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 درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد 
 ایذخيرهگرفتن عدم قطعيت منابع آبی و منابع تلمبهريزی توسعه توليد با در نظر برنامه:  پايان نامه به زبان فارسیعنوان 

  پايان نامه به زبان انگليسی:عنوان 
Generation Expansion Planning Considering Hydro Uncertainties and Pomp-Storage Unit 

 ـ اطالعات مربوط به دانشجو  1
 شماره دانشجويی :     نام خانوادگی :                                                نام :                                                      

 رشته تحصيلی :                                                 گرايش :   

 دانشكده :                              مقطع :                                                                                             

 تاريخ و سال ورود :                       دوره :                                                                                                     

                                                                                                                  آدرس  پستی در تهران :                                              

 تلفن :

                                                                                                                                             آدرس  پستی در شهرستان :              

 تلفن :  

 ـ اطالعات مربوط به استاد راهنما  2
                                                     شماره شناسنامه :                                     نام پدر:                               نام خانوادگی :                                       نام :                  

 تخصص اصلی :   تاريخ تولد:                         محل تولد:                           شماره ملی :                                 

 آخرين مدرك تحصيلی :            تخصص جنبی  :                                                            
حوزوي

  دانشگاهي

 رتبه دانشگاهی :                                                                             سمت :  

    كارشناسی ارشد                   سنوات تدريس  

 دكترا                                         

                                                                                                                س :                                                                   آدر

 تلفن : 
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 تعداد پايان نامه های كارشناسی ارشد راهنمايی شده  : 

 اد اسالمی  :                                                                                         ساير دانشگاه ها :  دانشگاه آز

 نام پايان نامه های كارشناسی ارشد راهنمايی شده   : 

 دانشگاه آزاد اسالمی :

                                                      

 

 نشگاه ها : ساير دا

 

 تعداد پايان نامه های كارشناسی ارشد در دست راهنمايی : 

 :  دانشگاه آزاد اسالمی  :                                                                                        ساير دانشگاه ها

 نام پايان نامه های كارشناسی ارشد  در دست راهنمايی   : 

 گاه آزاد اسالمیدانش

 

                       ساير دانشگاه ها : 

 

 تعداد رساله های راهنمايی شده دكتری  : 

 : دانشگاه آزاد اسالمی  :                                                                                       ساير دانشگاه ها 

   تری  : نام رساله های راهنمايی شده دك

 دانشگاه آزاد اسالمی :  

 

 :ساير دانشگاه ها 

 تعداد رساله های دكترا در دست راهنمايی : 

 ا : دانشگاه آزاد اسالمی :                                                                                          ساير دانشگاه ه

 مايی :نام رساله های دكترا در دست راهن

 دانشگاه آزاد اسالمی :

 ساير دانشگاه ها : 

 

 اطالعات مربوط به استادان مشاور ـ 3

                              شماره شناسنامه :                                           :                         نام پدر            نام خانوادگی :                        نام :                        

 تخصص اصلی :                    تاريخ تولد:                  محل تولد:                    شماره ملی :             

 خدمت :محل                     شغل :                             رتبه دانشگاهی يا درجه تحصيلی :                        

 :   كارشناسی ارشد  تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايی شده  

 دكترا                                                                   

 :  كارشناسی ارشد تعداد پايان نامه ها و رساله های در دست راهنمايی  
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 دكترا                                                                          

 

   شماره شناسنامه:                  تاريخ تولد:                                                   نام پدر:نام :                              نام خانوادگی :                     

 تخصص اصلی : ملی :                                            محل تولد:                          شماره 

 محل خدمت :               رتبه دانشگاهی يا درجه تحصيلی :                                               شغل :       

 :  كارشناسی ارشد  تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايی شده  

 دكترا                                                                   

 :   كارشناسی ارشد تعداد پايان نامه ها و رساله های در دست راهنمايی  

 دكترا                                                                        

 ـ اطالعات مربوط به پايان نامه 4

 ایذخيرهريزی توسعه توليد با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع آبی و منابع تلمبهبرنامه ايان نامه :ـ الف : عنوان پ 1 

  غير فارسی                                                 فارسی   

 عملی                        كاربردی                  نظری               بنيادی            ب : نوع كار تحقيقاتی :    

 واحد 6پ : تعداد واحد پايان نامه : 

: با توجه به عدم قطعيت در شارژ مخزن منابع آبی، توسعه بهينه توليد در طوب سال با مديريت ت : پرسش اصلی تحقيق ) مساله تحقيق (

 گردد.ای چگونه انجام میذخيرهمنابع تلمبه

 ست كه به كشف ماهيت اشيا ، پديده ها و روابط بين متغيرها ، اصول ، قوانين  و ساختـ تحقيق  بنيادی ،پژوهشی ا 1

 يا آزمايش تئوری ها  نظريه ها می پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی كمك می نمايد .  

د و بر پايه مطالعات كتابخانه ای ـ تحقيق نظری : نوعی پژوهش بنيادی است و از روش های استدالل و تحليل عقالنی استفاده می كن 2

 انجام می شود . 

 ـ تحقيق كاربردی : پژوهشی است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادی به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها ، روش ها ، ابزارها 3

  ، وسايل ، توليدات ، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود  .

 ـ تحقيق عملی : پژوهشی است  كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادی و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انسانی انجام می شود  4

 ـ بيان مساله ) تشريح ابعاد ، حدود مساله ، معرفی دقيق مساله ، بيان جنبه های مجهول و مبهم و متغيرهای مربوط به 5

 ور تحقيق (پرسش های تحقيق ، منظ 
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ترين عامل گذاری توليد به عنوان اصلیای برخوردار است لذا سرمايهاز آنجا كه قابليت اطمينان تامين بار در دنيای امروز از اهميت ويژه

گذاری گيری در خصوص سرمايهتامين امنيت شبكه از اهميت باالی برخوردار است. اين درحاليست كه در بازارهای رقابتی برق تصميم

 های زير است:هايی همراه است. زيرا اين مسئله نيازمند مدلسازی دقيق مولفهتوسعه توليد برای توليدكنندگان با پيچيدگی

 های موجودعدم قطعيت

 ريزیبرداری و برنامههای بهرهرفتار ساير رقبا در حوزه

 های بازار رگوالتورسياست

 گيری با عدم قطعيت و بلند مدت منجر به ريسك است.توسعه توليد، يك تصميم گذاریگيری در خصوص سرمايهبه داليل باال تصميم

های اصلی در اين مسئله، ميزان و آرايش رشد بار و قيمت سوخت است. ليكن در دنيای امروزی به دليل اهميت منابع بادی، عدم قطعيت

 ند.اهای جديدی وارد اين مسئله شدهسازها و ... عدم قطعيتخورشيدی، ذخيره

های ديگری نيز مواجه است. دليل اين پيچيدگی اينست كه هر گذاری توليد، با پيچيدگیاز طرف ديگر در محيط بازار رقابتی ناقص سرمايه

گذاری بازار را به سمت منافع برداری و سرمايههای بهرههای استراتژيك در حوزهگيریشركت كننده استراتژيك قادر است از طريق تصميم

 وق دهد.خود س

در نظر گرفتن عدم ريزی توسعه توليد با برنامهبا توجه به مسائل باال لزوم تحقيق و ارائه يك روش دقيق رياضی در خصوص نحوه 

 .رسدای ضروری به نظر میذخيرهقطعيت شارژ مخزن منابع آبی در طول سال و مديريت بهينه منابع آبی به كمك واحدهای تلمبه
 

 

 ) بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده درباره موضوع و نتايج بدست آمده در داخل و خارج از ـ سوابق مربوط  6

 كشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقيق ( 

ريزی توسعه توليد در نظر گرفته شده است. مدل اول [ كه يك مطالعه كامل در اين زمينه است، سه مدل بازاری برای برنامه1در مرجع] 

ريزی متمركز است. مدل دوم، مدل معروف كورنات را برای ظرفيت جديد توسعه توليد گيرد لذا مشابه برنامهبت كامل را در نظر میرقا

دهد. هر سه مدل ارائه شده استاتيك دهد. مدل سوم نيز توسعه و فروش در بازار را از هم جدا كرده و مدل را در دو مرحله ارائه میمی

 ها در نظر گرفته نشده است.های شبكه در آنو محدوديت بوده و عدم قطعيت

[ يك مدل استاتيك ولی تصادفی را برای تعادل توسعه توليد ارائه داده است. هدف اين مطالعه بررسی چهار پارامتر كليدی در 2مرجع]

گذاری، سياست بازار)بازار شويق سرمايهمسئله تعادل توسعه توليد و امنيت تامين توان است. اين پارامترها عبارتند از: ريسك سود، ت

محيطی. در اين مطالعه بار مشخص و قطعی در نظر گرفته شده های زيستانرژی يا انرژی و ظرفيت( و هزينه سوخت و تغييرات سياست

 پذير است.است. در اين مطالعه فرض شده است كه توليد كننده قيمت

[ ارائه شده است. اين مرجع به منظور مدلسازی ارتباط 3تن عدم قطعيت بار در مرجع]گذاری توليد با در نظر گرفمدل تعادل سرمايه

-دهد كه سرمايهاستراتژيك بين بازار كورنات كوتاه مدت و بلندمدت از زنجيره ماركوف استفاده نموده است. نتيجه اين مطالعه نشان می

يا تفاوت بين ظرفيت توسعه يافته و ظرفيت الزم جهت توسعه بهينه به گذاری نهايی به لحاظ رفاه اجتماعی بهينه نخواهد بود و فاصله 

 گذار دارد.لحاظ رفاه اجتماعی، وابستگی زيادی به سوددهی سرمايه

[ با مدل استراتژيك ديناميكی مطالعه شده است. در اين مرجع رشد تصادفی برای بار در نظر گرفته 4گذاری در مرجع]تشويق سرمايه

 گذاری هر توليد كننده بستگی به ظرفيت فعلی آن دارد.ل بر اساس تعادل ماركوف بنا نهاده شده كه تصميم سرمايهشده است. اين مد

بندی نموده است. در اين مرجع تعادل كامل ماركوف گذاری ديناميكی را فرمول[، نيز تعادل سرمايه5[(، مرجع]4به طور مشابه)با مرجع ]

 سپس ميزان تشويقی مورد نياز به منظور بهينگی تعادل توسعه توليد بررسی شده است. و تعادل حلقه باز مدلسازی شده و

گيری در خصوص توسعه ظرفيت توسط راهبر شبكه در نظر گرفته شده است. هدف اين تحقيق بيشنه كردن رفاه [ تصميم6در مرجع]

-گيری در خصوص سرمايه. در سطح بااليی تصميمگرددكنندگان بازار است كه منجر به يك مدل دوسطحی میاجتماعی تمامی شركت
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گيرد. اين مدل دو سطحی منتهی كنندگان را در نظر میبرداری هر يك از شركتگذاری توسعه و سطح پايينی تصميمات در حوزه بهره

 گردد.می 1MPCCبه يك مدل 

[ ارائه شده است. اين تحقيق نشان 7ای در ]و لحظه گذاری توسعه توسط مدل كورنات، با در نظر گرفتن هر دو بازار آتیتعادل سرمايه

 ای بگيرد.تواند جلو اعمال قدرت بازار را در بازار لحظهدهد كه قراردادهای آتی نمیمی

دهد. لذا يك مدل دو سطحی برای آن توسعه يافته گذاری توسعه توليد ارائه میجهت تعيين تعادل سرمايه 2EPEC[ يك مدل 8مرجع]

بينی پاسخ مسئله سطح گذاری را با هدف بيشنه كردن سود و پيشگيری در خصوص سرمايهكننده تصميمسطح باال هر توليداست تا در 

 پايين كه مربوط به تعادل بازار)قيمت و سطح توليد( در هر ساعت است، انجام دهد.

گذاران به هينه)كمينه( تشويقی جهت سوق سرمايهسازی از ديد رگوالتور ارائه داده است كه در آن، ميزان ب[ يك چارچوب بهينه9] 

گذاری بر روی منابع بادی تا سطح نفوذ مورد نظر رگوالتور تعيين شده است. تابع هدف مسئله شامل ميزان تشويقی اعطا شده و سرمايه

ميزان الزم، زمان ورود به مدار و  ها بوده و ميزان نفوذ منابع بادی به صورت قيد وارد شده است. همچنين مدل پيشنهادی،ميزان آالينده

 های جديد جهت تامين بار سال هدف را شامل است.مكان نيروگاه

گذاری ها كه جهت مطالعات سرمايه[ با توجه به گستردگی سيستم قدرت، عدم قطعيت در بار و باد و ارتباط بين اين عدم قطعيت10]

ها با ها در گروهبندی باسدهد. منظور از كاهش سيستم دستهدرت را پيشنهاد میلزوماً بايد مد نظر قرار گيرد، راهكار كاهش سيستم ق

( 3ATCها توسط مقدار توان قابل انتقال)ها در گروهبندی و تجميع باسهاست. اين دستهكعيار مشخص و تعيين خطوط ارتباطی بين ان

وابسته به ميزان خالص بار)بار منهای  ATCت كه چون بين هر جفت باس در سيستم قدرت انجام شده است. ايده اين تحقيق اينس

 گيرند.های كه شرايط بار و باد مشابهی دارند در يك دسته جای میتوليد(است لذا باس

ريزی توسعه توليد را از ديد رگوالتور مورد ارزيابی قرار داده است. تمركز اصلی اين مرجع بر عدم قطعيت بار، عدم [ مسئله برنامه11]

برداری است. روش ارائه شده يك چارچوب مقاوم است كه در آن با بروز هر يك از های بهرهگذاری و عدم قطعيت هزينهسرمايه قطعيت

سازی پاسخ در برابر بدترين سناريو سناريوها پاسخ بهينه برآورده كننده قيود فنی خواهد بود. اين روش توسط)روش مقاوم( توسط ايمن

 انجام شده است.

ريزی توسعه توليد و خطوط را به صورت توم مورد مطالعه قرار داده است. ادعای مطرح شده اينست كه توسعه توليد له برنامه[مسئ12]

های انتقال در سال هدف است و همچنين توسعه خطوط نيازمند اطالع از ميزان توليد در نواحی مختلف است. لذا نيازمند دانستن ظرفيت

ك راهكار مناسب و عملی برای توسعه سيستم است. معيار توسعه در اين تحقيق، معيار قابليت اطمينان است كه ريزی توسعه توام يبرنامه

گردد. شاخص انرژی انتظاری تامين نشده در تابع هدف با توجه به عدم قطعيت در خروج تصادفی تجهيزات توليد و انتقال محاسبه می

 ه تجهيزات توليد و انتقال و جريمه بار از دست رفته تعيين گردد.مسئله قرار داده شده است تا تعادل بين توسع

[سيستم قدرتی با ميزان بااليمنابع آبی را مد نظر قرار داده است. در ارتباط با اين منابع در كوتاه مدت تنها عدم قطعيت خروج 13]

پشت سد به علت عدم قطعيت در بارش باران اضطراری مطرح است در حاليكه در افق ميان مدت) ساالنه( عدم قطعيت در ميزان آب 

به علت سرمايه شديد و افزايش مصرف گاز كه هر دو منجر به افت  86مطرح است.)به عنوان مثالی از كشورمان، در سال زمستان سال 

هايی كه سوختشان گازی بود از مدار خارج و شوندو نيز عدم ارائه گاز از همسيگان عليرغم قراردادهای دو جانبه، نيروگاهفشار گاز می

 87در عوض منابع آبی كه عمدتاً در ناحيه خوزستان هستند با نهايت ظرفيت به اميد بارش باران در بهار توليد نمودند، ليكن بهار سال 

ف ايران در تابستان است در دانيم اوج مصربارندگی كم منجر به عدم توانايی اين منابع جهت توليد در تابستان شد. همانطور كه می

مگاوات نيروگاه آبی خارج از دسترس در شبكه بال استفاده مانده بود(. با توجه به مطرح شدن عدم قطعيت منابع  7000حاليكه حدود 

 ريزی با تقسيم به افقهای ماهانه در سال هدف انجام شده است.آبی د افقهای ماهانه، برنامه

                                              
1- Mathematical Program with Complementarity Constrains 
2- Equilibrium Program with Equilibrium Constrained 
3 - Available Transfer Capacity 
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-اند. اين منابع منجر به هموار تر شدن منحنی بار سيستم میساز را مورد مطالعه قرار دادهروی منابع ذخيره گذاری بر[ سرمايه15[ و ]14]

[. همچنين در سيستم قدرت با نفوذ باالی منابع بادی اهميتی دو چندان 14مدت و بلند مدت زيادی دارد]گردند كه خود مزايای كوتاه

 [.15شی و افزايشی جهت پوشش نواسانات توليد منابع بادی است]يابد، چراكه تامين كننده ذخيره كاهمی

 

 

 رسش های تحقيقفرضيه ها يا پ-7

 

 ـ  اهداف تحقيق ) شامل اهداف علمی ، كاربردی و ضرورت های  خاص انجام تحقيق (  8

  

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت داشتن هدف كاربردی بيان نام بهره وران ) اعم از موسسات آموزشی و پژوهشی و دستگاههای اجرايی و غيره -9

 

 

 

 

 

 گردد.گذاری جهت توسعه توليد میعدم قطعيت منابع آبی منجر به افزايش سرمايه -1

 كند.ای به مديريت منابع آب كمك میذخيرهمنابع تلمبه -2

 ای قادر به حل مشكل گرفتگی خطوط است.ذخيرهمنابع تلمبه -3

 

 (IGMCشرکت مدیریت شبکه برق ایران)

 و فسيلی جهت تامين سطح مشخص قابليت اطمينان در آينده. آبیتعيين ميزان منابع توليدی الزم شامل منابع  -1

 ع آبیدر پوشش عدم قطعيت منابسازها بررسی تاثير سطح نفوذ ذخيره -2

 برداری از منابع جديد در شبكه با در نظر گرفتن گرفتگی خطوطتعيين استراتژی بهينه بهره -3
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 )اين قسمت توسط استاد راهنما تكميل شود.(جنبه نو آوری و جديد بودن تحقيق در چيست-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ  روش كار  11

 الف : نوع روش تحقيق :

 روش تحقيق به ترتيب زير انجام خواهد شد: 

 های مرجع و خواندن نكات پايه در طراحی ساختار مورد نظرمراجعه به كتاب

 مورد نظر استفاده از اينترنت و رجوع به مقاالت مختلف برای تمركز روی موضوع

 مدلسازی رياضی اوليه

 سازی و تجزيه و تحليل نتايجشبيه

  

 

 ل و غيره  ( : پ : ابزار گرد آوری اطالعات ) پرسشنامه ، كارت ،  مصاحبه ، مشاهده ، آزمون ، فيش ، جدو

 هاهای دانشگاهاز طريق اينترنت و كتابخانه

 

 

 

 

 

 ب : روش گرد آوری اطالعات ) ميدانی ، كتابخانه ای و غيره ( : 

 از طريق مطالعات كتابخانه ای و اينترنتی

 

 

 

 

 

 

در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع آبی و بار در ارتباط با  -1

 هم.

-ذخيرهساز از نوع تلمبهمدیریت منابع آبی به کمک ذخيره -2
 ای.

از ای با بار به منظور جلوگيری ذخيرههماهنگی منبع تلمبه -3

 بروز تراکن در شبکه

 

 

 امضا استاد راهنما
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 ت : روش تجزيه و تحليل اطالعات 

 از طريق محاسبات رياضی و استفاده از نرم افزار
 

 
 جدول زمانبندی مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايی -12

 تا تاريخ از تاريخ تاريخ تصويب

   ه ایمطالعه كتابخان

   جمع آوری اطالعات

   تجزيه و تحليل داده ها

   نتيجه گيری و نگارش پايان نامه

   تاريخ دفاع نهايی

 ماه در نظر گرفته شده است. 6طول مدت اجرای تحقيق : حداقل 

 مشخصات منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان نامه به ترتيب زير:-13

 ،جلدنده،سال نشر،عنوان كتاب،مترجم،محل انتشاردر مورد كتاب:نام خانواگی نويس

 در مورد مقاله: نام خانواگی،نام، عنوان مقاله،عنوان نشريه،سال،دوره،شماره،صفحه
[1] Niu, R. Baldick, and G. Zhu." Supply function equilibrium bidding strategies with fixed forward contracts". IEEE 

Transactions on Power Systems, 20(4):1859–1867, Nov. 2005. 

[2] Ferreira. "Strategic interaction between futures and spot markets". Journal of Economic Theory, 108(1):141–151, 

Jan. 2003.  

[3] Gil, F. D. Galiana, and E. L. da Silva. Nodal price control:"A mechanism for transmission network cost 
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[4] Glover and M. S. Sarma." Power System Analysis and Design". Brooks/Cole, Australia, 2002. 
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100(5):929–953, Oct. 1992. 
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[7] “Economics”. John Wiley & Sons, Chichester, England, 2004. 

[8] S. Leyffer and T. Munson. "Solving multi-leader-common-follower games. Optimization Methods and Software, 

25(4):601–623, Aug. 2010. 
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[10] E. Shayesteh,B. F. Hobbs, L. Soder, and M. Amelin, “ATC-Based System Reduction for Planning Power Systems 

With Correlated Wind and Loads” IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, 2014. 

[11] S. Dehghan, N. Amjadi, and A. Kazemi, “Two-Stage Robust Generation Expansion Planning: A Mixed Integer 

Linear Programming Model”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 29, NO. 2, MARCH 2014. 

[12] J. Aghaei, N. Amjadi, A. Baharvandi, and M. A. Akbari, “Generation and Transmission Expansion Planning: 

MILP–Based Probabilistic Model”,  IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 2014. 

[13] E. Gil, I. Aravena, and R . Cardenas, “Generation Capacity Expansion Planning Under Hydro Uncertainty Using 

Stochastic Mixed Integer Programming and Scenario Reduction”, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 



 

 10 

2014 

[14] M. Martinez, M. G. Molina, and P. E. Mercado, “Optimal Storage Technology Selection and Sizing for Providing 

Reserve to Power Systems with High Penetration of Wind Generation”, IEEE LATIN AMERICA TRANSACTIONS, 

VOL. 13, NO. 9, SEPTEMBER 2015 

[15] R. A. Jabr, I. Dzafic, and B. C. Pal, “Robust Optimization of Storage Investment on Transmission Networks”IEEE 

TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS 2014. 

 

 

 

 ـ هزينه های تحقيق پايان نامه  14
 الف . منابع تامين بودجه پايان نامه و ميزان هر يك ) ريالی ، ارزی ، تجهيزاتی و غيره ( 

 تجهيزات و تسهيالت  بودجه ارزی  بودجه ريالی  نام مؤسسه  رديف

     

     

     

     جمع

 ب . هزينه های پايا ن نامه 

 . هزينه های پرسنلی ) برای مواردی كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد . (  1ب 

كل ساعات كار برای  تعداد افراد نوع مسؤوليت

 طرح 

 جمع حق الزحمه در ساعت

     

     

     

 جمع هزينه های تخمينی به ريال 

 از محل اعتبار طرح تحقيق بايد خريداری شوند .( . هزينه های مواد و وسايل ) وسايلی كه صرفاً  2ب 

 

 . هزينه های متفرقه  3ب 

مقدار مورد  نام ماده يا وسيله

 نياز 

 مصرفی  

 يا غير مصرفی

 ساخت داخل

 يا خارج 

شركت 

 سازنده

 قيمت كل قيمت واحد

 ارزی ريالی ارزی ريالی

         

         

         

         

         

         

         

   زينه های مواد و وسايل به ريال جمع ه
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 كل هزينه به ريال معادل ريالی بودجه ارزی ارزی ريالی شرح هزينه رديف

     هزينه تايپ 1

     هزينه تكثير 2

     هزينه صحافی 3

     هزينه عكس و اساليد 4

     هزينه طراحی ، خطاطی 5

     نقاشی ، كارتوگرافی 6

     هزينه خدمات كامپيوتری 7

     هزينه های ديگر 8

     جمع

 

 جمع كل هزينه ها

 هزينه كل به ريال ارزی ريالی نوع هزينه رديف

    پرسنلی 1

    مواد و وسايل 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع كل

 

 

 

 

 

 ـ تأييدات  15

 (تاييديه راهنما ومشاورالف

 دگی استاد راهنما  : نام و نام خانوا

 

 تاريخ امضا

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور :   

 

 تاريخ امضا

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور : 

 

 تاريخ امضا

 ب . نظريه كميته تخصصی گروه 
 ـ ارتباط داشتن موضوع تحقيق با رشته تحصيلی دانشجو : 1 

 ارتباط ندارد                                                              ارتباط فرعی دارد                                        ارتباط دارد       

 ـ جديد بودن موضوع :  2

 خير                                                                      در ايران بلی                                            بلی           
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 ـ اهداف بنيادی و كاربردی : 3

 مطلوب نيست                                                       قابل دسترسی نيست                              بل دسترسی است  قا      

 ـ تعريف مسأله :  4

 رسا نيست                          رسا است                       

 ـ فرضيات : 5

 درست تدوين نشده و ناقص است                                       درست تدوين شده است                         

 ـ روش تحقيق دانشجو : 6

 مناسب نيست                                                                        مناسب است                          

 ـ محتوا و چارچوب طرح : 7

 از انسجام برخوردار نيست                                       از انسجام برخوردار است                             

 

 )گروه تخصصی مربوطه يا شورای پژوهشی دانشكده(پ . تأييد نهايی 
 امضا نوع رأی سمت و تخصص نام و نام خانوادگی رديف

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

 

 .......................با عنوان ................................موضوع تحقيق پايان نامه  آقای/ خانم ................................................دانشجوی مقطع كارشناسی ارشد رشته...........

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

از ........رای مورد تصويب اعضا لسه مورخ ................................كميته تخصصی گروه /شورای پژوهشی دانشكده مطرح شد و به اتفاق آرا با تعداد          رای در ج

 قرار گرفت /قرار نگرفت.
 و امضا تاريخ                                                                                مدير گروه : 

 
             

 ت . نظريه شورای پژوهشی دانشگاه :

 
 .......................................  كارشناسی ارشد رشتهدانشجوی مقطع  /خانم ........................ ه آقای موضوع و طرح تحقيق پايان نام

شورای پژوهشی دانشگاه مطرح شد و پس   00000000000000ر جلسه مورخ تصويب كميته تخصصی مربوط رسيده بود ده كه ب

 . گرفتن قرار /از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا  قرار   گرفت 

 ب : تاييد نهايی 

 نام و نام خانوادگی رديف
 نوع رأی

 ( ) موافق يا مخالف
 توضيحات ءامضا

  یچا رمظفرفالحيدكتر م 1
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  غيدريب روسيدكتر س 2
 

 
 

  دكتر محمدعلی قربانی 3
 

 
 

  -دكتر مسعود صباغان 4
 

 
 

  دكتر مازيار ميرحسينی مقدم 5
 

 
 

  یعتيدكتر فاطمه شر 6
 

 
 

  دكتر خسرو عيسی زاده 7
 

 
 

  دكتر عليرضا وارسته 8
 

 
 

    مهندس صادق پور جعفر 9

 


