
  فرم طرح درس دوره
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  

  مکانیک خاك:  نام درس 
  :تاریخ برگزاري   :طول دوره 

  دانشکده بهداشت:محل برگزاري   2:تعداد واحد 
  مقاومت مصالح :پیش نیاز   مهندس حسن صفري:گروه مدرسین 

  :منابع   ناپیوسته بهداشت محیطکارشناسی :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
  

  آشنایی با اصول اساسی، نظریه ها و بررسی رفتارهاي فیزیکی و مکانیکی خاك: ف کلیاهدا

 : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند دانشجویان پس از طی دوره باید: اهداف اختصاصی  - 1

  آشنایی با خاك و مفاهیم کاربردي آن .1

 طبقه بندي خاك ها و بکارگیري آنها در طرحهاي مهندسیآشنایی با  .2

 استفاده از منحنی ها و دانه بندي و استنتاج پارامترها  .3

 تعیین روابط حجمی و وزنی بلوك خاك .4

 آشنایی با مفاهیم حرکت آب در خاك .5

 هاي وارد بر خاك خاك، خاصیت موئینگی خاك و تاثیر آن بر تنش هاي وارد بر تنش تعیین .6

  ها  شنایی با مفاهیم پایداري شیروانیآ .7

  درس فهرست محتوا و ترتیب ارائه
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخردیف
1  23/6/95  14-

  و کاربرد مکانیک خاك در مهندسی مکانیک خاك تاریخچه  16
  مهندس حسن صفري

تعریف مفاهیم مربوط به خاك،تنش،برش،خزش،تراز آب زیرزمینی،     30/6/95  2
  چرخه سنگ و منشا خاك،کانی هاي خاك هوازدگی،

  

خاك،مکانیکی و هیدرومتري و ترسیم منحنی نمودار روشهاي دانه بندي     6/7/95  3
ندازه موثر، ضریب یکنواختی و ضریب دانه دانه بندي و تعیین مقادیر ا

  خاك هابندی

  

تعیین روابط حجمی و وزنی بلوك خاك،نسبت تخلخل،درجه ي     13/7/95  4
  پوکی،درجه ي اشباع،درصد رطوبت،چگالی دانه ها 

  

    روابط حجمی و وزنی بلوك خاكتعیین ادامه     20/7/95  5
ترسیم منحنی جریانو  -حدود اتربرگتعیین تعریف مفاهیم پالستیسیته خاك و    27/7/95  6

حد  -(PL)حد خمیري آزمایش تعیین  -،  LL)حد روانی(تعیین حد مایع
 تعیین عدد اکتیویته خاك –(SL)انقباض 

  

آزمایشگاهی و روش انجام حضور در آزمایشگاه و آشنایی با تجهیزات     4/8/95  7
  آزمایش ها و انجام  آزمایش دانه بندي

  

   شناسایی خاك ها و طبقه بندي خاك بروش یونیفاید و آشتو    11/8/95  8
   ادامه ي شناسایی خاك ها و طبقه بندي خاك بروش یونیفاید و آشتو    18/8/95  9



    امتحان میان ترم    25/8/95  10
تعاریف،جریان یکنواخت،جریان ماندگار،جریان حرکت آب در خاك،     2/9/95  11

غیریکنواخت، قانون پاسکال، قانون دارسی،نفوذپذیري،تعیین ضریب 
نفوذپذیري،معادله برنولی،گرادیان هیدرولیکی،شبکه جریان،رسم شبکه 

  جریان

  

    ادامه درس حرکت آب در خاك    9/9/95  12
    اولیه و ثانویه،،تحکیم )آنی(نشست االستیک نشست خاکها،    16/9/95  13
کولمب،اصطکاك بین ذرات،برش  -مقاومت برشی خاك، معیار مور    23/9/95  14

  مستقیم،آزمایش سه محوره و آزمایش تک محوره،
  

تراکم با  – 2تراکم غلتکی  - 1، روشهاي تراکم خاك، اهداف تراکمتراکم خاکها،    30/9/95  15
تراکم با  -5تراکم ارتعاشی  -4تراکم انفجاري  -3) تزریق ( تعویض بافت خاك 

 تراکم دینامیکی  -6پایین آوردن سطح آب 

، تعیین درصد تراکم در آزمایشگاه،آزمایشهاي آشتو، اصول حاکم بر تراکم 
 تعیین دانسیته در کارگاه  رطوبت اپتیمم و 

  

  

خاك، خاصیت موئینگی خاك و تاثیر آن بر تنش،تنش  هاي وارد بر تنش    7/10/95  16
  موثر،تنش کل،بارگذاري و تاثیر آن بر تنش،فشر آب حفره اي

  

پایداري شیروانی ها، شیروانی هاي طبیعی،شیروانی هاي ناشی از     14/10/95  17
خاکبرداري،شیروانی هاي ناشی از خاکریزي،مکانیزم ناپایداري در 

لغزش در شیروانی ها، روش بدست آوردن شیروانی ها،تعیین سطح 
  نیروي برشی و تعیین ضریب اطمینان بروش قطعات

  

  
  :روش تدریس  

  سمعی وبصري ونیز بکارگیري امکانات نرم افزاري در ارائه درس  
  :سیاست ها و قوانین کالس 

  : ایف و تکالیف دانشجوظو
  یک کار ساده تحقیقی در ارتباط با یکی از موضوعات درسدر مواردي انجام  -حل تمرین هاي در نظرگرفته شده است

  
  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

  .کار شده میباشد ومطالب درسی ها،کتاب درس،بحث باز،براساس جزوه/کتاب صورت به تکالیف تمام

  پاسخ هاي موردي در کالس پرسش و •
 تعدادي یا مساله/یک سوال قبلی اطالع بدون ،تمرین حل یا درس کالس جلسات از تعدادي در ترم، طولدر  :کوئیز •

 ناگهانی، امتحانات نمرات جمع از .میدهند و تحویل کرده حل معینی زمان مدت در آنرا دانشجویان شده، مطرح تست
  .شود می محاسبه نمره این

 .برگزارمیشود کالس درس در مختلف ازموضوعات اساسی درك و آشنایی براي شده طراحی آزمون یادو یک •
 عذري هیچ و باشند کامل داشته علمی آمادگی گذشته مطالب از امتحان یک برگزاري براي جلسه هر در باید دانشجویان •

 .شد نخواهد قبول مورد
 را امتحان زمان تا شده درس تدریس همه و میشود برگزار دانشگاه توسط شده تعیین درهفته امتحان : ترم میان آزمون •

 .نمیباشد تغییر قابل و میشود تعیین ترمدرابتداي  دانشجویان هماهنگی با ترم میان تاریخ.میدهد پوشش
 .دهد می پوشش را مواد تمام نهایی امتحان : ترم پایان آزمون •

 



  درصد ارزشیابی
 

 ٪۵ : تکلیف •
 ٪۵ : کوئیز •
 ٪۵ : کالسی فعالیت و حضوروغیاب •
 ٪٢۵ : میانترم •
 ٪۶٠: پایانترم •
  جزوه از هفتادوپنجدرصدسؤاالت .میباشد استاد توسط تغییر قابل مورد برحسب نمرات درصد باشیدکه داشته توجه •
 .میباشد متفرقهي ازکتابها سؤاالت درصد وپنج بیست •

  
  :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم 

  
  

  منابع مطالعه 
  :منابع اصلی 

 مکانیک خاك  تالیف دکتر حسن رحیمی -1

 مکانیک خاك تالیف دکتر شفاعی  -2

 مکانیک خاك تالیف دکتر بهنیا  -3

 منابع اینترنتی  -4

 جزوات درسی جمع آوري شده  -5

 .باشد شده معرفی ومنابع کتاب براي جایگزینی تواند نمی هرگزجزوه •
 در کالس که درکالس شده ستدری درس یا اسالیدها که این خاطر به وجود بااین .است شده معرفی منابع درس، این مرجع •

 بهرا شده تدریس درس یا اسالیدها این هرگز نباید دانشجویان گیرد، قرارمی استفاده مورد آموزشی کمک ابزار عنوان به درس
  .شود می توصیه آنها به کتاب اکیدا مطالعه و کنند فرض درس این منبع عنوان

  
  :منابع براي مطالعه بیشتر 

 ---  
 


