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نحوه ارزشیابی :

فعالیت کالسی

آزمونهای میانی

تمرینها

پروژه

آزمون پایانی

سهم تقریبی (:)%
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01

01

01

01

حضور دانشجو:

حضور منظم دانشجو در کالس الزامی است و هر جلسه غیبت (بدون لحاظ  2مورد موجه) موجب
کسر  0/1درصد از نمره نهایی میگردد.

تمارین:

تمارین صرفاً در موعد تعیینشده پذیرفته میشوند.
صفحه ی عنوان که مشخصات درس و دانشجو ،شماره تمرین و تاریخ تحویل در آن درج شده است
بر روی هر سری تمرین قرار داده شده و منگنه میشود.
انتظار میرود که تمارین در صفحات A4با خط خوانا ،با مداد و بدون قلمخوردگی نگاشته شده،
خطوط مستقیم با خطکش ترسیم شوند و دور جواب پایانی و جوابهای مرحلهای خطکشی
گردد.
نسخهبرداری تمارین از سایرین ،اقدامی غیرعلمی و غیرقابل پذیرش محسوب میگردد.

آزمونها:

آزمون پایانی همه مباحث درس را دربرمیگیرد.
همراه داشتن ماشین حساب معمولی (بدون امکان ذخیره و نمایش فایل متن و تصویر) در جلسه
آزمون الزم است.
خوانا بودن خط ،تفکیک بخشهای مختلف حل مسئله و مشخص نمودن جواب پایانی و جوابهای
مرحلهای ،بهعنوان بخشی از ارزیابی محسوب میگردند.

پروژه:

هر دو نفر از دانشجویان در قالب یک گروه ،با یکی از نرمافزارهای تخصصی تحلیل اجزاء محدود،
سازه خاصی را مدل نموده و آن را تحت اثر بارهای طراحی وارده ،تحلیل مینماید.
الزم است موضوع پروژه در یک برگ  A4حداکثر تا پایان هفته سوم نیمسال به مدرس ارائه گردد
و سایر مراحل پروژه درصورت تأیید موضوع توسط مدرس ،قابل اجراست.
گزارش پروژه شامل تعریف پروژه (مشخصات سازه ،هندسه ،مصالح ،بارها و شرایط مرزی آن)،
تشریح مراحل مدلسازی و تحلیل ،راستآزمایی و تفسیر نتایج بوده که حداکثر در  7صفحه
 A4بهصورت تایپشده تنظیم میگردد.
موعد تحویل گزارش پروژه و  CDحاوی ورودی و خروجیهای نرمافزار ،هفته هشتم نیمسال است.
هر پروژه از ابتدای هفته نهم نیمسال و براساس زمانبندی مدنظر مدرس ،در زمان حداکثر 01
دقیقه ارائه میشود.

