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 11 کلیات

 11 هدف

 11 دامنه کاربرد

 11 تعاریف

 11 پي

 11 سطحي هایپي

 11 هاعميق يا شمع هایپي

 11 (ایههای صندوقهای نيمه عميق )شامل پيپي

 11 مهندسي یريزخاك

 11 های نگهبانسازه

 11 شناسايي ژئوتكنيكي

 11 های ژئوتكنيكيداده

 11 ژئوتكنيكي اطالعات

 11 گمانه

 11 طراحي ژئوتكنيكي

 11 زمين مناسب

 11 بندی پيچيدهاليه

 11 با اهميت كم، متوسط، زياد و خيلي زيادهای ساختمان

 11 های طراحیروش

 11 روش تنش مجاز

 LRFD 11)روش ضرايب بار و مقاومت )

 11 حالت حدی مقاومت

 11 برداریحالت حدی بهره

 11 )تحليل، آزمايش و تهيه مدارک( های عملكردیروش

 11 اثبات ظرفيت عملكردی تحت بارگذاری

 11 زمین شناسایی ژئوتکنیکیمالحظات طراحی و 

 11 ژئوئکنیکی اهداف شناسایی

 11 های ژئوتکنیکیبررسی

 11 وتكنيكيئمقدماتي ژ هایبررسي
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 11 وتكنيكيئژ طراحي هایبررسي

 11 وتكنيكيئژ كنترلي هایبررسي

 11 های ژئوتکنیکیبررسیالزامات 

 11 مقدماتي هایالزامات بررسي

 11 گزارش بررسي مقدماتي

 11 طراحي هایالزامات بررسي

 11 الزم در مرحله بررسي طراحي  هایشناسايي

 11 )تعداد و فاصله( گمانه

 11 منفرد هایساختمانگمانه در 

 11 های منفردتأثير گودبرداری در تعداد گمانه ساختمان

 11 های منفردجدول حداقل تعداد گمانه در ساختمان

 11 دهای منفربندی پيچيده زمين در تعداد گمانه ساختماناليه -تأثير عدم يكنواختي زمين

 11 های منفردها در تعداد گمانه ساختمانگمانهمترمربع در تعداد  1111تأثير سطح اشغال بيش از 

 11 سازیسازی گسترده يا انبوهگمانه در ساختمان

 11 هاعمق گمانه

 11 چاه دستي

 11 در بستر سنگي گمانهعمق 

 11 هاعميق يا شمع هایعمق گمانه در پي

 11 برداری خاکحفاری و نمونه

 -ي اوگر با ميله توخال -اوگر با ميله توپر  -راني دو -ماشيني  -های حفاری گمانه )دستي روش

 ل دوجداره(ركربا - گيری پيوستهدوراني با مغزه
11-11 

 11 های آزمايشگاهي آزمون

 11 های مكانيک خاکجدول استانداردهای برخي از آزمايش

 11 های برجاآزمون

 11 های برجاجدول استانداردهای برخي از آزمون

 11 های طراحيبررسيگزارش 

 11 گزارش عمليات مطالعات ژئوتكنيكي

 51 سایر مالحظات طراحی ژئوتکنیکی
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 11 مالحظات بارگذاری

 11 های كنترليالزامات بررسي

 11 های مضاعف مربوط به خاک و سنگكنترل

 11 های مضاعف مربوط به آب زيرزمينيكنترل

 11 های كنترليگزارش بررسي

 11 دوام مصالحمالحظات 

 13 گودبرداری و پایش

 13 هدف

 13 تعاریف

 11 نشدهشده و حفاظتگودبرداری حفاظت

 11 گود دائمي و موقت

 11 پايدارسازی موقت گود

 11 گود دائم پايدارسازی 

 11 مالحظات کلی

 11 متر 11تر از گودبرداری كم

 11 متر 11تر از گودهای عميق

 11 عميقپايش گود در گودهای 

 11 خاک بر اثر گودبرداریناپايداری تغييرشكل و 

 11 هاهای نگهدار آنها و انتخاب و طراحي سيستمبررسي ناپايداری گودبرداری

 11 پايدارسازی ديواره گود

 11 در گودبرداری هاشكلو تغيير هاگسيختگيكنترل 

 11 ارزيابي خطر گودبرداری

 11 عمق بحراني 

 11 خطر گود با ديوار قائم جدول ارزيابي

 11 خطر گود در صورت وجود تراوش آب در گود

 11 خطر گود در صورت وجود خاک دستي يا فاقد چسبندگي قابل اعتماد

 11 خطر گود در صورت وجود ساختمان دارای شرايط خاص در حوزه تأثير ناپايداری گود
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 خطوط اصلي آب، گاز و مخابرات()مانند خطر گود در صورت وجود تأسيسات شهری عمده 

 در مجاورت گود
11 

 11 مسئوليت طراحي گودبرداری در گود با خطر معمولي

 11 مسئوليت طراحي گودبرداری در گود با خطر زياد

 11 مسئوليت طراحي گودبرداری در گود با خطر بسيار زياد

 11 حضور ناظر ژئوتكنيک در گودهای با خطر زياد و بسيار زياد

 11 تحليل پايداری و تغييرشكل گود

 11 تحليل و طراحي گود در صورت وجود بنا در حوزه تأثير ناپايداری گود

 11 های سست و خاک با پايداری نسبيدارنده در خاکسيستم های نگه

 11 تحليل پايداری گود

 11 حداقل ضريب اطمينان برای پايداری كلي گود موقت 

 11 پايداری كلي گود دائمضريب اطمينان برای 

 11 اپايدارین تأثير حوزه درضريب اطمينان برای پايداری كلي گود موقت در صورت وجود ساختمان 

 11 های مجاورشکل گود و سازهتحلیل تغییر

 13 های مجاز در گودبرداریشکلتغییر

 13 زهکشی

 13 ایش و کنترلپ

 11 اهداف ابزارگذاری و پايش

 11 برنامه پايش

 11 مسئوليت طراحي، اجرا و نظارت پايش

 13 پی سطحی

 13 هدف

 13 های سطحیمالحظات طراحی پی

 11 های سطحي كنترل شوندمواردی كه در حالت حدی نهايي بايد در پي

 11 های سطحياز دست رفتن پايداری كلّي پي

 11 سطحيهای پي گسيختگي خاک ناشي از كمبود ظرفيت باربری )كمبود مقاومت(

 11 های سطحيپيگسيختگي خاک ناشي از لغزش 

 11 های سطحيپيگسيختگي سازه ناشي از تغييرمكان 
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 11 های سطحينشست يكنواخت پي

 11 های سطحينشست غيريكنواخت پي

 11 های سطحيپي های خطي يا غيرخطي در محاسبه نشستمدل

 11 سطحيهای پي های مؤثر در محاسبه نشستژرفای اليه

 31 های سطحیظرفیت باربری پی

 11 های سطحيپي تعيين ظرفيت باربری برایروابط نظری 

 11 های سطحيپي های درجا برای تعيين ظرفيت باربریآزمون

 33 های سطحیپی نشست مجاز

 11 های سطحيپيچرخش مجاز 

 33 های سطحیهای طراحی پیروش

 31 روش تنش مجاز

 11 های منفرد و نواری(در شرايط استاتيكي )پي به روش تنش مجاز ضرايب اطمينان

روش  / كنترل تنش زير پي در شده زير پي در مقايسه با ظرفيت باربریوضعيت تنش محاسبه

 تنش مجاز
11 

 31 روش ضرایب بار و مقاومت

 11 در شرايط استاتيكي ضرايب كاهش مقاومت

 31 سطحیهای ای در طراحی پیمالحظات لرزه

 11 ایلرزه به روش تنش مجاز در شرايط يب اطميناناضر

 11 برای روش ضرايب بار و مقاومت ایضرايب بار و مقاومت در شرايط لرزه

 31 پذیرهای انعطافپی

 11 های انعطاف پذيرتحليل پي

 11 (sk) العمل بسترمدول عكس

 31 های سطحیمالحضات اجرایی پی

 11 عمق قرارگيری پي

 11 تعيين تراز پي

 11 ط كالفديگر توسهای منفرد به يکها / اتصال پيهای افقي نسبي پيجلوگيری از تغييرمكان

 11 های نواریاستفاده از نوارهای دوطرفه در پي

 11 شوندها ساخته ميهايي كه در نزديكي شيبمحل پي

 11 بسترهای سنگيقرارگيری پي روی 
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 11 نگهبان هایسازه

 11 دامنه کاربرد و هدف

 11 پذیرهای نگهبان: صلب و انعطافانواع سازه

 11 پایداری انواع سازه های نگهبان 

 11 وزني صلب حدی ديوارهای هایحالت

 11 پذير مهارشده / سپریانعطافحدی ديوارهای  هایحالت

 11 خاک مسلححدی ديوارهای  هایحالت

 13 نگهبان  هایساخت سازهو طراحی مالحظات 

 11 تمهيدات و اثرات ساخت ديوارهای نگهبان

 11 نگهبان  هایوضعيت طرح در طراحي سازه

 11 نگهبان هایزهكشي در سازه

 11 های نگهبانرژيم آب آزاد و رژيم آب زيرزميني ساختگاه سازه

 11 هاآبهای زيرزميني جهت تعيين سطوح اين تأثير تغييرات تراوايي بر روی رژيم آب

 11 فشار خاك

 11 های فشارهای طراحي خاکمحاسبه مقادير و جهت

 11 حالت سكونفشار خاک در 

 11 فشار محرک و مقاوم خاک

 11 مرتبط با فشار محرک و مقاوم خاک برای ديوار (xΔ) تغييرشكل افقي

 11 شدهفشار خاک در خاكريز متراكم

 11 ديناميكيفشار حالت محرک و مقاوم در شرايط 

 11 در پشت ديوار  فشار خاک 

 11 تعيين فشار ديناميكي خاک

 11 فشار جانبي خاک در هنگام زلزله

 11 فشار خاک تحت شرايط خاص

 13 فشار آب

 13 های نگهبانهای طراحی سازهروش

 13 روش تنش مجاز

 11-11 ضرايب اطمينان ديوارهای وزني صلب در طراحي به روش تنش مجاز

 11 صلب خروج از مركزيت در ديوارهای وزني
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 11 پذير سپریديوارهای انعطافيب اطمينان اضر

 11 طول نفوذ سپر

 11 ضريب اطمينان مهار

  11 ضريب اطمينان در برابر باالزدگي كف

 11 يب اطمينان ديوارهای خاک مسطحاضر

 11 ضريب اطمينان كلي ديوار

 11 هاكنندهضريب اطمينان مسلح

 11 های نگهبانير شكل در سازهنغيكنترل 

 11 روش ضرایب بار و مقاومت

 11-11 ديوارهای صلب در مقاومتكاهش يب اضر

 11 انعطاف پذير هایديوار در يب كاهش مقاومتاضر

 11-11 هاروی مقاوم در خاكريزها و شيروانييب كاهش نياضر

 11 (هاكنندهخاک مسلح ) مسلح پايداری داخلي ديوارهای كاهش مقاومت در ضرايب

 11  مهاربندی / مهارها

 11 طراحي مهارها

 11 آزمايش مهارها

 11-11 آزمايش باربری و خزش مهارها

 13 ریز پشت دیوارخاك

 13 بندی دیوارهازهکشی و آب

 33 های عمیق )شمع ها(پی

 33 هدف و دامنه کاربرد

 33 های عمیقمبانی طراحی پی

 11 های عميقهای پيها و تغييرشكلگسيختگي

 11 های تكي و گروه شمعنشست مجاز شمع

 31 بارهای طراحی

 11 تركيب بارهای وارده

 11 نيروهای نغييرمكان زمين

 11 اصطكاک منفي جدار

 11 باالزدگي شمع
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 11 زمين حركات جانبي

 35 شمع تحت بار محوری

 11 ظرفيت باربری

 11 باربری شمع های تعيين ظرفيتروش

 11 استفاده از روابط تحليلي

 11 (cRباربری فشاری شمع )

 11 (bRمقاومت نوک شمع )

 11 (sRمقاومت جداره شمع )

 11 (bqظرفيت باربری نوک شمع )

 11 (siqباربری جداره شمع )ظرفيت 

 11 رجابآزمايش های استفاده مستقيم از نتايج 

 11 كياستاتيآزمايش بارگذاری استفاده از 

 11 ديناميكيآزمايش استفاده از 

 11 (WEAPتحليل معادله موج )

 11 (DLTآزمايش ديناميكي شمع )

 11 هاست شمعنش

 11 های كششيشمع

 11 (tR) نيروی مقاوم كششي

 11 ظرفيت باربری بلوک خاک

 11 های منفردمقاومت اصطكاک جدار كششي شمع

 31 تحت بار جانبی هایشمع

 11 شمع ظرفيت باربری جانبي

 11 هاساز و كارهای گسيختگي در ارزيابي ظرفيت باربری جانبي شمع

 11 تغيير مكان جانبي شمع

 13 گروه شمع

 11 ظرفيت باربری گروه شمع

 11 )اثر گروهي( ضريب بازدهي گروه شمع

 11 ت گروه شمعسنش
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 11 گروه شمعنيروها در تحليل 

 11 طراحي گروه شمع

 11 )پي گسترده( شمعسرظرفيت باربری 

 15 هابار مجاز طراحی شمع

 15 روش مقاومت مجاز )بارهای عمدتاً بدون ضریب(

 11 (allowQ( و ظرفيت باربری مجاز )ultQظرفيت باربری نهايي )

 11 (مقاومت مجاز روشضريب اطمينان شمع در شرايط استاتيكي )

 13 روش ضرایب بار و مقاومت

 11 )مقاومت نهايي(ها در شرايط استاتيكي كاهش مقاومت شمعضريب 

 11 های بارگذاری شمعآزمایش

 11 هاآزمايش های بارگذاری استاتيكي شمع

 11 هاشمع آزمايش بارگذاری ديناميكي

 11 يهای آزمايششمع

 11 های بارگذاری محل انجام آزمايش

 11 های اصليشمع

 11 آزمايش استاتيكي و ديناميكيهای مورد تعداد كل شمع

 11 های بارگذاریگزارش آزمايش

 13 هاای شمعطراحی سازه

 11 عيين نيروهای داخلي در آنو تتحليل شمع 

  33 هاشمع مالحظات ساخت و اجرای

 11 هاپالن وضعيت استقرار شمع

 11 هاعدم اعتماد به كيفيت اجرای شمع

 11 درجاريزهای ارزيابي كيفيت شمع

 35 مستعد روانگرایی و گسترش جانبی هایدر خاك هاشمعمالحظات 

 11 (LPبر حسب شاخص روانگرايي ) NLCضريب اصالحي 

 33 ایئوتکنیک لرزهژ

 33 دامنه کاربرد

 33 زلزله طرح و اثرات ساختگاهی

 11 اینامهروش آيين
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 11 مطالعات ويژه زلزله طرح

 11 زلزلهتحليل خاطره پذيری 

 11 تحليل اثر ساختگاه 

 11 های رسوبي سطحيتأثير اليه

 11 تأثير توپوگرافي سطحي

 11 تأثير توپوگرافي عمقي

 33 روانگرایی

 11 ارزيابي پتانسيل روانگرايي

 11 مرحله اوّل ارزيابي

 11 مرحله دوم ارزيابي

 111 نشست ناشي از روانگرايي

 111 گسترش جانبي

 111 از مخاطرات ناشي از روانگراييپيشگيری 

 131 ها و زمین لغزشناپایداری شیب

 111 (vFو  hFاستاتيكي افقي و قائم )محاسبه نيروهای شبه

 111 (vkو  hkهای افقي و قائم زلزله )ضرايب مؤلفه

 111 استاتيكي قائممشخص نبودن شتاب قائم زلزله / تخمين نيروی شبه

 135 مخاطره گسلش سطحی
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