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 ٔـخلبر وّي سؿشٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي- 1

وبسؿٙبػي اسؿذ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي : ٘بْ سؿشٝ 

سشثيز ٔشخللبٖ ٔٛسد ٘يبص ٔشاوض فّٕي ٚ دا٘ـٍبٞي ٚ ٕٞچٙيٗ ٔشخللبٖ ٔٛسد ٘يبص دس دشٚطٜ : ٞذف سبػيغ سؿشٝ 

. ٞبي ٔشسجظ ثب احذاص ػذ، سُٛ٘، ػبدٜ ٚ ساٜ آٞٗ، خغٛط ٘فز ٚ ٌبص، صٔيٗ ِغضؽ ٚ ٔىبٖ يبثي ٔشاوض دفٗ صثبِٝ

: إٞيز سؿشٝ- 2

ثب سٛػٝ ثٝ سٚ٘ذ سٚص افضٖٚ وـٛس دس ٔؼبئُ فٕشا٘ي ٚ صيشثٙبئي ٘ؾيش ػذػبصي ،سُٛ٘ ػبصي ،ػبدٜ ٞب ،خغٛط سيّي ٚ  

 ٔٛسد ٘ؾش دس ايٗ ساػشب ٌبْ ثشٔي داسد وٝ فبسك اِشحليالٖ سؿشٝ ٔزوٛس ثشٛا٘ذ ثٝ ٘ٛفي سؿشٝػبصٜ ٞبيي اص ايٗ دػز، 

اص آ٘ؼبئيىٝ ثخؾ لبثُ سٛػٟي اص . دس ايٗ دشٚطٜ ٞب ٔـبسوز ٕ٘ٛدٜ ٚ اص ٘مغٝ ٘ؾش فّٕي ٚ اػشائي ٔفيذ ٚالـ ٌشد٘ذ

دشٚطٜ ٞبي فٕشا٘ي ٘يبص ثٝ ٔغبِقبر اِٚيٝ اص ػٙجٝ أىبٖ دزيشي ػبخشٍبٜ ٔٛسد ٘ؾش داسد ايٗ ثخؾ اص ٔغبِقبر ثغٛس 

ٕٞچٙيٗ ٔؼبئُ ٔغشح ؿذٜ دس حيٗ اػشا ٘يض ثٝ . فٕذٜ ثٝ فٟذٜ ٔشخللبٖ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٚ طئٛسىٙيه ٔي ثبؿذ

  .٘ٛفي ٘يبص ثٝ ايٗ سخلق سا اِضاْ ٔي ٕ٘بيذ

 :ٟٔبسر دا٘ؾ آٔٛخشٍبٖ سؿشٝ -3

.... ػبدٜ ٚ, سُٛ٘ , ا٘ؼبْ ٔغبِقبر صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔشثٛط ثٝ ػبخشٍبٜ ٞبي ػذ - اِف 

ٔغبِقبر دس صٔيٙٝ ٔىب٘يه خبن  - ة 

ٔغبِقبر دس صٔيٙٝ ٔىب٘يه ػًٙ - ع 

 

 :ثش٘بٔٝ دسٚع وبسؿٙبػي اسؿذ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي- 4

 دا٘ـؼٛيبٖ ّٔضْ ثٝ ٌزسا٘ذٖ . ٚاحذ ثٝ ؿشح ػذَٚ ٞبي صيش ٔي ٌزسا٘ٙذ28دا٘ـؼٛيبٖ ثشاي دسيبفز ٔذسن ايٗ سؿشٝ  

دا٘ـؼٛيبٖ آٔٛصؽ ٔحٛس . ٞؼشٙذ (اخشيبسي) 3 ٚاحذ اص دسٚع ػذَٚ ؿٕبسٜ 6ٚ  (اكّي) 2سٕبْ دسٚع ػذَٚ ؿٕبسٜ 

 .  ٚاحذ اص دسٚع اخشيبسي سا ثب ٘ؾش ٌشٜٚ اخز ٕ٘بيٙذ2 ٚ 2 ٚ ػٕيٙبس 1 ٚاحذ دبيبٖ ٘بٔٝ ثبيذ دسٚع ػٕيٙبس 6ثؼبي 

 دسع اص ػبيش سؿشٝ ٞب ٚ 2ٕٞچٙيٗ دا٘ـؼٛ ٔي سٛا٘ذ ثب ٘ؾش اػشبد سإٞٙب ٚ سبييذ وٕيشٝ سحليالر سىٕيّي ٌشٜٚ سب 

. ٌشايؾ ٞبي ٔشسجظ ٔٛػٛد دس دا٘ـٍبٜ ثٝ فٙٛاٖ دسٚع اخشيبسي اخز ٕ٘بيذ

دسكٛسسي وٝ دزيشفشٝ ؿذٌبٖ ٔمغـ وبسؿٙبػي اسؿذ داساي ٔذسن وبسؿٙبػي غيش ٔشسجظ ثبؿٙذ الصْ اػز ثب ٘ؾش 

 . ٚاحذ دسػي ػجشا٘ي اص ٔمغـ وبسؿٙبػي سا اخز ٕ٘بيٙذ12-8ؿٛساي سحليالر سىٕيّي ٌشٜٚ ثيٗ 
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سقذاد ٚاحذ ٘ٛؿ دسع  

 16 سخللي اكّي

 6اخشيبسي 

 6دبيبٖ ٘بٔٝ 

 

 

 

 

 

  دسٚع وبسؿٙبػي اسؿذ سؿشٝ ٟٔٙذػي صٔيٗ ؿٙبػي

 دريض تکميلي- 1ػذَٚ 

 دسٚع سىٕيّي

   ٔالحؾبر    ٘ٛؿ دسع سقذاد ٚاحذ   ٘بْ دسع سسديف

  ٘ؾشي  3 اػشبسيه ٚ ٔمبٚٔز ٔلبِح 1

 

 

 دريض اصلي تخصصي – 2ػذَٚ 

 دسٚع اكّي

 ٔالحؾبر ٘ٛؿ دسع سقذاد ٚاحذ ٘بْ دسع سديف

  ٘ؾشي 2 1صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ  1

  فّٕي - ٘ؾشي 3+1 ٔىب٘يه خبن ديـشفشٝ  2

  ٘ؾشي 3 ٟٔٙذػي دي 3

  فّٕي - ٘ؾشي 3+1 ٔىب٘يه ػًٙ  4

  ٘ؾشي 3 2صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ  5

  فّٕي 6 دبيبٖ ٘بٔٝ 6

   16+6 ػٕـ ٚاحذ 
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 دريض اختياري – 3ػذَٚ 

 دسٚع اخشيبسي
 ٔالحؾبر ٘ٛؿ دسع سقذاد ٚاحذ ٘بْ دسع سديف

دٚس ػٙؼي دس صٔيٗ ؿٙبػي ػبخشٕب٘ي ٚ صٔيٗ ؿٙبػي  1

 ٟٔٙذػي

  ٘ؾشي 2

  ٘ؾشي 2 طئٛفيضيه وبسثشدي ٟٔٙذػي 2

  ٘ؾشي 2 ٞيذسِٚٛطي وبسثشدي 3

  فّٕي- ٘ؾشي  1+1 اػشاي دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي 4

  ٘ؾشي 2 دس صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔجبحض ٚيظٜ 5

  ٘ؾشي 2 ػبيضٔٛسىشٛ٘يه 6

  ٘ؾشي 2 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔحيظ صيؼز 7

  ٘ؾشي 2 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي وبسػز 8

 ٘ؾشي  2 1ػٕيٙبس  9

 ٘ؾشي  2 2ػٕيٙبس  10
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 صفحٍ                  عىًان درض
 

 7اػشبسيه ٚ ٔمبٚٔز ٔلبِح          - 1

 9         1صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ - 2

  11ٔىب٘يه خبن ديـشفشٝ          - 3

 13ٟٔٙذػي دي           - 4

ٔىب٘يه ػًٙ          - 5

 15 

 17         2صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ - 6

  19دٚسػٙؼي دس صٔيٗ ؿٙبػي ػبخشٕب٘ي ٚ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي      - 7

 21طئٛفيضيه وبسثشدي ٟٔٙذػي         - 8

ٞيذسٚطئِٛٛطي وبسثشدي         - 9

 23 

  25اػشاي دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي         - 10

  27ٔجبحض ٚيظٜ دس صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي        - 11

 28ِشصٜ صٔيٗ ػبخز          - 12

  30صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٚ ٔحيظ صيؼز        - 13

 32صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي وبسػز         - 14

  34           1ػٕيٙبس - 15

 35           2ػٕيٙبس - 16
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 استاتيک يمقايمت مصالح
Static and Strength of Materials 

 

 _: سقذاد ٚاحذ فّٕي

   +: حُ سٕشيٗ

  3: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

سىٕيّي  : ٘ٛؿ دسع       _ : ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

ثشسػي ؿشايظ سقبدَ اػؼبْ كّت ػبوٗ سحز اطش ٘يشٚٞبي ٚاسدٜ ثٝ آٖ ٚ ثشسػي سفشبس ٔٛاد سحز اطش ٘يشٚٞبي داخّي 

 ٚسحّيُ سغييشؿىّٟب ٚسٙؾ ٞبي ٘بؿي اص آٟ٘ب 

 

 : سئٛع ٔغبِت 

ٔمذٔٝ ، ٔفبٞيٓ ٚ اكَٛ ثٙيبدي، ػيؼشٕٟبي يىبٞب، سٚؽ حُ ٔؼئّٝ، دلز فذدي - 1

اػشبسيه رسٜ ٞب، ٘يشٚٞبي ٚالـ دس ػغح، ٘يشٚي ٚاسد ثش يه رسٜ، ثشآيٙذ دٚ ٘يشٚ، ثشداسٞب، ػٕـ ثشداسٞب، ثشآيٙذ - 2

چٙذ ٘يشٚي ٕٞشع، سؼضيٝ يه ٘يشٚ ثٝ ِٔٛفٝ ٞبي آٖ، ِٔٛفٝ ٞبي ٘يشٚ دس ٔخشلبر لبئٓ، ثشداسٞبي يىٝ، ثٝ ٞٓ 

 آٟ٘ب ، سقبدَ يه رسٜ، لبٖ٘ٛ اَٚ ٘يٛسٗ دسثبسٜ حشوز، ٔؼئّٝ x ٚ yافضٚدٖ ٘يشٚٞب اص عشيك ػٕـ ثؼشٗ ِٔٛفٝ ٞبي 

 ٞبي ٔشثٛط ثٝ سقبدَ يه رسٜ، ٕ٘ٛداسٞبي ػؼٓ آصاد

ٔمذٔٝ، ٘يشٚٞبي خبسػي ٚ ٘يشٚٞبي داخّي، اكُ لبثّيز ا٘شمبَ ٘يشٚٞبي : اػؼبْ كّت، ػيؼشٓ ٘يشٚٞبي ٔشقبدَ - 3

ٔقبدَ، ضشة ثشداسي دٚ ثشداس، حبكّضشة ثشداسي ثش حؼت ِٔٛفٝ ٞبي لبئٓ، ٌـشبٚس يه ٘يشٚ حَٛ يه ٘مغٝ، 

 ٚ يه وٛدُ، سجذيُ ػيؼشٓ oِٔٛفٝ ٞبي لبئٓ ٌـشبٚس يه ٘يشٚ، سؼضيٝ يه ٘يشٚي ٔقيٗ ثٝ يه ٘يشٚ دس ٘مغٝ 

 ٘يشٚٞب ثٝ يه ٘يشٚ ٚ يه وٛدُ، ػيؼشٓ ٘يشٚٞبي ٔقبدَ

سقبدَ اػؼبْ كّت، ٔمذٔٝ، ٕ٘ٛداس ػؼٓ آصاد، فىغ اِقّٕٟب دس سىيٝ ٌبٟٞب ٚ اسلبِٟبي ػبصٜ اي دٚ ثقذي، - 4

 سقبدَ يه ػؼٓ كّت دس دٚ ثقذ، فىغ اِقّٕٟبي ٘بٔقيٗ اص ِحبػ اػشبسيىي ليذٞبي ٘بلق

ٔشوض ٌشا٘ي ػؼٓ دٚ ثقذي، ٔشوضٞبي ٞٙذػي ػغٛح : ٘يشٚٞبي ٌؼششدٜ، ٔشوضٞبي ٞٙذػي ٚ ٔشوضٞبي ٌشا٘ي- 5

ٚ خغٛط، ٌـشبٚس اَٚ ػغٛح ٚ خغٛط، سقييٗ ٔشوضٞبي ٞٙذػي ثٝ سٚؽ ا٘شٍشاَ ٌيشي، ثبسٞبي ٌؼششدٜ سٚي 

 سيشٞب

٘يشٚٞب دس سيشٞب، ٔمذٔٝ، ٘يشٚٞبي داخّي دس فضٛٞب، سيشٞب ا٘ٛاؿ ٔخشّف ثبسٌزاسي، ثشؽ ٚ ٌـشبٚس خٕـي دس - 6

  ثشؽ ٚ ٌـشبٚس خٕـيسيش، ٕ٘ٛداسٞبي ثشؽ ٚ ٌـشبٚس خٕـي، سٚاثظ ٔيبٖ ثبس 
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٘يشٚٞبي ٌؼششدٜ، ٌـشبٚسٞبي ِخشي، ٌـشبٚسٞبي ِخشي ػغٛح، ٌـشبٚس دْٚ يب ٌـشبٚس ِخشي يه ػغح، - 7

لضيٝ ٔحٛسٞبي ٔٛاصي، ٌـشبٚسٞبي ِخشي ٔشوت 

ٔفْٟٛ سٙؾ، ٘يشٚ ٚسٙؾ، ثبسٌزاسي ٔحٛسي، سٙؾ فٕٛدي، سٙؾ ثشؿي، سٙؾ سىيٝ ٌبٞي دس اسلبِٟب، وبسثشد  -8

سٙؾ دس  سحّيُ ػبصٜ ٞبي ػبدٜ، سٙؾ ٚاسد ؿذٜ ثش سٚي كفحٝ ٔبيُ سحز ثبس ٔحٛسي، سٙؾ دس ؿشايظ 

ثبسٌزاسي فٕٛٔي، ِٔٛفٝ ٞبي سٙؾ، سٙؾ ٟ٘بئي ٚ سٙؾ ٔؼبص ثبضشيت اعٕيٙبٖ 

سٙؾ ٚوش٘ؾ، وش٘ؾ فٕٛدي سحز ثبس ٔحٛسي، ٕ٘ٛداس سٙؾ،وش٘ؾ، سٙؾ حميمي ٚوش٘ؾ حميمي ، لبٖ٘ٛ - 9

ٞٛن، ٔذَٚ وـؼب٘ي، سفشبس وـؼبٖ ٔبدٜ دس ثشاثش سفشبس ٔٛٔؼبٖ آٖ، سغييش ؿىُ فضٛٞب دس ثبسٌزاسي 

ٔحٛسي،ٔؼئّٝ ٞبئي وٝ اص ٘ؾش ايؼشبئي ٘بٔقيٗ ا٘ذ، ٘ؼجز دٛاػٖٛ، ثبسٌزاسي چٙذ ٔحٛسي، سقٕيٓ لبٖ٘ٛ ٞٛن، 

ا٘جؼبط حؼٕي، ٔذَٚ حؼٕي، وش٘ؾ ثشؿي، ثحض ثيـشش دسثبسٜ سغييش ؿىّٟبي سحز ثبسٌزاسي ٔحٛسي، ساثغٝ 

  ، سٛصيـ سٙؾ ٚوش٘ؾ سحز ثبسٌزاسي ٔحٛسي، اكُ ػٗ ٚ٘بٖ، سٕشوض سٙؾGٚ ט، Eٔيبٖ 

خٕؾ خبِق، فضٛٞبي ٔٙـٛسي دس خٕؾ خبِق، ثحض ٔمذٔبسي سٙـٟب دس خٕؾ خبِق، سغييش ؿىُ - 10

فضٛٔشمبسٖ دس خٕؾ خبِق، سٙـٟب ٚسغييش ؿىّٟب دس ٘بحيٝ وـؼبٖ، خٕؾ فضٛٞبيي وٝ اص چٙذ ٔبدٜ ػبخشٝ ؿذٜ 

ا٘ذ، سٕشوض سٙؾ، ثبسٌزاسي ٔحٛسي خبسع اص ٔشوض دس كفحٝ سمبسٖ 

 ثبسٌزاسي فشضي دس فضٛٞبي ٔٙـٛسي، فشم اػبػي دسثبسٜ سٛصيـ سٙـٟبي فٕٛدي، ثبسٌزاسي فشضي،- 11

 دس سيشٞبي ٔشذاَٚ  txy دسسيش، سٙـٟبي ثشؿي txyسقييٗ ثشؿي دس كفحٝ افمي، سقييٗ سٙـٟبي ثشؿي 

  

 :سٚؽ اسصيبثي  

  
دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ   اسصؿيبثي ٔؼشٕش

_  +  + _ 

 

 _: ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 

. ، اػشبسيه، سشػٕٝ ٚاحذيبٖ، ٘ـش فّْٛ دا٘ـٍبٞي1378ثي يش ٚ ػب٘ؼشٖٛ، - 1

. ٘ـشفّْٛ دا٘ـٍبٞي،  سشػٕٝ ٚاحذيبٖ، ٔمبٚٔز ٔلبِح،1378 ،ثي يش ٚ ػب٘ؼشٖٛ- 2
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 1زميه شىاسي مُىذسي پيشرفتٍ  

Advanced Engineering Geology I 

 

 -: سقذاد ٚاحذ فّٕي

 -: حُ سٕشيٗ

 2: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اكّي: ٘ٛؿ دسع     - :ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

ثشسػي خلٛكيبر ٟٔٙذػي خبوٟب ٚ ػٍٟٙب ٚ ٕٞچٙيٗ فشايٙذٞبي ٔخشّف صٔيٗ ؿٙبػي سبطيشٌزاس ثش اثٙيٝ ٞب ٚ دشٚطٜ 

  .ٞبي ٟٔٙذػي

 

 : سئٛع ٔغبِت 

اسسجبط ثيٗ صٔيٗ ؿٙبػي ٚ ٟٔٙذػي ػبخشٕبٖ، ٔغبِقبر ٔشثٛط ثٝ ٔشحّٝ ؿٙبػبئي ٚ ٔمذٔبسي، ٔغبِقبر ٔشثٛط ثٝ - 1

 . ٔشحّٝ سفليّي، ٔغبِقبر ٔشثٛط ثٝ ٔشحّٝ اػشائي ٚ ثقذ اص ػبخشٕبٖ

 ٟٔٙذػي خبوٟب، خلٛكيبر ٟٔٙذػي  خٛافخبن ٚ ػًٙ، )ٔشٚسي ثش خلٛكيبر فٙي ٔٛاد ٔشـىّٝ صٔيٗ - 2

وب٘يٟب، 

٘مؾ خبوٟبي ٔخشّف دس ٔؼبئُ ٟٔٙذػي، فشػبيؾ خبوٟب سٛػظ آة ٚ ثبد ٚ سٚؿٟبي وٙششَ فشػبيؾ ػٛاحُ -3

 سٚدخب٘ٝ ٞب ٚ دسيبٞب ، وٙششَ فشػبيؾ ٞبي ثبدي ، 

 .ٔغبِقبر ٔشثٛط ثٝ احذاص ػبدٜ ٚ ػبصٜ ٞب دس ٔٙبعك وٛيشي- 4

حفش سشا٘ـٝ ٚ چبِٟبي ؿٙبػبئي، حفش : ا٘ؼبْ ٔغبِقبر اوشـبفي ٚ ؿٙبػبئي ػبخشٍبٜ ٞب دس دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي- 5

ٌٕب٘ٝ ٞبي اوشـبفي، اسصيبثي ٘شبيغ حبكّٝ اص فّٕيبر اوشـبفي، ثشسػي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي خبن ٚ ػًٙ، سٟيٝ ٔمبعـ ٚ ٘مـٝ 

. ٞبي صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي اص ٘شبيغ فّٕيبر اوشـبفي ٚ ؿٙبػبئي

ثشسػي دبيذاسي ؿيجٟبي عجيقي، سأطيشار ٘بدبيذاسي ٞب ثش اثٙيٝ ٞبي فٙي، فٛأُ ٔٛطش دس ايؼبد حشوز سٛدٜ ٞبي - 6

صٔيٗ، سدٜ ثٙذي حشوز ؿيجٟب، حشوز ؿيجٟب دس سػٛثبر ػغحي، ِغض٘ذٌي صٔيٗ دس دأٙٝ ٞبي خبوي ٚ ػٍٙي، 

صٔيٗ ِغضؽ ٞب، فشٚ٘ـؼز ٚ ػشيبٖ ، سٚؿٟبي اسصيبثي صٔيٗ ِغضؽ ٞب، آ٘بِيض دبيذاسي دأٙٝ ٞب، سٚؿٟبي دبيذاسي 

 .ػبصي ٚ سظجيز ؿيجٟبي عجيقي

اكَٛ سٟيٝ ٘مـٝ ٞبي صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي - 7
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 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ   اسصؿيبثي ٔؼشٕش

 -  +  -  -

 

 -: ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 

. ا٘شـبسار ػٟبد دا٘ـٍبٞي، دا٘ـٍبٜ اكفٟبٖ: ، ٔجب٘ي صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي1383، .ٖ.ٚ أبٔي، ع. لبضي فشد، ا- 1

 .ا٘شـبسار دا٘ـٍبٜ سٟشاٖ: ، صٔيٗ ؿٙبػي ثشاي ٟٔٙذػي1371ٗ، . ٔقٕبسيبٖ، ح– 2

3- Bell, F.G., 2007, Fundamentals of Engineering Geology: Butterworks & Co, 

London. 

4- Bell, F.G., 2007, Engineering Geology, Elseviere, London. 

5-Griffiths, J. S., 2001, Land surface evaluation for engineering practice, 

Geological society of London, London. 

6-Price, D.G., 2009, Engineering Geology: principles and practice, Springer, 

berlin. 
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 مکاويک خاک پيشرفتٍ
Advanced Soil Mechanics          

 

  1: سقذاد ٚاحذ فّٕي

 : -حُ سٕشيٗ

  3: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اكّي: ٘ٛؿ دسع : -  ديـٙيبص

 

:  ٞذف دسع 

. ثشسػي سفشبس ٟٔٙذػي خبوٟبي ٔخشّف دس ساثغٝ ثب ػبصٜ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ سحّيُ سفشبس ٔشمبثُ ػبصٜ ٚ خبن

  

:  سئٛع ٔغبِت 

 ٘ؾشي  اِف 

وّيبر ٚ سقبسيف خبن، عجمٝ ثٙذي خبوٟب ثش اػبع ٔٙـب، سشويجبر ؿيٕيبيي خبوٟبي سػي، سٚاثظ حؼٕي ٚ  -1

ٚص٘ي اػضاي ٔشـىّٝ  خبن، سقييٗ ٚصٖ ٔخلٛف  

دا٘ٝ ثٙذي خبوٟب، سؼضيٝ ٔىب٘يىي ثٝ سٚؽ اِه، سؼضيٝ ٔىب٘يىي ثب سٚؽ ٞيذسٚٔششي، ٕ٘بيؾ سشػيٕي دا٘ٝ ثٙذي،  -2

. إٞيز ٚ خٛاف ٔٙحٙي دا٘ٝ ثٙذي، عجمٝ ثٙذي خبوٟب ثش حؼت ا٘ذصٜ رسار، ٔٛاسد اػشقٕبَ دا٘ٝ ثٙذي خبن

ضشائت خٕيشي خبن، حذٚد آسشثشي، سقييٗ حذ سٚا٘ي، ٔٙحٙي سٚا٘ي، سقييٗ حذ خٕيشي، ا٘ذوغ سٚا٘ي، فذد  -3

اوشيٛيشٝ، ا٘ذوغ غّؾز، إٞيز حذٚد آسشثشي ٚ ؿبخق ٞبي خبن، آصٔبيؾ ٞبي ػبدٜ كحشائي ثشاي سقييٗ 

. دالػشيؼيشٝ

ػبخشٕبٖ خبوٟبي غيشچؼجٙذٜ، ػبخشٕبٖ دا٘ٝ اي، ػبخشٕبٖ ال٘ٝ ص٘جٛسي، : ػبخشٕبٖ ٚ سشاوٓ ٚ عجمٝ ثٙذي خبن -4

ػبخشٕبٖ خبوٟبي چؼجٙذٜ، سشاوٓ خبن، آصٔبيؾ اػشب٘ذاسد دشاوشٛس، آصٔبيؾ اكالح ؿذٜ اػشب٘ذاسد، عجمٝ ثٙذي 

عجمٝ ثٙذي آؿشٛ عجمٝ ثٙذي . USCS)) اص ٘ؾش ا٘ذاصٜ رسار، عجمٝ ثٙذي ساٞؼبصي،  عجمٝ ثٙذي يٛ٘يفبيذ

 سٛكيف خبوٟب BSCS))اٍّ٘يؼي

٘فٛردزيشي ٚ ٔفْٟٛ آٖ، لبٖ٘ٛ داسػي، ساثغٝ ٘فٛردزيشي ٚ خلٛكيبر خبن، ٔقبدِٝ ، حشوز آة دس خبن -5

ٔٛاسد  الدالع، سٚؿٟبي فيضيىي ٚ سشػيٕي حُ ٔقبدِٝ الدالع ؿجىٝ ػشيبٖ، خغٛط ػشيبٖ ٚ ٞٓ دشب٘ؼيُ،

 . اػشقٕبَ ؿجىٝ ػشيبٖ، ٔخشلشي دسثبسٜ ػذٞبي خبوي

ٌؼششؽ سٙؾ دس خبن، سٚؽ ثٛصيٙؼه، ثبس ٔشٕشوض، ثبس يىٙٛاخز خغي، ثبس يىٙٛاخز ٔؼشغيّي ٚ ثبس ٔذٚس،  -6
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سٚؽ سمشيت،  سٚؽ ٘يٛٔبسن، حجبة فـبس 

٘ـؼز خبن، ٘ـؼز االػشيه، ٘ـؼز دالػشيه، سحىيٓ ٚ ٔفْٟٛ آٖ ، سحىيٓ خبوٟبي غيشچؼجٙذٜ ٚ سحىيٓ  -7

. خبوٟبي سػي، سٙؾ ٔٛطش، ٔٙحٙي فـبس ٚ ٘ؼجز سخّخُ، ٔحبػجٝ اخشالف ٘ـؼز

، فالٔز سٙـٟب، لبٖ٘ٛ وّٕت، آصٔبيـٟبي سقييٗ ٔمبٚٔز خبن، (Mohr)ٔمبٚٔز خبن، حبِز سٙؾ، دايشٜ ٔش -8

آصٔبيؾ ثشؽ ٔؼشميٓ، آصٔبيؾ سه ٔحٛسي، آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي، ػشيـ ٚ آٞؼشٝ، آصٔبيؾ ٘فٛر اػشب٘ذاسد، 

. ٔحبػجٝ ٔمبٚٔز ٔؼبص خبوٟب

 

 

فّٕي - ة

 آصٔبيؾ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيشي ٚ سقييٗ سعٛثز، آصٔبيؾ دا٘ٝ ثٙذي ثغشيك اِه ٚ ٞيذٚسٔششي -1

 آصٔبيؾ حذٚد آسشثشي، آصٔبيؾ سقييٗ ٚصٖ ٔخلٛف  -2

 آصٔبيؾ سشاوٓ، آصٔبيؾ ٘فٛردزيشي، آصٔبيؾ سحىيٓ -3

  آصٔبيؾ ثشؽ ٔؼشميٓ، آصٔبيؾ يه ٔحٛسي -4

 آصٔبيؾ ػٝ ٔحٛسي  -5

 

:  سٚؽ اسصيبثي 

 

  اسصؿيبثي ٔؼشٕش ٔيبٖ سشْ آصٖٔٛ ٟ٘بيي دشٚطٜ

- + + + 

 

:- ثبصديذ

 

:  ٔٙبثـ اكّي 

1- Bowels, J.E., 1984. Physical and Geotechnical Properties of Soils. Mc Graw- 

Hill Book Company. 
2- Cernica, j.N., 1995. Geotechnical Engineering Soil Mechanics,   John Wiley 

& Sons, Inc. 

3- Das, B.M.,1990. Principles of Geotechnical Engineering, PWS-KENT 

Publishin Company. 

4- Mc Carthy, D.F., 1988. Essensials of Soil Mechanics and Foundations, Basic 

Geotechnics, Prentice Hall. 

5-  Muni Budhu , 2007. Soil mechanics and Foundations, Second Edition,John 

Wiley & Sons, Inc. 
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6- Murthy, V.N.S., 2003. Geotechnical Engineering, Principles and Practices of 

soil Mechanics and Foundation Engineering Marel Dekker, Inc.  

7- Aysen, A., 2005. Soil Mechanics-Basic concepts and engineering 

applications. Taylor & Francis Pub. 
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 مُىذسي پي
Foundation Engineering 

 

 : -سقذاد ٚاحذ فّٕي

 : -  حُ سٕشيٗ

  3: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اكّي: ٘ٛؿ دسع : -   ديـٙيبص

 

:  ٞذف دسع 

ثشسػي وبسثشد ٔىب٘يه خبن ٚ ٔمبٚٔز ٔلبِح دس ٘حٜٛ سفشبس خبن ٚ ٔؼبئُ عشاحي ٔشثٛط ثٝ اليٝ ٔشصي ثيٗ دي ٞب 

 .ٚ خبن

 

:  سئٛع ٔغبِت 

ؽشفيز ثبسثشي ٟ٘بئي دس دي ٞبي ػغحي، ا٘ٛاؿ دي ٞب، ٔجب٘ي سٚاثظ ديـٟٙبدي ثشاي ٔحبػجٝ ؽشفيز ثبسثشي ٟ٘بئي،  -1

سٚاثظ سشصالي، سٚاثظ ٔبيشٞٛف، سٚاثظ ٞٙؼٗ، سٚاثظ ٚػيه، وبسثشد سٚاثظ ؽشفيز ثبسثشي ثشاي حبالر ٔخشّف 

. آة صيشصٔيٙي، اطش ثبسٌزاسي خبسع اص ٔشوض، ضشائت اعٕيٙبٖ

عشح ٚ ٔحبػجٝ دي ٞبي ػغحي، ٔحبػجٝ اػضا ثشٗ ٔؼّح ثٝ سٚؽ ٔمبٚٔز ٟ٘بئي، وٙششَ خٕؾ، ثشؽ يىغشفٝ ٚ  -2

.  دٚعشفٝ، ٔالحؾبر ثبسٌزاسي ٚ ػشٚيغ ٟ٘بئي

ٚ ٔمبْٚ سا٘ىيٗ، فـبس ٔحشن وِٕٛت،  (فبُٔ )فـبس ػب٘جي خبن، فـبس ػب٘جي دس حبَ ػىٖٛ، فـبس ٔحشن  -3

. ٔحبػجٝ فـبس ػب٘جي ٘بؿي اص ػشثبس، ضشيت فـبس ٔحشن ٚ ٔمبْٚ دس ٍٞٙبْ صِضِٝ، سٚؽ سشػيٕي وِٕٛت

، وٙششَ دبيذاسي ديٛاس (ٚص٘ي، دـز ثٙذداس ٚ عشٜ اي )ا٘ٛاؿ ديٛاسٞبي حبئُ ٚ عشاحي آٟ٘ب، ا٘ٛاؿ ديٛاسٞبي حبئُ  -4

حبئُ دس ٔمبثُ ٚاطٌٛ٘ي، وٙششَ دبيذاسي ِغضؿي ديٛاس حبئُ، وٙششَ سٙؾ ٞب دس ثذ٘ٝ ديٛاس، ثشسػي دبيذاسي 

ِغضؿي وُ ػيؼشٓ خبن ٚ ديٛاس، ثشسػي ؽشفيز ثبسثشي خبن صيش ديٛاس، ٘ىبر وّي ٚ ٟٔٓ ػٟز خٛاف 

. خبن ٚ عشاحي ديٛاس، عشاحي ديٛاس ٚص٘ي، ضشائت اعٕيٙبٖ

خبوي، ضشيت اعٕيٙبٖ، دبيذاسي ؿيشٚا٘ي ٘بٔحذٚد ثب ٚ ثذٖٚ آة، ؿيشٚا٘ي  (ؿيت ٞبي  )دبيذاسي ؿيشٚا٘ي ٞبي  -5

، سٚؽ ٞبي سقبدِي حبِز حذي، سٚؽ ٞبي سٙؾ ٔٛطش ٚسٙؾ وُ ثشاي سحّيُ وٛسبٜ ٚ ثّٙذ ٔذر (وّيبر)ٔحذٚد 

ؿيت، سٚؽ دايشٜ ػٛئذي، سٚؽ ٕٞىٗ، سٚؽ سيّٛس ثشاي خبن چؼجٙذٜ، سٚؽ دايشٜ اكغىبن، سٚؽ فٕٛٔي 

 .لغقبر، سٚؽ ثيـبة، سٚؽ ثيـبة ٚ ٔٛسٌٙؼششٖ،يبدآٚسي ٘شْ افضاسٞبي سحّيُ حبِز حذي ؿيشٚا٘يٟب

6-  
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:  سٚؽ اسصيبثي 

 

  اسصؿيبثي ٔؼشٕش ٔيبٖ سشْ آصٖٔٛ ٟ٘بيي دشٚطٜ

- + + - 

 

 

 -: ثبصديذ

 

:  ٔٙبثـ اكّي 

، َ. ٚ فبسحي.  اػُ ِٛئيبٖ، س، سشػٕٝ(ٔىب٘يه خبن )، اكَٛ ٟٔٙذػي طئٛسىٙيه 1388ػش٘يىب ػبٖ، اٖ،  -1

. ا٘شـبسار فّٛي
2- Bowles, J. E., 1982. Foundation Analysis & Design: Mc Graw Hill.  
3- Kaniraj, S. R., 1988. Design Aids in Solid Mechanics and Foundation 

Engineering: Tata – McGraw Hill, New Delhi. 

4-Karuna May Gltosh; 2009. Foundation Design in Practice. PHI Learning private 

Limited- New Dehli-110001. 

    5-Saldado, R., 2008. The Engineering of Foundation. Mc Graw Hill 

7- Day. R.W., 2006. Foundation Engineering Handbook-Design and Construction 

with the 2006 International Building Code. Mc Graw Hill- ASCE Press. 

8- Manjriker, G., 2006, The Foundation Engineering handbook, Taylor & Francis 

Pub. 
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 مکاويک سىگ
Rock Mechanics 

 

 1: سقذاد ٚاحذ فّٕي

    _: حُ سٕشيٗ

  3: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اكّي: ٘ٛؿ دسع    _:  ديـٙيبص

 

:  ٞذف دسع 

. ثشسػي سفشبس ٟٔٙذػي ا٘ٛاؿ ٔبدٜ ػًٙ ٚ سٛدٜ ػًٙ ٚ سحّيُ سفشبس ٔشمبثُ ػًٙ ٚ ػبصٜ ٞبي ٔخشّف

 

:  سئٛع ٔغبِت 

 ٘ؾشي اِف 

ٔمذٔٝ، وبسثشد ٔىب٘يه ػًٙ دس عشحٟبي ٟٔٙذػي ساٜ ٚ ػبخشٕبٖ ٚ ٔقذٖ  -1

خلٛكيبر ٔىب٘يىي ػًٙ ثىش، سفشبس ػًٙ دس ٔمبثُ فـبس سه ٔحٛسي، سبطيش ا٘ذاصٜ، ؿىُ ٚ ٚضقيز لبفذٜ ٞبي  -2

ٕ٘ٛ٘ٝ ثش سفشبس ػًٙ، سبطيش سعٛثز ٔحيظ، سبطيش ػفشي دػشٍبٜ آصٔبيؾ ثش سفشبس ػًٙ دس ٔمبثُ فـبس سه ٔحٛسي، 

دػشٍبٟٞبي ػخز ٚ خٛد وٙششَ ، سفشبس ػًٙ دس ٔمبثُ فـبسٞبي دٚٔحٛسي ٚ ػٝ ٔحٛسي، سٚؽ ٞب ٚ ٔـىالر 

. آصٔبيؾ، ٔقيبسٞبي ؿىؼز ٚ حذ اسسؼبفي، ٔٙحٙي ٞبي دٛؽ ، ٔقيبسٞبي وِٕٛت ٚ ٔش، ٔقيبسٞبي سؼشثي

ثش اػبع ٘شبيغ آصٔبيـبر آصٔبيـٍبٞي، ثش اػبع ٘شبيغ آصٔبيـبر دس ٔحُ يب ، سدٜ ثٙذي ٟٔٙذػي ػٍٟٙب -3

 .آصٔبيـبر ا٘ذوغ

ٔمبٚٔز ثشؿي ٘بديٛػشٍي ٞب دس ػًٙ، سبطيش آة ثش ٔمبٚٔز ثشؿي، سبطيش ، خلٛكيبر ٔىب٘يىي سٛدٜ ػًٙ -4

ٔميبع ثشؿي ٘بديٛػشٍي ٞب، سفشبس ػغٛح ٕٞٛاس ٚ كبف، سبطيش ٘بٕٞٛاسي ثش ٔمبٚٔز ثشؿي، سبطيش ٔميبع ثشؿي 

٘بديٛػشٍي ٞب، عشق آصٔبيؾ سقييٗ ٔمبٚٔز ثشؿي ٘بديٛػشٍي ٞب دس ػًٙ، ثشؽ ٔؼشميٓ، ػٝ ٔحٛسي ٚ ثشؽ 

 دس (Deformation)دٚسا٘ي، سخٕيٗ ٔمبٚٔز فـبسي ػغٛح ٘بديٛػشٍي ٞب ٚ صاٚيٝ اكغىبن آٟ٘ب، سغييشؿىُ 

٘بديٛػشٍي ٞب، ديؾ ثيٙي ٔمبٚٔز ثشؿي ٘بديٛػشٍي ٞب، ٔمبٚٔز ثشؿي ٘بديٛػشٍي ٞبي دش ؿذٜ اص رسار دا٘ٝ سيض، 

 .ٔمبٚٔز ثشؿي ػٍٟٙبي دشدسصٜ، آصٔبيؾ ٔمبٚٔز سٛدٜ ٞبي ػٍٙي دشدسصٜ

ٞب، ثشسػي ٚ ٔغبِقٝ ٘بديٛػشٍي ٞب ثب  ػبخشٕبٖ سٛدٜ ػًٙ، سٚؿٟبي ٔغبِقٝ، سشػيٓ ٞبي  اكّي ثش سٚي اػششيٛ٘ز -5

، سٚؿٟبي ( ٚ غيشٜ .R.Q.Dٔب٘ٙذ سقييٗ  )اػشفبدٜ اص اػششيٛ٘ز، سٛاِي ٘بديٛػشٍي ٞب ٚ سٚؿٟبي ٔغبِقٝ وٕي آٟ٘ب 

سدٜ ثٙذي فٕٛٔي، سدٜ ثٙذي ٞبي : آٔبسي دس ٔغبِقٝ سٛاِي ٘بديٛػشٍي ٞب، سدٜ ثٙذي ٟٔٙذػي سٛدٜ ػًٙ
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اخشلبكي 

آة دس سٛدٜ ػًٙ، ػشيبٖ آة صيشصٔيٙي دس سٛدٜ ػًٙ، دٚسٜ چشخٝ آة، سقشيف ٘فٛردزيشي، ٘فٛردزيشي  -6

ػٍٟٙبي دسصٜ داس، ؿجىٝ ٞبي ػشيبٖ، ا٘ذاصٜ ٌيشي ٘فٛر دزيشي ػًٙ دس ٔحُ، آصٔبيـبر ثبس ٞيذسِٚيىي طبثز ٚ 

 .، ا٘ذاصٜ ٌيشي فـبس آة دس سٛدٜ ػًٙ(دٕذبط)ٔشغيش، آصٔبيـبر سّٕجٝ ص٘ي 

 

 

دبيذاسي ؿيجٟبي ػٍٙي، ٔالحؾبر الشلبدي ٚ عشاحي، ٔىب٘يه اكّي ٌؼيخشٍي ؿيجٟب، ٘مؾ ٘بديٛػشٍي ٞب دس  -7

ٌؼيخشٍي ؿيجٟب، اطش ٚصٖ ٔٛاد دس ِغضؽ، سبطيش فـبس آة ثش دبيذاسي ، لبٖ٘ٛ سٙؾ ٔٛطش، ضشيت اعٕيٙبٖ ؿيت، 

سقشيف، سٚؿٟبي سحّيُ، : ٌؼيخشٍي كفحٝ اي.  ٌؼيخشٍي ٞبيي وٝ ٔحبػجٝ  ضشيت اعٕيٙبٖ ٕٔىٗ ٕ٘يجبؿذ

. سبطيش آثٟبي صيشصٔيٙي ثش دبيذاسي، دبيذاس وشدٖ ؿيت

ثِٛز ٞبي ػٍٙي، ا٘ٛاؿ ٘حٜٛ عشاحي ٚ فُٕ، ؿبسىشيز، سٚؿٟبي فُٕ، ٘ٛؿ ٚ سشويت ٔٛاد، سضسيك دٚغبة،  -8

 .سىٙيىٟبي سضسيك دٚغبة، ا٘ٛاؿ دٚغبثٟب، صٞىـي، سٚؿٟبي صٞىـي سٛدٜ ػًٙ 

 

:  فّٕي- ة

 ؿىّيآصٔبيؾ سقييٗ ٔمبٚٔز فـبسي سه ٔحٛسي ٚ سقييٗ ٔذَٚ دٌش -1

 (ثغٛس غيش ٔؼشميٓ)آصٔبيؾ سقييٗ ٔمبٚٔز فـبسي ػٝ ٔحٛسي، آصٔبيـبر سقييٗ ٔمبٚٔز وــي ػٍٟٙب  -2

 ػٝ ٔحٛسي- ثشؽ ٔؼشميٓ،  ة- اِف: آصٔبيـبر ا٘ذاصٜ ٌيشي ٔمبٚٔز ثشؿي ػغٛح ٘بديٛػشٍي ٞب -3

آصٔبيـبر ثب ٔذِٟبي فيضيىي، سقييٗ خلٛكيبر فيضيىي ٔىب٘يىي ػٍٟٙب ػٟز ٔلبسف ػبخشٕب٘ي اص لجيُ ِٛع  -4

 آ٘ؼّغ

 سقييٗ ٔمبٚٔز دس ثشاثش فٛأُ ػٛي، سقييٗ دسكذ لغقبر ؿىؼشٝ ثٛػيّٝ ضشثٝ -5

 سقييٗ دسكذ لغقبر ؿىؼشٝ ثٛػيّٝ فـبس -6

سقييٗ ٚصٖ ٔخلٛف ٚ ػزة آة ؽبٞشي ٚ حميمي     -7

 

:  سٚؽ اسصيبثي 

 

 اسصؿيبثي ٔؼشٕش  ٔيبٖ سشْ آصٖٔٛ ٟ٘بيي دشٚطٜ

   - + +    - 

 

: -    ثبصديذ
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:  ٔٙبثـ اكّي 

 .ا٘شـبسار ٘ـش فٗ آٚساٖ: (سشػٕٝ)، سدٜ ثٙذي ٟٔٙذػي سٛدٜ ػ1382ًٙ ،.، ٚ ٔحٕذي، د.اػُ ِٛئيبٖ، س-1

 .ا٘شـبسار فّٛي. ، وبسثشد صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس س1388ُ٘ٛ، .حؼيٗ ٔيشصايي،ص. ،سدادخٛاٜ، .اػُ ِٛئيبٖ، س-2

. ٔشوض خذٔبر فشٍٞٙي ػبِىبٖ:  (سشػٕٝ )، دسآٔذي ثش ٔىب٘يه ػًٙ 1376، .فبسٚق حؼيٙي، ْ-3

دا٘ـٍبٜ كٙقشي : (سشػٕٝ)، اكَٛ ٔىب٘يه ػًٙ دس فّٕيبر ٟٔٙذػي 1379، .ٚ لبسٚ٘ي، ْ. فٟيٕي فش، ا- 4

 .أيشوجيش

ٔٛػؼٝ : (سشػٕٝ)، ٍٟ٘ذاسي حفشيبر صيشصٔيٙي دس ػٍٟٙبي ػخز 1380، .ٚ ٕٞضٜ اثيبص٘ي، ْ. لبسٚ٘ي ٘يه، ْ- 5

 فّٕي فشٍٞٙي ٘ق

 
6-  Franklin, J. A., and Dusseault, M. B., 1989. Rock Engineering: Mc Graw Hill 

INC. 

7-Goodman, R. E., 1989. Introduction to Rock Mechanics: John Wiley & Sons. 

8-Hunt, R.E.,2007. Characteristics of geologic materials and foundations ( A field 

guide for geotechnical engineers),Taylor & Francis Group. 

9-Wyllie, D. C., 1992. Foundation on Rock: E& FN Spon. 
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 2زميه شىاسي مُىذسي پيشرفتٍ  

Advanced Engineering Geology II 

 

 -: سقذاد ٚاحذ فّٕي

   -:  حُ سٕشيٗ

 3: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اكّي :٘ٛؿ دسع     -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

ؿٙبخز دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي ٔشسجظ ثب صٔيٗ ؿٙبػي ٕٞچٖٛ ٔٙبثـ لشضٝ، دي، ساٜ ٚ ساٜ آٞٗ، ػذٞب ٚ سّٟٛ٘ب ٚ سبطيشار 

ؿشايظ صٔيٗ ؿٙبػي ثش دشٚطٜ ٞب  

 

 : سئٛع ٔغبِت 

  اسصيبثي خلٛكيبر ٟٔٙذػي ػٍٟٙبي ضقيف -1

، آصٖٔٛ ٞبي ٔلبِح خشدٜ ػٍٙي (ٔلبِح خشدٜ ػٍٙي ) صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس ثٟشٜ ثشداسي ٔٙبثـ لشضٝ  -2

اص ٘ؾش ٔمبٚٔز، ٞٛاصدٌي، سغييش حؼٓ، ٚاوٙؾ لّيبيي، ثشسػي ٔـخلٝ ٞبي فٙي ٔٛاد لشضٝ دا٘ٝ سيض ٚ دا٘ٝ 

. دسؿز

 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس وبسٞبي ػبخشٕب٘ي، ٘حٜٛ فّٕىشد ٚ سفشبس ػٍٟٙب دس ٔحُ دي، دي ٚ آة  -3

صيشصٔيٙي، حفبسي دس ٔحُ دي ٞب، اسصيبثي دي ٞبي ٔخشّف، ثشسػيٟبي فٙي ٔحُ دي ٞب، سفشبس ٔىب٘يىي دي ٞب دس 

 .ساثغٝ ثب خلٛكيبر طئٛسىٙيىي ٔحُ، ا٘ذاصٜ ٌيشي ٞب ٚ طجز ٘شبيغ آصٔبيـبر

 ساٜ ٚ ساٜ آٞٗ، ٔغبِقبر صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس ا٘شخبة ٔؼيش ػبدٜ ٞب ٚ فشٚدٌبٟٞب ،   صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي -4

اػشاي دشٚطٜ ٞبي ساٜ ػبصي ٚ ساٜ آٞٗ، ا٘ؼبْ ثشسػيٟبي ٔمذٔبسي دس سقييٗ ٔؼيشٞب، ٔغبِقبر سفضيّي دس سقييٗ 

ٔؼيشٞب، سشا٘ـٝ ٞب ٚ وٛٞجشي، وبسثشد صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس ٔحُ دّٟب، ٕٞىبسي صٔيٗ ؿٙبػبٖ ٟٔٙذع ٚ 

. ٟٔٙذػيٗ عشاح دس ٔشاحُ ٔخشّف اػشاي دشٚطٜ

 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ػبصٜ ٞبي ٞيذسِٚيىي، ضشٚسر ا٘ؼبْ ٔغبِقبر صٔيٗ ؿٙبػي ػبخشٍبٜ ػذٞب ٚ  -5

چٍٍٛ٘ي اػشا ٔغبِقبر ٔشثٛعٝ، ثشسػيٟبي ٔمذٔبسي ٔحُ دشٚطٜ، ٔغبِقبر صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔحُ ػذٞب  دس 

صٔيٗ ٞبي ػٍٙي ٚ آثشفشي، اسصيبثي فٙي ٔحُ دس ساثغٝ ثب ٘ٛؿ ػبخشٕبٖ ػذ، ثشسػي ٔحذٚديشٟبي فٙي دس اسسجبط ثب 

٘ٛؿ ػبخشٕبٖ، ػذٞبي ثشٙي ٚص٘ي، ػذٞبي ثشٙي لٛػي، ػذٞبي خبوي ٚ ػًٙ سيضٜ اي، ثٙذ ػبصٞب ٚ آة ثٙذٞب، 
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. ا٘ؼبْ آصٔبيـبر فـبس آة، ثشسػيٟبي ٔحّي ػٟز فّٕيبر سضسيك، ؿجىٝ ٞبي سضسيك ٚ ا٘ٛاؿ سٚؿٟبي سضسيك

 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي سّٟٛ٘ب، ٔغبِقبر ٔٛسد ٘يبص ػٟز اسصيبثي ٚ ا٘شخبة  ٔؼيش سّٟٛ٘ب، سٟيٝ ٔمبعـ عِٛي ٚ  -6

. صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔؼيش سّٟٛ٘ب، ديؾ ثٟيٙٝ ػبصي ٚ سضسيك عبِقبر فشضي سّٟٛ٘ب، سٚؿٟبي حفبسي ٚ حفبؽز، ْ

 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس عشحٟبي سٛػقٝ اي دس ساثغٝ ثب ٔحيظ صيؼز، اسصيبثي ٔحذٚديز ٞبي ٔٛػٛد دس  -7

ٔٙبعك ٔخشّف ثب سٛػٝ ثٝ خلٛكيبر صٔيٗ ؿٙبػي ٚ ثشسػي ٔـخلٝ ٞبي فٙي صٔيٗ دس ساثغٝ ثب عشحٟبي فٕشا٘ي 

ٚ سٛػقٝ اي، اسسجبط ثيٗ صٔيٗ ؿٙبػي ٚ ٔحيظ صيؼز، ٘حٜٛ وبسثشد صٔيٗ ؿٙبػي دس ٔؼبئُ ٔشثٛط ثٝ ٔحيظ 

. صيؼز، اسصيبثي سبطيش اػشاي دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي ثش ٔحيظ صيؼز ٔٙغمٝ

 

 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

 - +  - + 

 

 -: ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 

. سٟشاٖ دا٘ـٍبٜ ا٘شـبسار طئٛسىٙيه، ٚ ٟٔٙذػي ؿٙبػي صٔيٗ ،1374 ،.ح ٔقٕبسيبٖ، -1

2- Blyth, F. G. H. and De freitas, M. H., 1988. Geology for Engineering: Seventh 

Edition, Arnold, London. 

3-Hunt  R. E., 1983. Geotechnical Engineering Investigation Manual: McGraw - 

Hill Book Co. New York.  

4- Price, D. G., 2009, Engineering Geology: principles and practice, springer, 

Berlin. 

5-Singh, B. and Goel, R., 2006, Tunneling in weak rocks, Elsevere, Netherland. 

6-Smith M.R. and Collis, L. 2001. Aggregates, Geological Society of London, 

London. 
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 دير سىجي در زميه شىاسي ساختماوي ي زميه شىاسي مُىذسي 
Remote Sensing in Structural Geology and Engineering Geology  

 

 

 -: سقذاد ٚاحذ فّٕي

 -: حُ سٕشيٗ

 2 :سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

اخشيبسي : ٘ٛؿ دسع -: ٘يبصديؾ

 

  :ٞذف دسع

  ػٟز ؿٙبػبيي ػبخشٟبي صٔيٗ ؿٙبػي دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ اي ٚ ػٙؼؾ اص دٚساػشفبدٜ اص

 : سئٛع ٔغبِت

ٔفْٟٛ ػٙؼؾ اص دٚس ٚ سبسيخچٝ - 1

 ي ٔبٞٛاسٜ ايسٚؽ ٞبي اخز دادٜ ٞب- 2

سبطيشار ػٛ ثش سٚي عيف اِىششٚٔغٙبعيغ  ٚ عيف اِىششٚٔغٙبعيغ- 3

 ... ٚ RGB ، HIS ،CYM ،CYMKػبٔب٘ٝ ٞبي سً٘ - 4

ٔحذٚدٜ ٞبي عيفي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ػٙؼؾ اص دٚس - 5

 فقبَ ٚ غيش فقبَا٘ٛاؿ ػىٛٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ دس ػٙؼؾ اص دٚس - 6

TM, ETM) ػٙؼٙذٜ ٞبي ٔشذاَٚ دس ػٙؼؾ اص دٚس ٕٞشاٜ ثب سٛكيف ػبٔب٘ٝ ٞبي اخز دادٜ- 7
+
, IRS, …)  

سؼضيٝ ٚ سحّيُ دادٜ ٞبي ػٙؼؾ اص دٚس دس اسوبٖ اػبػي ٚ دبسأششٞبي ٔؤطش - 8

 آؿٙبيي ثب ٘شْ افضاسٞبي دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ اي، ٚسٚد دادٜ ٞب ٚ فّٕيبر صٔيٗ ٔشػـ- 9

، اطش سبثؾ فيّششٞب، افضايؾ سجبيٗ ، فشَٔٛ ٞبسشويت ثب٘ذٞب، ثب اػشفبدٜ اص دادٜ ٞب سٚؽ ٞبي سؼضيٝ ٚ سحّيُ - 10

 ...خٛسؿيذ ٚ

 سفىيه دٟٙٝ ٞبي ػبخشبسي سٛػظ دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ اي- 11

 سٚؿٟبي ؿٙبػبيي خغٛاسٜ ٞب ٚ ٌؼُ ٞب سٛػظ دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ اي- 12

 ؿٙبػبيي چيٗ خٛسدٌي ٞب سٛػظ دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ اي- 13
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 ٔغبِقٝ ػبخشبسٞبي ٔذفٖٛ سٛػظ دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ اي- 14

 ثٝ ٘مـٝ دس آٚسدٖ ػبخشٟبي ؿٙبػبيي ؿذٜ سٛػظ ٘شْ افضاس- 15

 سقييٗ ٔحذٚدٜ ٞبي ٚلٛؿ صٔيٗ ِغضؽ ثب اػشفبدٜ اص ػٙؼؾ اص دٚس- 16

 دشداصؽ دادٜ ٞبي سلٛٔي ٔبٞٛاسٜ ايعجمٝ ثٙذي ٟٔٙذػي خبوٟب ثب اػشفبدٜ اص - 17

 

 

 

 :سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

- + - + 

 

  -: ثبصديذ

 

 :ٔٙبثـ اكّي

 .1385 سٟشاٖ، آصادٜ،، ا٘شـبسار " ػٙؼؾ اص دٚسٔجب٘ي"، .ٚ سضبيي، ي. ة.فبعٕي، ع- 1

 .1377، ا٘شـبسار ػٕز، "دشداصؽ وبٔذيٛسشي سلبٚيش ػٙؼؾ اص دٚس" ، . ْ٘ؼفي ديؼفب٘ي،- 2

3- Sabins, F. F., 2007, Remote sensing principles and interpretation, Freeman and 

Company. 

4- Stephen, A. D. 2001, Image interpretation in geology, Blackwell Pubication. 
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 شئًفيسيک کاربردي مُىذسي
Engineering Applied Geophysics 

 

 -: سقذاد ٚاحذ فّٕي

  -: حُ سٕشيٗ

  2: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اخشيبسي: ٘ٛؿ دسع  -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

 ٚدشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي ثشسػي وبسثشد طئٛفيضيه دس اوشـبفبر صيش ػغحي

 

 : سئٛع ٔغبِت 

. اؿبسٜ اي ثٝ سٚؿٟبي ٔغبِقٝ طئٛفيضيه ػغحي ٚ وبسثشد آٖ دس ٟٔٙذػي- 1

 ثشسػيٟبي طئٛفيضيه ػغحي دس ٔغبِقبر صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي، سٚؽ ِشصٜ ٍ٘بسي، اكَٛ ٔمذٔبسي، سٚؽ  -2

ِشصٜ ٍ٘بسي ا٘قىبػي، سٚؽ ِشصٜ ٍ٘بسي ا٘ىؼبسي، ٚػبئُ ٚ سؼٟيضار، ٘حٜٛ ا٘ؼبْ فّٕيبر كحشائي ٚ طجز 

٘شبيغ ا٘ذاصٜ ٌيشيٟب، سٚؽ اِىششيه، اكَٛ ٔمذٔبسي، سٚؽ ٚ٘ش، سٚؽ ؿّٛٔجشٌش، ٚػبئُ ٚ سؼٟيضار ، ٘حٜٛ 

 ا٘ؼبْ فّٕيبر كحشائي ٚ طجز ٘شبيغ ا٘ذاصٜ ٌيشيٟب 

چٍٍٛ٘ي وبسثشد ٘شبيغ ثشسػيٟبي طئٛفيضيه ػغحي دس ٔغبِقبر ٔٙغمٝ اي، آ٘بِيض اعالفبر ٚ ٘حٜٛ سقجيش ٚ  -3

سفؼيش ٘شبيغ حبكّٝ اص فّٕيبر طئٛفيضيه ِشصٜ ٍ٘بسي، وبسثشد سٚؽ طئٛفيضيه ِشصٜ ٍ٘بسي دس ٔغبِقبر ٔحُ 

دي اثٙيٝ ٞبي فٙي، وبسثشد سٚؽ طئٛفيضيه ثٝ سٚؽ طئٛاِىششيه دس سقييٗ فٕك ػغح آة ٚ ثشسػي دي اثٙيٝ 

ٞبي فٙي، ثشسػي خلٛكيبر طئٛسىٙيىي سٛدٜ ػًٙ ٚ خبن دس ٔحُ دي، ٔغبِقٝ خلٛكيبر خٛسدٌي 

(Corrosion)،ٔمبعـ طئٛفيضيه، ٘مـٝ ٞبي طئٛفيضيه ٔحّي ٚ ٔٙغمٝ اي،   دس ٔؼيش خغٛط ِِٛٝ ٘فز ٚ ٌبص

.  سقييٗ فٕك ػغح ِغضؿٟب، سٟيٝ ٌضاسؽ طئٛفيضيىي دس دشٚطٜ ٞبي صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي

   (Borehole Geophysics)وبسثشد طئٛفيضيه داخُ چبٟٞب ٚ ٌٕب٘ٝ ٞب - 4

اكَٛ ٔمذٔبسي ٚ دبسأششٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ، ٚػبئُ ٚ سؼٟيضار، ٘حٜٛ ا٘ؼبْ فّٕيبر كحشائي، سٟيٝ ٔمبعـ فٕمي 

دس داخُ ٌٕب٘ٝ ٞب اص عشيك ثشسػي ٔمبٚٔز ؽبٞشي ٚ ػّف دشب٘ؼيُ، سٟيٝ ِٛي اص عشيك اؿقٝ ٌبٔب، سٟيٝ ِٛي 

 ٌبٔب- اص عشيك ٘ٛسشٖٚ، سٟيٝ ِٛي اص عشيك ٌبٔب

وبسثشد ٘شبيغ دس ٔغبِقبر ٔٙغمٝ اي، آ٘بِيض اعالفبر ٚ سقجيش ٚ سفؼيش ٘شبيغ اص ا٘ذاصٜ ٌيشيٟب ي طئٛفيضيىي ٌٕب٘ٝ - 5

ٞبي اوشـبفي، سٟيٝ ِٛي ٌٕب٘ٝ ٞبي اوشـبفي دس ٔحُ اثٙيٝ ٞبي فٙي  
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 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

-   + -  + 

 

    -:ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 

سشػٕٝ ٔيش فجبع سحٕشي، ػقفش ؿؼبفي عبيشي، ٔشوض ٘ـش : ، آؿٙبئي ثب طئٛفيضيه1369،.دٜ ٌبسِٙذ، ع -1

 .دا٘ـٍبٞي سٟشاٖ

. ، ٔجب٘ي طئٛفيضيه، ػبصٔبٖ چبح ٚ ا٘شـبسار ٚصاسر فشًٞٙ ٚ اسؿبد اػالٔي1378، .فىبؿٝ، ة -2

 .چبح سبثؾ سجشيض: ، اكَٛ اوشـبفبر طئٛفيضيىي1371، .ا. والٌشي، ؿ- 3
4- Berckhemmer, H., 1990. Grundlagen der Geophysics: Darmstadt: Wiss. 

Buchges.  

5- Norman, H., & sleep, K. F., 1997,Principles of  Geophysics, Blackwell 

Science Pub. 

6- Shearer P., 2000, Introduction to Seismology: Cambridge  University Press.  

7-  Telford, W. M., L. P. Geldart, R. E. Sheriff, and Keys, D. A., 1976. Applied 

Geophysics: Cambridge University Press.  
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 َيذريشئًلًشي کاربردي
Applied Hydrogeology 

 

 -  :سقذاد ٚاحذ فّٕي

   -: حُ سٕشيٗ

 2: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

اخشيبسي : ٘ٛؿ دسع      -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

 ؿٙبخز ٔىب٘يؼٓ آة صيش صٔيٙي دس اسسجبط ثب ٔؼبئُ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٚ طئٛسىٙيىي

 

 : سئٛع ٔغبِت 

خٛاف آة، خلٛكيبر حُ وٙٙذٌي آة دس صٔيٗ ، سدٜ ثٙذي آثٟب ، خلٛكيبر فيضيىي ٚ ؿيٕيبيي آثٟب، - 1  

. ٔٙبثـ آة ٞبي ػغحي ٚ صيش صٔيٙي، ٔٙبثـ آثٟب اص٘ؾش صٔيٗ ؿٙبػي، ٘ٛؿ ػٍٟٙب ٚ ؿشايظ سػٛثي ٔٙبعك ٔخشّف

آة دس خبن، ٔفبٞيٓ ٘فٛردزيشي خبن ٚ لبٖ٘ٛ داسػي، ػشفز ٘ـز ٚ سخّيٝ، سٚؿٟبي سقييٗ ٞذايز - 2

ثب  ٞيذسِٚيىي خبوٟب، آصٔبيؾ ثب ايؼشبيي طبثز، آصٔبيؾ ثب ايؼشبئي ٔشغيش، سقييٗ ٔؼشميٓ ٘فٛردزيشي خبوٟب دس ٔحُ

اػشفبدٜ اص دٕخ، آصٔبيـبر ٘فٛردزيشي دس ٌٕب٘ٝ ٞب، سخٕيٗ ٞذايز ٞيذسِٚيىي خبوٟب، ؿجىٝ ػشيبٖ، سقييٗ 

وٕيز ٘ـز، سقييٗ فـبس ٘ـز، دذيذٜ سٌبة، سقييٗ فـبسٞبي ثبالدٞٙذٜ، ا٘ٛاؿ ػذٞبي خبوي، ػشيبٖ ٘ـز اص ٔيبٖ 

ؿقشي،  سغييشار سٙؾ ٔٛطش ثش اطش  ػذٞبي خبوي ٕٞٛطٖ، سقييٗ خظ ٘ـز دس ػذ خبوي، سٙؾ ٔٛطش، سبطيش كقٛد

، ػيؼشٓ چٙذ چبٞي، اطش  k  ٚ eسغييشار سٙؾ وُ، دٕذبط چبٟٞب دس آثخب٘ٝ آصاد ٚ ٔحلٛس، سٚاثظ سؼشثي ثيٗ 

. ٔشصٞبي ٞيذسٚطئِٛٛطيىي

آة دس ػًٙ ، ٔفبٞيٓ ػشيبٖ ٚ فـبس آة دس ػًٙ، سشاٚائي دس ػًٙ، إٞيز ثشسػي ٔؼبئُ آة دس  -3

ػًٙ،  ػشيبٖ آة دس دسص ٚ ؿىبف ػٍٟٙب، سٚؿٟبي ػٙؼؾ سشاٚائي دس ػًٙ، سقييٗ سشاٚائي سٛدٜ ػًٙ، 

آصٔبيـبر ِٛفشاٖ، آصٔبيـبر ِٛطٖ، دبيذاسي ؿيجٟبي ػٍٙي، سبطيش آة ثش دبيذاسي، سبطيشار آة دس صٔيٗ 

. ِغضؿٟب، ا٘ٛاؿ ٌؼيخشٍي ٞب
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 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

+ + -   -  

 

  - :ثبصديذ

 : ٔٙبثـ اكّي 

1-Canter, L. W., and Knox, R. C., 1986. Ground Water Pollution Control:  Lewis 

publishers, Inc. USA. 

2 - Cernica, J. N., 1995. Geotechnical Engineering Soil Mechanics: John Wiley & Sons, 

Inc. 

3- Dixon, N., E. Murray and Jones, D. R. V., 1998. Geotechnical Engineering of landfills: 

Thomas Telford, England.   

4 - Franklin, J. A. and Dusseault, M. B., 1989. Rock Engineering: MC Graw - Hill 

Publishing Company. 

2 5- Murthy, V. N. S., 2003. Geotechnical Engineering, Principles and Practices 

of Soil Mechanics and Foundation Engineering: Marcel Dekker, Inc.  
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 اجراي پريشٌ َاي مُىذسي

 Conduct of Engineering Projects 

 

 1 :سقذاد ٚاحذ فّٕي

   -:  حُ سٕشيٗ

 1:سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

 اخشيبسي: ٘ٛؿ دسع    -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

ؿٙبخز فقبِيشٟبي اػشايي دشٚطٜ ٞبي ٔخشّف ٘ؾيش ػذٞب، سّٟٛ٘ب، سشا٘ـٝ ٞبي ػبدٜ ٚ چٍٍٛ٘ي سٚ٘ذ ثشسػي ٞبي 

 كحشائي ٚ آصٔبيـٍبٞي 

 

 : سئٛع ٔغبِت 

٘ؾشي  (اِف

 ثشسػيٟبي فٕٛٔي، ٘حٜٛ ػٕـ آٚسي ٚ دػشٝ ثٙذي ٕ٘ٛدٖ اعالفبر، ؿٙبػبئي ٔٙغمٝ ٔٛسد ٔغبِقٝ، سٟيٝ ٘مـٝ صٔيٗ  -1

ؿٙبػي ٟٔٙذػي، سٟيٝ ٌضاسؽ سٛػيٟي ٚ ؿٙبػبئي ٔحُ 

 ثشسػيٟبي كحشائي اِٚيٝ، ثش٘بٔٝ سيضي ا٘ؼبْ فّٕيبر كحشائي ثب سٛػٝ ثٝ ٔٛضٛؿ دشٚطٜ، ثشآٚسد ٞضيٙٝ فّٕيبر،  -2

ثش٘بٔٝ  سيضي اػشائي، ٘ؾبسسٟبي فٙي دبسأششٞبي ٔٛسد ٘ؾش دس ثشداؿشٟبي طئٛسىٙيىي اِٚيٝ، سٟيٝ ٘مـٝ طئٛسىٙيىي 

 سٟيٝ ٔمبعـ فٙي ٔحّي، سٟيٝ ٌضاسؿٟبي طئٛسىٙيىي ٔمذٔبسي ،ثشاي اثٙيٝ ٞبي فٙي ٔشٕشوض

 ثشسػيٟبي ٔحّي سفليّي ثشسػي ٚ سحّيُ ِغضؿٟبي ػبدٜ اي، ثشسػي ٚ سحّيُ فشٚ٘ـؼز ٞبي ٔحّي ٚ ٘بحيٝ اي،  -3

 ثشسػي ٚ ٔىب٘يبثي ٔحُ احذاص ػذ ٚ سحّيُ آٟ٘ب، ثشسػي ٔؼيش سُٛ٘ ٚ سٚؿٟبي حفبسي ٚ ٔـىالر آٖ

 

:  فّٕي (ة

عشحٟبي فٕشا٘ي دس دػز اػشا ٚ ثشسػي خلٛكيبر طئٛسىٙيىي ٔٙبعك ٔخشّف دس اسسجبط ثب اػشاي عشح  ثبصديذ اص - 1

 دشٚطٜ ػبدٜ ػبصي ، ِغضؽ ٞبي ػبدٜ اي ٚ  2 دشٚطٜ ػذ ػبصي، 2  دشٚطٜ احذاص سُٛ٘، 2اص   سٟيٝ يبدداؿشٟبي فٙي -2

 سشا٘ـٝ ٞبي ػبدٜ اي، ٘ـؼز ٞبي ٔحّي

 سٟيٝ ٚ اسائٝ ٌضاسؽ ٞبي فٙي دس ساثغٝ ثب ٞش يه اص ثبصديذ ٞبي ٔشثٛعٝ -3

 اسائٝ ػٕيٙبس اص ٌضاسؽ ٞبي سٟيٝ ؿذٜ ٚ ثحض ديشأٖٛ ٔـىالر فٙي ٞش يه اص دشٚطٜ ٞبي ٔٛسد ثبصديذ   -4
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 :سٚؽ اسصيبثي

  

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

_ + _ _ 

 

 + : ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 

،وبسثشد صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي دس سُٛ٘، ا٘شـبسار 1388، .ٚ حؼيٙي ٔيشصايي ، ص. ، داداخٛاٜ ، س.اػُ ِٛئيبٖ ، س  -1

 .فّٛي

. ، ٔجب٘ي صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي، ا٘شـبسار ػٟبد دا٘ـٍبٞي1389، .ٖ . ٚ أبٔي ، ع. لبضي فشد ، ا -2
4- Clayton, C. R. I., Simons N. E. and Matthews, M. C., 1984. Site Investigation, 

A Handbook for Engineers: Granada Ltd. 

5- Price, D. G., 2009, Engineering geology, Springer ver lag, Berlin, Heidelberg. 

6- Bell. F. G., 2007, Engineering geology,; second edition, Elsvier, UK. 
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مباحث ييصٌ در زميه شىاسي مُىذسي  
Special Topics in Engineering Geology 

 

 -:   فّٕيٚاحذ سقذاد

 -:  سٕشيٗ حُ

  2:   ٘ؾشيٚاحذ سقذاد

  اخشيبسي: دسع ٘ٛؿ -: ديـٙيبص

 

:   دسعٞذف

آؿٙبيي ثب آخشيٗ ديـشفز ٞبي فّٕي ٚ فّٕي دس سؿشٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي 

 

:   ٔغبِتسئٛع

ٔغبِت ٔشثٛط دس ٞش سشْ سٛػظ اػشبد دسع ديـٟٙبد ٚ دغ اص سبييذ دس ؿٛساي سحليالر سىٕيّي ٌشٜٚ اسائٝ خٛاٞذ ٔي 

. ٌشديذ
 

 :  اسصيبثيسٚؽ

 

 ي ٔؼشٕشاسصؿيبة  سشْٔيبٖ  ٟ٘بييآصٖٔٛ دشٚطٜ

- + + - 

 

 - : ثبصديذ

 

 :  اكّئٙبثـ

. ٔٙبثـ ٔقشجش دس صٔيٙٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػيػذيذ سشيٗ 
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 لرزٌ زميه ساخت 
Seismotectonic 

 

 -: سقذاد ٚاحذ فّٕي

    -: حُ سٕشيٗ

  2 :سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

اخشيبسي : ٘ٛؿ دسع   -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

 اكَٛ ِشصٜ صٔيٗ ػبخز ٚ سٚؿٟبي سحّيُ خغش صٔيٗ ِشصٜ  ثشسػي

 

 : سئٛع ٔغبِت 

ثشٌـز  )سقشيف، ٞذف، إٞيز، وبسثشد، صٔيٗ ػبخز وٛاسش٘ش، اٍِٛٞبي دٌشسيخشي ٚ ػٙجؾ ٌؼُ ٞب -1

.  ، دادٜ ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ، أٛاع ِشصٜ اي، سمؼيٓ ثٙذي صٔيٗ ِشصٜ ٞب(االػشيىي

ٞٛائي، ٘حٜٛ اػشفبدٜ اص دادٜ ٞب دس ؿٙبػبئي دي  (ٔغٙبعيغ )طئٛفيضيه ٞٛايي، ٔقشفي دادٜ ٞبي طئٛفيضيه -2

 .ػًٙ، سـخيق ؿىؼشٍي ٞبي دي ػًٙ، ٘مـٝ ٞب ٚ دادٜ ٞبي ٔغٙبعيؼي ٞٛائي 

ٌؼّٝ ػًٙ ٞب، سقشيف، ا٘ٛاؿ، وبسثشد، ِغضؽ ٞبي دبيذاس ٚ چؼجٙذٜ، ٌشٜٚ ٌؼّٝ ػٍٟٙبي وبسبوالػشيه،  -3

 .ٌشٜٚ ٌؼّٝ ػٍٟٙبي ٔيّٛ٘يشي، ٌشٜٚ ٌؼّٝ ػٍٟٙبي دٌشٌٛ٘ي 

 ٚيظٌيٟبي سٚي صٔيٗ ٌؼُ ٞب- 4

ٚيظٌيٟبي سٚي صٔيٗ ٌؼُ ٞب، ػيٕب، ؿٙبػبئي، ا٘ذاصٜ ٚ ػبص ٚوبس ٌؼُ ٞب، سمؼيٓ ثٙذي ٌؼُ ٞب ٚ اسصيبثي  -4

 . سٛاٖ ٌؼّؾ ٚ ِشصٜ صائي، ِغضؽ ٞبي ٔيبٖ اليٝ اي

صٔيٗ ِشصٜ، ؿذر صٔيٗ ِشصٜ، ٔميبع ٞبي ٔخشّف ؿذر صٔيٗ ِشصٜ، سٟيٝ ٘مـٝ ٞبي ٞٓ ؿذر، ثضسٌي صٔيٗ  -5

ِشصٜ، ا٘ٛاؿ ثضسٌي صٔيٗ ِشصٜ، سٚاثظ ثيٗ ثضسٌي ٚ ؿذر صٔيٗ ِشصٜ، سٚاثظ ثيٗ ثضسٌي صٔيٗ ِشصٜ ثب ػبثؼبئي 

.  ٌؼُ

ٚيظٌيٟبي ٌؼُ ٞب، سفشبس ٌؼُ دس طسفب، ػشچـٕٝ صٔيٗ ِشصٜ دس طسفب، اٍِٛي ػذٞبي ػٙجـي، ٚ سىٝ ٞبي  -6

 .دبيذاس، سىٝ ثٙذي ، ا٘ٛاؿ سىٝ ثٙذي، دشسٍبٜ ٌؼّي

سحّيُ ػغح ٌؼُ، ا٘ٛاؿ اٍِٛٞبي يه صٚػي ٚ دٚ صٚػي ٘يشٚ، ٘حٜٛ ٌؼششؽ أٛاع ِشصٜ اي، سحّيُ ػغح  -7

. ٌؼُ ثب ٔذَ دٚ صٚػي وٛدُ، دادٜ ٞبي ٔٛسد اػشفبدٜ ، سحّيُ ٘شبيغ

ثشآٚسد خغش صٔيٗ ِشصٜ ٚ ؿشبة حشوز صٔيٗ، سٚؽ سحّيّي ثشآٚسد خغش، سٚاثظ ثيٗ عَٛ ٌؼُ ٚ سٛاٖ ِشصٜ  -8
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اي آٖ، سٚاثظ ثيٗ عَٛ ٌؼُ ٚ حذاوظش ػبثؼبئي آٖ، ٔحبػجٝ حذاوظش ؿشبة افمي صٔيٗ، سٚؽ احشٕبِي 

ثشآٚسد خغش، سٚاثظ ثيٗ فشاٚا٘ي ٚ ثضسٌي صٔيٗ ِشصٜ، سقييٗ دٚسٜ ثبصٌـز صٔيٗ ِشصٜ، احشٕبَ سٚيذاد ثش 

 . (.D.B.E) ٚ صٔيٗ ِشصٜ ٔجٙبي عشح  (.M.C.E)حؼت دٚسٜ سىشاس، سقييٗ صٔيٗ ِشصٜ ٕٔىٗ 

.  ويّٛٔشش100 ا٘ؼبْ دشٚطٜ ٚ سٟيٝ ٌضاسؽ ِشصٜ صٔيٗ ػبخشي اص يه ٔٙغمٝ ثٝ ؿقبؿ حذالُ  -9

 

 

 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

 + ــ + ــ

 

 - :ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 

ؿشوز ٟٔٙذػي ٔـبٚس دصآة، : (ِشصٜ صٔيٗ ػبخز )، ػبيضٔٛسىشٛ٘يه 1376، .، آسيٗ، ْ.دٛسوشٔب٘ي، ْ -1

. سٟشاٖ
2- Keller, E. A. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics: Prentice Hall, Inc. 

3- Scholz , C. H., 2002. The mechanics of earthquakes and faulting. Cambridge 

University Press. 

4- Bolt , B.A., 2003, Earthquake ",5th Edition, Freeman,. 
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زميه شىاسي مُىذسي يمحيط زيست     

Engineering geology and Environment 
 

-  :سقذاد ٚاحذ فّٕي

    -: حُ سٕشيٗ

  2: ٘ؾشي سقذاد ٚاحذ

 اخشيبسي :٘ٛؿ دسع   -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع  

ؿٙبخز خلٛكيبر ٔٛاد صائذ ٔخشّف ؿٟشي، كٙقشي، ٔقذ٘ي ٚ خغش٘بن، ساٜ ٞبي آِٛدٌي ٔحيظ صيؼز ٚ ثشسػي 

. سٚؿٟبي ٔذيشيز دفـ اكِٛي ٔٛاد صائذ

 

:  سئٛع ٔغبِت  

خلٛكيبر ٔٛاد صائذ ؿٟشي، كٙقشي، ٔقذ٘ي ٚ خغش٘بن، ٔٙبثـ سِٛيذ ٚ دػشٝ ثٙذي آٟ٘ب اص ٘ؾش خٛاف فيضيىي، - 1

 ؿيٕيبئي ٚ ثيِٛٛطيىي 

ساٟٞبي ٚسٚد آاليٙذٜ ٞب ثش ػغح صٔيٗ ٚ آة ٞبي ػغحي ٚ صيش صٔيٙي ٚ سٚؽ ٞبي وٙششَ آٟ٘ب - 2

سا ٜ ٞبي ٚسٚد آاليٙذٜ ٞبي ٘بؿي اص اػشخشاع، سغّيؼ ٚ رٚة وب٘يٟبي ٔخشّف ثش خبن ٚ آة ٞبي ػغحي ٚ صيش -  3 

 صٔيٙي ٚ سٚؿٟبي ٔذيشيز آٟ٘ب 

 سٚؿٟبي دفـ ٔٛاد صائذ ؿٟشي، كٙقشي، ٔقذ٘ي ٚخغش٘بن دس صٔيٗ - 4

اص ٘ؾش خلٛكيبر صٔيٗ ؿٙبػي ، )اكَٛ اسصيبثي ٚ ا٘شخبة ػبيٍبٜ ٞبي ٔٙبػت ػٟز دفٗ ٔٛاد صائذ ٔخشّف - 5

  (ٞيذسِٚٛطيىي، آثٟبي صيشصٔيٙي ٚغيشٜ

فٛأُ سأطيش ٌزاس ثش حشوز ٞبي آاليٙذٜ ٞبي آِي ٚ غيش آِي دس ػفشٜ ٞبي  آة صيش صٔيٙي  - 6

سٚؽ ٞبي اكالح ٚ دبوؼبصي ٔٙبثـ آة ٞبي صيش صٔيٙي آِٛدٜ -7

 

 : سٚؽ اسصيبثي

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

- +  - + 
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- : ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 
1- Bell, F. B., 1998. Enviromental Geology: Principles and Practice, Blackwell 

Science, London. 

2- Masters, G. M., 1991. Introduction to Environmental Engineering and Science, 

prentice- Hall International.  

3- Montgomery C. W., 1997. Enviromental Geology, Fifth Edition, Mc Graw- 

HILL Companies Inc., New York. 

4-Spitz, k. & Trudinger J., 2009, Mining and the environment; from ore to metal, 

CRC press. London, UK.  
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  زميه شىاسي مُىذسي کارست   

Engineering Geology of Karst 
   

- : سقذاد ٚاحذ فّٕي

    -: حُ سٕشيٗ

  2: ٘ؾشي سقذاد ٚاحذ

 اخشيبسي :٘ٛؿ دسع     -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

ثشسػي دذيذٜ وبسػز ٚ خلٛكيبر صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٚ سبطيش اٖ ثش دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي ٚ طئٛسىٙيىي ٚ آطشار ٚ 

 .  خغشار صيؼز ٔحيغي آٖ

 

 : سئٛع ٔغبِت 

 ؿشايظ سـىيُ وبسػز اص ٘ؾش صٔيٗ ؿٙبػي، طئٛٔٛسفِٛٛطيىي، ٞيذسِٚٛطيىي ٚسٛدٌٛشافي ػٟز سـىيُ  -1

 وبسػز  

 ثشسػي خلٛكيبر وبسػز ٚ سبطيشار آٖ ثش ػشيبٖ آثٟبي صيشصٔيٙي ٚ دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي   -2

 خلٛكيبر طئٛؿيٕيبيي وبسػز ٚ دشب٘ؼيُ ا٘شمبَ آاليٙذٜ ٞب سٛػظ آٖ  -3

  خغشار ٚ ٔـىالر وبسػز دس دشٚطٜ ٞبي ػذ ػبصي، سُٛ٘ ص٘ي، ؿٟش ػبصي ٚ ساٜ ػبصي -4

ؿبُٔ ػٙؼؾ اص دٚس، ٌٕب٘ٝ ٞبي اوشـبفي، سديبثٟب، سٚؿٟبي  (ػغحي ٚ صيشصٔيٙي )سٚؿٟبي ؿٙبػبيي وبسػز  -5

 طئٛفيضيىي ٔخشّف ٚ غيشٜ

فشٚچبِٝ ٞبي حبكُ اص فقبِيز ٞبي ا٘ؼب٘ي، فشٚ٘ـؼز صٔيٗ ٞبي وبسػشي ٚ سبطيشار آٖ دس ٔٙبعك ؿٟشي،  -6

سٚػشبيي ٚ غيشٜ  

 ساٜ ٞبي سشٔيٓ فشٚچبِٝ ٞبي وبسػشي دس دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي ٚ ػبخز ٚػبص دس ٔٙبعك وبسػشي -7

 ٘مؾ ثشداؿز ثي سٚيٝ آة دس ايؼبد فشٚچبِٝ ٞبي وبسػشي -8

 دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػياسصيبثي خغشار فشٚچبِٝ ٞبي وبسػشي ثش  -9

ساٜ ٞبي ٔمبثّٝ ثب خغشار ٚ ٔـىالر وبسػز ثش دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي  -10

 

  



 
35 

 : سٚؽ اسصيبثي

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

- + _ + 

 

  -:ثبصديذ

 

 : ٔٙبثـ اكّي 
 

1. Barry, F. B. and Gayle Herring, J. G., 2001. Geotechnical and Environmental 

Applications of Karts Geology and Hydrology, Balkema Publishers, Netherlands. 
2- Barry F.B., pettit A. J. and Herring J. G., 1999. Engineering Geology  of 

Sinkholes and Karst : Balkema Publishers , Netherlands. 

3 - Barry F.B., 1993. Applied Karst Geology, Balkema Publishers, Netherlands.   

4-Bell F.G.,2007, Engineering Geology, 2nd Edition, Elsevire, MA, USA. 

5-Waltham, T., Bell, F. and culshaw, M., 2005, Sinkholes and subsidence, Springer-

praxis books, chichester, UK. 
6- Beck, B. F., 2008, Sinkholes and the engineering and environmental impacts, 

Proceedings of the 9
th
 multidisciplinary conference, Tallahassee, Florida, 761p. 
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   1سميىار   
Seminar I 

 

 

- :  سقذاد ٚاحذ فّٕي

 - :    حُ سٕشيٗ

  2 :سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

اخشيبسي : ٘ٛؿ دسع -: ديـٙيبص

 

: ٞذف دسع

فشاٌيشي ٘حٜٛ اػشفبدٜ اص ٔٙبثـ فّٕي ٚ اسائٝ ٔغبِت ثٝ كٛسر ػخٙشا٘ي سٛػظ دا٘ـؼٛ  
 

: سئٛع ٔغبِت
ٔٛضٛؿ دظٚٞـي ٔشسجظ ثب سؿشٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ثب ٘ؾش اػشبد سإٞٙب ا٘شخبة ٚ سٛػظ ؿٛساي سحليالر سىٕيّي 

دس عي ٔشاحُ ٔخشّف دظٚٞؾ، دا٘ـؼٛ ٔٙبثـ ٔخشّف افٓ اص وشبة ٚ ٔمبِٝ ٞبي ٔشسجظ سا . ٌشٜٚ سلٛيت ٔي ؿٛد
دا٘ـؼٛ . ثشسػي ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔشٚسي ثش ٔغبِقبر ٌزؿشٝ ٚ آخشيٗ دػشبٚسدٞبي ديشأٖٛ ٔٛضٛؿ ٔٛسد دظٚٞؾ خٛاٞذ داؿز

ثبيذ ٘شبيغ سحميك سا دس لبِت يه ٌضاسؽ سٟيٝ ٚ ٘شبيغ دظٚٞؾ سا ثلٛسر ػخٙشا٘ي دس سبسيخ ٔقيٗ دس حضٛس داٚساٖ 
 . اسائٝ دٞذ

 
 

 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

+ _ _ _ 

 

 

-  : ثبصديذ

 

 :ٔٙبثـ اكّي 

ٚ ٔمبالر ايٙشش٘شي دس صٔيٙٝ ٔٛضٛؿ ٔٛسد دظٚٞؾ  آخشيٗ يبفشٝ ٞب ٚ ٔغبِت سخللي اص وشت ، ٔؼالر ٔقشجش فّٕي
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 2سميىار
Seminar II 

 

-  :  سقذاد ٚاحذ فّٕي

 -:    حُ سٕشيٗ

 2: سقذاد ٚاحذ ٘ؾشي

اخشيبسي : ٘ٛؿ دسع -: ديـٙيبص

 

  :ٞذف دسع 

فشاٌيشي ٔٛضٛفبر سحميمي دس اسسجبط ثب صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي سٛػظ دا٘ـؼٛ 
 

: سئٛع ٔغبِت
 ثبؿذ، ثب ٘ؾش 1دظٚٞـي سخللي دس صٔيٙٝ سؿشٝ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي وٝ ٔي سٛا٘ذ ثش اػبع  ٚ دس ادأٝ دظٚٞؾ ػٕيٙبس 

دػشبٚسدٞبي ايٗ ػٕيٙبس ثش ٔجٙبي . اػشبد سإٞٙب ا٘شخبة ٚ سٛػظ ؿٛساي سحليالر سىٕيّي ٌشٜٚ سلٛيت ٔي ؿٛد
دا٘ـؼٛ ثبيذ ٘شبيغ سحميك سا دس لبِت يه ٌضاسؽ سٟيٝ ٚ دسسبسيخ ٔقيٗ، ٘شبيغ . ٔغبِقبر فّٕي ٚ وبسثشدي خٛاٞذ ثٛد

.  دظٚٞؾ سا ثلٛسر ػخٙشا٘ي دس حضٛس داٚساٖ اسائٝ دٞذ
 

 

 : سٚؽ اسصيبثي 

 

دشٚطٜ  آصٖٔٛ ٟ٘بيي  ٔيبٖ سشْ    اسصؿيبثي ٔؼشٕش

+ _ _ _ 

 

 

-  : ثبصديذ

 

 :ٔٙبثـ اكّي 

  آخشيٗ يبفشٝ ٞب ٚ ٔغبِت سخللي اص وشت، ٔؼالر ٔقشجش فّٕي-1
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داوشگاٌ اصفُان - گريٌ زميه شىاسي- کارشىاسي ارشذ رشتٍ زميه شىاسي مُىذسيتطبيقي دريض  جذيل 

 دسٚع اكّي

 دسٚع ػذيذ دسٚع لذيٓ

سدي

 ف

سقذاد  ٘بْ دسع

 ٚاحذ

سقذاد  ٘بْ دسع

 ٚاحذ

 ٘ٛؿ دسع

صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ  2 1صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ  1

1 

 ٘ؾشي 2

 - ٘ؾشي 3+1 ٔىب٘يه خبن ديـشفشٝ  3 ٔىب٘يه خبن ديـشفشٝ  2

 فّٕي

   - 1 آصٔبيـٍبٜ ٔىب٘يه خبن ديـشفشٝ 3

 - ٘ؾشي 3+1 ٔىب٘يه ػًٙ  3 ٔىب٘يه ػًٙ  4

 فّٕي

   - 1 آصٔبيـٍبٜ ٔىب٘يه ػًٙ 5

صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ  3 2صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ديـشفشٝ  6

2 

 ٘ؾشي 3

 ٘ؾشي 3 ٟٔٙذػي دي 3 ٟٔٙذػي دي 7

 ّٔيؿ 6دبيبٖ ٘بٔٝ  6دبيبٖ ٘بٔٝ  8

  16+6 ػٕـ ٚاحذ 16+6 ػٕـ ٚاحذ 
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 دسٚع اخشيبسي

 دسٚع ػذيذ دسٚع لذيٓ

سدي

 ف

سقذاد  ٘بْ دسع

 ٚاحذ

 ٘ٛؿ دسع سقذاد ٚاحذ 

دٚس ػٙؼي دس صٔيٗ ؿٙبػي  2 ػٙؼؾ اص دٚس 1

 ػبخشٕب٘ي ٚ صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي

 ٘ؾشي 2

 ٘ؾشي 2 طئٛفيضيه وبسثشدي ٟٔٙذػي 2 طئٛفيضيه وبسثشدي ٟٔٙذػي 2

 ٘ؾشي 2  وبسثشديٞيذسٚطئِٛٛطي 2 آة ؿٙبػي وبسثشدي 3

- ٘ؾشي  1+1 اػشاي دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي 2 اػشاي دشٚطٜ ٞبي ٟٔٙذػي 4

 فّٕي

سٚؽ سحميك دس صٔيٗ ؿٙبػي  5

 ٟٔٙذػي

 ٘ؾشي 2  دس صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػئجبحض ٚيظٜ 2

 ٘ؾشي 2 ِشصٜ صٔيٗ ػبخز 2 ػبيضٔٛسىشٛ٘يه 6

صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔحيظ  7

 صيؼز

 ٘ؾشي 2 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي ٔحيظ صيؼز 2

 ٘ؾشي 2 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي وبسػز 2 صٔيٗ ؿٙبػي ٟٔٙذػي وبسػز 8

٘ؾشي  2 1ػٕيٙبس   - 

٘ؾشي  2 2ػٕيٙبس   - 

 


