی ٍ ساخت پرٍشُ ّای ساخت
 رٍش ّای تاهیي هالی پرٍشُ ّای ساخت
 oرٍش ّای سٌتی تاهیي هالی در پرٍشُ ّای تخص عوَهی ٍ تخص خصَصی
 oرٍش ّای ًَیي تاهیي هالی در پرٍشُ ّای تخص عوَهی ٍ تخص خصَصی
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 oالگَی هطارکت خصَصی – عوَهی ترای ساخت تاسیسات زیرتٌایی
 فرآیٌذ طراحی ٍ ساخت
 oتررسی اهکاى سٌجی
 oفرآیٌذ سٌتی طراحی ٍ ساخت پرٍشُ ّا
 oفرآیٌذ یکپارچِ طراحی ٍ ساخت
 oرٍش ّای طراحی
 oهٌْذسی ارزش
 oترًاهِ ریسی ّای پیص پرٍشُ
 oرٍش ّای ساخت صٌعتی
 اصَل ٍ هقررات پیواى
 oرٍش ّای تحَیل پرٍشُ (ضاهل رٍش سِ عاهلی ،رٍش طرح ٍ اجرا ،رٍش هذیریت
پرٍشُ تا ریسک)
 oرٍش ّای اًتخاب هطاٍراى ٍ پیواًکاراى
 oاًَاع قراردادّا ٍ رٍش ّای پرداخت
 ترآٍرد ّسیٌِ ّا
 oاًَاع ّسیٌِ ّای هرتَط تِ پرٍشُ ّای ساخت،
 oرٍش ّای تخویي ّسیٌِ ،اًَاع تخویي ّای ّسیٌِ
 oاثر عَاهلی ّواًٌذ حجن پرٍشُ تر زهاى
 oضاخص ّای ّسیٌِ ٍ کارترد آى ّا در تخویي ّسیٌِ ّا
 ترًاهِ ریسی پرٍشُ ّای ساخت
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 oهفاّین پایِ ای ترًاهِ ریسی پرٍشُ
 oکارکرد ّای اجسای گًَاگَى ترًاهِ از جولِ هٌطَر پرٍشُ
 oهحذٍدُ پرٍشُ
 oساختار ضکست کار ،ساختار ضکست ّسیٌِ ٍ ساختار ضکست سازهاى پرٍشُ
 اصَل زهاى تٌذی پرٍشُ
 oهفاّین پایِ ای ترًاهِ ریسی پرٍشُ
 oکارکرد ّای اجسای گًَاگَى ترًاهِ از جولِ هٌطَر پرٍشُ
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 oاّویت ٍ کارتردّای ترًاهِ زهاى تٌذی پرٍشُ
 oرٍش ّای گًَاگَى زهاى تٌذی
 oضاهل
Program Evaluation and Review Technique Gantt
 ٍ Critical Path Method (CPM),هحاسثات هرتَط
)(PERT
 oزهاى تٌذی تا تَجِ تِ عذم قطعیت هذت زهاى فعالیت ّا
 کٌترل ّسیٌِ ّا ٍ زهاى
 oاّویت کٌترل پرٍشُ
 oرٍش ّای کٌترل ّسیٌِ ّا
 oرٍش ّای کٌترل زهاى
 هذیریت ریسک ّای پرٍشُ ّای ساخت
 oهٌاتع عذم قطعیت ٍاًَاع ریسک در پرٍشُ ّای ساخت
 oفرآیٌذ هذیریت ریسک
مراجع:
 Project management for construction: Fundamental concepts for
owners, engineers, architects, and builders, C. Hendrickson and T.
Au, 1989.
 Construction management. D. W. Halpin, John Wiley & Sons,
2010.
 Project management: a systems approach to planning, scheduling,
and controlling. H. R. Kerzner, John Wiley & Sons, 2013.
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 System and Project Management. Peña-Mora, Anumba, Lyneis,
Soibelman, Park, Samii, and Kalligeros, MIT/Prentice Hall
Textbook Series on Civil, Environmental and Systems
Engineering.
 A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK®
Guide) Project Management Institute, 2013.
 Project management: techniques in planning and controlling
construction projects. H. N. Ahuja, S. P. Dozzi, and S. M.
AbouRizk, John Wiley & Sons, 1994.
 Construction project management. R. H. Clough, G. Sears, and S.
K. Sears, John Wiley & Sons, 2000.
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نام درس:
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مُىذسی سًاحل ي بىادر
شماره درس72-752 :

تعداد واحد3 :

ممطع :کارشىاسی

وًع درس :تخصصی اوتخابی

پیش نیازَ :یذريلیک

هم نیاز- :

هدف:
آشىایی با دیىامیک امًاج دریا ي اصًل طزاحی ساسٌ َا در مُىذسی سًاحل ي بىادر
موضوعات:
 معادالت مًج ي ريابط مزبًطٍ ،میذان جزیان مًج ،اوزژي ،مًمىتم ي خًاص سیىماتیک امًاج


شكست مًج ي اوذرکىش با ساحل



تغییز خًاص امًاج اس آبُاي عمیك تا ساحل :تفزق ،اوكسار ي اوعكاس امًاج ،ريشُاي محاسبٍ



وًساوات سطح آب در مىاطك ساحلی ،جذر ي مذ ي پذیذٌ  ،storm surgeريشُاي محاسبٍ



ایجاد امًاج تًسط باد :ريابط ي مذلُا ي محاسبات آماري مزبًط بٍ امًاج طزاحی



ویزيي امًاج بز شمعَا ،خطًط لًلٍ ،ساسٌَاي فزاساحلی ي ساسٌَاي ساحلی



طزاحی ساسٌَاي ساحلی َماوىذ مًج شكهَاي لائم ) (vertical breakwatersي تًدٌ
سىگی )(rubble-mound breakwaters



فزآیىذَاي حمل رسًب در کىار ساحل ،ريشُاي حفاظت ساحل ي طزاحی ساسٌَاي کىتزل
فزسایش

مراجع:
Sorensen, R. (2008), Basic Coastal Engineering, 3rd Ed., Springer
Kamphius, W. (2010), Introduction to Coastal Engineering and Management,
2nd Edition, World Scientific.
Sarpkaya, T. and Isaacson, M. (1981), Mechanics of Wave Forces on Offshore
Structures, Van Nostrand Reinhold.
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نام درس:
طزاحی سبسُّبی ثتٌی 1
ضواره درس12-131 :

تعداد واحد3 :

هقطغ :کبرضٌبسی
پیص نیاس :تئَری سبسُ 1

ًَع درس :تخػػی الشاهی
هن نیاس :هػبلح سبختوبًی ٍ تکٌَلَصی ثتي ٍ

دانشکده مهندسی عمران

آس

هدف:
در ایي درس داًطجَیبى ثب اغَل تحلیل ٍ طزاحی اجشای سبسُای هختلف ثکبر رفتِ در سبسُّبی
ثتي هسلح ثز اسبس ضَاثط آییيًبهِ ثیيالوللی  ACI318M-14آضٌب هیضًَذ .ػالٍُ ثز طزاحی
الوبى ّبی هٌفزد ًظیز تیز ٍ ستَى ،داًطجَیبى ثب فلسفِ طزاحی ،اًَاع سیستنّبی سبسُایً ،حَُ
هذلسبسی ٍ ،طزاحی یک سبسُ ٍاقؼی ثب ثکبرگیزی ًزمافشاّبی هَجَد ًظیز  SAP2000آضٌب
هیضًَذ.
هوضوعات:
 خصوصیات هکانیکی بتن
هقبٍهت فطبری ٍ ثزرسی اثزات ػوز ،سزػت ثبرگذاری ،ثبرگذاری دٍ ٍ سِ هحَرُ ثز رٍی
آىً ،وَدار تٌص-کزًص ،هذٍل االستیسستِ ،ضزیت پَاسَى ،افت ،خشش ،هقبٍهت کططی
 خصوصیات هکانیکی فوالد
اًَاع هیلگزدّبی سبدُ ٍ آجذارً ،وَدار تٌص-کزًص ،سبیشّبی استبًذارد ،هیلگزدّبی ضبخِ،
کالف ٍ ،ضجکِ
 فلسفه طزاحی ساسههای بتن هسلح
اّذاف طزاحی ،هزاحل طزاحی سبسُ ،تؼزیف حبالت حذی ،حبالت حذی ًْبیی ،حبالت حذی
خذهتپذیزی ،حبالت حذی خبظ ،طزاحی ثِ رٍش حبالت حذی ،رٍشّبی طزاحی ،هفبّین
حبضیِ ایوٌی ،ػذم قطؼیت ثبرگذاری ٍ هقبٍهت ،اًَاع ثبرّبی ٍارد ثِ سبسُ ،تزکیجبت
ثبرگذاری ٍ ضزایت ثبر ،هفبّین هقبٍهت هَرد ًیبس ،هقبٍهت طزاحی ٍ ،ضزایت کبّص
هقبٍهت
 خوص
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هزٍر رفتبر تیزّبی االستیک ،لٌگز تزکخَردگی ،رفتبر تیز ثتي هسلح تحت خوص خبلع
در هزاحل هختلف ثبرگذاری ،ضَاثط تحلیل تیزّب ثز اسبس سبسگبری کزًص ،ضکست ًزم ٍ
تزد تیزّبً ،وَدار لٌگز-اًحٌب ،ضَاثط طزاحی تیزّب ،تیزّبی ثب هیلگزد هضبػف ،تیزّبی ثبلذار
 بزش
هزٍر رفتبر تیزّبی االستیک تحت ثزش ،کبًتَر تٌص کططی در تیزّب ،اًَاع تزک در تیزّب،
اًَاع ضکستّبی ثزضی تیزّب ،هقبٍهت ثزضی هقطغ ثتٌی ،ضَاثط طزاحی ثزضی
 تنص چسبندگی ،طول ههار و قطع هیلگزد
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تٌص چسجٌذگی ،هقبٍهت چسجٌذگی ،اًَاع ضکستّبی ًبضی اس ًیزٍی چسجٌذگی ،طَل هْبر
هیلگزد کططی ،طَل هْبر هیلگزد فطبری ،قالةّبی استبًذارد ،ضَاثط ٍغلِ ٍ قطغ
هیلگزدّبی خوطی در تیزّب
 پیچص
هزٍر رفتبر تیزّبی االستیک ثب هقبطغ داریزُای ،هستطیلی ٍ جذارُ ًبسک تحت پیچص،
پیچص تزکخَردگی ،پیچص آستبًِ ،پیچص تؼبدلی ٍ سبسگبری ،هذل خزپبیی ،ضَاثط
طزاحی هیلگزدّبی ثزضی ٍ طَلی ،تزکیت ثزش ٍ پیچص ،تزکیت خوص ٍ پیچص ،ضَاثط
هیلگزدگذاری
 خدهتپذیزی و تغییز ضکل تیزها
حبالت حذی خذهتپذیزی ،اًَاع تزکّب در سبسُّبی ثتيآرهِ ،ضَاثط کٌتزل ػزؼ
تزکخَردگی در تیزّب ،هوبى ایٌزسی هَثز تیزّب ،تغییزضکل آًی تیزّب ،تغییزضکل ثلٌذ
هذت تیزّب ،ضَاثط کٌتزل تغییزضکل تیزّب
 نیزوی هحوری
اًَاع ستَىّب ،هقبٍهت اسوی ستَىّب تحت فطبر ٍ کطص هحَری ،هزکش پالستیک ،ضَاثط
طزاحی ستَىّب تحت ثبر هحَری
هزاجع:
Reinforced Concrete, Mechanics and Design, J. K. Wight and J. G.
MacGregor, 6th Edition, Pearson Education Inc., 2012.
Design of Reinforced Concrete, J. C. McCormac and J. K. Nelson, 9th Edition,
John Wiley & Sons, 2014.
Design of Concrete Structures, A. H. Nilson, D. Darwin, and C. W. Dolan,
14th Edition, McGraw Hill, 2008.
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نام درس:
طراحی سازٌ َای فًالدی2
شماره درس22-222 :

تعداد واحد2 :

مقطع :کارشىاسی
پیش نیاز :طراحی سازٌ َای فًالدی1

وًع درس :تخصصی السامی
هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
در ايه درس طراحی اتصاالت سازٌ َای فًالدی ي مطالب پیشرفتٍ در طراحی اجساء مًرد بحث
قرار می گیرد .ايه درس بر اساس مبحث دَم از مقررات ملی ساختمان ايران می باشذ.
موضوعات:


طراحی تیر يرق َا :ضًابط طراحی خمشی ي برشی در تیر يرق َای فًالدی.

 اتصاالت فًالدی :اتصاالت جًشی .اتصاالت پیچی .اتصاالت مفصلی ساختماوی .اتصاالت
صلب ساختماوی.اتصال کف ستًن ي يرق وشیمه تیرَا .يصلٍ در تیرَا ي ستًن َا.
 طراحی اعضای فًالدی برای زلسلٍ.
مراجع:
Steel Structures: Design and Behavior, C. G. Salmon and J. E. Johnson,
Prentice Hall.
Structural Steel Design, J. C. McCormac, Prentice Hall.
LRFD Steel Design, W. T. Segui, Thomson- Canada.
Iranian Building Code, Chapter 10.
AISC/ANSI 360. AISC/ANSI 341. AISC/ANSI 358.
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نام درس:
طراحی سبزُ ّبی فَالدی 1
شماره درس22-221 :

تعداد واحد3 :

هقطغ :کبرضٌبسی

ًَع درس :تخصصی الساهی

پیش نیاز :تئَری سبزُ 1

هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
در ايي درس داًطجَيبى ثب اصَل ٍ ضَاثط طراحی اجسای هختلف يک سبختوبى فَالدی کِ
ضبهل تير ّب ٍستَى ّب ٍ هْبرثٌذ ّب ٍ تير ستَى ّب هی ثبضذ ،آضٌب هی ضًَذ .ايي درس ثر
اسبس هجحث دّن از هقررات هلی سبختوبى ايراى هی ثبضذ.
موضوعات:
 آضٌبيی ثب فَالد سب ختوبًی :اجسای ًظبم اسکلت ،اًَاع فَالد ٍ پرٍفيل ،خَاظ فيسيکی
فَالد ،تردضکٌی ،خستگی ،خَردگی.
 رٍش ّبی طرح سبزُ ّبی فَالدی :تٌص هجبز ،ضرايت ثبر ٍ هقبٍهت .آييي ًبهِ ّبی
طراحی داخلی ٍ خبرجی.
 طراحی اػضبی کططی :حبالت حذی ضکست کططی ،ضکست از سَراخ ،ثرش قبلجی،
طرح هْبرثٌذ ٍ گبست در کطص
 طراحی اػضبی فطبری :حبالت حذی در فطبر .کوبًص خوطی ،پيچطی ،خوطی-پيچطی.
طَل هَثر ستَى ّب .ستَى ثب ثست افقی ٍ هَرة .اػضبی سبختِ ضذُ .طرح هْبرثٌذ ٍ
گبست در فطبر.
 طراحی اػضبی خوطی :حبالت حذی در خوص .تير ّبی ثب ٍ ثذٍى هْبر جبًجی.تير ّبی
هوتذ .تير الًِ زًجَری .تير هختلط .خوص دٍ هحَری .طراحی الپِ ّب .کٌترل ثرش.
کٌترل خيس .اثر ثبر هتورکس.
 طراحی تير ستَى ّب :هسئلِ  ٍ P  رٍش ّبی آًبليس ٍ طَل هَثر تير ستَى .هؼبدالت
اًذر کٌص .طرح قبثْبی  3 ٍ2ثؼذی.
مراجع:
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Steel Structures: Design and Behavior, C. G. Salmon and J. E. Johnson,
Prentice Hall.
Structural Steel Design, J. C. McCormac, Prentice Hall.
LRFD Steel Design, W. T. Segui, Thomson- Canada.
Iranian Building Code, Chapter 10.
AISC/ANSI 360.

دانشکده مهندسی عمران
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نام درس:
ثبرگذاری
شماره درس20-202 :

تعداد واحد1 :

هقطغ :کبرضٌبسی

ًَع درس :تخصصی اختیبری

پیش نیاز :دیٌبهیک ،تئَری سبسُ 1

هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
ّذف ًْبیی در ایي درس ،یبدگیزی ًحَُ هحبسجِ ثبرّبی ٍارد ثز سبختوبى در طَل ػوز آى
هیثبضذ .هجٌبی درس ،هجحث ضطن اس هقزرات هلی سبختوبى ثب هَضَع ثبرّبی ٍارد ثز سبختوبى
است.
موضوعات:
 هقذهِای ثز ثبرگذاری سبسُّب
 oطجقِثٌذی ثبرّب
 oاػضبی ثبرثز
 oتَسیغ ثبر
 oچطوِّبی ثبرثز
 ثبر هزدُ
 oثبر کف
 oثبر دیَار ٍ تیغِ
 ثبر سًذُ
 oثبر سًذُ گستزدُ ٍ هتوزکش
 oضزایط ثبرگذاری ثحزاًی
 oکبّص سزثبر
 oثبرّبی سًذُ دیٌبهیکی
 oثبرّبی جزاثقبل (اختیبری)
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 ثبر ثزف
 oثبر ثزف هجٌب
 oثبرگذاری هتقبرى ٍ ًبهتقبرى
 ثبر ثبد
 oگزادیبى سزػت در ارتفبع
 oجزیبىّبی گزدثبدی ٍ تٌذثبدّب
 oسزػت ٍ فطبر هجٌبی ثبد

دانشکده مهندسی عمران

 oضزیت اثز تغییز سزػت ٍ ضزیت ضکل
 oسبسُّبی غیزسبختوبًی
 oکٌتزل ٍاصگًَی ،لغشش ٍ تغییز هکبى جبًجی
 ثبر سلشلِ
 oهقذهِای ثز لزسُضٌبسی هٌْذسی ٍ هٌْذسی سلشلِ
ً oظن در پالى ٍ ارتفبع
 oرٍش تحلیل استبتیکی هؼبدل
 oاجشا ٍ سیستنّبی هقبٍم لزسُای
ٍ oسى هَثز لزسُای
 oضتبة هجٌبی طزح
 oدٍرُ تٌبٍة ،ضزة ثبستبة ،ضزیت اّویت ٍ ضزیت رفتبر سبختوبى
 oتَسیغ ًیزٍی سلشلِ در ارتفبع
 oتَسیغ ًیزٍی سلشلِ در پالى ثب احتسبة پیچص
 oجْت ثبرگذاری
 oدرس اًقطبع
 oسلشلِ سطح ثْزُثزداری
 oکٌتزل ٍاصگًَی
ً oیزٍی قبئن سلشلِ
 تزکیت ثبرّب
مراجع:
 دفتز اهَر هقزرات هلی سبختوبى ،هجحث ضطن هقزرات هلی سبختوبى :ثبرّبی ٍارد ثز
سبختوبىً ،طز تَسؼِ ایزاى.1322 ،
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 هزکش تحقیقبت سبختوبى ٍ هسکي ،آییيًبهِ طزاحی سبختوبىّب در ثزاثز سلشلِ:

دانشکده مهندسی عمران

استبًذارد ٍ ،2000یزایص چْبرم.1323 ،
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نام درس:
هصالح عاختواًی ٍ تکٌَلَصی تتي ٍ آس
شماره درس20-202 :

تعداد واحد3 :

هقطغ :کارشٌاعی

ًَع درط :تخصصی الشاهی

پیش نیاز :هکاًیک جاهذات 1

هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
در ایي درط تِ هصالح هختلف هَرد اعتفادُ جْت عاخت عاسُّا پزداختِ هیشَد .آشٌایی تا
خصَصیات هصالح ًظیز تزکیثات شیویاییً ،حَُ تَلیذ ،اتؼاد ،هقاٍهت ،دٍام ،پیشعاختگی ٍ ًیش
کارتزد در هٌْذعی ػوزاى را شاهل هیشَد .تا تَجِ تِ ایٌکِ کارتزد تتي در عاسُّا تیش تز اس
عایز هصالح تَدُ ٍ لذا اس اّویت ٍیضُای تزخَردار اعت ،تخش ػوذُ ایي درط هؼطَف تِ آى
هیتاشذ .در ایي راعتا اجشای هتشکلِ تتي شاهل عیواى ،درشت ٍ ریشداًِ ،آب ٍ افشٍدًیْا هَرد
تزرعی قزار گزفتِ ٍ ًیش هقذار ّزیک اس آًْا در هخلَط تتي تؼییي هیگزددً .حَُ عاخت ٍ
ػولآٍری اس دیگز تخشْای هْن تَدُ کِ رٍی خَاص تتي در کَتاُ ٍ تلٌذ تأثیزگذار ّغتٌذ.
در اًتْا تِ اًَاع هختلف تتي اشارُ هیگزدد.
ّوچٌیي آسهایشْایی تز اعاط اعتاًذارد  ASTMرٍی خَاص داًِّای ریش ٍ درشت ،عیواى
پزتلٌذ ٍ هقاٍهت هالت اًجام هیپذیزد .عپظ ًوًَِّایی تز اعاط یک طزح اختالط تتي عاختِ
شذُ ٍ آسهایشْای فشاری ٍ کششی رٍی آًْا اًجام هیشَد.
موضوعات:
 مصالح ساختمانی
 oآجز (کلیات ٍ هطالة کالعیک)
 oآجز (هطالة ًَیي)
 oعفال – کاشی
 oتلَکْای عاختواًی
 oعٌگ
 oگچ
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 oآّک
 oهَاد قیزی
 تکنولوژی بتن
 oهثاًی تتي
 oعیواىّای پزتلٌذ
 oآب اختالط تتي
 oعٌگذاًِّای تتي

دانشکده مهندسی عمران

 oتتي َّاسایی شذُ
 oهَاد افشٍدًی تتي
 oطزح اختالط تتي
 oپیواًِ کزدى ،اختالط ٍ اًتقال
 oتتي ریشی ٍ پزداخت
 oػول آٍری
 oتتيریشی در َّای عزد ٍ گزم
 oکٌتزل کیفیت تتي
 oتتيّای ٍیضُ
مراجع:
 جشٍُ هصالح عاختواًی ،دکتز خالَ
 طزاحی ٍ کٌتزل هخلَطّای تتي ،دکتز خالَ ،هٌْذط ایزاجیاى
 دعتَر کار آسهایشگاُ هصالح عاختواًی ٍ تکٌَلَصی تتي ،دکتز خالَ
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

اقتصاد مهنذسی
شماره درس02-791 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشناسی

نوع درط :تخصصی انتخابی

پیش نیاز :محاسبات عذدی

هم نیاز- :

هدف:
آشنایی با اصول ارسیابی اقتصادی پزوصه ها ،و فزاگیزی روش های تحلیل اقتصادی گشینه های
حل مسایل مهنذسی
موضوعات:
 پیشگفتار راجع به اصول ارسیابی اقتصادی و مفاهیم کلیذی اولیه چون ارسش سمانی بزای
پول ،نزخ بهزه ،و ارسش فعلی.
 روش های جزیان نقذی یکنواخت ،ارسش فعلی ،نزخ باسگشت ،و نسبت منافع-به-
مخارج در ارسیابی پزوصه های مهنذسی.
 مباحث جانبی ارسیابی اقتصادی پزوصه ها شامل  :استهالک و محاسبه مالیات بز درآمذ،
انتخاب حذاقل نزخ باسگشت جذاب ،ارسیابی گشینه های چنذ گانه ،تحلیل حساسیت
تصمیم نسبت به تغییزات مقذار پارامتزهای مسأله ،تحلیل تصمیم های باسنشستگی و
جایگشینی گشینه ها ،و روابط بهزه ی پیوسته.
 مباحث تکمیلی ارسیابی پزوصه ها شامل  :معزفی روش های تصمیم گیزی چنذ هذفی،
کاربزد احتماالت در تصمیم گیزی های اقتصادی ،و تحلیل تصمیم گیزی بیض.
مراجع:
 Principles of Engineering Economy, E. L. Grant, W.G .Ire son,
and R. S. Leavenworth
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

مُىذسی سیستم
شماره درس02-981 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشىاسی

وًع درس :تخصصی اوتخابی

پیش نیاز :محاسبات عذدی

هم نیاز- :

هدف:
آشىایی با مذل سازی ریاضی برای مسایل تصمیم گیری ي ريش َای حل مذل َای بُیىٍ سازی
خطی.
موضوعات:
 مقذمٍ ،طبقٍبىذی مذل َا ،فرمًلٍ کردن بروامٍَای خطی ،حل َىذسی بروامٍَای
خطی ،طبقٍبىذی مذلٍ ای بروامٍ ریسی ریاضی.
 حل بروامٍَای خطی ،ريش سیمپلكس.
 شبٍ قیمتَاَ ،سیىٍَای تقلیل یافتٍ ،تغییرات در ضرایب تابع َذف ي مقادیر سمت
راست.
 تعریف مسالٍ َمساد ،وحًٌ دستیابی بٍ َمساد یك مسالٍ ،خًاص َمسادی.
 مسالٍ جریان در شبكٍ با َسیىٍ میىیمم ،حاالت خاص مسالٍ جریان در شبكٍ شامل
مسایل کًتاَتریه مسیر ،جریان بیشیه ،حمل ي وقل ،تخصیض ،ي مسیر بحراوی ،ريش
َای حل مسالٍ جریان در شبكٍ.
مراجع:
 Applied Mathematical Programming, Bradley, Hax, and
Magnanti
 بروامٍ ریسی ریاضی کاربردی ترجمٍَ :ذایت رکایی آشتیاوی ي حسیه تقی زادٌ کاخكی
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نام درس:
هببًی هٌْذسی سلشلِ
شماره درس02-461 :

تعداد واحد3 :

هقطغ :کبرضٌبسی

ًَع درس :تخصصی اًتخببی

پیش نیاز :ببرگذاری

هم نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
ّذف ًْبیی اس ایي درس ،یبدگیزی ػلت ٍقَع سلشلِ ٍ ًحَُ پبسخ سبسُّب بِ آى هیببضذ .تبکیذ
درس بز درک ػَاهل هَثز بز پبسخ سبسُّب طی تحزیک لزسُای هیببضذ .داًطجَیبًی کِ ایي
درس را بِ پبیبى هیرسبًٌذ ،قبدر بِ دریبفت ادبیبت ٍسیغ ٍ رٍسافشٍى لزسُضٌبسی هٌْذسی،
دیٌبهیک سبسُ ٍ هٌْذسی سلشلِ خَاٌّذ بَد .آًْب ّوچٌیي خَاٌّذ تَاًست اثز سلشلِ بز سبسُّب را
ارسیببی کٌٌذ ،بب اًجبم تحلیل دیٌبهیکی ًیزٍّبی داخلی ٍ تغییز ضکلّبی سبسُ را تؼییي کٌٌذ ٍ
هبٌبی تئَریک ضَابط لزسُای آییيًبهِّبی سبختوبًی را درک ًوبیٌذ.
موضوعات:
 هقذهِای بز هٌْذسی سلشلِ
 oضکست سهیي
 oلزسش سهیي
 oلزسُضٌبسی هٌْذسی
 oحزکت ضذیذ سهیي
 دیٌبهیک سبسُّب
 oپبسخ دیٌبهیکی سیستنّبی تک درجِ آسادی
 هؼبدالت حزکت
 ارتؼبش آساد
 پبسخ بِ تحزیک ّوسبس
 پبسخ بِ ضزبِ ٍ تحزیک دلخَاُ
 پبسخ لزسُای سیستنّبی خطی
 پبسخ لزسُای سیستنّبی غیزارتجبػی
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 پبسخ دیٌبهیکی سیستنّبی چٌذ درجِ آسادیo
 هؼبدالت حزکت
 ارتؼبش آساد
 هیزایی در سبسُّب
 پبسخ لزسُای سیستنّبی خطی
 ضَابط لزسُای
 تحلیل استبتیکی هؼبدلo
 ایزاى بب هقزرات هلی سبختوبى کبًبدا0022  هقبیسِ استبًذاردo
 ًبهٌظویّبo
:مراجع




Geotechnical Earthquake Engineering, Kramer, Prentice Hall, 1996.
Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering,
Chopra, “ 4th Edition, Prentice Hall, 2013
Building and Housing Research Center, “Iranian Code of Practice for Seismic
Resistant Design of Buildings”, 4th Edition, Standard 2800, 2015.
 استبًذارد:ِ آییيًبهِ طزاحی سبختوبىّب در بزابز سلشل، هزکش تحقیقبت سبختوبى ٍ هسکي

4333 ، ٍیزایص چْبرم،0022
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 تحلیل دیٌبهیکیo

نام درس:
تئًری سبزٌ 1
شماره درس22-121 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کبرشىبسی

وًع درس :تخصصی السامی

پیش نیاز :مکبویک جبمذات 1

هم نیاز :دیىبمیک

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
َذف اصلی ایه درس فراگیری وحًٌ تًزیع ویري ي محبسجٍ تغییر شکل در سبزٌَبی معیه
میثبشذَ .مچىیه مجبوی تحلیل سبزٌَبی وبمعیه ثب استفبدٌ از ريش ویري مًرد ثحث قرار
میگیرد.
موضوعات:
 مقذمٍ
 oجبیگبٌ درس در میبن دريس سبزٌای،
 oسیستمَبی ثبرثر
 oمذلسبزی سبزٌ در قبلت تیر ،قبة ي خرپب
 معیه ي وبمعیىی استبتیکی سبزٌَب ،پبیذاری یب وبپبیذاری سبزٌَب
 تحلیل سبزٌ َبی معیه :تیر ،قبة ي خرپب


رسم مىحىی تغییرات ثرش ي لىگر در تیرَب ي قبثُبی معیه

 محبسجٍ تغییرشکل ارتجبعی سبزٌَب ثٍ
 oريشُبی اوتگرالگیری مستقیم
 oلىگر-سطح
 oتیر مسديج
 ريشُبی اورشی ي کبرثرد آوُب در محبسجٍ تغییر شکل سبزٌَب
 oکبر داخلی-کبر خبرجی
 oثبر ياحذ،
 oکبستیگلیبوً
 قضبیبی ثتی ي مبکسًل
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 قبة ي خرپب، تیر: خطًط تأثیر سبزٌَبی معیه
 ريش تغییر مکبوُبی سبزگبر: تحلیل سبزٌَبی وبمعیه ثٍ ريش ویري
:مراجع
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Structural analysis, R. C. Hibbeler, Pearson Prentice Hall, 2014.
Elementary theory of structures, Y.-Y. Hsieh, Pearson Prentice Hall, 1995.
Elementary Structural Analysis, C. H. Norris, J. B. Wilbur, and S. Utku, McGraw
Hill, 1976.
Intermediate structural analysis, C.-K. Wang, McGraw Hill, 1982.
Fundamentals of structural analysis, K. Leet,, C.-M. Uang, and A. M. Gilbert,
McGraw Hill, 2010.

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

مُىذسی راٌ ي تزافیک
شماره درس21-021 :

تعداد واحد3 :

مقطع :کارشىاسی
پیش نیاز :وقشٍبزداري ي عملیات

وًع درس :تخصصی الشامی
هم نیاز- :

هدف:
آشىايی داوشجًيان ديرِ کارشىاسی با ضًابط ي معیار َاي طزح َىذسی راٌ ي مسیز يابی جادٌ،
تحلیل عملکزد تزافیکی جادٌ َا ي تقاطع َا ،سماوبىذي چزاغ َا ي ايمىی راٌ َا.
موضوعات:
 عملکزد تزافیک ( معزفی ييژگی َاي راوىذٌ ،عابز ،يسیلٍ وقلیٍ ي راٌ)
 مطالعات مُىذسی تزافیک (سزعت ،جزيان تزافیک ي چگالی)
 اصًل اساسی جزيان تزافیک (خصًصیات ماکزيسکًپیک ي میکزيسکًپیک ،مًج شًک
ي پذيزش فاصلٍ مکاوی)
 کىتزل تقاطع َا (ريش َاي مختلف کىتزل ي سماوبىذي چزاغ َا ،تحلیل سطح سزييس
تقاطع َا)
 تحلیل سطح سزييس جادٌ َا (آساد راٌ َا ،بشرگزاٌ َا ي جادٌ َاي دي خطٍ بزين
شُزي)
 مسیزيابی ي بزآيرد حجم عملیات خاکی جادٌ
 طزح َىذسی راٌ ( قًس َاي افقی ي قائم)
 ايمىی در تزافیک ( تحلیل آمار تصادفات ،ايمه ساسي تقاطع ،جادٌ ي حاشیٍ جادٌ)
مراجع:
 Traffic and Highway Engineering, N. J. Garber, and L. A. Hole,
Fourth Edition, CENGAGE Learning, 2009.
 Transportation Engineering, Planning and Design, P. H. Wright
and N. J. Ashford, Planning and Design, John-Wiley and Sons,
New York, Latest edition.

79

 Highway Engineering, P. H. Wright, John Wiley and Sons, Inc.,
New York, Latest edition.
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نام درسۺ

دانشکده مهندسی عمران

هکبًیک جبهذات 2
ضواره درسۺ 22-112

تعذاد واحذۺ 3

هقطع :کبرشٌبسی

ًَع درس :تخصصی اًتخبثی

پیص نیازۺ هکبًیک جبهذات 1

هن نیازۺ -

هذفۺ
ایي درس در اهتذاد ٍ اداهِ درس هکبًیک جبهذات  1است کِ ضوي تَجِ ثیشتز ثِ رفتبر در
هحذٍدُ غیزارتجبعی اعضب ،هجبحث دیگزی هبًٌذ کوبًش ،تیزّبی خویذُ ٍ تیزّب ثز ثستز
ارتجبعی را هخبطت قزار هیدّذ.
هوضوعاتۺ
 فصل  .۱رفتار هاده غیر االستیک و پالستیک
راثطِ تٌش -کزًش ،سخت شًَذگیً ،زم شًَذگی ،پالستیسیتِ ایذُآل ،هسبئل ًبهعیي
استبتیکی غیز خطی ،کبرثزد در اعضبی هحَری غیز االستیک ،پیچش هیلِّبی دایزُای
شکل غیز االستیک ،خوش تیزّبی غیز االستیک.
 فصل  .۲تحلیل حذی پالستیک
خزاثی تیزّب ،تحلیل حذی پالستیک تیزّبی سبدُ ،تیزّبی سزاسزی ٍ قبةّب ،هذٍل
پالستیک.
 فصل  .۳تیر خویذه
تئَری خوش ثزای تیزّبی خویذُ ،تٌش هحَری (هوبسی) ٍ تٌش شعبعی در تیزّبی
خویذُ.
 فصل  .۴هعیارهای تسلین و گسیختگی
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تئَری حذاکثز تٌش ثزشی (هعیبر تزسکب) ،هعیبر حذاکثز اًزصی تغییز شکل ثزشی (هعیبر
فَى -هیسش) ،هعیبر حذاکثز تٌش ًزهبل (هعیبر کَلوت) ،هعیبر هَر -کَلوت ،هعیبر
دراکز -پزاگز.
 فصل  .۵هخازى تحت فطار
هخبسى تحت فشبر استَاًِای ٍ کزٍی جذار ًبسک ،تٌشّبی حلقَی ٍ طَلی ،هخبسى تحت
فشبر استَاًِای جذار ضخین ،تٌشّبی شعبعی ٍ هوبسی.
 فصل  .۶روشهای انرژی

دانشکده مهندسی عمران

اًزصی کزًش االستیک ثزای تٌشّبی ثزشی ٍ ًزهبل ،اصل اًزصی پتبًسیل ،تغییزهکبى
هجبسی ،کبر هجبسی ،اًزصی ًبشی اس ثبرگذاری هحَری ،لٌگز خوشیً ،یزٍی ثزشی ٍ
پیچش.
 فصل  .۷تغییر ضکل تیرها
تغییزشکل تیز تحت ثبرگذاری عزضی ،هعبدلِ تیز االستیک ،تغییزشکل تیزّبی ًبهعیي
استبتیکی.
 فصل  .۸ستوىها
تئَری کوبًش ستَى ،فزهَل اٍیلز ثزای ستَى ثب شزایط هزسی هختلف ،ثبر خبرج هزکش ٍ
فزهَلثٌذی سکبًت ،تیز -ستَى.
 فصل  .۹تیر بر بستر االستیک
تیز ثیٌْبیت تحت ثبر هتوزکش ،لٌگز هتوزکش ٍ ثبر گستزدُ ،تیزّبی ًیوِ ثیٌْبیت تحت
شزایط ثبرگذاری هختلف.
هراجعۺ
E.P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 2nd Edition, 1998.
F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. Dewolf, D.F. Mazurek, Mechanics of Materials,
McGraw Hill, 6th Edition, 2012.
A.P. Boresi, R.J. Schmidt and O.M. Sidebottom, Advanced Mechanics of
Materials, John Wiley, 5th Edition, 1993.
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نام درسۺ
هکاًیک جاهذات 1
شماره درسۺ 02-111

تعداد واحدۺ 3

هقطع :کارضٌاسی

ًَع درس :تخصصی الشاهی

پیش نیازۺ استاتیک

هم نیازۺ -

دانشکده مهندسی عمران

هدفۺ
ّذف اصلی ایي درس آضٌائی داًطجَیاى با هفاّیوی چَى تٌص ٍ کزًص تحت ضزایط هختلفی
چَى کطص ،فطار ،خوص ٍ پیچص در هقاطع ٍ اجشا است .بذیي تزتیب هقذهِ السم بزای آًالیش
ٍ تحلیل ساسُّا ٍ هتعاقب آى طزاحی تحت بارّای هختلف ٍ ٍضعیت ًیزٍّا ٍ تغییزضکلّای
ًاضی اس آى در اعضا بذست هیآیذ .ایي هَارد تا اًتْای تحصیل داًطجَیاى ٍ هسیز آتی آًاى
در هٌْذسی عوزاى اس ارکاى اصلی بزای درک هسائل ،تحلیل ٍ طزاحی اعضا ٍ ساسُّا خَاّذ
بَد.
موضوعاتۺ
 فصل  .۱مقدمه
هزٍری کَتاُ بز استاتیک ٍ ّذف اس درس هکاًیک جاهذات.
 فصل  .۲تنش
هفاّین کلی ،تعاریف ،هعادالت تعادل ،تحلیل تٌص هیلِ تحت بارگذاری هحَری ،تٌصّای
ًزهال ٍ بزضی ،تٌص لْیذگی ،اتصاالت بزضی هٌفزد ٍ هضاعف ،هعیارّای طزاحی.
 فصل  .۳کرنش
رابطِ تٌص -کزًص ًزهال ،قاًَى َّک ،ضزیب پَاسَى ،رابطِ تٌص -کزًص بزضی ،هفَْم
تعوین یافتِ کزًص ٍ قاًَى َّک ،سیستن ًاهعیي استاتیکی.
 فصل  .۴پیچش
هعادلِ تعادل بزای هسائل پیچص ،فزهَل پیچص ،رابطِ پیچص -تٌص بزضی بزای عضَ
دایزُای ضکل ،طزاحی عضَ دایزُای ضکل تحت پیچص ،ساٍیِ پیچص عضَ دایزُای
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ضکل ،هسائل ًاهعیي استاتیکی ،پیچص عضَ غیز دایزُای ،پیچص عضَ جذار ًاسک،
پیچص در اعضا جذار ًاسک.
 فصل  .۵تیرها (خمش خالص)
هزٍری بز هسائل خوص ،هحاسبِ ٍاکٌصّای تکیِ گاّی تیزً ،وَدار ًیزٍی هحَری (،)P
بزضی ( ٍ )Vلٌگز خوطی ( ،)Mهحاسبِ هواى ایٌزسی ،تٌص ًاضی اس لٌگز خوطی ،تٌص
در تیز با هقطع هزکب.
 فصل  .۶تنشهای برشی

دانشکده مهندسی عمران

هزٍری بز هعادالت دیفزاًسیل تعادل بزای یک الواى تیز ،جزیاى بزضی ،رابطِ تٌص بزضی-
ًیزٍی بزضی بزای تیز ،جزیاى بزضی در هقاطع دارای بال ٍ جاى ،هزکش بزش.
 فصل  .۷تنشهای ترکیبی
تزکیب تٌصّای ًاضی اس بارگذاری هحَری ،لٌگز خوطی ،پیچطی ٍ ًیزٍی بزضی ،خوص
ًاهتقارى تیز ،خوص تیز با هقطع با دٍ هحَر تقارى ،تیز با هقطع دلخَاُ.
 فصل  .۸تبدیل تنش
تٌصّای اصلی ،تٌص بزضی حذاکثز ،تبذیل تٌص ،دایزُ هَر بزای تٌص ،تزسین دایزُ هَر
بزای تٌص.
 فصل  .۹رفتار ماده غیر االستیک و پالستیک
رابطِ تٌص -کزًص ،سخت ضًَذگیً ،زم ضًَذگی ،پالستیسیتِ ایذُآل ،هسائل ًاهعیي
استاتیکی غیز خطی ،کاربزد در اعضای هحَری غیز االستیک ،پیچص هیلِّای دایزُای
ضکل غیز االستیک ،خوص تیزّای غیز االستیک.
مراجعۺ
E.P. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 2nd Edition,
1998.



F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. Dewolf, D.F. Mazurek, Mechanics of Materials,
McGraw Hill, 6th Edition, 2012.
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

آسمبیطگبٌ جبمذات
شماره درس20-101 :

تعداد واحد1 :

مقطغ :کبرضىبسی

وًع درس :تخصصی الشامی

پیش نیاز :مکبویک جبمذات 1

هم نیاز- :

هدف:
در ایه درس بب اوجبم آسمبیص َبی مختلف رفتبر ي مقبيمت مصبلح ي سبسٌ مًرد بزرسی قزار
میگیزد .در ایه راستب وحًٌ ببرگذاری ي بزداضت اطالػبت بب بکبرگیزی ابشار اوذاسٌگیزی آمًسش
دادٌ میضًد .تًجٍ بٍ ست آپ ) (Set-upآسمبیص ي ضزایط مزسی تکیٍگبٌ بصًرت سبدٌ یب
گیزدار را ضبمل میضًدَ .ز یک اس آسمبیطُب وًع خبظ تىص ایجبد ضذٌ را در مصبلح ي سبسٌ
مطخع میومبیذ .در مجمًع ،ایه درس ارتببط بیه تئًری مقبيمت مصبلح ي سبسٌ را بب اوجبم
آسمبیص بصًرت ػملی وطبن دادٌ ي جىبٍَبی کبربزدی را مذوظز دارد.
موضوعات:
فهرست آزمایشها:
 آسمبیص ًَک
 تیز طزٌای (یکسز گیزدار)
 تحقیق در قبوًن مبکسًن
 پیچص
 کمبوص ستًن
 تغییز مزکش بزش
 تغییز ضکل قبة مزبغ مستطیل
 پل مؼلق
 آسمبیص کطص
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مراجع:
 دستًرالؼمل آسمبیطگبٌ سبسٌ ي جبمذات

دانشکده مهندسی عمران

 کتبة َبی مقبيمت مصبلح ي تحلیل سبسٌ
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نام درس:
طزاحی سبسُّبی ثتٌی 2
شواره درس27-710 :

تعداد واحد2 :

هقطغ :کبرضٌبسی
پیش نیاز :طزاحی سبسُّبی ثتٌی 1

ًَع درس :تخصصی الشاهی
هن نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هدف:
در اداهِ درس «طزاحی سبسُّبی ثتي هسلح  »1ثب کذ  ،27231در ایي درس داًطجَیبى ثب
اصَل تحلیل ٍ طزاحی ستَىّبی کَتبُ ٍ ثلٌذ ،دالّب ،دیَارّبی ثزضی ٍ ،پیّب ثز اسبس ضَاثط
آییيًبهِ ثیيالوللی  ACI318M-14آضٌب هیضًَذ .داًطجَیبى در ایي درس ثب ًحَُ تحلیل ٍ
طزاحی سبختوبىّبی ثتيهسلح ثب ثکبرگیزی ًزمافشار  ٍ ETABSطزاحی دال ّب ثب ثکبرگیزی
ًزمافشار  SAFEآضٌب هیضًَذ .در صَرتیکِ سهبى کبفی ٍجَد داضتِ ثبضذ ،ضَاثط طزاحی
لزسُای اجشای ثتي هسلح ثز اسبس آییيًبهِ  ACIثِ صَرت خالصِ ارائِ هیگزدد.
هوضوعات:
 ستوىهای کوتاه
رفتبر ًْبیی ستَىّب تحت ثبر هحَری ثب خزٍج هزکشیتّبی هتفبٍت ،هٌحٌی اًذرکٌص
ستَىّب ،خوص دٍ هحَرُ ،رٍش ثبر هعکَس ثزسلز ،رٍش ثزسلز-پبرم ،جشئیبت ٍصلِ
هیلگزدّبی طَلی ستَىّب
 ستوىهای بلند
هزٍری ثز تئَری کوبًص ستَىّب ،ضزایت طَل هَثز در قبةّبی هْبرضذُ ٍ هْبرًطذُ،
تعییي ضزیت طَل هَثز ثزای ستَىّبی قبةّبی ثتي هسلح ،لٌگزّبی ثبًَیِ ،آًبلیشّبی
هزتجِ اٍل ٍ هزتجِ دٍم ،هعیبرّبی تعییي ستَى کَتبُ ٍ ثلٌذ ،رٍش ثشرگٌوبیی لٌگز ثزای
طزاحی ستَىّبی ثلٌذ
 دالها
هعزفی اًَاع سیستنّبی سقف ٍ ارائِ هعبیت ٍ هشایبی آًْب ،آًبلیش ٍ طزاحی دالّبی
یکطزفِ ،تعبریف ًَار ستًَی ٍ هیبًی در دالّبی دٍطزفِ ،آضٌبیی ثب رٍضْبی تحلیل
دالْبی دٍطزفِ ثب رٍش هستقین ٍ رٍش قبة هعبدل ٍ هحذٍدیتّبی کبرثزد آىّب،
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ثزش پبًچ ،ضَاثط هیلگزدگذاری دالّبی دٍطزفِ ،آًبلیش ٍ طزاحی دالّبی دٍ طزفِ ثب
ًزمافشارّبی الوبى هحذٍد ًظیز SAFE
 دیوارهای برشی

دانشکده مهندسی عمران

هعزفی اًَاع دیَارّبی سبسُای ،رفتبر دیَارّبی ثزضی کَتبُ ٍ ثلٌذ ،اًَاع دیَارّبی ثزضی
اس لحبظ ضکل ،ضَاثط طزاحی دیَارّبی ثزضی هستطیلی
 پیها
اًَاع پیّب ،تحلیل تٌص خبک سیز پیّبی هٌفزد ،ضَاثط طزاحی پیّبی تک ،ضَاثط
طزاحی پیّبی تزکیجی
 ضوابط لرزهای
اًَاع سیستنّبی هقبٍم در ثزاثز ثبر جبًجی ،ضَاثط قبثْبی خوطی هتَسط ٍ ٍیژُ ،ضَاثط
دیَارّبی ثزضی هتَسط ٍ ٍیژُ
هراجع:
Reinforced Concrete, Mechanics and Design, J. K. Wight and J. G.
MacGregor, 6th Edition, Pearson Education Inc., 2012.
Design of Reinforced Concrete, J. C. McCormac and J. K. Nelson, 9th Edition,
John Wiley & Sons, 2014.
Design of Concrete Structures, A. H. Nilson, D. Darwin, and C. W. Dolan,
14th Edition, McGraw Hill, 2008.
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

تئوری سبزه 2
شماره درس23-313 :

تعداد واحد2 :

مقطع :کبرشنبسی

نوع درس :تخصصی انتخببی

پیش نیاز :تئوری سبزه 1

هم نیاز- :

هدف:
هذف اصلی این درس فراگیری نحوه توزیع نیرو و محبسبه تغییر شکل در سبزههبی نبمعین
میببشذ.
موضوعات:
 تحلیل سبزههبی نبمعین به روش تغییرمکبن :روش شیب-افت
 تحلیل سبزههبی نبمعین به روش تغییرمکبن :روش پخش لنگر
 تیرهبی غیر منشوری
 تحلیل تقریبی سبزههب تحت ببرهبی ثقلی و جبنبی :روش پرتبل و طره ای
 خط تبثیر سبزه هبی نبمعین
مراجع:
Structural analysis, R. C. Hibbeler, Pearson Prentice Hall, 2014.
Elementary theory of structures, Y.-Y. Hsieh, Pearson Prentice Hall, 1995.
Elementary Structural Analysis, C. H. Norris, J. B. Wilbur, and S. Utku.
McGraw Hill, 1976.
Intermediate structural analysis, C.-K. Wang, McGraw Hill, 1982.

89






نام درس:
دیٌاهیک
شواره درس02-210 :

تعذاد واحذ3 :

هقطع :کارضٌاسی

ًَع درس :تخصصی الساهی

پیش نیاز :استاتیک

هن نیاز- :

دانشکده مهندسی عمران

هذف:
درس دیٌاهیک در اهتذاد درس استاتیک ،حالتی را هطالعِ هیکٌذ کِ ترآیٌذ ًیرٍّای ٍارد تر
جسن هخالف صفر است .تٌاترایي جسن حرکت خَاّذ داضت .هثاحث دیٌاهیک هعوَالً دٍ دستِ
اصلی دارد :سیٌواتیک کِ طی آى هطالعِ حرکت اجسام تذٍى تَجِ تِ ًیرٍی هحرک صَرت
هی گیرد ٍ سیٌتیک کِ اثر ًیرٍّا را تِ حرکت هتعاقة ایجاد ضذُ در جسن هرتثط هیسازد.
تسلط تر هثاحث دیٌاهیک اتساری قذرتوٌذ را ترای تحلیل هسائل هٌْذسی عوراى در اختیار
داًطجَیاى قرار هیدّذ.
هوضوعات:
 تاريخچه و اهویت هوضوع با تكیه بر كاربرد ديناهیك در ههنذسي
 سینواتیك ررات :حرکت هستقین الخط ،راُ حلْای تجرتی ٍ تحلیلی ،حرکت ًسثی
حرکات
ٍاتستِ ،حرکت هٌحٌی الخط
 سیستوهاي هختصات :سیستن کارتسیي ،سیستن قطثی ،سیستن  ،n-tسیستن هختصات
استَاًِ ای ٍ کرٍی
 سینتیك ررات :قاًَى دٍم ًیَتي ،هعادالت حرکت در سیستوْای هختصات هختلف ،
اًذازُ
حرکت خطی ٍ زاٍیِ ای ررات ،کار ٍ اًرشی ،قاًَى تقاء اًرشی ،اصل ضرتِ ٍ اًذازُ حرکت،
حرکت ضرتِ ای ،ترخَرد ٍ ضرتِ ،ترخَرد هرکسی ،هستقین ٍ هایل ،ترخَرد هرکسی هقیذ
 سیستن ررات :تعوین ٍ تكویل رٍاتط تحث ضذُ ترای ررُ تِ هجوَعِ ررات
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 سینواتیك اجسام صلب :اًَاع حرکت اجسام صلة ضاهل اًتقال ،چرخص حَل یک
هحَر ثاتت ،حرکت صفحِ ای ،حرکت حَل یک ًقطِ ثاتت ٍ حرکت کلی جسن صلة تا
تأکیذ تِ حرکت صفحِ ای
 حركت صفحه اي اجسام صلب :ارتثاط ًیرٍ ٍ ضتاب از دیذگاُ ًیَتي ٍ اصل داالهثر،
حرکت
صفحِ ای هقیذ ،چرخص حَل هحَری خارج از هرکس جرم ،حرکت غلططی چرخ
 روشهاي انرژي و انذازة حركت براي حركت صفحه اي اجسام صلب :اصل کار ٍ

دانشکده مهندسی عمران

اًرشی ،اصل ضرتِ ٍ اًذازُ حرکت ،ترخَرد غیر هرکسی اجسام صلة
 هقذههاي بر ارتعاشات سازه ها :ارتعاش آزاد تا ٍ تذٍى هیرایی ، SDOFارتعاش
ّارهًَیک تا ٍ تذٍى هیرایی ترای یک درجِ آزادی ،هعادالت حرکت تر هثٌای هذلْای
فیسیكی ٍ تطریح درجِ آزادی
هراجع:
Engineering Mechanics, Dynamics, James L. Meriam, L. G. Kraige & J. N.
Bolton, 9th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2018.
Dynamics of Structures, Theory and Applications to Earthquake Engineering,
Anil K. Chopra, 5th Edition, Pearson Education Limited, 2020.
Vector Mechanics for Engineers, Statics and Dynamics, Ferdinand P. Beer, E.
R. Johnston, D. F. Mazurek, P. J. Cornwell & B. P. Self, 11th Edition,
McGraw-Hill Education, 2016
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

قبثلیت اػتوبد ،ریسک ٍ تبةآٍری

شواره درس20-010 :

تعذاد واحذ3 :

هقطغ :کبرضٌبسی

ًَع درس :تخصصی اختیبری

پیش نیاز :آهبر ٍ احتوبل هٌْذسی

هن نیاز- :

هذف:
ایي درس ثِ هؼرفی هفبّین در هَضَػبت قبثلیت اػتوبد ،ریسک ٍ تبثآٍری هیپردازد.
هوضوعات:
 هقذهه و پیش زهینه
 اًگیسش
 ػذم قطؼیت
 تئَری هجوَػِّب
 تئَری احتوبل


تحلیل تصوینگیری
 درخت تصوینگیری
 تئَری ّسیٌِ هَرد اًتظبر
 هقذهِای ثر ثْیٌِ سبزی ثر هجٌبی قبثلیت اػتوبد

 هذلهای احتواالتی
 هذلْبی تَزیغ گسستِ
 هذلْبی تَزیغ پیَستِ
 استٌجبط ثیژیي
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هذلْبی تَزیغ چٌذهتغیری

 قابلیت اعتواد
 تحلیل تَاثغ
 تجذیل احتوبل
 هسبلِ قبثلیت اػتوبد پبیِ
 رٍش لٌگر دٍم هرتجِ اٍل
 رٍضْبی ًوًَِ گیری

دانشکده مهندسی عمران

 ریسک
 خطر
 زیرسبخت
 پیبهذ
 ثحراى
 هقذهِ ای ثر هٌْذسی زلسلِ
 چبرچَة تحلیل ریسک ATC-13
 چبرچَة تحلیل ریسک NIBS-FEMA

 چبرچَة تحلیل ریسک ثر هجٌبی قبثلیت اػتوبد
 تاب آوری
 تؼریف تبةآٍری
 فلسفِ ّبی طراحی
 طراحی تٌص هجبز
 طراحی ضرایت ثبر ٍ هقبٍهت
 طراحی ثر هجٌبی ػولکرد
 طراحی ثر هجٌبی تبة آٍری
 هشخصه های تاب آوری
 استَاری
 کبرداًی
 سرػت ػول
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 افسًٍگی
 کوّی سبزی استَاری ثب تحلیل ریسک
 تحلیل ثبزیبثی ثب استفبدُ از ضجیِ سبزی ػبهل ثٌیبى
 کبرداًی ثب استفبدُ از ضجکِ ثیژیي
:هراجع
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 Haldar and Mahadevan (1999), Probability, Reliability, and Statistical Methods in
Engineering Design, Wiley
 Der Kiureghian (2005), First- and Second-order Reliability Methods. Chapter 14 in
Engineering Design Reliability Handbook, Edited by Nikolaidis, Ghiocel, and
Singhal, CRC Press
 ATC (1985). Earthquake Damage Evaluation for California. ATC-13, Applied
Technology Council, Redwood City, CA
 FEMA-NIBS (2012). Earthquake Loss Estimation Methodology, HAZUS
Technical Manual. Federal Emergency Management Agency and National Institute of
Building Sciences, Washington, DC
 Cimellaro (2016), Urban Resilience for Emergency Response and Recovery.
Springer International Publishing, Switzerland

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

الوبى هحذٍد هقذهبتی
شماره درس00-000 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کبرضٌبسی

ًَع درس :تخصصی اختیبری

پیش نیاز :تئَری سبزُ I

هم نیاز- :

هدف:
ایي درس هقذهبت ٍرٍد بِ رٍشّبی الوبى هحذٍد را پَضص هیدّذ.
موضوعات:
 فصل  .۱مفاهیم المان محدود
اصل کبر هجبزی برای هسبئل هحیط ّبی پیَستِ  ،اصل حذاقل اًرشی پتبًسیل ،فرهَلبٌذی
الوبى هحذٍد براسبس تغییرضکل ،هفبّین تَابع ضکل ،الوبى هحذٍد یک بعذی ،هبتریس سختی ٍ
بردارّبی ًیرٍ برای الوبىّبی خرپبیی ٍ تیر.
 فصل  .۲المان محدود برای مسائل دو بعدی
تَابع ضکل الوبىّبی هثلثی ٍ چْبر ضلعی (خطی ٍ هرتبِ ببالتر) ،هبتریس سختی برای هسبئل
تٌص /کرًص هسطح (الوبىّبی هثلثی ٍ هستطیلی).
 فصل  .۳المان محدود برای مسائل سه بعدی
تَابع ضکل برای الوبىّبی چْبر ٍجِی ٍ ضص ٍجِی (خطی ٍ هرتبِ ببالتر) ،هبتریس سختی
برای هسبئل سِ بعذی (الوبىّبی چْبر ٍجِی ٍ ضص ٍجِی).
 فصل  .۴المانهای ایسوپارامتریک و انتگرال گیری عددی
الوبىّبی سرًذیپیتی ،الوبىّبی ایسٍپبراهتریک ٍ خویذُ ،هبتریس شاکَبیي برای الوبىّبی
ایسٍپبراهتریک ،اًتگرال گیری عذدی  ،اًتگرال گیری گبٍس.
کاربرد نرمافسارها
 فصل  .۱نرم افسار MATLAB
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هعرفی هحیط هحبسببتی ) ،(Matrix Laboratoryهعرفی ًحَُ تَلیذ اطالعبت ،تَابع
 ،MATLABرابط گرافیکی.
 فصل  .۲نرم افسار ABAQUS

هعرفی ًرمافسار برای تحلیل الوبى هحذٍد هسبئل هٌْذسی بب ابسار کبهپیَتری ،پیص پردازش یب
هذلسبزی برای ایجبد یک فبیل ٍرٍدی ،پردازش یب تحلیل الوبى هحذٍد ،پسب پردازش برای ایجبد
یک تصَیر ،اًیویطي ٍ  ...بِ عٌَاى فبیل خرٍجی.
 فصل  .۳نرم افسار TecPlot

دانشکده مهندسی عمران

هعرفی ًرم افسار تجسن برای ترسین ٍ ضبیِسبزی اًیویطي ،یک ابسار پسب پردازش.

مراجع:
 Finite Element Modeling for Stress Analysis (R.D. Cook), Wiley,
New York, 1995.
 MATLAB Software, http://www.mathworks.com/products/matlab/
 ABAQUS User's Guide and Reference Manual,
http://www.3ds.com/products-services/simulia/
 Tecplot Visualization & Analysis Tools, http://www.tecplot.com/
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نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

هحاسبات عذدی

شماره درس00-000 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کارضٌاسی

ًَع درس :تخصصی الشاهی

پیش نیاز :هباًی بزًاهِساسی

هم نیاز- :

هدف:
ایي ٍاحذ درسی بِ داًطجَیاى ضزٍرت استفادُ اس تحلیل ّای عذدی را کِ در کل هسایل
هٌْذسی عوزاى هَردًیاس است هخصَصاً در هَاردی کِ راُ حل هستقین ٍجَد ًذارد ٍ یا بِ
دست آٍردى آى هطکل است هی آهَسد.
موضوعات:
 هزٍری بز ریاضیات پایِ (فصل دٍم)
 oهفَْم فیشیکی هطتق ٍ اًتگزال
 oسزی تیلَر
 oهاتزیس ،بزدار ٍ جبز هاتزیس ّای جوع ،تفزیق ٍ ضزب هاتزیس ّا ،تزاًْادُ
کزدى ،دتزهیٌاى ٍرًک هاتزیس
 اصَل پایِ ای بزًاهِ کاهپیَتزی ( MATLABپیَست )A
 سیستن حل هعادالت خطی (فصل )4
 oرٍش ّای هٌحصز بِ فزد ٍ چٌذگاًِ ،جشئی ٍ غیزجشئی ،بذٍى حل.
 oرٍش ّای هستقین
 رٍش ّای حذفی گاٍس هبتٌی بز ردیف اصلی oرٍش ّای تکزارضًَذُ
 رٍش ّای جاکَبی رٍش گاٍس -سیذل ریطِ ّای هعادالت غیز خطی (فصل سَم)
 oرٍش جستجَی جشء بِ جشء
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 رٍش ًصف کزدىo
 رٍش رگَالفالسی ٍ سکاًتo
 رٍش ًیَتي رافسَىo
 بزاسش هٌحٌی ٍ درٍى یابی خطی
 چٌذ جولِ ای الگزاًژ ٍ ًیَتي- درٍى یابی چٌذ جولِ ایo
ِ درٍى یابی هزتبِ اٍل دٍ یا سِ درجo
ِ بزاسش هٌحٌی با تخویي تابع هزبَطo
 بزاسش حذاقل هزبعاتo
 رٍش تفاضل هتٌاّیo
 هطتق گیزی دادُ ّای پز سز ٍ صذاo
 اًتگزال گیزی عذدی.7 
 سیوپسَى ٍ هزبعات گاٍس، تزیشٍدیال، اٍیلزo
)8  رٍش حل هعادالت دیفزاًسیل هعوَلی؛ هسایل هقادیز هقذهاتی (فصل
 رٍش هستقین اٍیلزo
 رٍش اٍیلز اصالح ضذُ هبتٌی بز ًقطِ هیاًیo
)4 ،3 ،0 کَتا (رٍش درجات- رٍش راًچo
ُ رٍش پیص بیٌی کٌٌذُ اٍیلز اصالح ضذo
)9  ضاهل ضزایط هزسی (فصل: رٍش حل هعادالت دیفزاًسی هعوَلی
shooting  رٍشo
 رٍش تفاضل هتٌاّیo
:مراجع



Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with
Applications using MATLAB, Amos Gilat and Vish Subramaniam, John
Wiley, 1st Edition 2007/2008 [Most but not all topics are covered in the text]
Additional recommended books and supplementary reading:
o Applied Numerical Analysis - Using MATLAB, Laurene V. Fausett,
Prentice Hall, 1999 [Good for computer codes but not so good for
explanation].
o Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists,
Steven C. Chapra, McGraw Hill, 2nd Edition 2007/2008 [Good for
explanation but not everything is covered in this book and only a few
computer codes are given].
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 هطتق گیزی عذدی

نام درس:

دانشکده مهندسی عمران

آهبر ٍ احتوبل هٌْذسی
شماره درس20-000 :

تعداد واحد3 :

هقطع :کبرضٌبسی

ًَع درس :تخصصی الساهی

پیش نیاز :ریبضی عوَهی1

هم نیاز- :

هدف:
تورکس ایي درس ثر درک هفبّین ٍ کبرثردّبی آهبر ٍ احتوبل در هٌْذسی عوراى هیثبضذ.
داًطجَیبًی کِ ایي درس را ثِ پبیبى هیرسبًٌذ ،خَاٌّذ تَاًست:
 ثب زثبى آهبر ٍ احتوبل ارتجبط ثرقرار کٌٌذ.
 هذلّبی احتوبالتی هٌبست ثرای یک هسبلِ را ثب استفبدُ از اطالعبت هطبّذُ ضذُ ٍ
داًص سیستن فیسیکی هَرد هطبلعِ اًتخبة کٌٌذ.
 از اثسارّبی احتوبالتی ثرای اًجبم هحبسجبت هٌْذسی عوراى استفبدُ کٌٌذ.
موضوعات:
ثخص اٍل :تئَری احتوبل
 هقذهِای ثر احتوبل
 oخَاظ احتوبل
 oضیَُّبی ضوبرش :ترکیت ٍ جبیگطت
 oاحتوبل ضرطی
 oرٍیذادّبی هستقل
 oقضیِ ثیس
 تَزیعّبی گسستِ
 oهتغیرّبی تصبدفی گسستِ
 oاهیذ ریبضی
 oتَاثع تَلیذ گطتبٍر
 oتَزیع دٍجولِای
 oتَزیع ٌّذسی
 oتَزیع پَاسَى
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 تَزیعّبی پیَستِ
 oاطالعبت پیَستِ :پیطیًٌِوب ٍ صذکّب
 oهتغیرّبی تصبدفی پیَستِ
 oتَزیعّبی یکٌَاختً ،وبیی ،گبهب ،ثتب ٍ هرثع کبی
 oتَزیعّبی ًرهبل ٍ الگًرهبل
 oتَزیعّبی هقذارکراًی

تَزیعّبی دٍهتغیری


دانشکده مهندسی عمران

 oضریت ّوجستگی
 oتَزیعّبی ضرطی
 oتَزیعّبی دٍ هتغیر تصبدفی پیَستِ
 oتَزیع ًرهبل دٍهتغیری
 تَزیعّبی تَاثعی از هتغیرّبی تصبدفی
 oتَاثعی از یک هتغیر تصبدفی
 oتجذیل دٍ هتغیر تصبدفی
 oچٌذیي هتغیر تصبدفی هستقل
 oتَاثع تصبدفی هرثَط ثِ تَزیع ًرهبل
 oقضیِ حذ هرکسی
 oضجیِسبزی هًَتکبرلَ
ثخص دٍم :آهبر
 تخویي
 oتخویي ًقطِای
 oثبزُّبی اطویٌبى ثرای یک هیبًگیي
 oثبزُّبی اطویٌبى ثرای دٍ هیبًگیي
 oثبزُّبی اطویٌبى ثرای ٍاریبًسّب
 oثبزُّبی اطویٌبى ثرای ًسجتّب
 oثبزُّبی اطویٌبى ثرای صذکّب
 oاًذازُ ًوًَِ
 oرگرسیَى خطی سبدُ
 آزهَى فرض
 oآزهَى ثرای ًسجتّب
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 آزهَى ثرای یک هیبًگیيo
 آزهَى ثراثری دٍ هیبًگیيo
 آزهَى ثرای ٍاریبًسّبo
 تحلیل ٍاریبًسo
 آزهَىّبی ًیکَیی ثرازش
 آزهَى هرثع کبیo
اسویرًَف- آزهَى کَلوَگرٍفo
 رٍشّبی ثیژیي
 تخویي ثیژیيo

:مراجع





.1330 ، ًطر دالفک، ًعوتاللْی، ى،آهبر ٍ احتوبل هٌْذسی



Probability, statistics, and decision for civil engineers, J. R. Benjamin and C.
A. Cornell, Courier Corporation, 2014.
Introduction to probability and statistics for engineers and scientists. S. M.
Ross, Academic Press, 2014.
Probability, reliability, and statistical methods in engineering design, A.
Haldar and S. Mahadevan, Wiley, 1999.
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دانشکده مهندسی عمران

 احتوبل رٌّیo

پیوست
فرم تطبیق دروس

102

فرم تطبیق واحد دوره کارشناسی رشته مهندسی عمران

ردیف

نوع درس

تعداد واحد برنامه

1

عمومی

20

2

علوم پایه

27

3

تخصصی الزامی

65

4

تخصصی انتخابی

حداقل 13

5

اختیاری گزینشی

حداکثر 12

6

اختیاری آزاد

3

7

کارآموزی

0

8

مازاد

0

جمع

140

تعداد واحد گذرانده

نام و امضاء دانشجو:

نام و امضاء استاد راهنما:

نام و امضاء معاون آموزشی دانشکده:

103

تاریخ ویرایش 15 :مرداد 1399

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

 )1دروس عمومی
ردیف

سبد درس

عنوان درس

واحد درس شماره درس واحد الزم

اندیشه اسالمی 1

2

37-445

اندیشه اسالمی 2

2

37-446

انسان در اسالم

2

37-447

4

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم

2

37-448

5

اخالق اسالمی

2

37-123

فلسفه اخالق

2

37-126

آیین زندگی

2

37-127

8

عرفان عملی اسالم

2

37-128

9

انقالب اسالمی ایران

2

37-626

آشنایی با قانون اساسی ج.ا.ایران

2

37-627

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

2

37-628

12

آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس

2

37-634

13

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

2

37-618

تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2

37-620

تاریخ امامت

2

37-622

تفسیر موضوعی قرآن

2

37-489

تفسیر موضوعی نهجالبالغه

2

37-490

18

ادبیات

ادبیات فارسی

3

37-991

3

19

زبان

زبان خارجی

3

31-101

3

20

دانش خانواده وجمعیت

دانش جمعیت وخانواده

0

37-514

0

تربیت بدنی 1

1

30-001

تربیت بدنی 2

1

30-002

1
2
3

6
7

10
11

14

مبانی نظری اسالم

اخالق اسالمی

انقالب اسالمی

تاریخ و تمدن اسالمی

15
16
17

21
22

منابع اسالمی

تربیت بدنی

23

فقط دانشجویان معاف از

منطق

24

تربیت بدنی

تاریخ علم

2

جمع واحدها

امضاء دانشجو:

37-474

2

2

2

2

2

2

2

37-659
20
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امضاء استاد راهنما:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

 )2دروس علوم پایه
ردیف

عنوان درس

شماره درس واحد درس

1

ریاضی 1

22015

4

2

فیزیک 1

24001

3

3

آز فیزیک 1

24011

1

4

شیمی 1

23011

3

5

ریاضی 2

22016

4

6

مبانی برنامه سازی

40153

3

7

آمار و احتمال مهندسی

20005

3

8

معادالت دیفرانسیل

22034

3

9

محاسبات عددی

20006

3

جمع واحدها

امضاء دانشجو:

مالحظات

شماره

27
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امضاء استاد راهنما:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

 )3دروس تخصصی الزامی
ردیف

عنوان درس

شماره درس واحد درس

1

گرافیک مهندسی عمران

35201

2

2

آشنایی با مهندسی عمران

20009

0

3

نقشه برداری و عملیات

20513

2

4

استاتیک

20011

3

5

مکانیک جامدات 1

20111

3

6

مکانیک سیاالت

20615

3

7

دینامیک

20012

3

8

طراحی معماری

20323

2

9

زمین شناسی

20451

2

10

مکانیک خاک

20411

3

11

مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن

20208

3

12

تئوری سازه 1

20121

3

13

هیدرولوژی

20629

2

14

آز جامدات

20101

1

15

طراحی سازه های فوالدی 1

20221

3

16

طراحی سازه های بتنی 1

20231

3

17

هیدرولیک

20611

3

18

مهندسی راه و ترافیک

20120

3

19

آز مکانیک خاک

20401

1

20

مهندسی پی

20413

3

21

روشهای ساخت

20311

3

22

طراحی سازه های فوالدی 2

20224

2

23

طراحی سازه های بتنی 2

20017

2

24

مهندسی محیط زیست

20669

3

25

آز هیدرولیک

20601

1

26

مدیریت پروژه و ساخت

20309

3

امضاء دانشجو:
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مالحظات

شماره

ورودی های  99و بعد

امضاء استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی:

27

شماره دانشجویی:

روسازی راه و آز

20436

3

65

جمع واحدها
 )4دروس تخصصی انتخابی
ردیف

عنوان درس

شماره درس واحد درس

1

تئوری سازه 2

20013

2

2

تئوری سازه2

20122

3

3

مکانیک جامدات 2

20112

3

4

مبانی مهندسی زلزله

20164

3

5

المان محدود مقدماتی

20007

3

6

قابلیت اعتماد ،ریسک و تاب آوری

20010

3

7

طراحی کاربردی سازه و پروژه

-

4

8

مهندسی آب و فاضالب

20621

3

9

مبانی پایداری زیرساختهای شهری

20023

3

10

مهندسی حمل و نقل

20433

3

11

مهندسی سیستم

20189

3

12

اقتصاد مهندسی

20197

3

13

مبانی مدیریت ریسک

20501

3

14

طراحی روسازی بتنی

-

3

15

کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران

20350

3

16

مهندسی ژئوتکنیک کاربردی

-

3

17

سازه های نگهبان

20025

3

18

پروژه سازه های بتنی

20250

1

19

پروژه سازه های فوالدی

20240

1

20

پروژه راه

20427

1

21

بارگذاری

20209

1

22

مهندسی سواحل وبنادر

20257

3

23

خالقیت وحل مسئله درمهندسی عمران

20024

3

24

مدل سازی کیفی آبهای سطحی

-

3

25

مقدمه ای بر ژئوتکنیک لرزه ای

-

3

امضاء دانشجو:
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مالحظات

شماره

امضاء استاد راهنما:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

حداقل  13واحد

جمع واحدها
 )5دروس اختیاری گزینشی
ردیف

عنوان درس

شماره درس واحد درس

1

اجرای سازههای بتنی و فوالدی

20245

2

2

سیاست گذاری برای پایداری

-

3

3

برآورد پروژه و پیمان

20310

1

4

اختیاری ارشد مهندسی عمران

-

-

5

پروژه کارشناسی

20810

3

6

زبان تخصصی عمران

31718

2

7

مبانی اقتصاد

44714

3

8

مبانی کارآفرینی

44002

3

9

تحلیل دینامیک سیستمها

44261

3

10

انرژی و محیط زیست

46380

3

11

مقدمه ای بر یادگیری ماشین

25737

3

12

آنالیز رگرسیون

22615

3

13

فرایندهای تصادفی

22635

4

14

ریاضی مهندسی

25735

3

15

ریاضی مهندسی

22035

3

16

ساختمان داده

22822

4

17

آنالیز برداری و تانسوری

22319

4

18

آشنایی با آنالیز 1

22321

4

19

آنالیز ریاضی 1

22325

4

20

معادالت دیفرانسیل 2

22376

4

21

نظریه بازی ها

40456

3

22

یادگیری ماشین

40717

3

23

برنامه سازی پیشرفته

40244

3

24

شبیه سازی کامپیوتری

40634

3

25

مواد مرکب

28218

3

امضاء دانشجو:
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مالحظات

شماره

امضاء استاد راهنما:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

26

انتقال حرارت 1

28113

3

27

آلودگی محیط زیست

28177

3

ادامه  )5دروس اختیاری گزینشی
ردیف

عنوان درس

شماره درس واحد درس

28

ترمودینامیک 1

28161

3

29

علم مواد

28861

3

30

خواص مکانیکی مواد

27024

3

31

بلورشناسی و تفرق وآز

27016

3

32

شیمی فیزیک مواد

27018

3

33

تصفیه آب و فاضالب

26895

2

34

مقدمه ای بر روش های نانومحاسباتی پایه

48011

3

35

فیزیک 2

24012

3

36

ریاضی فیزیک 1

24178

3

37

آزشیمی عمومی 1

23001

1

38

شیمی عمومی 2

23012

3

39

کارگاه عمومی

33018

1

جمع واحدها

امضاء دانشجو:

مالحظات

شماره

حداکثر  12واحد
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امضاء استاد راهنما:

