
  )1395ویرایش شهریور ( طرح درس اصول مهندسی سد

  مدرس مشخصاتـ 1

 
 علی قنبري، استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی

  

  

  درس مشخصاتـ 2

 
  اصول مهندس سد :درس عنوان

  کارشناسی مهندسی عمران: مقطع

  واحد نظري 2: تعدادواحد

  اختیاري: درس نوع

  کارشناسی مهندسی عمران و مقاومت مصالح مکانیک خاكدروس مبانی : آنچه باید دانشجویان این درس از پیش بدانند

  

 3- برنامه درسی جلسات

 شماره جلسه عنوان مطلب مرجع

 1 آشنایی با سدسازي فصل اول

 2 مطالعات پایه در طرح سدها فصل دوم و سوم کتاب

 3 پخش فیلم از سدهاي موجود و اسالید 

کتاب چهارمفصل  سدها طراحی هندسه   4 

کتاب پنجمفصل  براي ساخت سدها مصالح   5 

کتاب ششمفصل  آفرین در طرح سدهامشکل خاکهاي    6 

 7 امتحان میانترم 

کتاب هفتمفصل   8 طراحی سیستم آببندي 

آببنديزار طراحی تمرین نرم اف Seep/wنرم افزار   9 

کتاب هشتمفصل  و سنگچین زهکشو فیلتر طراحی    10 

کتاب نهمفصل   11 طراحی سدهاي بتنی وزنی 

کتاب دهمفصل   12 تحلیل پایداري سدهاي خاکی 

تحلیل پایداريتمرین نرم افزار  Slope/wنرم افزار   13 

کتاب یازدهمفصل  کرنش سدهاي خاکی-تحلیل تنش   14 

کتاب دوازدهمفصل   15 طرح سد در برابر زلزله 

 

  انتشارات دانشگاه خوارزمی ،علی قنبرينوشته  ،کتاب اصول مهندسی سد: کتاب اصلی :منابع درسی -4

   :نحوه ارزشیابی -5



  نمره 2حداکثر : فعالیت در کالس

  :لطفا تمرینها را به آدرس زیر ایمل کنید( نمره 2: حل تکلیف 

Ghanbari.homework.dam@gmail.com 

  نمره  8تا  6: امتحان میانترم

  نمره 10: امتحان آخر ترم



  )1395ویرایش شهریور ( سازه و  اندرکنش خاكطرح درس 

  مدرس مشخصاتـ 1

 
 علی قنبري، استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی

  

  

  درس مشخصاتـ 2

 
  اندرکنش خاك و سازه :درس عنوان

  مهندسی عمرانارشد و دکتري کارشناسی : مقطع

  واحد نظري 3: تعدادواحد

  اختیاري: درس نوع

  دینامیک خاك، دینامیک سازه، تحلیل سازه: پیش بدانندآنچه باید دانشجویان این درس از 

  

 3- برنامه درسی جلسات

حتوضی  شماره جلسه عنوان مطلب 

 1 سازه و خاك اندرکنش در پایه مفاهیم 

 سازه و خاك اندرکنش تحلیل جایگاه 

 ها نامه آیین در

2 

 دینامیک در پایه مفاهیم بر مروري ارائه سري اول دانشجویان

 ها سازه

3 

 فرکانس محاسبه روشهاي بر مروري 

 آزاد ارتعاش

4 

 سازه لرزهاي تحلیل در ساختگاه اثر 

 ها

5 

دانشجویان دومارائه سري   و خاك اندرکنش تحلیل مستقیم روش 

 سازه

6 

 7 معادل میراگر و فنر روش 

 8 میانترمامتحان  

دانشجویان سومارائه سري   سازي شبیه براي تحلیلی مدلهاي 

 پی ارتعاش

9 

 روش به سازه و خاك اندرکنش تحلیل 

 زیرسازه

10 

 11 سازه - شمع – خاك اندرکنش 

 چهارم ارائه سري 

 دانشجویان

 12 زیرزمینی هاي سازه لرزهاي تحلیل

 13 ها پل اي لرزه تحلیل در پایه مفاهیم 

 14  حائل دیوارهاي لرزهاي تحلیل 



 15 سیال سازه خاك اندرکنش 

 

   و شیماسادات حسینی ، نوشته علی قنبرياندرکنش خاك و سازهکتاب : کتاب اصلی :منابع درسی -4

   :نحوه ارزشیابی -5

  نمره 2حداکثر : پروژه تحقیقاتی

  :لطفا تمرینها را به آدرس زیر ایمل کنید(نمره  2: حل تکلیف 

Ghanbari.homework.SSI@gmail.com 

  نمره  8 : امتحان میانترم

  نمره 8: ترمامتحان آخر 


