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 وسایل کمک آموزشی موضوع اصلی جلسه

 اول
 آشنایی با ابزار و دستگاههاي آزمایشگاهی و دستورالعمل هاي ایمنی

 آزمایشگاه
 

 دوم
دستگاه مغزه گیر، دستگاه برش و سایش مغزه،  تهیه مغزه هاي مناسب سنگی 

 کولیس

 سوم
وزن مخصوص سنگ در   یري خواص فیزیکی سنگها (تخلخل،اندازه گ

 حالت خشک و تر
 مغزه هاي سنگی  ترازو، آون، کولیس،

 چهارم
وزن مخصوص سنگ در   سنگها (تخلخل، یکیزیخواص ف يریاندازه گ

 حالت خشک و تر
 یسنگ يمغزه ها   س،یترازو، آون، کول

 پنجم
چکش زمین شناسی، دستگاه   آون، کولیس،  ترازو، اندازه گیري شاخص دوام وارفتگی سنگ 

   سنگ  یدوام وارفتگاندازه گیري شاخص 

 ششم
دستگاه  ،یشناس نیچکش زم  س،یآون، کول  ترازو،  سنگ  یشاخص دوام وارفتگ يریاندازه گ

    سنگ  یشاخص دوام وارفتگ يریاندازه گ 

 هفتم
دستگاه تعیین شاخص   مغزه هاي سنگی، کولیس، اندازه گیري شاخص بار نقطه اي

 بار نقطه اي

 هشتم
آزمایش کشش دستگاه   س،یکول ،یسنگ يمغزه ها اندازه گیري مقاومت کششی غیر مستقیم  (آزمایش برزیلی)

 غیر مستقیم برزیلی

 نهم
 شیآزما دستگاه   س،یکول ،یسنگ يمغزه ها  )خمش شی(آزما ی غیر مستقیممقاومت کشش يریاندازه گ

 خمشی سه نقطه اي

 دهم
 شیآزما  دستگاه   س،یکول ،یسنگ يمغزه ها اندازه گیري مقاومت فشاري تک محوري سنگ

 فشاري تک محوري

 یازدهم
داده هاي ثبت شده در حین آزمایش مقاومت  نسبت پواسون و مدول االستیسیته سنگ يریاندازه گ

فشاري تک محوري توسط سنسورهاي جابجایی، 
 فشار و دیتاالگر

 دوازدهم
 شیآزما  دستگاه   س،یکول ،یسنگ يمغزه ها سنگ φو  C يریه گانداز

سلول هوك، دستگاه تامین   ،يتک محور يفشار 
 فشار جانبی به صورت هیدرولیکی

  امتحان کتبی سیزدهم
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 ریرکبیام یدانشگاه صنعتانتشارات   احمد فهیمی فر و مهندس حامد سروش،
 
 

 روش هاي امتیاز دهی فعالیتها
 توضیحات میزان امتیاز فعالیتهاي مورد نظر در طول ترم ردیف
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تهیه و تحویل گزارشات مربوط به 
 آزمایش ها

12 

گزارشات می بایست تایپ 
شده و داراي عکس، 

شکل، جدول و نمودارهاي 
 مورد نیاز باشد.

 8 کتبیامتحان  2

پس از آخرین جلسه 
آزمایشگاه از تئوري و 
روش هاي آزمایشات 
 امتحان بعمل می آید.
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