
  بسمه تعالی
  

  )93-94- 3( 94 ابستانت  ترم راهسازي پروژه صورت
 
 
  

  ((دانشجویان گرامی حتماً مطالب مندرج در این فایل را به طور کامل مطالعه بفرمایند))
  

و مهندس اسماعیلی، درس پروژه راهسازي در این ترم سه بخش  مطابق جلسه مشترك اساتید مهندس بهشتی
  خواهد داشت :

 افزاريبخش نرم  -1
 بخش دستی - 2
  امتحان کتبی پایانی - 3

  
  صورت پروژه راهسازي (بخش نرم افزاري) - 1
  
 ها خواسته )الف

متر براي خطوط تراز   2,5) و ترسیم نقشه توپوگرافی منطقه با در نظر گرفتن فواصل ارتفاعی Surfaceتشکیل سطح (   - 1
  و رقوم ارتفاعی بر روي خطوط تراز اصلی درج شود) ،اصالحاصلی. (خطاهاي احتمالی در ترسیم منحنی هاي میزان نیز 

 www.faridesm.ir/rahsazi.htmفایل نقاط براي ترسیم نقشه توپوگرافی را از آدرس روبرو دانلود کنید: 
. (به روش پروفیل طولی آن ها جهت انتخاب مسیر نهاییمسیر یابی و ارائه حداقل دو واریانت و بررسی و مقایسه   - 2

 کیلومتر در ساعت) 90پرگارزنی و با استناد به آئین نامه ها و اصول فنی مربوطه بر اساس سرعت طرح 
براي  داده شدهنقاط اجباري  مسیر یابی و ارائه طرح هندسی براي یک مسیر اصلی درجه یک با در نظر گرفتن مختصات  - 3

  ه صورت مجزا.هر دانشجو ب
 ساده، دایره اي از قوس هاي افقی حتماً طراحی و ترسیم قوس هاي افقی در طول مسیر.  در انتخاب قوس هاي افقی  - 4

(و یا سایر قوسهاي اتصال  کلوتوئید- دایره-قوس هاي اتصال به صورت کلوتوئیدو  دایره اي مرکب (معکوس و مستقیم)
پارامتر هاي مربوط به انواع قوسهاي افقی از آئین نامه هاي مربوطه بر اساس  .یک نمونه استفاده شودغیر از کلوتوئید) 

سرعت طرح و نوع توپوگرافی منطقه (بر اساس نقشه توپوگرافی که ترسیم میکنید) استخراج گردد و در گزارش نهایی 
 روابط و محاسبات ارائه گردند.

و  روي پروفیل طولی مسیر انتخاب شده با رعایت ضوابط ترسیم پروفیل طولی از واریانت ها و جانمایی خط پروژه بر - 5
  نکات مربوط به طراحی خط پروژه و ترسیم پروفیل طولی.

http://www.faridesm.ir/rahsazi.htm


  .ترسیم قوس هاي قائم در خط پروژه و کنترل ضوابط حداقلی در آن ها - 6
  .کنترل عدم تداخل قوس هاي افقی و قائم - 7
رو در محل هاي خاکبرداري.  شیب ترانشه هاي خاکبرداري ترسیم مقاطع عرضی با توجه به درجه راه و در نظر گرفتن آب - 8

و در قوس هاي  ،متر 50در قسمت هاي مستقیم مسیر از هر  .اختیار شود 1:2و شیب و شیروانی هاي خاکریزي  1:1
  .متر مقطع عرضی ترسیم گردد 30افقی از هر 

روش اعمال دوِر موجود در آئین نامه نشریه  5بر اساس .انتخاب شیوه اجراي بربلندي در قوس ها و اعمال آن به مسیر - 9
415.  

  . طراحی یک نمونه پارکینگ کنار راه -10
  .طراحی خط کندرو به صورت نمونه در قسمتی از مسیر -11
  .کنترل و تعریض قوس هاي افقی در صورت نیاز -12
  .کنترل پوش دید در قوس هاي افقی -13
  .درصد 20و  15انقباض به ترتیب برابر  محاسبه حجم عملیات خاکی با در نظر گرفتن ضرایب انبساط و -14
  .تصحیح حجم عملیات خاکی در قوس ها -15
محاسبه حجم مصالح روسازي ( اساس، زیراساس و آسفالت) همراه با جدول مربوطه به صورت جداگانه (جدا از احجام  -16

  .پایین زیر اساس)
  .ترسیم منحنی بروکنر -17
(اجباري نیست، در صورت ترسیم، نمره + منظور  - مام شده)ترسیم مدل سه بعدي نهاي مسیر طراحی شده(مسیر ت -18

 می گردد)

 ها خروجی )ب

 A4 کاغذ روي بر پروژه اجراي در شده گرفته کار به محاسبات و جداول مفروضات، )1
 نیست) ضروري مقاطع تمام (چاپA4  کاغذ روي بر عرضی مقاطع اهم از نمونه 10 چاپ )2
 A4 کاغذ روي بر آن چاپ و رفته کار به افقی هاي قوس مشخصات براي افزار نرم خروجی )3
 A4 کاغذ روي بر آن چاپ و خاکی احجام محاسبه جدول )4
 A4 کاغذ روي بر روسازي مصالح احجام محاسبه جدول خالصه چاپ )5
 A4 کاغذ روي بر آن چاپ و رفته کار به قائم هاي قوس مشخصات براي افزار نرم خروجی )6
 A4 کاغذ روي بر آن چاپ و متري 30 فواصل با مسیر سازي پیاده جدول )7
 نمایی از پالن و پروفیل طولی مسیر )8
 منحنی ها و سایر اطالعاتی که نیاز به درج در گزارش نهایی می باشند. )9



 به همراه فایل ترسیم) Land(متن گزارش، شاخه پروژه  تحویل داده شود. CD  روي بر نیز پروژه کل )10
 مراجع و منابع ج)
 از منابع توانند می دانشجویان لذا باشد، ها نامه آیین و مراجع به استناد با و مستند بایست می پروژه در شده انجام عملیات کلیه

 : بگیرند بهره ذیل مراجع و
 - آئین نامه طرح هندسی راه هاي ایران و یا جایگزین جدید آن با عنوان  161 نشریه ها، راه هندسی طرح نامه آیین - 1

 1/10/9تاریخ  الزم االجرا از - 415نشریه 
و  بهشتی حسین امیر نوشته مهندس سید برداري، نقشه و راهسازي در کامپیوتر کاربرد  - 2

 جعفریه، انتشارات دانشگاه آزاد زنجان فرزاد مهندس 
  
  
 

  بهبهانی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی نوشته دکتر حمید راه، هندسی طرح - 3
 مهندس علیرضا سلیمانی، انتشارات آذرخشنقشه برداري مسیر و قوس ها در راهسازي، نوشته  - 4

 
و قابل دانلود  www.faridesm.irفایل اغلب منابع و چند نمونه پروژه راهسازي انجام شده در وب سایت  توضیح :
  می باشد.

  
  د) نحوه تحویل بخش نرم افزاري پروژه راهسازي

که در ابتداي ترم در جلسه  صورت پروژهدانشجویان عزیز در زمان تحویل پروژه ابتدا باید خروجی هاي تعیین شده در 
ارائه نمایند. سپس دانشجویان باید به  در قالب گزارش ه دانشجویان ارائه شده است را به صورت پرینت شدهتوجیهی ب

سؤاالت شفاهی در خصوص آئین نامه ها و نکات فنی اي که در روند طراحی پروژه مطابق فایل هاي ارائه شده در وب سایت، 
 AutoCAD Civil 3Dیان باید پروژه انجام شده خود در نرم افزاراز آنها استفاده نموده اند، پاسخ دهند. همچنین دانشجو

Land Desktop Companion 2009   را بر روي لپ تاپ شخصی خود و یا کلFolder  پروژهLand  انجام شده خود
را بر روي فلش به همراه داشته باشند. پس از سؤاالت فنی راهسازي، سؤاالت شفاهی در خصوص روند انجام بخش هاي 

از دانشجویان پرسیده خواهد شد. دانشجویان باید آمادگی پاسخ گویی  Landختلف پروژه و منو هاي مربوطه در نرم افزار م
 به سؤاالت مربوط به منوها و نحوه انجام اجزاء مختلف پروژه خود در این نرم افزار را داشته باشند. 

 Landپروژه  folderباید کل  زمان تحویل بخش نرم افزاري پروژه راهسازي خود مجدداً تأکید می گردد که دانشجویان
.* را ارائه دهند تحویل گرفته نخواهد شد و درس DWGخود را به همراه داشته باشند! پروژه دانشجویانی که فقط فایل 

 دوم آبان نیمه کتبی و امتحان زمان تحویل پروژه هاي نرم افزاري و دستی آنها ناتمام اعالم می گردد!
وب سایت زمان دقیق یک هفته قبل بر روي درب اتاق مدیر گروه عمران و نقشه برداري و در  .خواهد بود 94 ماه

www.faridesm.ir  .به صورت اطالعیه درج خواهد شد 

http://www.faridesm.ir
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  )دستیصورت پروژه راهسازي (بخش  - 2
  

 دستی :مراحل انجام پروژه الف ) 
  A0و پالت آن بر روي کاغذ  1:2000تهیه یک شیت نقشه توپوگرافی با مقیاس  - 1
 ارائه نقشه به استاد درس جهت تعیین نقاط اجباري و امضا و تأیید نقشه - 2
کیلومتر در ساعت بر  90طراحی و پیاده سازي طرح هندسی مسیر بر روي نقشه کاغذي به صورت دستی با سرعت طرح  - 3

 415ئین نامه اساس آ
 تهیه پروفیل طولی به صورت دستی از مسیر طراحی شده - 4
طراحی خط پروژه بر اساس معیار هاي موجود بر روي پروفیل طولی دستی استخراج شده (شامل خطوط و قوس هاي  - 5

 قائم)
 یکدیگرمتري از  10پروفیل عرضی پشت سر هم از هر کیلومتراژي از مسیر به دلخواه با فواصل  5تهیه  - 6
 پروفیل عرضی تهیه شده 5بر روي 415بر اساس پارامتر هاي آئین نامه  1طراحی پروفیل تیپ یک مسیر دو خطه درجه  - 7
  پروفیل تهیه شده 5محاسبه حجم عملیات خاکی بین این  - 8

  
  تحویل پروژه دستینحوه ب) 

همزمان با تحویل بخش  مهندس فرید اسماعیلیو مهندس بهشتی اساتید  تحویل بخش دستی پروژه راهسازي دانشجویانِ
ترسیم گردیده اند  A4نرم افزاري انجام خواهد شد. گزارش محاسبات و ترسیمات مربوط به بخش دستی پروژه که در کاغذ 

(پروفیل هاي عرضی، محاسبات احجام و ...)، به عنوان یک فصل جداگانه در کنار گزارش بخش نرم افزاري پروژه ارائه می 
طولی با مقیاس افقی  یا شطرنجیِ و کاغذ میلیمتري  A0در کاغذ  به ترتیب دند. ترسیم پالن مسیر و پروفیل طولی کهگر

پروفیل هاي عرضی نیز بر روي کاغذ  ند.ترسیم می گردند، باید به همان شکل تحویل گرد  1:200و مقیاس قائم  1:2000
A4   معمولی و یا میلیمتري باید ترسیم گردیده و محاسبات احجام بر روي آنها یا در برگه هاي جداگانه باید انجام گرفته و

رداري همچون از نرم افزار هاي ترسیم بُمی توانند در بخش دستی پروژه راهسازي خود  عالقمند تحویل گردند. دانشجویان
Autocad و عرضی و محاسبه احجام استفاده کنند (پالن طرح هندسی مسیر باید به  براي ترسیم پروفیل هاي طولی فقط

ترسیم گردد). بدیهی است که استفاده از نرم افزار هاي ترسیمی فقط  1:2000صورت کامالً دستی و با مداد بر روي نقشه 
ما به هیچ وجه مجاز به استفاده از باید ترسیم دستی شما با مداد بر روي کاغذ را به ترسیم دستی با نرم افزار تبدیل کند و ش

منوهاي ترسیم اتوماتیک پروفیل طولی یا عرضی در نرم افزار براي بخش دستی پروژه نمی باشد. به بیان دیگر شما تمام 
محاسبات مربوط به ترسیم پروفیل طولی را باید به صورت دستی انجام دهید و فقط به جاي ترسیم با مداد بر روي کاغذ می 

 بخش دستی پروژه در زمان تحویل استفاده کنید و ترسیماتتان را با مقیاس ذکر شده پالت کنید. Autocadاز توانید 
 دانشجو باید پاسخگوي سؤاالت فنی مربوط به ترسیم دستی پروژه راهسازي خود باشد.

  



  )امتحان کتبیصورت پروژه راهسازي (بخش  -3
)برگزار خواهد شد. قابل دانلود از وب سایت 415امتحان کتبی از روي آیین نامه طرح هندسی راه هاي ایران (نشریه شماره 

www.faridesm.ir   

 
 تاریخ .خواهد بود 94 آبان ماهنیمه دوم  کتبی زمان تحویل پروژه هاي نرم افزاري و دستی و امتحان

اتاق مدیر گروه عمران و نقشه برداري به صورت اطالعیه درج  سایت و درب در وبچند هفته قبل امتحان کتبی  دقیق
محل امتحان متعاقباً بر روي درب اتاق مدیر گروه عمران و نقشه برداري به صورت اطالعیه درج خواهد شد.  .خواهد شد

امتحان کتبی پایان ترم به صورت  د شد.ندرج خواه www.faridesm.irهمچنین کلیه اطالعیه ها بر روي وب سایت 
فقط جزوه  به همراه داشتن لپ تاپ به هیچ وجه در امتحان کتبی پایان ترم مجاز نیست.جزوه باز و تستی خواهد بود. 

شید. پیشنهاد بدون حافظه ذخیره سازي می توانید به همراه داشته بارا به همراه ماشین حساب  415پرینت شده آئین نامه 
 نمونه سؤاالت امتحانصفحه) پرینت نمایید.  2پشت رو (هر طرف  A4صفحه در یک برگ  4میگردد آئین نامه را به صورت 

  همچون شکل زیر می باشد: 

http://www.faridesm.ir
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  نکات مهم: -4
v : بارم بندي 

 نمره  5امتحان کتبی : 
 نمره 7,5پروژه نرم افزاري : 

 نمره 7,5پروژه دستی : 
  
v توسط فرید اسماعیلی: حضوري زمان رفع اشکال 

در طول مدت بین جلسه توجیهی تا روز امتحان کتبی، جلساتی براي رفع اشکال دانشجویان توسط استاد فرید اسماعیلی 
برگزار خواهد شد. زمان، ساعت و محل تشکیل این جلسات یک هفته قبل بر روي وب سایت 

www.faridesm.ir/rahsazi.htm  به صورت اطالعیه درج خواهد شد. حضور در جلسات رفع اشکال اجباري نیست
ولی اسامی دانشجویان حاضر یادداشت خواهد شد و دانشجویانی که به طور مداوم مراحل انجام پروژه راهسازي خود را در 

در جریان روند انجام پروژه آنها باشم، با نظر استاد از  ر کاملبه طو جلسات رفع اشکال گزارش و ارائه نمایند و اینجانب
  خاصی در زمان تحویل پروژه خود برخوردار خواهند بود.  مثبت امتیازات

  Farid_63@yahoo.comارسال ایمیل براي رفع اشکال  به آدرس 

  www.faridesm.irارسال پیام مستقیم از طریق وب سایت 

v نمره ردي براي درس پروژه لحاظ میگردد و دانشجو حق ارائه )5از  2(درصورت عدم کسب نمره قبولی در آزمون تئوري ،
 پروژه را نخواهد داشت. 

v ژه هاي نرم افزاري و دستی براي قبول شدگان در آزمون نظري به منزله اعالم عدم مراجعه در موعد مقرر براي تحویل پرو
  .براي درس خواهد بود  9نمره 

v  .ازتماس تلفنی با اساتید جداً اجتناب بفرمائید  
v :مجدداً تأکید میگردد 

v  مربوطه را از روي درب با توجه به ماهیت پروژه اي بودن درس، دانشجویان موظف می باشند به طور مداوم اطالعیه هاي
 اتاق مدیریت گروه هاي عمران و نقشه برداري و از وب سایت هاي زیر پیگیري نمایند:

www.faridesm.ir 

http://www.faridesm.ir/rahsazi.htm
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لذا هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم حضور در دانشگاه یا عدم دسترسی به اینترنت و عدم اطالع از اطالعیه ها و زمان تحویل 
 نیست!!پروژه ها یا امتحان کتبی پذیرفته 

v این درس را اخذ نموه اید و با توجه به پروژه بودن درس موظف به پیگیري و ارائه گزارش   جوشما به عنوان یک دانش
 مستمر از روند پیشرفت پروژه تان به استاد راهنماي خود می باشید.

v  در امتحان کتبی منجر به درج هرگونه کوتاهی و عدم توجه به اطالعیه ها و عدم ارائه پروژه در زمان مقرر یا عدم حضور
  نمره ردي براي دانشجو در درس پروژه راهسازي خواهد گردید.

  نقاط اجباري دانشجویان براي بخش نرم افزاري پروژه:  - 5
  واحدي) 3(درس  امیر حسین بهشتیمهندس اسامی و نقاط اجباري دانشجویان 

  توضیح  نقاط اجباري  نام و نام خانوادگی  ردیف

  محمدي رسول  1
  

  

  میرزایی شیري پدرام  2
  

  

  نصیري ارژنگ  3
  

  

  نوربخش مسعود  4
  

  

  نوروزي رامین  5
  

  

  
  واحدي) 1امیر حسین بهشتی (درس مهندس اسامی و نقاط اجباري دانشجویان 

  توضیح  نقاط اجباري  نام و نام خانوادگی  ردیف

  رنگرز هادي  1
  

  

  رهبري علی  2
  

  

  سلیمانی میالد  3
  

  



  شهریاري نوین  4
  

  

  صدري صادق  5
  

  

  عباسیون محمد پویا  6
  

  

فردوسی تکمه داش   7
    محمد

  

  کاوسی مهران  8
  

  

  کرمی احسان  9
  

  

  کریمی رضا  10
  

  

  لطفی کامران  11
  

  

  محمدي محمد حسین  12
  

  

  مرسلی میثم  13
  

  

  واحد رضا  14
  

  

    ولیخانی علیرضا  15

  
  
  
  
  
  
  



  
  : واحدي) 1مهندس فرید اسماعیلی (درس اسامی و نقاط اجباري دانشجویان 

  
  توضیح  اجبارينقاط   نام و نام خانوادگی  ردیف

   احمدي حسینیه سهیل  1

   ارجینی میالد  2

   اسدي سمیه  3

  اشتري داوود  4
  

  

   بیگدلی حامد  5

   تاند سعید  6

   ریزي محمدتب  7

   حامدي عین الدین مهدي  8

 خیرخواه ثابت قدم مهرزاد  9
  

  

 رجبی پدرام  10
  

  

  رحمانی عرفان  11
  

  

  محمد نژاد آینه ده حامد  12
  

  

  
  
  



و نام آنها در لیست هاي باال نمی باشد و همینطور بعد از موعد مقرر درس اخذ نموده اند دانشجویانی که به هر دلیلی 
و یا فرم تماس موجود در   Farid_63@yahoo.comسریعاَ از طریق ایمیل  ،دانشجویانی که در جلسه توجیهی غایب بودند

جلسه رفع  3. حضور این دانشجویان در حداقل با من تماس بگیرند www.faridesm.ir/rahsazi.htmپایین صفحه
  ت.ساشکال اجباري ا

  همیشه سالمت و شاد باشید     

mailto:Farid_63@yahoo.com
http://www.faridesm.ir/rahsazi.htm

