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 :نامهاطالعات مربوط به پايان  -4

 

 تحقيق عنوان  -الف

 :به زبان فارسيعنوان  -1
 های نزديک به گسل مقاوم در برابركمانشي تحت نگاشت ای قاب های مهاربندی شده ملکرد لرزهع

 عنوان به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(:  -2 
يند و نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمافرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 براي بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

Seismic Performance of Buckling Resistant Braced Frames Under Near Fault 

Excitations  

 

 6: نامهتعداد واحد پايان – ب

 

هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي جنبهله و معرفي آن، بيان به طور كلي )شامل تشريح مسأ اساسي تحقيق لهأبيان مس -ج

 تحقيق( : از مربوطه و منظور

باشد، به  ها  عالوه بر اينکه تابع مشخصات رفتار ديناميکي سازه مي اي در برابر زلزله رفتار سيستم هاي سازه

 آن  ي ي ورودي از قبيل مدت زمان وقوع زلزله، محتواي فركانسي و دامنه ي زلزله پارامترهاي مشخصه

خيزي  با لرزه مناطقهايي كه در  سازهمقابل بارهاي زلزله براي  دارا بودن ظرفيت باربري زياد دربستگي دارد. 

تواند در مقابل بارهاي  شوند داراي اهميت بيشتري است. تشخيص اينکه يک سازه تا چه حد مي باال شناخته مي

تجربيات و مطالعات گذشته   باشد. عملکرد آن مي هاي دقيق و ارزيابي زلزله مقاومت كند نيازمند انجام تحليل

هاي   در مقابل زلزله (CBF)پذير  محور سنتي با مهاربندهاي كمانش نشان داده است كه رفتار سيستم هاي هم

ها در كشور ما كاربرد زيادي  شديد ضعيف است. با اين حال به دليل ارزان بودن و سهولت اجرا، اين سيستم

مقاوم در برابر توان به مهاربندهاي  سنتي، ميمحور  مهاربندهاي همي جايگزين براي  ها دارند. از سيستم

ها در كنار دارا بودن سختي مناسب داراي ظرفيت جذب انرژي  اين سيستماشاره نمود.  (BRBF)كمانش 

هاي  مسيستتواند بر كارآيي  هاي مجاور فعال مي باشند. عامل نزديکي و دوري به گسل توجهي نيز مي قابل

داري و وجود پالس بزرگ سرعت  باربر جانبي مؤثر باشد. عامل نزديکي به گسل در قالب آثاري نظير جهت

در اين باشد.  ها مي شود و وارد شدن انرژي زياد در زمان كوتاه به سازه از مشخصات اين زلزله نمايان مي

بررسي مورد  BRBF هاي  اي سيستم تآثير نزديکي و دوري به گسل را در عملکرد لرزهمطالعه قصد داريم 

افزايشي و استفاده از روابط تحليل خطر، نمودارهاي غيرخطي ديناميکي هاي  قرار دهيم و از طريق انجام تحليل

ها را براي شرايط نزديک به گسل به دست آورده و آن را با نتايج به دست آمده از  شکنندگي اين نوع از سازه
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ها را در  تواند  ميزان خطرپذيري اين سازه مقايسه قرار دهيم. اين مقايسه ميهاي دور از گسل مورد  زلزله

براي اينکه بتوانيم شرايط نامنظمي را نيز در نظر بگيريم، از مدلهايي شرايط دور و نزديک به گسل مشخص كند. 

ي و نمودارهاي هاي شکنندگ استفاده خواهيم كرد كه داراي نامنظمي در ارتفاع باشند. نتايج به صورت منحني

 اي ارائه خواهند شد. مقايسه

 

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد  ضرورتاهميت و  - د

احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتماالً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده 

 :گيردقرار مي

تواند  بررسي هر يک از آنها مي ،تحت تآثير پارامترهاي مختلفي قرار دارد اي هر سازهبا توجه به اينکه عملکرد لرزه اي 

ي ورودي شامل محتواي فركانسي،  مشخصات زلزله  انتخاب صحيح و بهينه براي نوع سيستم باربر جانبي كمک كند.به 

هاي نزديک و  شوند. زلزله اي مي سازههاي  انواع سيستمهاي مختلف در  سخدامنه و مدت زمان زلزله باعث ايجاد پا

ترين تفاوت اين دو نوع  دور از گسل از لحاظ شتاب حداكثر، محتواي فركانسي و مدت زمان با هم تفاوت دارند. مهم

ها در  يستمي ميزان خطرپذيري س مقايسه باشد. هاي نزديک به گسل مي نگاشت وجود پالس سرعت در زلزله شتاب

شرايط دور و نزديک به گسل و احتمال نقوع حاالت حدي سازه در هر يک از اين شرايط عالوه بر اينکه عملکرد اين 

تواند به ما كمک كند تا اثر شرايط نزديک به گسل بر عملکرد سازهو ميزان آن  كند، مي ها را براي ما روشن مي سازه

ي  گزينهتواند  مهاربندي مي هاي استفاده از سيستماصوالً آيا يم و دريابيم كه را با دقت بيشتري مورد ارزيابي قرار ده

سعي شده  كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است.  در اينجاهاي مختلف باشد يا نه. اين موضوع تا كنون  مناسبي براي زلزله

اي و انتخاب شتابنگاشتهاي  مدل سازهبا انتخاب چند  در اين كار تحقيقي،. اين موضوع مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

و تركيب نتايج به دست آمده از  (IDA)هاي ديناميکي غيرخطي افزايشي  مناسب دور و نزديک به گسل و انجام تحليل

هاي   آيند. با استفاده از منحني هاي شکنندگي به دست مي ها، منحني هاي تحليل خطر سازه اين تحليلها با منحني

هاي مختلف در شرايط دور و نزديک به گسل به دست  وقوع هر يک از حاالت حدي براي سازهاحتمال  و شکنندگي

به  BRBFهاي  داري و وجود پالس سرعت بر سيستم فت كه اثرات جهتاتوان دري ها مي آيد. با انجام اين تحليل مي

 ن تفاوت دارد.هاي كوتاه مرتبه و بلندمتربه چه ميزا چه ميزان است و اينکه اين تأثير براي سازه

 

پيرامون موضوع در داخل و خارج كشور تحقيقات انجام شده پيشينه سوابق مربوطه )بيان مختصر مرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيق

 نشان گذشته هاي زلزله تجربيات. دارد آن جانبي باربر سيستم نوع به زيادي بستگي فوالدي هاي سازه اي لرزه عملکرد

 طول در د.ان نداشته مناسبي عملکرد بادبندها كمانش دليل به قديمي ي همگرا ي شده مهاربندي هاي سيستم كه دهد مي

 از. است گرفته صورت همگرا مهاربندي هاي سيستم اي لرزه عملکرد بهبود براي زيادي هاي تالش گذشته هاي دهه
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انجام اين مطالعات بر معرفي . نمود اشاره 1992 سال در گوئل و كيم يقاتتحق به توان مي ها تالش اين جمله

ي  مطالعهمنجر گرديد.  كمانش برابر در مقاوم هاي المان با همگرا مهاربندي هاي سيستم هاي جديدتري نظير سيستم

 طوري BRBF يها سيستم. شد منتشر 2004 سال در همکارانش و بلک كار در ها سيستم نوع اين رفتار آزمايشگاهي

 با مقايسه در. شود مستهلک مهاربندها در فشاري و كششي تسليم صورت به زلزله انرژي كه شوند مي طراحي

 صرفه به نيز ساخت هزينه لحاظ از و بوده بيشتريپذيري تعمير قابليت داراي  BRBF  سيستم خمشي قاب هاي سيستم

 سرتاسر در خيز لرزه نواحي در سرعتبه  BRBFهاربندي به شکل هاي م سيستم از استفاده ،به همين دليل باشد.  مي تر

 اين اهميت نسبت به ، 2005 سال در همکاران و ماير كار نظير تحقيقي كار چند از غير. است يافته گسترش جهان

، ها در شرايط مختلف )نزديکي به گسل اي اين سيستم عملکرد لرزه با رابطه در زيادي مطالعاتي كارهاي ها سيستم

 2007 سال در اي مقاله در كه همکاران و تاگاوا ي مقاله طبقفركانس زلزله، مدت زمان وقوع و...( انجام نشده است. 

 طوري باشد، مي اعتماد قابليت تحليل زلزله برابر در اي سازه سيستم يک عملکرد ارزيابي براي روش بهترين شد، منتشر

 در همکارانش و كرنل پروفسور. كند منعکس ظرفيت سازه و اي لرزه ريبارگذا در را ها قطعيت عدم بتواند تحليل كه

 بر. دارد مسائل حل در اساسي نقش آن شدت براي مناسب معيار و ها لرزه زمين انتخاب كه داشتند بيان 2007 سال

 حد تا تواند مي كه شده انتخاب  زلزله شدت براي برداري مقياس يک مطالعه اين در ،2007 سال در ريکب ي مقاله اساس

 سانگ نظير) پيشين كارهاي در .دهد كاهش را استفاده مورد هاي نگاشت شتاب تعداد به نسبت مطالعه حساسيت زيادي

 اين در. است شده شناخته قطعيت عدم منبع ترين اصلي عنوان به ها نگاشت شتاب بودن تصادفي( 1999 الينگوود و

كارهاي مشابه اين  . است شده پذيرفته سازه اعتماد قابليت مطالعات و ها زهسا عملکرد ارزيابي براي اين فرض نيز مطالعه

و حامد تهراني زاده محسن ي ارائه شده توسط  توان  به مقاله تقيق براي انواع ديگر سازه ها انجام شده است، از جمله مي

بررسي رفتار ديناميکي ، 1389راجع به بررسي رفتار قابهاي خمشي بلند در ناحيه ي نزديک به گسل در سال موحد 

و موارد  1387هاي خمشي در ناحيه ي دور و نزديک به گسل توسط فرهاد دانشجو و بيت ا... بدرلو در سال  قاب

 seismic"شاره نمود. از كارهاي معتبر و جديد در اين زمينه از ميان مقاالت خارجي مي توان به مقاله ي ديگري ا

reliability of framed buildings"  توسط لين و همکارانش اشاره نمود. 2010در سال  

در شرايط دور و نزديک به گسل و ميزان تآثير پارامترهاي مختلف  BRBFهاي  ي رفتار سازه مقايسه تحقيق اين هدف

 تحقيق، ناي در ي قابليت اعتماد سازه انجام شده است. قالب مطالعه ها در طالعهين ماباشد.  ميها  زلزله بر رفتار اين سازه

 از مجموعه دو.  است شده انجام نمونه اي سازه هاي مدل براي غيرخطي زماني تاريخچه هاي تحليل اي از مجموعه

 ها سازه رفتار ارزيابي مطالعات انجام براي شدت برداري معيار از استفاده با گسل به و نزديک دور هاي نگاشت شتاب

هاي مورد  ها و احتمال وقوع حاالت حدي مختلف براي سازه سازههاي شکنندگي  در پايان، منحني .شدند انتخاب

 اي  مورد ارزيابي قرار گرفتند.  بررسي به دست آمده و به صورت مقايسه

 

 تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و
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اي   رزههاي شکنندگي انجام شده است اما تحقيقات كمي راجع به عملکرد ل تا كنون مطالعات زيادي راجع به منحني

ي نزديک به گسل انجام شده است. ضمن اينکه در اين مطالعه تحليلها به صورت  در ناحيه BRBFهاي  سيستم

هاي تحليل خطر اثر نزديکي  هاي  شکننندگي ارائه شده اند. شدت ززله به صورت برداري بيان شده و در منحني منحني

يدن به جوابهاي همگن، از تشابنگاشتهاي مصنوعي در كنار به گسل لحاظ شده است.  همچنين در اين مطالعه براي رس

ي نرم نيز در نظر گرفته شده است.  شتابنگاشتهاي طبيعي مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين براي هر سازه يک طبقه

ها در تمام حليلهمچنين براي افزايش دقت ت تواند اثر نزديکي به گسل را در سازه بيشتر نمايان سازد. ي نرم مي اين طبقه

مخصوصا در نواحي نزديک به گسل تاثيرات زيادي مدلها اثر اندركنشي خاک و سازه نيز لحاظ گرديده است. اين اثر 

ي نرم و اندركنش خاک و سازه در كارهاي ها دارد. در نظر گرفتن پارامترهاي نزديکي به گسل، طبقهبر عملکرد سازه

ها لحاظ شود و مشخص ي اين اثار در رفتار سازهدر اين كار سعي شده است همه قبلي به شکل كامل انجام نشده است و

محور تأثيرگذار خواهد بود. به عنوان مثال هاي مهاربندي همشود كه نزديکي به گسل تا چه ميزان روي كارايي سيستم

نظر قرار نگرفته است و  انجام شده است، اثر اندركنشي خاک و سازه مد 2010در كار لين و همکارانش كه در سال 

ها انجام شده و از تحليل ي نرم نيز لحاظ نشده است. در كارهاي ديگري كه براي ارزيابي رفتار سازههمچنين وجود طبقه

ديناميکي افزايشي استفاده شده است آثار اندركنشي خاک و سازه كمتر لحاظ شده است، در حالي كه هر دو پارامتر 

محور هستند و در اين مطالعه بر اين هاي بروني نرم عوامل تأثيرگذار بر رفتار سيستمبقهنزديکي به گسل و وجود ط

هاي فيبري در كنار نکات تأكيد شده است. همچنين در اين تحقيق از مدلسازي تركيبي استفاده شده است. يعني از المان

ي جديد هاي مهاربندي ايجاد شود. نکتهمفاصل پالستيک استفاده شده است تا مدل دقيقي از رفتار غيرخطي سيستم

هاي فشاري در فرآيند بارگذاري ديگري كه در اين كار لحاظ گرديده است لحث لحاظ كمانش محوري ستون

شود. اين نکته در كارهاي قبلي كمتر افزار انجام ميها به نرمباشد. اين كار با تعريف كرنش معادل كمانش ستونمي

نگشاتهاي طبيعي و مصنوعي، ي توأم شتابمدلسازي دقيق، لحاظ پارامترهاي مختلف، استفاده لحاظ شده است. بنابراين

 مانند باشد.شود این کار از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و از جنبه بیباعث ميسازه -لحاظ اندركنش خاک

 

  :اهداف ويژه و كاربردي(كلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

در شرايط دور و نزديک به  BRBFهاي مهاربندي  اي سيستم لرزهي عملکرد  مقايسهاصلي اين كار تحقيقي  اهداف

داري و پالس سرعت  شود كه تا چه ميزان اثر جهت هاي شکنندگي بررسي مي باشد.  با استفاده از منحني گسل مي

يش دهد. ضمن اينکه با در نظر گرفتن مدلهاي را در مقابل زلزله افزا BRBFهاي مهاربندي  تواند خطر پذيري سازه مي

رود اين مطالعه كه با استفاده از  نتظار ميگيرد. ا ي سازه بر نتايج نيز مورد بررسي قرار مي مختلف تآثير ارتفاع و هندسه

ها و راهنماهاي موجود ديد  نامه شود بتواند در كنار آيين هاي ديناميکي غيرخطي و قابليت اعتماد سازه انجام مي تحليل

 هاي مذكور در شرايط دور و نزديک به گسل ارتقاء بخشد. ي نحوه ي عملکرد سازه مهندسي خوانندگان را در زمينه
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)به عبارت ديگر  ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 

 

 :تحقيقسؤاالت   -ط

 شرايط نزديک به گسل و اثر جهت داري تا چه ميزان خطرپذيري سازه در مقابل زلزله را افزايش مي دهد؟

 هاي دور و نزديک به گسل آيا به ارتفاع سازه بستگي دارد؟ اختالف آسيب پذيري سازه در مقابل زلزله

 در شرايط نزديک و دور از گسل دارد؟ BRBFهاي  ي سازها ي نرم در سازه چه تآثيري بر عملکرد لرزه وجود طبقه

 

 :تحقيقهاي فرضيه  -ي

قطعيت دوري و نزديکي به گسل و با انجام تحليل هاي  در اين كار تحقيقي تحليل قابليت اعتماد سازه با لحاظ عدم

از دو مجموعه شود.  يانجام مهاي فيبري  المانغيرخطي با  با استفاده از مدل (IDA)افزايشي ديناميکي غيرخطي 

ها در كنار استفاده از  براي تحليل شود. ها استفاده مي نگاشت دور و نزديک به گسل براي انجام تحليل شتاب

ساير عواملي كه ممکن است بر نتايج  هاي مصنوعي نيز استفاده شده است. نگاشت از شتاب ،هاي واقعي نگاشت شتاب

اي با رفتار واقعي سازه و اندركنش خاک سازه صرف نظر  هاي سازه مدلها تآثيرگذار باشند نظير تطابق  تحليل

همچنين رفتار مصالح  شود. نميها لحاظ  بعدي هستند و آثار ناشي از پيچش در تحليل ها به صورت دو مدل است. شده

مت مصالح اثرات زوال مقاو شود. ميخميري كامل در نظر گرفته -فوالدي در تمام موارد به صورت دوخطي ارتجاعي

ارند. توجهي بر نتايج ند ثير قابلأقرضيات انجام شده ت ،اي بودن مطالعه ها لحاظ نشده است. با توجه به مقايسه در تحليل

شود. در اين تحليل  قطعيت دور يو نزديکي به گسل انجام مي روش تحقيق به صورت قابليت اعتماد سازه با لحاظ عدم

ها به صورت برداري در نظر  نوان مالک خرابي در نظر گرفته شده و شدت زلزلهبيشينه ي جابجايي نسبي طبقات به ع

 از ساير كارهاي تحقيقي معتبر استفاده  ،در بخشي از تحليل كه به نتايج تحليل خطر مورد نياز است شود. ميگرفته 

 

 

 :و عملياتي( اصطالحات فني و تخصصي )به صورت مفهومي ها وف واژهتعري -ک

هاي بادبندي در مقابل  شود كه المان محور يا همگرا گفته مي هاي مهاربندي هم : به سيستمBRBFهاي  سيستم

 كمانش مقاوم هستند.

شود كه داراي شرايط نزديکي به گسل و شرايطي نيز داشتن پالس  هايي اطالق مي ي نزديک به گسل: به زلزله زلزله

 سرعت باشند.
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تحليل قابليت اعتماد سازه به عنوان پارامتر مورد بررسي در نظر گرفته  شود در عدم قطعيت: به پارامتري گفته مي

 شود. مي

نامه ها  طبقه نرم: طبقه اي كه سختي آن نسبت به ساير طبقات داراي تغييرات زيادي باشد، كه اين تغييرات در آيين

 مطرح شده است.

 

 :تحقيقروش شناسي -5

 

مورد و استانداردهاي ، تجهيزات اده ها و نحوه اجراء )شامل موادشرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع د -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفکيک(: استفاده 

گردآوري اطالعات »تذكر: درخصوص تفکيک مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد توضيحات كامل در « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «اوليه

ها، استانداردها، تجهيزات و مشخصات هر يک ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ارائه گردد. 

طبقه با  12و  8، 4 ي ي نمونه سازه سهابتدا در اين مطالعه از روش قابليت اعتماد سازه استفاده شده است. بدين منظور 

انتخاب شده و مطابق ضوابط مقررات ملي ساختمان تحليل و  (BRBF)محور  مهاربندي شده ي همسيستم قاب 

نگاشتهاي مناسب انتخاب شده و  شود و شتاب ها انجام مي مدلسازي غيرخطي سازهشوند.  طراحي اوليه مي

تحت نگاشتهاي نزديک و دور از گسل توسط ها  اي اين سازه عملکرد لرزه شوند.  شتابنگاشتهاي مصنوعي نيز توليد مي

براي تعيين مقياس شدت زلزله از كميت برداري  شود. ميتحليلهاي تاريخچه زماني با مقياس هاي مختلف ارزيتبي 

شود.  هاي ديناميکي غيرخطي تخمين زده مي شود و سطوح مختلف عملکرد سازه توسط تحليل استفاده مي

ها با  باشد. در ادامه نتايج به دست آمده از تحليل قطعيت مورد بررسي در اين تحقيق دوري و نزديکي به گسل مي معد

هاي آماري به شکل احتمال وقوع خرابي يا حاالت  تركيب مي شوند و نتايج در قالب دادههاي تحليل خطر  منحني

در شرايط  هاي تحت بررسي را سازهاي  ن عملکرد لرزهتواند ميزا شود. اين نتايج مي حدي براي هر سازه مطرح مي

 ها به كار روند. و براي انجام مقايسه هدادور و نزديک به گسل نشان د
 

 اندازه گيري متغيرها: و متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي  -ب

دور و نزديک به در شرايط  BRBFمهاربندي هاي  سازهاحتمال رخداد هر يک از حاالت حدي براي در اين تحقيق 

هاي نسبي طبقات به عنوان معياري براي رخداد هر يک از  جابجايي، حداكثر شود. براي اين كار گيري مي گسل اندازه

ها به صورت  نگاشت ها براي هر يک از شتاب شود. همچنين معيار تعيين شدت زلزله حاالت حدي در نظر گرفته مي

شتاب طيفي منطبق بر مود اول سازه و نسبت شتاب طيفي منطبق بر دو برابر پريود سازه بر شتاب طيفي مود اول برداري از 

 و جداول ارائه خواهند شد. نتايج در قالب منحني هاي شکنندگي شود. در نظر گرفته مي
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غيره( و  برداريفيش  احبه،مص  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

 هاي اينرنتي به دست آمده است. براي تعيين منابع تحقيق مقاالت و كتب مرتبط با تحقيق، از سايت

 

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

طوري در نظر گرفته  12و  8، 4ام شده است. تعداد طبقات ها انج اي براي انجام تحليل مدل سازه 9در اين مطالعه از 

ها از دو مجموعه  نگاشت همچنين براي شتاب مرتبه را پوشش دهند. هاي كوتاه مرتبه و ميان شده اند كه ساختمان

 باشند استفاده شده است. نگاشت مي شتاب 8شتاب نگاشت دور و نزديک به گسل كه هر يک شامل 

 

 ها:تجزيه و تحليل داده ها و ابزارروش -هـ 

هاي ديناميکي  تحليلو براي انجام  ETABS 2000در اين مطالعه براي انجام تحليل و طراحي اوليه از نرم افزار 

و  seismosignalشامل  seismosoftنرم فزارهاي شركت استفاده شده است.  sap 2000افزار  غيرخطي  از نرم

seismospect  نرم افزار  و هاي مورد استفاده در تحليل شتنگا براي پردازش شتابنيزSeismoArtif توليد  براي

افزار  ها و كارهاي محاسباتي از نرم سازي داده استفاده شده است. همچنين براي مرتب هاي مصنوعي نگاشت شتاب

Excel .كه در  باشد ميافزايشي هاي ديناميکي غيرخطي  روش كلي تحليل به صورت انجام تحليل استفاده شده است

 شوند. ارائه ميو محنيهاي شکنندگي سازه اي  خطر در قالب نمودارهاي مقايسه انتها با استفاده از روابط تحليل

 

 استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد: -6

 خير  باشد؟  بلي آيا براي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امکانات آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات مي

در صورت نياز به امکانات آزمايشگاهي الزم است نوع آزمايشـگاه، تجهيـزات، مـواد و وسـايل مـورد نيـاز در ايـن        

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نياز مواد و وسايل تجهيزات مورد نياز نوع آزمايشگاه
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 رگروه تخصصي:امضاء مدي      امضاء استاد راهنما:
 

 انجام تحقيق: بندي زمان -7

 

 

 تاريخ اتمام:....................... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

 

اي( و مدت زمان مورد نياز براي هر ورهها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دتذكر: الزم است كليه فعاليت

 ردد.االمکان رعايت گبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتييک، به تفکيک پيش
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 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش
 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 به ماه زمان اجرا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 
              

2 
 
              

3 
 
              

4 
 
              

5 
 
              

6 
 
              

7 
 
              

8 
 
              

9 
 
              

10 
 
              

11 
 
              

12 
 
              

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتينامههاي اجرايي پاياننوع فعاليتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانحداقل زمان قابل قبول براي پيش -2  
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 صورتجلسه گروه تخصصي -8

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان راهنمانام و نام

1-  

2- 

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي استاد يا استادان مشاورنام و نام

1- 

2- 

 تاريخ   امضاء   كميته نظارت بر تحقيقعضو  خانوادگينام و نام

1- 

 

 مربوطه  ي...................................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضاشوراي گروه تخصصي ......

 خانم    
 ...........................................................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.................................  نامه پايانتشکيل و موضوع 

 آقاي    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسي و به تصويب رسيد.

 
 تاريخ     امضاء     شورا یخانوادگي اعضانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام
 
 
 
 
 

                      



 

13 

  دانشکده: (پژوهشي)شوراي  صورتجلسه -9
     

 خانم                                                  
 ..................كارشناسي ارشد گروه ..................... دانشجوي مقطع ...........نامه ـــــــــــــ .....موضوع و طرح تحقيق پايان

 آقاي     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده روه گه به تصويب كميته .كگرايش ............................

 طرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت. انشکدهد (پژوهشي)شوراي 
 
 

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
 

   نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي دانشکده:
 تاريخ   امضاء

 
 خانوادگي رياست دانشکدهنام و نام

 تاريخ   امضاء
 
 

 تاريخ   امضاء      :واحدمعاون پژوهشي 
 
 
 
 

 


