
 

 

 

 

 

 

- Vocabulary 

 8-1درس  :لغات ضروری تافل 

  12-1: درس504کتاب 

  10-1درس  :601کتاب  

  12-1هفته  :1100کتاب   
- Grammar 

 Nouns ( ) 

 Pronouns ( ) 

 adjective ( ) 

 adverb ( ) 
 

- Vocabulary 

 15-9درس  :لغات ضروری تافل 

  22-13: درس504کتاب 

  20-11درس  :601کتاب 
  24-13هفته  :1100کتاب 

- Grammar 
 Verb +Verb   →فعل )افعال پشت سر هم(    

 Modal Auxilary Verb:  )افعال مدال )ساده / کامل→  

 Active and Passive:  )افعال معلوم و مجهول )زمانها→  

 Wish Sentences    →آرزویی جمالت  

 Conditional Sentences    →جمالت شرطی  



 

 

 

 

- Vocabulary 
 

 22-16درس  :لغات ضروری تافل 

  32-23: درس504کتاب 

  21-30درس :601کتاب 
  36-25هفته :1100کتاب 

- Grammar 
 Naun clauses → ( ) 

 Adjective clauses → (وصفی ) 

 Adverb clauses → (عبارت قیدی) 
 

- Vocabulary 
 30-23رستافل :د یلغات ضرور 

  42-33:درس504کتاب 

  40-31:درس 601کتاب 

  46-37:هفته 1100کتاب 
- Grammar 

 Adjective phrase ( ) 

 Inversion ( ) 
 

 

 

 حد و پیوستگی –تابع  -اعداد مختلط  ریاضی

 های توابع دو متغیرهکلیه بحث –توابع برداری  –بردار و هندسه تحلیل  ریاضی

 مشتق و کاربردهای مشتق ریاضی

 های دوگانهانتگرال –اپراتور برداری نابال  ریاضی

 های یگانه و کاربردهای آنهای انتگرالکلیه بحث ریاضی

 قضیه گرین – 2و  1های منحنی الخط نوع انتگرال ریاضی

 دنباله و سری ریاضی

 انسقضیه استوکس و دیورژ –های سه گانه انتگرال – 2 و 1السطح نوع های منحنیانتگرال ریاضی



 

 

 

 

 مسیرهای قائم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های معین و نامعین محوری )میله(سازه -

 پیچش در اعضا –تنش و کرنش  -

 خمش االستیک -

  بارگزاری عرضی )برش( -
 ترکیب تنش –مخازن جدا نازک  -

 بررسی پایداری و درجه نامعینی  -
 رسم دیاگرام لنگر خمشی و نیروی برشی +  ر، قاب، خرپا(های معین )تیحل سازه -

 ر سطح+ کار مجازی + لنگ خط تأثیر -

  سختیهای روش –روابط حفظی  –های انرژی روش -

 یرونهای نامعین با روش حل سازه -
 روش شیب و افت -
 خواص تقارن در سازه -



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Dever



 

 

 

 

 

 مکانیک 

ها، اثر ی خاکروابط وزنی و حجمی خال، بررسی دیاگرام سه فازهای رسی، ها و کانیـ شناخت خاک
های ها در یک خاک، آزمایشو حجمی خاک، انواع وزن مخصوص رامترهای وزنیتغییر رطوبت بر پا

ر کاساگرانده برای اک ها، آشنایی با نمودابندی و نامگذاری خبندی و منحنی حاصل از آن، طبقهدانه
ی جریان یک بعدتراکم، های حنیها و بررسی منخاک ها چسبنده، آشنایی با حدود اتربرگ، تراکم خاک

های سری و ها، خاکی دارسی در خاکو دو بعدی آب در خاک، مفهوم نفوذپذیری، دبی جریان و رابطه
 موازی، شبکه جریان

ه آرتزین، موئینگی، مفهوم الیاقی، زفهوم تنش کل و موثر و فشار آب حفره ای، اصل تنش موثر ترم -
جوشش و روابط های آب در خاک، بررسی پدیده در جریانفشار تراوش و تنش موثر  یمحاسبه

نشست  روش تقریبی خاک، انواعدر خاک با باالزدگی، توزیع تنش  2به  1اضافه تنش در  بوسینسک در
ها، مفاهیم رس عادی تحکیم و پیش تحکیم یافته، خاکنشست در  انواع در خاک ها، عوامل ایجاد

ی وم درجهی نشست تحکیم اولیه، مفهبررسی آزمایش تحکیم یک بعدی و انواع نمودارهای آن، محاسبه
 ی نشست تحکیم ثانویهاثر زمان ساخت، محاسبهتور زمان،ای، سرعت تحکیم و فاکتحکیم متوسط و نقطه

در خاک، آشنایی با  ر شیبها در خاک، مفهوم مقاومت ان تنششنایی با دایره موهر، بررسی المآ -
ای ه، مفهوم حاکمیت تنشک خاکیها، شرایط گسیختگی برشی در مقاومت برشی در خاکمترهای رااپ

های علمی، های سه محوری و کاربرد آنها در پروژهانواع آزمایشکل و موثر، آزمایش برش مستقیم، 
 ,PMTفشار و نتایج آنها، آشنایی با مفهوم پس فشار، پارامترهای اسکمپتون، مفهوم مسیر تنش، و غیره 

CPT, SPT ها، بررسی های جانبی خاکمطالعات اکتشافی، انواع آزمایشهای میدانی و آزمایش
ترل لغزش و دیوارهای حائل در انواع شرایط سکون و محرک و مقاوم، بررسی پدیده ترک کششی، کن

 های خاکیها و تراشهی گودبرداریهای نگهبان، مطالعهواژگونی سازه
مایرهوف و هانسن،  25های ترزاقی،محاسبه ظرفیت باربری پی سطحی، بررسی نظریه های سطحی،یپ -

باسکولی،  ستونی وبار گزاری و الیه الیه بودن خاک زیر پی زیت کاثر تراز آب زیز زمینی، خروج از مر
مفهوم ضریب در زیر پی،ها ها، بررسی پیوزیع تنش در زیر پیبر روی ظرفیت باربری، ت 2نشست آن 

های سطحی، مقاطع بررسی آزمایش بارگذاری صفحه و نتایج آن، مبانی طراحی پی العمل بستر،عکس
های مقاومتی یک شمع ها، مکانیزمهای عمیق و شمعپی حی،یک پی سط بحرانی خمش و برش در

یک شمع، ها، ظرفیت باربری کششی ی ظرفیت باربری جداره و نوک شمع در انواع خاکمحاسبه منفرد،
یی گروه شمع و عوامل موثر بر روی آن، روه شمع، ضریب کارای اصطکاک منفی، بررسی عملکرد گپدیده

 های یک گروه شمعتوزیع نیرو بین شمع


