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صورت تفکر و پژوهش کالسی

 ِرْمني بِنُوِر اْلفَْھِم اَللُّھمَّ اَللُّھمَّ اَْخِرْجني ِمَن ُظلُماِت اْلَوْھِم َو اَكْ 
لَْینا َخزآئُِن ُعلُوِمَك اْفتَْح َعلَْینا اَْبواَب َرْحَمتَِك َو اْنُشْر عَ 

بَِرْحَمتَِك یا اَْرَحَم الّراِحمینَ 

:مدرس
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یکسري اول صفحه یک از  تفکر و تحقیق بیشتر

:مهم یادآوري هاي
  .باشید موفق .است تپیوس به جلسه این تا شما کالسی کارهاي لیست .است کالسی کار به مربوط شما، ترم پایان امتیاز از بخشی هستید، مستحضر که همانطوري

 کار .نکنید محض لیدتق لیکن کنید اقدام و بگیرید ایده کنید، مطالعه را دیگران کار عنوان .دهید قرار گروه در را خود تحقیقات عنوان و شوید عضو کالسی گروه در
.داشت نخواهد امتیازي و نبوده قبول قابل تکراري

.فرمایید ذکر را استفاده مورد مرجع و فرموده رعایت را امانت شرط جستجو، هنگام در
 .باشد خود مطلب دقیق ترجمه و خواندن به قادر دهنده ارائه که آن بر مشروط ندارد اشکالی انگلیسی زبان به مطلب ارائه
 .نمی شود پذیرفته آن از پس و بوده هفته دو جستجو و تفکر هر ارائه زمان

 .شود ذکر روژهپ عنوان و درس نام دانشگاه، نام خانوادگی، و نام خود، ایمیل عنوان در .کنید دریافت رسید و کنید ارسال بنده ایمیل آدرس به را خود تحقیق و پروژه
.بود خواهد خودتان عهده ي به مسئولیت اینصورت غیر در شوید مطمئن خود ایمیل رسیدن از تا باشید پیگیر نکردید دریافت رسیدي چنانچه
.گرفت خواهد قرار اینجانب سایت در خودتان نام با جالب کارهاي
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:یک شماره پژوهش و تفکر
 )سرفصل شامل صفحه 4 حداکثر( .فرمایید ارائه را گذرانده اید قبل ترم هاي در که را خاکی مکانیک درس از خالصه اي خود، علمی معرفی ضمن -1
 از تاریخچه اي المث عنوان به .کنید ارائه درس تکمیل راستاي در را مطالبی مطالعه و اینترنت در جستجو با هم شما درس، این در شده بیان مطالب به توجه با -2

.کنید معرفی را علم این سرشناسان از یکی علمی زندگی نامه یا و ژئوتکنیک علم
.کنید بررسی را باستانی یا و مدرن ساختمان چند پی نوع اینترنت، در جستجو با شده تدریس مطالب اساس بر -3
.دهید تحویل و کرده حل را شده اعالم مرجع گمانه زنی و شناسایی بخش تمرین هاي -4
.فرمایید ارسال پاسخ با همراه و تهیه شده ارائه مطالب از تست 20 -5

.موفق باشید



دواز یک صفحه دوم سري  تفکر و تحقیق بیشتر

:دو شماره پژوهش و تفکر
.دهید تحویل و حل شده اعالم مرجع از را مور دایره و خاك مقاومتی پارامترهاي تعیین آزمایش هاي خاك، در تنش بخش تمرین هاي -1
 و دهید قرار ینتپاورپو فایل در را عکس ها .فرمایید ارائه و تهیه محوره سه و مستقیم برش آزمایش هاي براي مناسبی عکس هاي و فیلم اینترنت در جستجو با -2

.است کافی آن لینک ذکر تنها فیلم ارائه براي
.فرمایید ارسال پاسخ با همراه و تهیه شده ارائه مطالب از تست 20 -3

.  تصاویر زیر را دوست عزیزمان آقاي علیزاده به عنوان تمرین درس قبل ارائه نموده اند

.براي سالمتی و موفقیت یکدیگر دعا کنیم. به فکر ارتقاي علمی یکدیگر باشیم. فکر کنیمجهانی 



دواز دو صفحه دوم سري  تفکر و تحقیق بیشتر

.براي سالمتی و موفقیت یکدیگر دعا کنیم. به فکر ارتقاي علمی یکدیگر باشیم. فکر کنیمجهانی 

The most promoted image of the underground structures is the
famous Earth scraper created for the Mexico city. The architects
suggest the construction of the upturned pyramid in the center of
Mexico, 300 meters deep. It could have 65 levels. At present, the
project stays a concept more than a really planned construction,
but it inspires smaller forms of the underground construction
around the world.


