
٢١٤ 

 مبحث هفتم

 الف
  ٢٢ص٧ابزار پایش (گودبرداری و پایش) 

  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ابزار دقیق 
  ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /ابزار دقیق پیچیده 

  ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /ابزار دقیق ساده 
  ٢٢ص٧" برنامه پایش (گودبرداری و پایش)"  / ابزارگذاری

  ٢١ص٧ابزارگذاری و پایش (هدف) 
   ٢٦ص٧(پی سطحی) "  نشست یکنواخت پی " / ابعاد پی

  ٢١ص٧” ف)ابزارگذاری و پایش (هد“  /ابنیه اطراف 
هدف و دامنه کاربرد  " /ابنیه فنی شامل پل ها ، سدها و سازه های نیروگاه ها 

   ١ص٧)" (پی و پی سازی ٧مبحث
ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های  /اتصال بين مهار و نمای خاک مسلح 

  ٤٣ص٧ ]١٫٥[طراحی)"
   ٦٧ص٧)" ییمالحظات ساخت و اجرا(  شمع " /اتصال شمع 

  ٥٩٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / گیرداراتصال 
  ٥١ص٧(هدف)"  پی عمیق " / اتکایی

   ١١ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /اثبات وجود بستر سنگی 
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /اثر اندرکنش گروه شمع 

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /اثر تغيير رطوبت بر باربری خاک 
  ٧ص٧

  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  / اثر دینامیکی گروه شمع
  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /اثر رفت و برگشت بار 

  ٥٩ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /اثر گروهی 
  ٥٩ص٧” ل، طراحی)گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلی“ /  بار مجاز طراحی

  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /اثر گروهی شمع 
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /اثرات آب و هوایی 

  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /اثرات حفاری های احتمالی 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /اثرات گیرش 

  ٦٧ص٧” ای)شمع (طراحی سازه “  /اثرات مرثیه دوم 
  ٣٦ص٧(تعریف)"  دیوار زیر زمین " /اجرا 

  ٢٢ص٧" برنامه پایش (گودبرداری و پایش)"  /اجرای پایش 
   ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /اجرای پی سطحی 

  ٦٧ص٧)" ییمالحظات ساخت و اجرا(  شمع " /اجرای شمع 
  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / اجرای شمع

  ٥٦ص٧)" از نتایج استفاده مستقیم(آزمایش درجا  " /اجرای شمع و خاک 
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  /اجرای مهار 

   ١٧ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /اجرای میل مهار 
  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)“  /احتمال بروز ترک کششی 

  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /احتمال خسارت 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / احتمال ریزش خاک جدار
  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /ای  احتمال گسیختگی سازه

  ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /احداث پی 
  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /احداث ساختمان 
  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش بارگذاری استاتیکی / " اختالف بین قطرها

  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  /اختالف نشست 
   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /اخذ نمونه دست نخورده 

   ٢٧ص٧“ پی (پی سطحی)  نشست غیر یکنواخت“  /ارتعاش پی 
   ٢٧ص٧“ نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی) “  /ارتعاش خاک 

  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " / ارتعاش غیر پذیرفتنی
  ٢٧ص٧“ نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی) “  / خاک ارتعاشات پی و

  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / ارتعاشی
  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / پیش تحکیمی

)“  /ارتفاع دیوار    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار
)“  /ارتفاع ساختمان    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار

  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /ارزش فرهنگی، تاریخی 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /ارزیابی تجهیزات 

 ١٧ص٧خطر گود (فرمول)  ارزیابی
   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)/ “  ١-٣-٧جدول  /ارزیابی خطر گود با دیوار قائم 

” ارزیابی خطر گود (فرمول)/ “  ٢-٣-٧جدول  /ارزیابی خطر گود با شیب پایدار 
   ١٩ص٧

   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)/ “  ٢-٣-٧جدول  /ارزیابی خطر گود با شیب زیاد 
  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /زیابی ظرفیت باربری ار

   ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ارزیابی عملکرد سازه های موجود 

  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“ ارزیابی کیفیت شمع / 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / درجاریز ارزیابی کیفیت شمع های

  ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /ارزیابی مقاومت برشی خاک 
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " /از دست دادن پایداری کلی 

  ٢٥ص٧از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی) 
  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /استاتیکی 

/ " سازه نگهبان (روش  ٣-٥-٧ضریب اطمینان / دیوار وزنی / جدول  / ستاتیکیا
  ٤١ص٧های طراحی)" 

  ٢٨ص٧" آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی)"  /استفاده غیرمستقیم 
  ٢٨ص٧" آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی)"  /استفاده مستقیم 

  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / استقرار شمع
  ٥٨ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " /ی شاصطکاک جدار کش

  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /اصطکاک منفی جدار 
  ٥١ص٧(هدف)"  پی عمیق " / اصطکاکی

  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدی" سازه نگهبان ( /ر خاک اشفاضافه 
  ٤٠ص٧" تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)"  /اضافه فشار دینامیکی 

   ٤٠ص٧" تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)"  /اضافه فشار مقاوم خاک 
   ٦ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  / اطالعات

  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /اطالعات ثبت شده 
شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /اطالعات ژئوتکنیکی 

   ٥ص٧” اطالعات)
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /اطالعات ژئوتکنیکی 

   ٧ص٧فاصله گمانه) 
   ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /اطالعات گمانه زنی 

  ٦٦ص٧” شمع اصلی (تعداد، درصد آزمایش بارگذاری)“  /ان سنجی اطمین
  ٢٣ص٧” پایش (مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت)“  /اعالم خطر 

  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  / عوجاجا
   ٣ص٧” روش های طراحی (تعریف و موارد شامل)“  / افزایش بار
  ٣٠ص٧" پی سطحی (روش های طراحی)"  /روش حاالت حدی / افزایش بار

  ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /افزایش سختی در لبه 
/ " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  تنش مجاز / افزایش عمق گیرداری سپر

  ٤٢ص٧
/ " سازه  ٥-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومتسپرگونه / دیوار  / المان مقاوم

   ٤٤ص٧)" حاالت حدی روشنگهبان (
  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /امتداد عمود بر مسیر آب 

  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /امواج صوتی عرضی 
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /امواج لرزه 

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /انبار کردن نمونه ها 
   ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /ی انبوه ساز 

  ٢٣ص٧” پایش (مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت)“  /انتخاب ابزار 
  ٣٢ص٧" پی سطحی (مالحظات اجرایی)"  /انتخاب موقعیت و عمق پی 

  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /انتقال شمع 
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  /انتقال نیروی کششی 

  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  / کششیانتقال نیروی 
  ٢٣ص٧” پایش (مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت)“  /انجام اقدامات فوری 

   ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /انجام عملیات 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /انحراف سنج 

  ٢٧ص٧“ نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی) “  /کنش سازه و خاک  اندر
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /اندر کنش شمع با شمع 

  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  / انعطاف پذیر
  ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار)“  /انعطاف پذیری سازه ای 

   ٢ص٧ف)" " سازه نگهبان (تعری /انواع 
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  /انواع 

   ١ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /انواع پی های سطحی 
   ١ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /انواع پی های عمیق 

   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /اوگر 
   ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /اهمیت ساختمان 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /اهمیت ساختمان 

   ٨ص٧فاصله گمانه) 
  ٦٥ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " /های اجرائی  اهميت سازه

  ١٦ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /ایجاد شیب پایدار 
  ٣ص٧" طراحی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /ایستایی 
  ٥٧ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " / ایمنی
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ایمنی 

  ٢٥ص٧" گسیختگی خاک (ناشی از کمبود ظرفیت باربری، مقاومت) "  /ایمنی کافی 

 آ
 ص ٤٩ص٧" )دیوارها(زهکشی و آب بندی  دیوار / " بندی آب

  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /آب جاری 
” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  /آب زیرزمینی 
  ٥ص٧

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  / آب زیرزمینی
  ٦ص٧
   ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  / آب زیرزمینی
   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /آب سطحی 

  ٢٧ص٧“ نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی) “  /آب شستگی زیر پی 
  ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /آبکشی 
  ٤٧ص٧)" آزمایش( مهار " / آزمایش

(طراحی  روش تنش مجاز / " ١-٦-٧شرایط استاتیکی / جدول  / آزمایش استاتیک
  ٦٢ص٧شمع) 
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  /آزمایش باربری 

  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار / " ٨-٥-٧جدول  / آزمایش باربری مهارها
  ٤٧ص٧)" آزمایش( مهار " /آزمایش باربری و خزش 

  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  /آزمایش بارگذاری  استاتیکی 



٢١٥ 

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / آزمایش بارگذاری
  ٦٦ص٧” آزمایش بارگذاری) شمع اصلی (تعداد، درصد“  /آزمایش بارگذاری 

  ٥٦ص٧(موارد استفاده)  آزمایش بارگذاری استاتیکی
  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / آزمایش بارگذاری استاتیکی
 روش تنش مجاز / " ١-٦-٧شرایط استاتیکی / جدول  /آزمایش بارگذاری استاتیکی 

  ٦٢ص٧(طراحی شمع) 
  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /بی نآزمایش بارگذاری جا

  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / آزمایش بارگذاری دینامیکی
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / آزمایش بارگذاری دینامیکی

  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“ آزمایش بارگذاری شمع در کشش / 
 روش تنش مجاز / " ١-٦-٧جدول شرایط استاتیکی /  / آزمایش بارگذاری دینامیکی

  ٦٢ص٧(طراحی شمع) 
   ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /آزمایش بارگذاری صفحه 
  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / آزمایش بارگذاری فشاری

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /ی کششآزمایش بارگذاری 
   ١٠ص٧” له، عرض ساختمان یا پی)عمق گمانه (فاص“  /آزمایش برجا 

” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /آزمایش پراکتور اصالح شده 
   ١٦ص٧

” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /آزمایش تعيين یکپارچگی شمع با دامنه کم 
  ٦٩ص٧

  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار / " ٩-٥-٧جدول  / آزمایش خزش
  ٥٦ص٧) از نتایج استفاده مستقیم(آزمایش درجا 

  ٥٦ص٧(موارد استفاده)  آزمایش دینامیکی
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /زمایش دینامیکی شمع آ

   ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /آزمایش فشارسنج 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /آزمایش کششی 

  ٦٥ص٧” ایش بارگذاری)شمع (آزم“ آزمایش کنترل یکپارچگی / 
    ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /آزمایش الزم 

   ٢٨ص٧" آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی)"  /آزمایش نفوذ استاندارد 
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / آزمایش نفوذ مخروط
 روش تنش مجاز / " ١-٦-٧جدول  // شرایط استاتیکی  آزمایش نفوذ مخروط

  ٦٢ص٧(طراحی شمع) 
   ٢٨ص٧" آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی)"  /آزمایش نفوذ مخلوط 

  ١٢ص٧آزمون آزمایشگاهی 
   ٢٨ص٧آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی) 

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /آزمون های برجا 
 ١٢ص٧آزمون های درجا (محلی) 

  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش دینامیکی " /آسیب دیده 
   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /آماده سازی خاک پروژه 

   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /آماده سازی زمین 
  ١٥ص٧آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش) 

  ٢٧ص٧“ ) نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی“  / آماس خاک

 ب
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار / " ٨-٥-٧جدول  / بار آزمایش

  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  /بار زلزله 
  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /بار زلزله یا باد 

  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /بار زنده 
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /بار زنده و مرده 

  ٣ص٧" زمین مناسب (تعریف)"  /بار سازه 
  ٢٦ص٧" گسیختگی خاک (ناشی از کمبود ظرفیت باربری، مقاومت) "  /بار سازه 

    ٢٦ص٧(پی سطحی) "  نشست یکنواخت پی " /بار سرویس 
  ٦٦ص٧” ری)شمع اصلی (تعداد، درصد آزمایش بارگذا“  /بار طراحی 
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار / " ٨-٥-٧جدول  / بار طراحی

  ٥٢ص٧(پی عمیق، شمع)"  نیروهای تغيير مکان زمین " / بار گذاری مجاور
  ٦١ص٧(طراحی شمع)  روش تنش مجاز " / بار مجاز
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  /بار مرده 

  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  /بار مرده ساختمانها و ابنیه مجاور 
  ٦١ص٧(طراحی شمع)  روش تنش مجاز " /بار نهائي 

  ٣ص٧” روش های طراحی (تعریف و موارد شامل)“  /بار وارد بر خاک 
  ٦٦ص٧” شمع اصلی (تعداد، درصد آزمایش بارگذاری)“  /بار وارده 

   ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  /باران ممتد 
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /باربرداری 
  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  / باربرداری

  ٣ص٧" زمین مناسب (تعریف)"  /باربری 
  ٤٧ص٧)" آزمایش( مهار " / باربری

   ٥٨ص٧" )تحت بار جانبی (شمع  " / باربری جانبی
   ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /باربری خاک _ میزان 

   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /باربری ضعیف 
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  /باربری مهار 

  ٦٢ص٧(طراحی شمع)  روش تنش مجاز " /باربری نهایی شمع 
   ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / بارگذاری  استاتیکی

  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“ بارگذاری دینامیکی / 
  ٦٦ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " / بارگذاری

  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /بارگذاری 
  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش بارگذاری استاتیکی " /بارگذاری استاتیکی 

  ٦٦ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " / یکیتبارگذاری استا
  ٥٨ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " /بارگذاری استاتیکی 

)“  /ی تیکبارگذاری استا   ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار
   ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / بارگذاری استاتیکی

   ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  /بارگذاری استاتیکی 
   ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / بینبارگذاری جا
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " /ی شمع ببارگذاری جان

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / بارگذاری خاص
   ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / بارگذاری دوره ای

  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش دینامیکی " /بارگذاری دینامیک شمع 
  ٦٦ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " /بارگذاری دینامیکی 
   ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / بارگذاری دینامیکی

  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش بارگذاری استاتیکی " /بارگذاری شمع 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /بارگذاری شمع در کشش 

  ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /صفحه بارگذاری 
  ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /بارگذاری صفحه 
   ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / بارگذاری فشاری
  ٥٨ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " / بارگذاری متناوب
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /بارگذاری متناوب 
  ٣١ص٧" پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /بارهای دینامیکی 
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / بارهای فشاری

  ٢٦ص٧)" ناشی از لغزش پی(گسیختگی خاک  " /بارهای مورب یا افقی 
  ٥٩ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /بازدهی گروه 

  ٢ص٧" شناسایی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /زدید از برش با
  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /بازدید محلی 

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /بازدیدهای محلی 
  ٨ص٧فاصله گمانه) 

  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /بازسازی 
   ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / ر شکلبازگشت تغيي

  ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  / باال آمدگی کف گود
  ٥٨ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " /باال آمدن بلوک زمین 

  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  / باال آمدن شمع
  ٢٠ص٧/ " پایداری گود (تحلیل)"  ٣-٣-٧جدول / باال آمدن کف گود

  ٤٢ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  / باال زدگی کف
  ٥٢ص٧(پی عمیق، شمع)"  نیروهای تغيير مکان زمین " / االآمدگیب

" گودبرداری (گسیختگی ها و  مشکالت متداول)"  /باالبودن سطح آب زیرزمینی 
  ١٧ص٧
ا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله فاصله گمانه ی“  / باالدست

  ٩ص٧گمانه) 
  ١٧ص٧" گودبرداری (گسیختگی ها و  مشکالت متداول)"  /باالزدگی کف گود 

  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /باالی شمع 
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  / بتن

  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /بتن آرمه 
  ٦٨ص٧)" ییمالحظات ساخت و اجرا(  شمع " /بتن ریزی 

  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /بتن مجاور خاک 
  ٢٥ص٧" پی سطحی (هدف)"  / بتنی
  ٥١ص٧(هدف)"  پی عمیق " / بتنی
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /بتنی 

  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / زبتنی درجاری
  ٦٨ص٧)" ییساخت و اجرا مالحظات(  شمع " /بدنه شمع 

  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /بر جای نفوذ مخروط 
  ٢١ص٧" تغيير شکل گود و سازه های مجاور (تحلیل)"  /بر خالف جهت 

  ١٦ص٧" گودبرداری (تغيير شکل و ناپایداری)"  /برآمدگی 
  ٤٢ص٧راحی)" " سازه نگهبان (روش های ط /تنش مجاز /برآیند بار قائم 

  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /برداشت 
   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /برداشتن خاک زیر پی 

  ٣٦ص٧” دیوار با عملکرد وزنی (پایداری، حالت حدی)“  / لی دیوارکبررسی پایداری 
” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /ضریب اطمینان  / برشی

  ٢٩ص٧
  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /برشی خاک 

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /برنامه آزمایش های آزمایشگاهی 
   ٧ص٧

  ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /برنامه آزمایشگاهی 
  ٢٢ص٧ایش (گودبرداری و پایش) برنامه پ

شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /برنامه ریزی موقت و دائمی 
  ٦ص٧” اطالعات)

  ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /برنامه مدون 
  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / برومز
  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /جابجایی  -ی بار یاببرون 

  ١١ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /بستر سنگی 
   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /بسیار حساس 

)“  /بسیج شدن نیروی محرک     ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /بلند مدت 

  ٥٨ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " /بلوک خاک 
  ٤٣ص٧(تنش مجاز، سازه نگهبان)"  کنترل تغييرشکل " /بلوک لغزان نیومارک 

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  /بودجه و فناوری 



٢١٦ 

  ٥ص٧
  ٣ص٧” روش های طراحی (تعریف و موارد شامل)“  /بهره برداری 

  ٥٨ص٧(پی عمیق)"  شمع کششی " /بیرون آمدن شمع 
   ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  /مدن مهار بیرون آ

  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " /بیرون کشیدگی 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /بیرون کشیدن غالف 

/ " سازه  ٧-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت / بیرون کشیدن مسلح کننده
   ٤٤ص٧)" روش حاالت حدینگهبان (

ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های  /بیرون کشیدن مهار مسلح کننده 
  ٤٣ص٧ ]١٫٥[طراحی)"

 پ
   ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /پارامترهای طراحی 

   ٣٥ص٧(تعریف)"  خاک مسلح " /پارچه گونه 
  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /پاسخ شمع 
  ٣ص٧)" " الیه بندی پیچیده (تعریف  /پای شیب 

  ١٩ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  / پایدارسازی دائم گود
   ١٧ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /پایدارسازی دیواره گود 

  ١٦ص٧پایدارسازی دیواره گودها (روش ها) 
  ١٩ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  / پایدارسازی گود

   ٣٥ص٧)" دیوار سپر گونه (تعریف  " /پایداری 
  ٦ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  / پایداری

  ٤٢ص٧ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /پایداری خارجی 
  ٤٢ص٧/ " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  تنش مجاز /پایداری در برابر لغزش 

   ٢ص٧" خاکریزی مهندسی (تعریف)"  /پایداری ساختمان 
  ٢٩ص٧" نشست مجاز (پی سطحی)"  /پایداری سازه 
   ٣٧ص٧" دیوار خاک مسلح (طراحی، حالت حدی)"  /پایداری کلی 
   ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  /پایداری کلی 
سازه / "  ٦-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومتخاکریز و شیروانی /  / پایداری کلی

  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدینگهبان (
/ " سازه  ٥-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومتسپرگونه / دیوار  / پایداری کلی

  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدینگهبان (
/ " سازه نگهبان  ٤-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت/  دیوار وزنی / پایداری کلی

  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدی(
" پی سطحی (روش  /روش حاالت حدی /مقاومتضرایب کاهش  / پایداری کلی

  ٣١ص٧های طراحی)" 
تنش مجاز / " پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /ضریب اطمینان  / پایداری کلی
  ٣١ص٧

/ " سازه نگهبان (روش  ٣-٥-٧ضریب اطمینان / دیوار وزنی / جدول  /پایداری کلی 
  ٤١ص٧های طراحی)" 

پی سطحی (روش های “ تنش مجاز / روش  /ضریب اطمینان  / پایداری کلی
  ٢٩ص٧” طراحی)
/ تنش مجاز / " پی سطحی (مالحظات  ضریب کاهش مقاومت / پایداری کلی

  ٣١ص٧لرزه ای)" 
  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  /پایداری کلی پی 

   ٣٦ص٧” دیوار با عملکرد وزنی (پایداری، حالت حدی)“  / لی دیوارکپایداری 
  ٢٠ص٧/ " پایداری گود (تحلیل)"  ٣-٣-٧جدول / پایداری کلی شیروانی
  ١٩ص٧پایداری گود (تحلیل) 

  ٢٣ص٧پایش (مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت) 
   ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  /پایش 
   ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /پایش 
  ٢١ص٧” ش (هدف)ابزارگذاری و پای“  /پایش 

  ٢١ص٧پایش و کنترل ( گودبرداری) 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله “  /پايين دست 

  ٩ص٧گمانه) 
  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /پراکتور اصالح شده 

  ٢٣ص٧” پایش (مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت)“  /پردازش 
   ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /شده پردازش 

  ٢٨ص٧" آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی)"  /پرسیومتر 
  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /پروژه انبوه سازی 

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، “  /پس از ایجاد گودبرداری عمیق 
  ٩ص٧شهرهای جدید، فاصله گمانه) 

  ٣٥ص٧)" دیوار با عملکرد وزنی (تعریف  " /پشت بند دار 
  ١ص٧)" (پی و پی سازی ٧هدف و دامنه کاربرد مبحث " / پل

  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /پله باربرداری 
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /پله بارگذاری 

  ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /پمپاژ 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /پوشش میلگرد 

  ١ص٧پی (تعریف و انواع آن) 
   ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /پی 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /پی 

  ٣٢ص٧پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش) 
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /پی انعطاف پذیر 
   ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /پی باالی شیب 

  ١٧ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /پی بندی 
  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /پی ریزی

  ٢٩ص٧پی سطحی (روش های طراحی) 
  ٣٢ص٧ی) پی سطحی (مالحظات اجرای

   ٢٥ص٧پی سطحی (مالحظات طراحی) 
  ٣ص٧پی سطحی (مالحظات لرزه ای) 

  ٢٥ص٧پی سطحی (هدف) 
  ٢٧ص٧/ " ظرفیت باربری (پی سطحی)"  پی سطحی

   ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  /پی سطحی 
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /پی سطحی 

  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /پی شبکه ای 
   ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  /پی شبکه ای 

  ٦٠ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  / شمع -پی
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /پی صلب 
  ٢٥ص٧" پی سطحی (هدف)"  /ای  پی صندوقه
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /ای  پی صندوقه
  ٥٢ص٧) بارهای طراحیپی عمیق (
  ٥١ص٧) مبانی طراحی( پی عمیق 
  ٥١ص٧(هدف)  پی عمیق

  ٦٧ص٧)" ییمالحظات ساخت و اجرا(  شمع " / عمیق پی
  ٥٧ص٧(پی عمیق)" نشست شمع  " /پی عمیق 
   ٥٢ص٧(پی عمیق، شمع)"  نیروهای تغيير مکان زمین " /پی عمیق 
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  / ا شمعیپی عمیق 

   ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /پی کنار شیب 
   ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /پی کنی 

  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " / پی گسترده
   ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /پی گسترده 
   ١٠ص٧” ض ساختمان یا پی)عمق گمانه (فاصله، عر“  /پی گسترده 

  ٦٠ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /گسترده  پی
   ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  /پی گسترده 
  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /پی مربعی 
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " / پی منفرد
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /پی منفرد 
   ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /پی منفرد 
   ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  /پی منفرد 

پی سطحی (روش های “ روش تنش مجاز /  /ضریب اطمینان  / پی منفرد نواری
  ٢٩ص٧” طراحی)

  ٢٥ص٧پی سطحی (هدف)" "  /پی منفرد، نواری، مرکب و گسترده 
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /پی نواری 
  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /پی نواری 
   ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  /پی نواری 
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /پی نواری 

  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  / پی نیمه عمیق
   ١ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  / های سطحی پی

  ٢٥ص٧" پی سطحی (هدف)"  /پی های نیمه عمیق 
   ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  /پیزومتر 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /پیزومتر 

اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  " تناوب /های لوله شاغولی  یزومترپ
  ٢٢ص٧

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  /پیش بینی 
  ٦ص٧
  ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  / پیمانکار

  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /پیمانکار 
  ١٩ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  / پیمانکار ذيصالح

  ٢٣ص٧” پایش (مسئولیت، طراحی، اجرا، نظارت)“  /پیمانکار گودبرداری 

 ت
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /تاخیر در بتن ریزی 

  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /تاریخ برداشت 
  ١٣ص٧” ژئوتکنیکی زمین) گزارش ها (شناسایی“  /تاریخ نمونه گیری 

شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /تاریخچه ساختگاه 
  ٥ص٧” اطالعات)

  ٤٣ص٧(تنش مجاز، سازه نگهبان)"  کنترل تغييرشکل " / تاسیسات
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تأمین پایداری پی 
  ٢٧ص٧“ (پی سطحی)  نشست غیر یکنواخت پی“  / تامین پایداری سازه

  ٤٩ص٧(نوع مصالح)"  خاکریز پشت دیوار " / تامین زهکشی
” دیوار با عملکرد وزنی (پایداری، حالت حدی)“  / زیر دیوار پیتامین ظرفیت باربری 

  ٣٦ص٧
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /تاييد پارامترهای طراحی 

  ٤٩ص٧(نوع مصالح)"  خاکریز پشت دیوار " /تثبیت با آهک، سیمان 
	 ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /ارزیابی_	 تجهیزات 	

  ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /تجهیزات تحقیقات محلی 
   ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  / تجهیزات حفاری

  ٢٨ص٧” نشست مجاز (پی سطحی)/ “  ٢-٤-٧جدول  / تحت بارگذاری استاتیکی
  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)“  / تحت شرایط خاص

  ٥٧ص٧(پی عمیق)" نشست شمع  " / تحکیم
  ٥٢ص٧(پی عمیق، شمع)"  نیروهای تغيير مکان زمین " / تحکیم
  ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /تحلیل 



٢١٧ 

  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  / تحلیل
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تحلیل دقیق پایداری 

  ٥٧ص٧(پی عمیق)" نشست شمع  " /تحلیل گروه شمع 
)“  / ٢-٥-٧/ جدول  ای تحلیل لرزه   ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار

” ، طراحی)گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل“  /تحلیل میزان بار انتقال یافته 
  ٥٩ص٧
  ٦٠ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  / تحلیل نیرو

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای “  /تحلیل های پایداری 
  ٩ص٧جدید، فاصله گمانه) 

  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /تحليل شمع 
  ٦٠ص٧” ل، طراحی)گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلی“  /تخمین اولیه نشست 

  ٥٦ص٧)" از نتایج استفاده مستقیم(آزمایش درجا  " / ین توان باربری شمعمتخ
گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی “  /تخمین نشست کل و نشست غیر یکنواخت 

  ١٣ص٧” زمین)
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تراز ایستابی 

  ٦٩ص٧” یی)شمع (مالحظات ساخت و اجرا“  /تراز پای شمع 
  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /تراز پی 
  ٤٢ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /تنش مجاز /تراز پی 

   ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تراز زیر پی 
” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  /تراز سنگ بستر 

  ٥ص٧
  ٥٦ص٧)" از نتایج استفاده مستقیم(آزمایش درجا  " /تراز نوک شمع 

  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /ترازهای طبیعی زمین 
روش حاالت / " سازه نگهبان ( ٧-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت /تراشه 

   ٤٤ص٧)" حدی
  ٧ص٧” مین (نکات الزامی)شناسایی ژئوتکنیکی ز“  /تراکم پذیری و تورم زایی خاک 

  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / تراوایی
  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /تراوش 
” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /ضریب اطمینان  / تراوش

  ٢٩ص٧
  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدی" سازه نگهبان ( /ترکیب بار 
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / ترکیب بار

  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /ترکیب بار 
   ٥٢ص٧)" بارهای طراحی" پی عمیق ( / ترکیب بارهای وارده

  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  / تزریق بتن
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  / تزریق رزین
  ٤٦ص٧” ت)مهاربندی (کلیا“  / تزریق سیمان

  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /تسطیح 
  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /تسطیح اراضی 

   ٢ص٧" سازه نگهبان (تعریف)"  /تسلیح خاک 
  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /تسلیم موضعی 

روش حاالت / " سازه نگهبان ( ٧-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت / تسمه فلزی
   ٤٤ص٧)" حدی
  ٣٥ص٧(تعریف)"  خاک مسلح " / تسمه های فلزی

  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /تشخیص روند کوتاه مدت و بلند مدت 
  ٤٦ص٧(کلیات)"  مهاربندی " /تشکیالت باربر خاکی یا سنگی 

  ٣٨ص٧" فشار خاک (کلیات)"  / تعادل افقی و قائم برای کل سازه نگهبان
   ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  تعادل حدی / "

  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  /تعادل حدی 
  ٦٥ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " / تعداد

  ٦٦ص٧” شمع اصلی (تعداد، درصد آزمایش بارگذاری)“  /تعداد 
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /تعداد آزمایش 

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /تعداد دفعات بارگذاری 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای “  /تعداد زیاد ساختمان 

   ٨ص٧جدید، فاصله گمانه) 
  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /تعداد ساختمان 

  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /تعداد شمع 
   ٥٩ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /تعداد شمع 

” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  /تعداد طبقات 
   ٥ص٧

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله “  /تعداد گمانه 
   ٨ص٧گمانه) 

" فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید،  /تعداد گمانه اضافی 
   ١٠ص٧فاصله گمانه) 

/ " فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات،  ٢-٢-٧جدول  /تعداد گمانه اضافی 
   ١٠ص٧شهرهای جدید، فاصله گمانه) 

  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /تعداد مهار 
   ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  / تعداد و نوع حفاری
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تعيين تراز زیر پی 

  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /تعيين خطر پذیری گود 
  ٦٠ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  / تعيين سهم نیرو

  ٢٧ص٧پی سطحی)" " ظرفیت باربری ( / تعيين ظرفیت باربری
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /تعيين فاصله گمانه 

  ٧ص٧فاصله گمانه) 
  ٣٩ص٧تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف) 

 ٤٠ص٧تعيين فشارخاک (پشت دیوار) 

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای “  /تعيين مقطع ژئوتکنیکی 
  ٩ص٧له گمانه) جدید، فاص

  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /تعيين نوع زمین 
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /تعيين نیروهای داخلی 

  ٣ص٧" طراحی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /تعيين هندسه 
  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش دینامیکی " /تعيين یکنواختی عملکرد شمع 

شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /تغيير در طراحی سازه 
   ٥ص٧” اطالعات)
   ٢٠ص٧" تغيير شکل گود و سازه های مجاور (تحلیل)"  /تغيير شکل  گود 

   ٤ص٧(تعریف و موارد شامل)"  روش های طراحی " / تغيير شکل
  ٤٣ص٧ (تنش مجاز، سازه نگهبان)" کنترل تغييرشکل " /تغيير شکل 
  ١٦ص٧" گودبرداری (تغيير شکل و ناپایداری)"  /تغيير شکل 
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تغيير شکل 
)“  /تغيير شکل    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار
  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /تغيير شکل 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله “  /تغيير شکل 

  ٩ص٧گمانه) 
” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)/ “  ١-٥-٧جدول  / تغيير شکل افقی 

  ٣٩ص٧
   ٣٧ص٧" دیوار خاک مسلح (طراحی، حالت حدی)"  /تغيير شکل افقی 

  ٤٣ص٧ازه نگهبان)" (تنش مجاز، س کنترل تغييرشکل " /دیوار تغيير شکل 
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  / تغيير شکل زیاد

  ٢٠ص٧تغيير شکل گود و سازه های مجاور (تحلیل) 
  ١٩ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  / تغيير شکل های افقی و قائم سازه مجاور

  ٥٣ص٧(ضوابط طراحی)"  شمع تحت بار محوری " / تغيير مکان
  ٤٣ص٧(تنش مجاز، سازه نگهبان)"  کنترل تغييرشکل " /تغيير مکان 
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار " /تغيير مکان 

  ٢٠ص٧" تغيير شکل گود و سازه های مجاور (تحلیل)"  /تغيير مکان افقی 
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تغيير مکان بیشتر از حد 

  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /تغيير مکان پی 
  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /تغيير مکان جانبی 

  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /تغيير مکان جانبی زمین 
  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / تغيير مکان خاک جلوی شمع

" گودبرداری (گسیختگی ها و  مشکالت  /تغيير مکان ساختمان های مجاور گود 
  ١٧ص٧متداول)" 

" تغيير شکل گود و سازه های مجاور  /غیریکنواخت  یاتغيير مکان یکنواخت 
  ٢٠ص٧(تحلیل)" 

  ٦٦ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " /حفره ای  بشار آفتغييرات 
” شمع) نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق،“  /تغييرات فشار آب زیرزمینی 

  ٥٣ص٧
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تغييرات فصلی 

  ٣ص٧" طراحی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /تغييرشکل های پی 
  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / تغييرمکان جانبی

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /تغيير رطوبت خاک 
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " /تغيير شكل جانبی 

  ٣١ص٧" پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /تغيير ضریب اطمینان 
   ٢١ص٧" پایش و کنترل ( گودبرداری)"  /تفسیر نتایج 

   ١٧ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /تفویض مسئولیت 
  ٤ص٧(تعریف و موارد شامل)"  روش های طراحی " /تقلیل مقاومت مصالح 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /تکمیل عملیات اجرایی 

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /تمام خاکها 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  /تمهیدات خاص 

  ٢٢ص٧تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش) 
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /تنش 

  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /ده در شمع تنش ایجاد ش
  ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /تنش زیر پی 
  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /تنش زیر پی 

   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /تنش سربار گود 
   ٢٩ص٧” طراحی) پی سطحی (روش های“ روش تنش مجاز /  /تنش کششی 

  ٤٣ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /تنش کششی مجاز 
  ٤٣ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /تنش کششی مسلح کننده 

   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /تنش متوسط 
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " /تنش مجاز 
   ٣ص٧” روش های طراحی (تعریف و موارد شامل)“  / تنش مجاز

  ٣١ص٧ضریب اطمینان / " پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /تنش مجاز 
ضریب اطمینان / دیوار وزنی / " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  / تنش مجاز
  ٤١ص٧

   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /تنش محاسبه شده 
پی “ روش تنش مجاز /  /ه شده زیر پی در مقایسه با ظرفیت باربریتنش محاسب

   ٢٩ص٧” سطحی (روش های طراحی)
  ١ص٧(تعریف)  تنش موثر

   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /تنش موثر متوسط 
   ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /تنش مؤثر زمین 
  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /تنش ناشی از بار 

  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / توالی اجرا
   ٥٦ص٧)" از نتایج استفاده مستقیم(آزمایش درجا  " /توان باربری شمع 



٢١٨ 

  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  /توجه ویژه 
  ٣٦ص٧(تعریف)"  میل مهاری و میخکوبی " /توده خاک مسلح 

  ١٧ص٧" گودبرداری (گسیختگی ها و  مشکالت متداول)"  /تورم خاک 
  ١٦ص٧" گودبرداری (تغيير شکل و ناپایداری)"  /تورم کف گود 

  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /تورم یا انقباض در خاک های رسی 
  ٣٢ص٧ " پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)" /توزیع خطی تنش 

  ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار)“  /توزیع مثلثی 
” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /توزیع نیرو و لنگر در سرشمع 

  ٦٠ص٧
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /توصیف الیه ها 

  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /توصیفی 
   ١٣ص٧” ارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)گز“  /توصیه نوع پی 

” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /توقف برداشت از آب زیرزمینی 
  ٥٣ص٧

  ١٧ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /تیرک 
)“  /تیرک افقی یا مایل    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار

  ٤٢ص٧ان (روش های طراحی)" " سازه نگهب /های متقابل و مایل تیرک 

 ث
 ج

  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /جا به جایی احتمالی زمین 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /جابجایی 

شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، “  / جابجایی محل سازه های مهم
  ٥ص٧” گردآوری اطالعات)

  ٢١ص٧" تغيير شکل گود و سازه های مجاور (تحلیل)"  / جابجایی نسبی پی
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / جانبی
(طراحی شمع)  روش تنش مجاز / " ١-٦-٧شرایط استاتیکی / جدول  / جانبی

  ٦٢ص٧
  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / جانیو

  ٥٦ص٧)" نتایجاز  استفاده مستقیم(آزمایش درجا  " /جدار شمع 
  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  /جداره شمع 

  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /جلوگیری از تبخیر 
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  / جلوگیری از خوردگی

  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /جلوگیری از نشست های مخرب 
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /جنس 
  ٥ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  / جنس

  ٣ص٧" الیه بندی پیچیده (تعریف)"  /جنس متنوع 
” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /جنس و الیه بندی زیرین زمین 

   ٦ص٧
  ١٧ص٧مشکالت متداول)"   " گودبرداری (گسیختگی ها و /جوشش 

   ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  / جوشش ماسه در کف گود
   ٣٨ص٧" فشار خاک (کلیات)"  /جهت 

   ٣٨ص٧" فشار خاک (کلیات)"  / کخاجهت حرکت دیوار نسبت به 

 چ
  ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /چاهک 
  ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /چاهک 
  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / چرخش

   ٢٨ص٧/ " نشست مجاز (پی سطحی)"  ٣-٤-٧جدول  /چرخش 
   ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  /چرخش تاج دیوار 
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  /چرخش سر مهار 
   ١٨ص٧” طر گود (فرمول)ارزیابی خ“  /چسبندگی خاک 

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /چگونگی بازگشت تغيير شکل 
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  / عملکرد پی چگونگی
  ٢٥ص٧" پی سطحی (هدف)"  / چوبی
   ٥١ص٧(هدف)"  پی عمیق " / چوبی

 ح
  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  /حاالت حدی 

  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  /حاالت حدی نهایی 
  ٤ص٧(تعریف و موارد شامل)"  روش های طراحی " /حالت حدی بهره برداری 
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“  /حالت حدی بهره برداری 
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  /حالت حدی بهره برداری 
   ٣٦ص٧” دیوار با عملکرد وزنی (پایداری، حالت حدی)“  /حالت حدی دیوار وزنی 

  ٢٥ص٧" پی سطحی (مالحظات طراحی)  /حالت حدی نهایی 
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " /حالت حدی نهایی 
  ٤ص٧(تعریف و موارد شامل)"  روش های طراحی " / حالت حدی نهایی
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“  /حالت حدی نهایی 
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / حالت حدی نهایی

   ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)“  / حالت سکون
  ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار)“  /حالت سکون 
)“  /حالت محرک    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار

(در حاالت " تعيين فشار خاک  / حالت محرک و مقاوم در شرایط دینامیکی
  ٤٠ص٧مختلف)" 

   ٢٥ص٧" پی سطحی (مالحظات طراحی)  /حالت های طراحی 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حاوی شن 

   ١٠ص٧” عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان یا پی)“  /حباب تنش 
   ٢٨ص٧/ " نشست مجاز (پی سطحی)"  ٣-٤-٧جدول  /حد ایجاد ترک در ساختمان 

   ٢٨ص٧/ " نشست مجاز (پی سطحی)"  ٣-٤-٧جدول  /حد خرابی سازه ای 
  ٦٦ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " / حد گسیختگی خاک

  ٦٥ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " /حفاری 
  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  / حرکات جانبی

   ٢٠ص٧زه های مجاور (تحلیل)" " تغيير شکل گود و سا /حرکت  خالف جهت پی 
  ٢١ص٧" تغيير شکل گود و سازه های مجاور (تحلیل)"  / حرکت

  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)“  / حرکت جانبی دیوار
   ٣٨ص٧" فشار خاک (کلیات)"  / کخاحرکت دیوار نسبت به 

  ٢٦ص٧)" ناشی از لغزش پی(گسیختگی خاک  " /ی و زمین پبی نسحرکت 
   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /حساس 

  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /حساسیت کار کرد 
   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /حضور آب یا رطوبت باال 

  ٥١ص٧(هدف)"  پی عمیق " / ریفاح
  ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  / حفاری
  ٥٣ص٧” ی تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)نیروها“  / حفاری

   ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /حفاری احتمالی 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حفاری با اوگر با میله توپر 

   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حفاری با اوگر با میله توخالی 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حفاری خشک 
   ١١ص٧" حفاری گمانه( روش های حفاری )"  /حفاری دستی 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حفاری دورانی 

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته 
   ١٢ص٧)” حفاری حفاری گمانه( روش های “  /حفاری شستشویی 

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /حفاری ضربه ای سبک 
  ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /حفاری گمانه 

   ١١ص٧" حفاری گمانه( روش های حفاری )"  /حفاری گمانه دستی 
  ١١ص٧حفاری گمانه( روش های حفاری ) 

   ١١ص٧های حفاری )"  " حفاری گمانه( روش /حفاری ماشینی 
  ١١ص٧حفاری و نمونه برداری خاک (الزامات) 

” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /حفاری های با تراز متفاوت 
  ٥٣ص٧

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /حفر اولین گمانه 
   ٨ص٧فاصله گمانه) 

  ١٠ص٧” عرض ساختمان یا پی)عمق گمانه (فاصله، “  /حفر چاهک 
  ٢ص٧" شناسایی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /حفر گمانه 

  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /حمایت قانونی 

 خ
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /خاک 

  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /ده سبنخاک اصطکاکی وچ
” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /خاک با پتانسیل روانگرایی 

  ٦ص٧
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، “  /خاک با الیه بندی ساده یا پیچیده 

   ٨ص٧شهرهای جدید، فاصله گمانه) 
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /خاک بهسازی شده 

   ٤١ص٧" تعيين فشارخاک (پشت دیوار)"  /خاک پشت دیوار 
   ٣٧ص٧" دیوار خاک مسلح (طراحی، حالت حدی)"  /خاک پشت دیوار 

  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)“  / ک پشت دیوارخا
   ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /خاک پشت سازه نگهبان 

   ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / خاک جدار
  ٢٦ص٧)" ناشی از لغزش پی(گسیختگی خاک  " /خاک جلوی پی 
   ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / خاک جلوی شمع

   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /خاک چسبنده 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /خاک چسبنده یا غیر چسبنده 

  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /ای  خاک دانه
   ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /ک دانه ای خا

   ١ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /خاک در تماس 
   ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /خاک در حال خزش 

   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /خاک دستی 
  ١١ص٧” ا پی)عمق گمانه (فاصله، عرض ساختمان ی“  /خاک دستی 
  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /خاک دستی 

   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /خاک رس 
تنش مجاز / " پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /ضریب اطمینان  /خاک رسی 
   ٣١ص٧

  ٦ص٧” یات)عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عمل“  /خاک رمبنده 
" گسیختگی خاک (ناشی از کمبود ظرفیت باربری، مقاومت) "  /پی خاک روی 
  ٢٥ص٧

  ٥٧ص٧(پی عمیق)" نشست شمع  " /خاک ریزدانه 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /خاک ریزدانه 

  ٣ص٧" طراحی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /خاک زیر 
" گسیختگی خاک (ناشی از کمبود ظرفیت باربری، مقاومت) "  /خاک زیر پی 
  ٢٥ص٧



٢١٩ 

” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /سرشمع ، خاک زیر پی گسترده 
  ٦٠ص٧

   ٣٧ص٧" دیوار خاک مسلح (طراحی، حالت حدی)"  /خاک زیر دیوار 
  ٦٥ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " /خاک سخت 

” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /خاک صرفا چسبنده (
   ٢٩ص٧

   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /خاک غیر چسبنده 
   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /خاک فاقد چسبندگی 

  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /خاک متورم شونده 
چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله گمانه یا “  /خاک محل شیب 

  ٩ص٧فاصله گمانه) 
 ٣٥ص٧(تعریف)  خاک مسلح

  ٣٥ص٧" سازه نگهبان (هدف)"  /خاک مسلح 
روش حاالت / " سازه نگهبان ( ٧-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت / خاک مسلح

   ٤٤ص٧)" حدی
  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /خاک مسئله دار 

  ٥٦ص٧(موارد استفاده)"  آزمایش دینامیکی " /خاک مشابه کالیبره شده 
	 ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /خاک نباتی  	
  ٤٩ص٧(نوع مصالح)"  خاکریز پشت دیوار " / SPو  GW ،GP ،SWخاک های  

  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  / خاک های چسبنده
  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /خاک های متورم شونده 

   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /خاکریز 
روش حاالت / " سازه نگهبان ( ٦-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت /خاکریز 

  ٤٤ص٧)" حدی
  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /ر کننده خاکریز پ

  ٣٦ص٧(تعریف)"  میل مهاری و میخکوبی " / خاکریز پشت
  ٤٩ص٧(نوع مصالح)  خاکریز پشت دیوار

  ٤٣ص٧(تنش مجاز، سازه نگهبان)"  کنترل تغييرشکل " /خاکریز پشت دیوار 
  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)“  / خاکریز متراکم شده

  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / خاکریزی شده
  ٢ص٧خاکریزی مهندسی (تعریف) 

  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /خاکریزی مهندسی 
ان (روش " سازه نگهب /دیوار سپرگونه ضریب اطمینان /  /تحکیم یافته  خاکهای

  ٤٢ص٧های طراحی)" 
  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /خام و پردازش شده 

" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /تنش مجاز /مرکزیت در تراز كف پی  خروج از
  ٤٢ص٧

  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /خروج آبهای سطحی 
  ٤٧ص٧)" آزمایش( مهار " / خزش
  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / خزش
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  / خزش

  ٥٧ص٧(پی عمیق)" نشست شمع  " /خزش خاک 
  ٥٢ص٧(پی عمیق، شمع)"  نیروهای تغيير مکان زمین " /خزش خاک 

  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /خسارت زیاد 
   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /خشک 

)“  / خصوصیات خاک   ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار
شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /خصوصیات ژئوتکنیکی 

  ٥ص٧” اطالعات)
شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، “  /خصوصیات ژئوتکنیکی الیه های خاک 

   ٥ص٧” هدف، گردآوری اطالعات)
   ٢١ص٧( گودبرداری)" " پایش و کنترل  /خطر بسیار زیاد 

  ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /خطر کود زیاد با بسیار زیاد 
  ١٧ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /خطر گود قائم 

   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /خطر گود معمولی 
  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /خطی بودن رفتار خاک 

” ی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)شناسای“  / خالل اجرای کار
  ٥ص٧

  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /خواص تراكم مصالح 
   ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  /خواندن ابزار 

  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  / خوردگی سر مهار
  ٤٣ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  / خوردگی محیط
  ٤٧ص٧” مهار (طراحی)“  /خوردگی مهار 

 د
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /داخل آب 

  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /داخل مغزه 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /دادخواهی 

ین (تعریف، هدف، گردآوری شناسایی ژئوتکنیکی زم“  /داده زمین شناسی عمومی 
  ٥ص٧” اطالعات)

  ٢ص٧داده ژئوتکنیکی (تعریف) 
” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری اطالعات)“  /داده ژئوتکنیکی 

  ٥ص٧
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /دامنه کرنش كم 

  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  / دانه ای
  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / دیدانه بن
   ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  / دایمی

  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار / " ٨-٥-٧جدول  / دائم
  ٣٥ص٧" سازه نگهبان (هدف)"  /دائم و موقت 

  ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /دبی پمپاژ 
  ٦ص٧” عملیات شناسایی (شرایط نیاز به انجام عملیات)“  /در مجاور محل 
  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / هدر نزدیکی دریاچ

  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  /در نزدیکی رودخانه 
” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / در نزدیکی سازه های مدفون

   ٢٥ص٧
  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / در نزدیکی سواحل دریا

  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / کانال در نزدیکی
” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  /در نزدیکی محل های حفاری 

  ٢٥ص٧
  ٢٥ص٧” (پی سطحی) از دست رفتن پایداری کلی پی“  /در نزدیکی مخازن آب 

از دست رفتن پایداری کلی پی (پی “  / در نزدیکی و یا روی ساختگاه شیب دار
  ٢٥ص٧” سطحی)

  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / درجاریز
   ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / درجاریز
(طراحی شمع)  روش تنش مجاز / " ١-٦-٧شرایط استاتیکی / جدول  / درجاریز

  ٦٢ص٧
   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /درصد خاک نباتی 

  ٥٣ص٧” نیروهای تغيير مکان زمین (پی عمیق، شمع)“  /درصد رطوبت زمین 
  ٦٦ص٧” شمع اصلی (تعداد، درصد آزمایش بارگذاری)“  /درصد

جدید، فاصله گمانه) فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای “  /دره 
  ٧ص٧

  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / هدریاچ
   ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  / دست خوردگی

  ٦٦ص٧(نوع، تعداد)"  شمع آزمایشی " / دستخوردگی خاک
شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /دستخوش تغييرات 

  ٥ص٧” اطالعات)
  ٢٢ص٧دستگاه پایش (تعداد و نوع) 

  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /دستگاه نظارت 
  ١١ص٧" حفاری گمانه( روش های حفاری )"  /دستی 
  ٢ص٧" گمانه (تعریف)"  /دستی 

   ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / دفعات بارگذاری
  ٣٢ص٧" پی انعطاف پذیر ( تحلیل، توزیع خطی تنش)"  /دقیق نشست پی 

   ٣٦ص٧(تعریف)"  میل مهاری و میخکوبی / " دوخته شده
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / دوران

  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " / دوران بیش از حد مجاز
  ٢٧ص٧“ نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی) “  /دوران های نسبی پی 

   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /ورانی د
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /دینامیک شمع 

   ٤١ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /دینامیکی 
   ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / دینامیکی

  ٢ص٧" سازه نگهبان (تعریف)"  /دیوار 
  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدی" سازه نگهبان ( / دیوار

  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /دیوار 
  ٣٦ص٧دیوار با عملکرد وزنی (پایداری، حالت حدی) 

 ٣٥ص٧) دیوار با عملکرد وزنی (تعریف 
   ٣٥ص٧)" دیوار با عملکرد وزنی (تعریف  " /پشت بند دار دیوار 

  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  /دیوار جدا کننده 
  ٣٧ص٧(طراحی، حالت حدی) دیوار خاک مسلح 
روش / " سازه نگهبان ( ٧-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت / دیوار خاک مسلح

   ٤٤ص٧)" حاالت حدی
 ٣٦ص٧(تعریف)  دیوار زیر زمین

 ص ٤٩ص٧" )دیوارها(زهکشی و آب بندی  " /دیوار زیر زمین 
)“  /دیوار زیر زمین متکی به سقف     ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار

 ٣٥ص٧) ار سپر گونه (تعریف دیو
  ٣٦ص٧دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی) 

   ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  /دیوار سپرگونه 
  ٤٢ص٧ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /دیوار سپرگونه 
 روش/ " سازه نگهبان ( ٥-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت/  دیوار سپرگونه

  ٤٤ص٧)" حاالت حدی
   ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار)“  /دیوار سپری 

)“  /دیوار سپری بدون مهار یا مهار شده    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار
ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /دیوار سپری مهار شده 

  ٤٢ص٧
)تعيين فشا“  /دیوار سپری مهار شده با چند تیرک     ٤٠ص٧” رخاک (پشت دیوار

   ٣٥ص٧)" دیوار با عملکرد وزنی (تعریف  " / ای طرهدیوار 
  ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار)“  /ای  دیوار طره

   ١٨ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /دیوار قائم 
  ٢١ص٧" پایش و کنترل ( گودبرداری)"  /دیوار گود 

   ١٧ص٧گودها (روش ها)"  " پایدارسازی دیواره /دیوار مهار شده 
  ٣٦ص٧" دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)"  /دیوار مهار شده از پشت 

  ٣٧ص٧” دیوار سپرگونه (پایداری، حالت حدی)“  /دیوار مهار نشده 
-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومتسپرگونه / دیوار  / دیوار مهاری یا المان مقاوم

  ٤٤ص٧)" روش حاالت حدی/ " سازه نگهبان ( ٥-٥



٢٢٠ 

   ٣٥ص٧)" دیوار با عملکرد وزنی (تعریف  " / یننیمه وزدیوار 
  ٣٥ص٧)" دیوار با عملکرد وزنی (تعریف  " / دیوار وزنی
   ٣٦ص٧” دیوار با عملکرد وزنی (پایداری، حالت حدی)“  /دیوار وزنی 
/ " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  ٣-٥-٧ضریب اطمینان / جدول  /دیوار وزنی 
   ٤١ص٧
روش حاالت / " سازه نگهبان ( ٤-٥-٧/ جدول ضریب کاهش مقاومت / دیوار وزنی

   ٤٤ص٧)" حدی
   ٤٢ص٧" سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /دیوار وزنی با بلوک بتنی 

  ٤٢ص٧ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  / دیوارخاک مسلح
  ٢ص٧” پی (تعریف وانواع آن)“  / دیوارک

  ١٧ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /دیوارک طره ای 
   ١٧ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /دیواره گود 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /دیواره گود 
  ١٩ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  / دیواره گود

اقدامات، شهرهای جدید،  فاصله گمانه یا چاهک شناسایی (“  /دیواره هر ضلع گود 
  ٩ص٧فاصله گمانه) 

  ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / دیوارهای حائل
  ٤٢ص٧ضریب اطمینان / " سازه نگهبان (روش های طراحی)"  /دیوارهای صلب 
  ٣٦ص٧(تعریف)"  دیوار زیر زمین " / دیوارهای متصل
  ٣٦ص٧یف)" (تعر  دیوار زیر زمین / " دیوارهای مستقل

" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /دیوارهای مهار شده با میل مهار از پشت 
  ١٧ص٧

  ١٦ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /دیوارهای مهارشده با تیرک از جلو 
  ٣٥ص٧" سازه نگهبان (هدف)"  / یندیوارهای وز

 ذ
)“  /ذوزنقه ای    ٤٠ص٧” تعيين فشارخاک (پشت دیوار

  ١٧ص٧” ارزیابی خطر گود (فرمول)“  /ذیصالح 

 ر
   ٤١ص٧/ " تعيين فشارخاک (پشت دیوار)"  ٢-٥-٧جدول  /رابطه مونونوبه اکابه 

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /تغيير شكل  -یرو نرابطه 
  ٢٧ص٧" ظرفیت باربری (پی سطحی)"  /رابطه و ضرایب ظرفیت باربری 

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  / راستای نیرو
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“ /  روش بارگذاری استاتیکی

  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  /رانده شده 
  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  / رزین
   ٢٨ص٧” حی)نشست مجاز (پی سط/ “  ٢-٤-٧جدول  /رس 
  ٤٨ص٧)" آزمایش( مهار / " ٩-٥-٧جدول  / رس

  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)/ “   ١-٥-٧/ جدول  رس متراکم
  ٣٩ص٧” تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف)/ “   ١-٥-٧جدول  / رس نرم

   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /رس و الی 
  ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  /سطح آب رصد 

  ٢٢ص٧" تناوب اندازه گیری در پایش (گودبرداری و پایش)"  / رصد قرائت دستگاه
  ٢٧ص٧“ نشست غیر یکنواخت پی (پی سطحی) “  / رطوبت

  ٤٩ص٧(نوع مصالح)"  خاکریز پشت دیوار " /رطوبت کم 
   ٢١ص٧ترل ( گودبرداری)" " پایش و کن /رفتار دیواره گود 

   ٢١ص٧" پایش و کنترل ( گودبرداری)"  /رفتار سازه 
  ٢١ص٧" پایش و کنترل ( گودبرداری)"  /رفتار سازه 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /رفتار سازه 
  ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /رفتار گود 

” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  /ضریب اطمینان  / رگاب
  ٢٩ص٧

  ٢٨ص٧" آزمون درجا (ظرفیت باربری پی سطحی)"  /روابط تجربی 
  ٥٤ص٧(ضوابط طراحی)"  شمع تحت بار محوری " /روابط تحلیلی 
  ٢٧ص٧" ظرفیت باربری (پی سطحی)"  /روابط نظری 

  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  /رواداری ساخت 
  ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / اری موقعیت هندسیرواد

  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  / روانگرایی
  ٧ص٧” شناسایی ژئوتکنیکی زمین (نکات الزامی)“  /روانگرایی 
  ١٣ص٧” گزارش ها (شناسایی ژئوتکنیکی زمین)“  /روانگرایی 

  ٣١ص٧" پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  / روانگرایی خاک
   ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / رودخانه

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله “  /رودخانه 
  ٧ص٧گمانه) 

  ٥٥ص٧” شمع تحت بار محوری (ضوابط طراحی)“  /روش اجرای شمع 
  ٥٩ص٧” مع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)گروه ش“  /روش اجرای شمع 

   ١٦ص٧" پایدارسازی دیواره گودها (روش ها)"  /روش پایدارسازی دیواره گود 
   ٥٩ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /شمع  –روش پی 

   ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  روش تحلیل تعادل حدی / "
  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“  / روش تحلیلی

  ٦٣ص٧” روش حالت حدی (طراحی شمع)“ شرایط استاتیکی / 
(طراحی شمع)  روش تنش مجاز / " ١-٦-٧شرایط استاتیکی / جدول  / روش تحلیلی
  ٦٢ص٧

  ٦١ص٧(طراحی شمع)  روش تنش مجاز

  ٢٩ص٧" پی سطحی (روش های طراحی)"  /روش تنش مجاز 
  ٢٥ص٧" پی سطحی (مالحظات طراحی)  /روش تنش مجاز 
  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  /روش تنش مجاز 
  ٣ص٧” روش های طراحی (تعریف و موارد شامل)“  / روش تنش مجاز
  ٣٠ص٧" پی سطحی (روش های طراحی)"  /روش حاالت حدی
  ٦٣ص٧(طراحی شمع)  روش حالت حدی
  ٣ص٧” روش های طراحی (تعریف و موارد شامل)“  / روش حالت حدی

   ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری “  /روش حفاری 
تنش مجاز / " پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /ضریب اطمینان  /روش سارما 
   ٣١ص٧

” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /روش شمع های کاهنده نشست 
   ٥٩ص٧

   ٢٩ص٧" پی سطحی (روش های طراحی)"  /روش طراحی 
  ٥٩ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " / p-yروش منحنی های 

  ٦٤ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /روش نصبی 
  ٦٠ص٧” گروه شمع (ظرفیت، نشست، تحلیل، طراحی)“  /روش های سنتی 
 ٣ص٧(تعریف و موارد شامل)  روش های طراحی

  ٢٧ص٧سطحی)"  " ظرفیت باربری (پی / روش هنسن
   ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /روند کوتاه مدت و بلند مدت 

   ٢٥ص٧” از دست رفتن پایداری کلی پی (پی سطحی)“  / روی ساختگاه شیب دار
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله “  /روی شیب 

  ٩ص٧گمانه) 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /رهایی خاک 
  ٦٥ص٧” شمع (آزمایش بارگذاری)“  /رهایی

  ١٧ص٧" گودبرداری (گسیختگی ها و  مشکالت متداول)"  /ریزش 
   ٦٩ص٧” شمع (مالحظات ساخت و اجرایی)“  / ریزش خاک جدار

  ٢٩ص٧” پی سطحی (روش های طراحی)“ روش تنش مجاز /  / ریزشمع
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /ها ریشه درختان و بوته 

 ز
  ٣٨ص٧" فشار خاک (کلیات)"  / زاویه دیوار نسبت به خط قائم

  ٣٨ص٧" فشار خاک (کلیات)"  / زبری دیوار
  ٣١ص٧" پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  / زلزله
  ١٩ص٧” پایداری گود (تحلیل)“  /زلزله 
  ٣٩ص٧” )تعيين فشار خاک (در حاالت مختلف “  / زلزله
  ٦٧ص٧” شمع (طراحی سازه ای)“  / زلزله

  ٤٦ص٧” مهاربندی (کلیات)“  /زمان بعد از اجرای مهار 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای “  /زمین جدید و بسیار بزرگ 

   ٧ص٧جدید، فاصله گمانه) 
شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /زمین ریخت شناسی 

  ٥ص٧” اطالعات)
  ٢ص٧" شناسایی ژئوتکنیکی (تعریف)"  /زمین شناسی مهندسی 

شناسایی ژئوتکنیکی زمین (تعریف، هدف، گردآوری “  /زمین شناسی مهندسی 
  ٥ص٧” اطالعات)

  ٥٢ص٧(پی عمیق، شمع)"  نیروهای تغيير مکان زمین " /زمین لغزه 
  ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /زمین متراکم شده 

  ٣ص٧زمین مناسب (تعریف) 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /زمین مناسب 

   ٨ص٧فاصله گمانه) 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /زمین نامناسب 

   ٨ص٧فاصله گمانه) 
  ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /زمین های اطراف گود 

فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای “  /زمین های بسیار ناهموار 
  ٧ص٧جدید، فاصله گمانه) 

" فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید،  /زمین همسایه 
  ١٠ص٧فاصله گمانه) 

  ٣١ص٧" پی سطحی (مالحظات لرزه ای)"  /دینامیکی خاک زوال مشخصات 
 ص ٤٩ص٧" )دیوارها(زهکشی و آب بندی  / " زهکش

  ٢١ص٧زهکشی (گودبرداری و پایش) 
  ٤٩ص٧(نوع مصالح)"  خاکریز پشت دیوار " / زهکشی

  ١٥ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /زهکشی 
   ١٦ص٧” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /زهکشی زیر سطحی 

” آماده سازی و تسطیح (گودبرداری وپایش)“  /زهکشی سطحی و زیرسطحی 
   ١٦ص٧

  ٤٩ص٧ )دیوارها(زهکشی و آب بندی 
  ٢١ص٧" زهکشی (گودبرداری و پایش)"  /زیر سطح آب 
  ٣٣ص٧” پی سطحی (مالحظات اجرایی)“  /زیر سطح آب 
  ١٢ص٧)” حفاری گمانه( روش های حفاری  “ /زیر سطح آب 

  ٥٨ص٧)" تحت بار جانبی (شمع  " /زیر سطح زمین 
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، “  /زیر سطحی اولیه 

  ٨ص٧فاصله گمانه) 
  ٥١ص٧)" مبانی طراحی( پی عمیق  " / زیرفشار

 ژ
فاصله گمانه یا چاهک شناسایی ( اقدامات، شهرهای جدید، فاصله “  /ژئوتکنیکی 


