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 اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود. لطفاً  توجه:

 

 

 :اطالعات مربوط به دانشجو -1

 

 .......................... .................:ماره دانشجوييش............................................خانوادگي: امن....نام: ...................................

 ..................... .........................:گروه تخصصي...............رشته تحصيلي: ...............................................................:مقطع

 ..............................: ........سال ورود به مقطع جاري.......................................:دانشكدهنام.گرايش:................................

 ......................:......نيمسال ورودي

 ..............................................................................................................................آدرس پستي در تهران.....................

 ....................پست الكترونيك:.....  .......... ............. تلفن همراه:......................محل سكونت: .......................ثابت تلفن 

 ....................................آدرس پستي در شهرستان:........................................................................................................

 .......................... دورنگار:...........................محل سكونت: ..............................تلفن محل كار: ..............ثابت تلفن 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2

 تذكرات: 

 .توانند انتخاب نمايندمي  يك استاد راهنما  دانشجويان دوره كارشناسي -

ملي،مدرک ،كارت حكم كارگزيني ،شناسنامه  د، الزم استباش مدعو و مشاور  راهنما استاددر صورتي كه  -

هاي نامهپايانفهرست  شاملسوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي  كامل ايشان )رزومه كامل(  تحصيلي،

راهنمايي آنرا بر عهده  ساتيد مدعو، كه ا حال انجامدفاع شده و يا در  دكتري هايرسالهكارشناسي ارشد و 

   گردد. ضميمه  به همراه مدارك مربوطه ،اندداشته

ند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در هست موظفو مشاور  استاد راهنما -

صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به دانشكده و حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد 

أخير بوطه، مسئوليت توقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مر

 در ارائه پروپوزال و عواقب كار، متوجه گروه تخصصي و دانشكده خواهد بود. 
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 اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول:
 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرک تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 

 راه: .............................................. تلفن هم.................)مرتبه علمي(:  .........  رتبه دانشگاهي......تخصص اصلي:............
 

 .................................................... :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
 

 نحوه همكاري با واحد علوم و تحقيقات:
 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت

 
 
 
 
 
 
 

 

 اطالعات مربوط به استاد مشاور اول:
 دانشگاهي                                                                                                                          

 ..........    ................آخرين مدرک تحصيلي ـــــــــــــــ :...................................نام و نام خانوادگي:................................
 حوزوي                                                                                                                           

 ....... تلفن همراه: ........................................................)مرتبه علمي(:  هي.........  رتبه دانشگا......تخصص اصلي:............
 

 .................................................... :نام و نام خانوادگي به زبان انگليسيمنزل يا محل كار:...................................... تلفن 
 

 با واحد علوم و تحقيقات: نحوه همكاري
 

 مدعو  نيمه وقت  تمام وقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعات مربوط به پايان نامه-4
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 تحقيق عنوان  -الف  

 :به زبان فارسيعنوان  - 1           

 ساخته بتنیهای متشکل از قطعات پیشهای سنگی سنتی و سکویی با دایکمقایسه فنی و اقتصادی احداث دایک

 به زبان انگليسي/)آلماني، فرانسه، عربي(: عنوان -3

Technical & Economical comparison between Conventional, Berm and 

concrete armored dikes.  
براي  و نامه خود را به زبان مربوطه در اين بخش درج نمايندفرانسه و عربي مجازند عنوان پايانهاي زبان آلماني،صرفاً دانشجويان رشتهتذكر: 

 بقيه دانشجويان، عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود. 

 

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

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

 

 : نامهتعداد واحد پايان – ب

 

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

 )يك صفحه(تحقيق(  از مربوطه و منظور

دي اند و از لحاظ اقتصادي وابستگي زيااز آنجايي كه درصد قابل توجهي از جمعيت جهان در مناطق ساحلي پراكنده شده

دريايي از قبيل موج و طوفان براي هاي اي آرام و محافظت شده در برابر پديدهبه دريا دارند، ضرورت ايجاد منطقه

ها، كنشهاي حفاظت از ساحل از قبيل موجشود. سازههاي مرتبط با دريا مطرح ميها وساير فعاليتپهلوگيري شناور

 روند.كار مياي بهها براي ايجاد چنين منطقهآبشكن و هاي ساحليديواره

يا همان اليه محافظ به لحاظ اندازه، وزن، شكل و مشخصات  شكني موجاليه ترينقطعات آرمور مورد استفاده در خارجي

اي باشند كه توان مقابله و پايداري در برابر حمله امواج را داشته باشند. اما از آنجا كه استخراج قطعات سنگي بايد به گونه

ي معدن از محل جه به فاصلهتن( از معادن سنگ كاري دشوار بوده و حمل و نقل )با تو 11الي  11با وزن زياد )بيش از 

باشد و از سوي ديگر ها و مشكالت خاص خود ميشكن داراي محدوديتها در موجشكن( و استقرار آناحداث موج

باشد لذا در بسياري از موارد آرمورهاي بتني به عنوان يك پذير نميتوليد اين قطعات سنگ در اشكال دلخواه عمالً امكان

رد  استفاده سنگي موهاي تودهشكنبراي قطعات سنگ آرمور جهت استقرار در اليه محافظ موج گزينه مناسب و جايگزين

ري ها نبوده و در موارد ديگشكنگيرد. الزم به ذكر است كاربرد اين آرمورها منحصر به استفاده در ساخت موجقرار مي

 گيرند.هاي حفاظت از ساحل نيز مورد استفاده قرار مينظير پروژه

شكن )در صورت امكان( و يا در محلي توان به به اشكال مختلف در همان كارگاه احداث موجمورهاي بتني را ميآر

اين امكان  باشند( توليد نموده كه بدين ترتيبتر از معادن توليد سنگ مينزديك به آن كارگاه )كه عمدتاً بسيار نزديك
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ر اخت كه از خاصيت درگيري بااليي برخوردااي سوجود خواهد داشت كه آرمورهاي بتني را به اشكال مختلف و به گونه

تواند به كاهش وزن ها افزايش يابد كه نهايتاً اين مسئله مي)ضريب پايداري( در آن KDباشند و مقدار ضريب آسيب 

شكن منجر شود و از مشكالت مربوط به حمل و ي موجهاي تندتر در بدنهها در شيبقطعات آرمور و امكان استقرار آن

 ستقرار قطعات آرمور بكاهد.نقل و ا

ده با هاي ساخته شاي سنتي و سكويي بوده و سازههاي حفاظت ساحل احداث شده در كشور از نوع سنگريزهاكثر سازه

هاي هاي حفاظتي با آرمورباشند. اين درحاليست كه تكنولوژي ساخت سازهآرمورهاي بتني معدود و انگشت شمار مي

دانش فني  هاي ساخت قطعات بتني در كشور و نبودباشد. كيفيت پايين اجرا و محدوديتمي بتني در دنيا در حال پيشرفت

 باشد. ترين دليل اين امر ميالزم در مورد قطعات آرمور بتني اصلي

ي سنتي و هاي سنگدر پژوهش حاضر پس از بررسي كامل پيشينه مطالعات و كسب تجربه محققين در اين زمينه، دايك

وسيله آرمورهاي بتني از نظر فني و اقتصادي مورد ارزيابي و مقايسه قرار خواهند هاي احداث شده بهكسكويي با داي

ترين پارامترهاي موثر در حجم مصالح و هزينه احداث توان اصليهاي حفاظتي ميهاي طراحي سازهگرفت. با مطالعه روش

ر گرفتن با در نظنامه پيش رو، پريود معرفي كرد. در پايانرا عمق آب در محل طراحي و مشخصات امواج از قبيل ارتفاع و 

اين پارامترها به عنوان پارامترهاي مستقل، براي هركدام از اين پارامترها در محدوده متناسبي با توجه به نواحي ساحلي 

رين قطعات كه يكي از به روزت XBLOCهاي با قطعات بتني هاي سنگي سنتي و سكويي ونيز دايككشور، مقاطع دايك

باشد، طراحي خواهد شد و حجم عمليات و هزينه احداث آنها محاسبه شده و مورد مقايسه كامل مورد استفاده در دنيا مي

 قرار خواهد گرفت.

. 

 

 

 

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

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

 :گيردقرار مي

ه آن واقعيتي كه اگر درست باز بيشترين مرز ساحلي برخوردار است؛ كيلومتر  1۸۷۵ايران در شمار كشورهايي است كه با 

ي اقتصاد، محيط زيست و گردشگري به هاي طاليي وطن در حوزهها و مزيتتواند در شمار فرصتنگريسته شود، مي

 د.شمار آي

هاي اخير محققين مختلف در سراسر هاي حفاظت ساحلي باعث شده است كه در سالهاي بسيار باالي احداث سازههزينه

ا باشند. هاي آنههاي حفاظتي و كاهش هزينهسازي سازههاي مشاور به دنبال بهينهدانشگاه و چه در شركتدنيا چه در حوزه 

 هاي حفاظت سواحلسنگي گزينه منتخب در طرحهاي سنتي تودهاين درحالي است كه در كشورمان كماكان سازه

http://sabairan.com/fa/pages/?cid=8112
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شوند. زيرا هاي زيست محيطي نيز مين، باعث زيانسنگي سنتي عالوه بر باال بودن هزينه ساختشاهاي تودهباشند. سازهمي

 باشند.شوند كه اين منابع بسيار با ارزش ميها استخراج ميها از منابع سنگي موجود در كوهمصالح مورد استفاده در اين سازه

خصات محيطي تن مشنتيجه مورد انتظار از اين پژوهش اين است كه در آينده با استفاده از نتايج بدست آمده بتوان با داش

ا از هدر رفت ت هاي اجرايي تخمين زداز قبيل عمق آب و مشخصات موج، بتوان گزينه برتر فني و اقتصادي را براي پروژه

 گردند جلوگيري شود.هاي ملي كه صرف حفاظت سواحل ميسرمايه

 

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

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج 

. محققان به (Sebastos)بندر  گرددها به عصر مفرغی بر میشکناولین مورد ثبت شده از موج

سال پیش کشف نمود.  0044را با سابقه احداث حدود  Atlantisهنگام تحقیق در مورد شهر گمشده 

شکن در زیر دریاست،لیکن هنوز ظاهر زیبایی دارد.این بندر قدیمی در حال حاضر این موجاگرچه 

در فلسطین اشغالی کاوش شد. کی از  Haifaتحت راهنمایی مرکز مطالعات دریایی دانشگاه 

ای از قلوه شکن بر روی پایهمتر طول داشت. این موج 044های ساخته شده در این بندر شکنموج

شکن قرار داشت. این پایه برای ایجاد استحکام پی حتی در برخی تر از خود موجعریضسنگ و ریگ 

های بزرگ ساخته شکن در قسمت مشرف به دریا از سنگمتر عرض داشت. موج 04نقاط بیش از 

شکن از یک دیوار ساحلی متر طول داشتند. سطح داخلی موج 50ها شده بود. برخی از این سنگ

ن سطوح بیرونی و درونی با قطعات بزرگ سنگی پر گردیده است. جانمایی و مقطع ساخته و فاصله بی

 نشان داده شده است. 5شکل شکن در این موج

 
 Sebastosشکن بندر جانمایی و مقاطع موج - 1 شکل

ی سنگی در اکثر نقاط دنیا و به خصوص در نیم کرهشکن تودهطی دو قرن اخیر تعداد زیادی موج

ر شکن ساخته شده دشود. اولین موجها پرداخته میاند که به اختصار به جزئیات آنغربی ساخته شده

از سال  بود. ساخت این سازه Cape Henlopenدر نزدیکی  Delawareشکن ایاالت متحده آمریکا موج

متر  5040کامل نشد. طول این سازه حدود  5101شکن تا سال میالدی آغاز شد، لیکن موج 5181

، 8شکل های توده سنگی مورد استفاده قرار گرفته است. شکنو به عنوان نمونه برای ساخت موج

 [.5دهد ]شکن را نشان میمقطع عرض این موج

 
 Delawareشکن مقطع عرض موج - 2 شکل

این  دهد.میرا نشان در غرب ونزوئال  La Guariaشکن بندر ، تصویر مقطع عرضی موج3شکل 

سنگی است. تمامی های تودهشکنمیالدی ساخته شد و نمونه جالبی از موج 5104شکن در سال موج
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وزین  هایشکن با سنگشکن با وسایل مستقر بر روی هسته سازه ساخته شده است. این موجاین موج

متر را دارد. هسته سازه بر  5/0تن احداث شد و قدرت مقاومت در برابر امواج تا ارتفاع  84در حدود 

 تن متغیر است. 0کیلوگرم تا  00های آن از روی بستر محکمی قرار گرفته و وزن سنگ

 
 Lau Gauiraشکن مقطع عرض موج - 3 شکل

ساخته شد.  Superiorمیالدی در ساحل شمالی دریاچه  5100شکن فوق در سال نوع مشابه موج

صویر تهای آرمور با نوع قبلی متفاوت است. ش استقرار سنگاین سازه اساساً از لحاظ حذف فیلتر و رو

شکن تقریباً عمود بر این موج ، نشان داده شده است.0شکل شکن مورد بحث در مقطع عرضی موج

شکن متری در داخل دریاچه امتداد یافته است. مصالح هسته موج 084خط ساحلی ساخته شده و تا 

دست آمده و سپس توسط کامیون به محل احداث منتقل شده های انجام شده در بندر بهاز حفاری

ها درصد آن 0ای است که تنها نهگوها بهها از نوع بازالت است. توزیع وزنی سنگاست. جنس سنگ

مقابل  شکن دراند. این موجتن و بقیه به قطعات نسبتاً کوچکتر شکسته شده 1تر از به قطعات سنگین

 کند.متر مقاومت می 5/0امواج ناشی از طوفان با ارتفاع بیش از 

 
 Superior واقع در دریاچه Taconiteشکن مقطع عرض موج - 4 شکل

شکن وسیله دو موجمیالدی تکمیل شد. این بندر به 5105در کشور پرو در سال  Mataraniبندر 

های جنوبی و شرقی شکنو یک دماغه کوچک به خوبی در مقابل امواج محافظت شده است. طول موج

های دنیا شکنترین موجشکن جنوبی یکی ازعمیقمتر است. موج 508متر و  054بندر به ترتیب 

متر در بستر دریا بوده و ارتفاع آن از تاج تا بستر  588ش سازه دارای پهنای ترین بخاست. عمیق

 دهد.شکن را نشان میمقطع عرض موج، 0شکل متر است.  03حدود 

 
 پرودر  واقع Mataraniشکن مقطع عرض موج - 5 شکل

های شکنهای بتنی در موجیک نمونه قابل مالحظه از کابرد چیدن با الگوی منظم بلوک

شکن در زمان جنگ ساخته شد و در کانال پاناما است. این موج Coco Soloشکن سنگی، موجتوده

ر ونمونه نسبتاً عجیبی با استفاده از سه دسته مصالح مجزا است. این سازه شامل پی مرجانی، آرم

مقطع ، 0شکل های بتنی است. ثانویه از جنس سنگ معدن، الیه آرمور اولیه از جنس سنگ و بلوک

 .دهدشکن را نشان میعرضی این موج

 
 کانال پاناماواقع در  Coco Soloشکن مقطع موج - 6 شکل
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های پایدار ایستا توضیح داده شد. سنگی یا سازههای تودهشکنتاکنون خاصیت تعدادی از موج

ها مجاز نبوده و یا تنها به میزان بسیار محدودی مجاز است. شکنهای این موجتغییر شکل در سازه

 اندزدهم میالدی طوری طراحی شدهسنگی ساخته شده طی قرن نوهای تودهشکناما بسیاری از موج

شود. رخ پایدار تبدیل میها نهایتاً به یک نیمرخ آنکه در اثر برخورد امواج دچار تغییر شکل شده و نیم

شکن های موجپذیر مرسوم هستند. خالصه برخی سازههای شکلشکنها به موجشکناین موج

 ، زیر آورده شده است.5جدول پذیر ساخته شده در ایران در سنگی شکلتوده

 [2] های سکویی ساخته شده در ایرانشکنبرخی از موج – 1 جدول

شکننام موج شماره  منطقه / دريا 
 عمق آب

(متر)  

 ارتفاع موج

 Hs(m)طراحي  

پريود موج 

 Ts (s)طراحي

نوع سنگ بکار 

 رفته
9تا  5 اروميه ميانگذر شهيد کالنتري 1  آندزيت 6 4.2 

 سنگ آهک  9 2 7 درياي خزر سازه آبگير نيروگاه نکا 4

 آندزيت  3 8.3 6 درياي خزر بابلسر 2

 ماسه سنگ  6 4.5 2 خليج فارس ديلم 5

 ماسه سنگ  6.2 4.3 8.5 خليج فارس گناوه 6

 سنگ آهک 5 4.8 7 خليج فارس خارک 7

 سنگ آهک 7 8 5 خليج فارس گاوبندي 9

 سنگ آهک  9 3 3 خليج فارس گرزه )بندر آفتاب( 11

 آندزيت 6 4.5 8.5 خليج فارس کنگ 11

 لوماشل 9 2.5 13 خليج فارس کيش 14

 آندزيت 6 4.5 2 خليج فارس کوهين 18

 سنگ آهک  9 2.5 11 خليج فارس لنگه 15

 آندزيت 11 2.3 14 خليج فارس ابو موسي 16

 ماسه سنگ  5.9 4.8 7 خليج فارس باسعيدو 17

 ماسه سنگ 6 4.4 5 خليج فارس سوزا 13

 سنگ آهک 11 8 6.6 درياي عمان کنارک 19

 سنگ آهک 14 7 12 درياي عمان چابهار 41

 سنگ آهک  3 4.5 6.2 درياي عمان رمين 41

 سنگ آهک  11 2 7 درياي عمان پسابندر 44

 [:3]بندي نمود توان به سه دسته زير تقسيمهاي سکويي را ميشکنموج PIANCبندي بر اساس دسته

 :1غير قابل تغيير شکل استاتيکي  -1     

ان ها اجازه حرکت و تغيير مکهاي سنتي، تعداد کمي از سنگشکندر اين حالت مشابه شرايط موج
 دارند. 

 :2قابل تغيير شکل استاتيکي  - 2
ه به اين صورت کشود، رخ پايدار داده مينيميك رخ اجازه تغيير شکل به در اين حالت به نيم

 د..ها پايداري خود را حفظ نماين، تغيير شکل نداده و سنگرخ پايدارنيمرخ پس از رسيدن به نيم

 :3قابل تغيير شکل ديناميکي  -3    

                                                 
5 -Static non-reshaping condition 

8 -Static reshaped condition 
3 -conditionDynamical stable 
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ا هشود و هر يك از سنگرخ پايدار داده ميرخ، اجازه تغيير شکل به نيمدر اين حالت به نيم
 حرکت کنند. شکنطرف باال و پايين در وجه جلوي موجهتوانند بمي

 
 [.Error! Bookmark not defined] های سکوییشکنانواع موج - 1 شکل

 

ها شکنباشند که در ساخت موجترین نوع آرمورهای بتنی میو سادهترین های بتنی ابتداییمکعب

ت باشد. امابا گذشها در دست نمیاند و سابقه دقیقی از اولین موارد استفاده از آنبه کار گرفته شده

ها توسط کشورهای زمان آرمورهای بتنی سیر تکاملی خود را طی نموده و اشکال مختلفی از آن

 [.0است ] شده و مورد استفاده قرار گرفتهمختلف دنیا ابداع 

اند تا اشکال خاصی از این آرمورها را در نیم قرن اخیر بسیار از مهندسین و محققین تالش نموده

 بسازند که با مصرف حجم بتن کمتر از شرایط پایداری باالتری برخوردار باشند.

، ضمن معرفی و نمایش اشکال مختلف آرمورهای بتنی، به کشور سازنده و سال ساخت 8جدول در 

 ها اشاره شده است.آن

ترین انواع آرمورهای بتنی ارائه ترین و جدیددر ادامه توضیحات مختصری در خصوص متداول

 شود.می
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 هاسال ساخت آنانواع آرمور بتنی  و  – 2 جدول
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 (Cubeمکعب بتنی ) -5

های بتنی طی سالیان گذشته و در مناطق مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. این مکعب

شکن بکار در ساخت موج cotα=3~4صورت تک الیه و دو الیه و با شیبی در حدود نوع آرمور بتنی به

 شکن یا همان شیب الیه آرمور است(.زاویه شیب سازه موج αشود )گرفته می

باشد وی با افزایش می 0/3( این نوع آرمور برای درصد آسیب صفر در حدود DKضریب آسیب )

 [.0یابد ]گیری میدرصد آسیب مقدار ضریب آسیب افزایش چشم

 ( Tetrapodتتراپاد ) -8

ی اباشد. فضای زاویهشکلی از آرمورهای بتنی شامل چهار بازوی برآمده از یک توپی مرکزی می

دی میال 5104بین تمام بازوهای یک تتراپاد یکسان است. این نوع آرمور بتنی نخستین بار در سال 

و در کشور فرانسه ساخته شد و پس از آن تاکنون در بیش از هزار پروژه دیگر مورد استفاده قرار 

 گرفته است و بطور کلی یکی از انواع متداول آرمورهای بتنی بوده است. 

کار گرفته شکن بهدر ساخت موج cotα=2~2.5تتراپاد به صورت دو الیه و با شیبی در حدود 

 باشد.می 3/1ین آرمور برای درصد آسیب صفر تا پنج اDKشود. ضریب می

باید توجه داشت که این قطعات آرمور به خاطر شکلی که دارند دارای نقاط ضعفی هستند که 

شکن را افزایش برداری در موججایی، استقرار و یا در زمان بهرهها در حین جابهاحتمال شکست آن

 دهد.می

 (Tribarتری بار ) -3

بتنی است که از سه استوانه عمود به یک توپی مرکزی ساخته شده است. این آرمور در یک قطعه 

قرار شکن استبارها در یک الیه و بصورتی در موجمیالدی در کشور آمریکا ساخته شد. تری 5101سال 

( با KDبار )تری شکن باشند. ضریب آسیبیابند که محورهای سه استوانه عمود بر شیب موجمی

است. اما اگر آرمور فوق در دو الیه به صورت  50رار به صورت یکنواخت در الیه آرمور در حدود استق

خواهد بود. شیب بهینه  0/54برای درصد آسیب صفر تا پنج درصد، KDتصادفی قرار گیرد آنگاه 

 .[0] باشدمیcotα=2~2.5شکن بصورت نامنظم در حدود بار بریا استقرار موجتری

 (Dolosداالس ) -0

میالدی در کشور  5103آرمورهای بتنی دارای لنگر هستند. این آرمور بتنی برای اولین بار در سال 

ایر آرمورهای ها به علت خاصیت درگیری خوب، در مقایسه با سآفریقای جنوبی ساخته شد. داالس

( باالتری هستند و شیب بهینه برای DKها اشاره شد دارای ضریب آسیب )بتنی که تاکنون به آن

 باشد.میcotα=1.75~2شکن در حدود ها در موجاستقرار آن

های احداث شده با این نوع ترین نوع خرابی در سازهخرابی ناشی از سرخوردن کل شیب، محتمل

 [.0مورد استفاده قرار بگیرد ]cotα=2های مالیم تر از آرمور است مگر آنکه  شیب
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عقیده بسیاری از محققین بر این بود  5103حدود دو دهه پس ازابداع و ساخت داالس در سال تا 

که این نوع آرمور در مجموع دارای بهترین مشخصات پایداری است و بنابراین از آن برای ساخت 

 دلیل وجود نقاط ضعف( و به ویژهها استفاده شده لیکن تداوم شکست داالس )بهشکنبسیاری از موج

در کشور  San Ciprianشکن در کشور پرتغال و همچنین موج Sinesشکن خسارات زیادی که به موج

تر آرمورهای بتنی باعث کاهش اسپانیا وارد آمد از یک سو و ساخت و ابداع انواع جدیدتر و مناسب

وفقیت هایی از کاربردهای مها شده است. به هر حال نمونهشکناستفاده از داالس برای ساخت موج

شکن بندر تن وجود دارد )مانند موج 54تا  0های نسبتاً کم و محدوده وزنی آمیز داالس در عمق

Hirt Shals [ )0در سواحل دریای شمال دانمارک.] 

 

 (Antiferفر )آنتی -0

فر در واقع یک مکعب میالدی و در کشور فرانسه ساخته شد. آنتی 5143این آرمور بتنی درسال 

شیارهای قائمی رو چهار طرف بدنه آن تعبیه شده و همچنین دارای شیب مختصری بتنی است که 

تر از ابعاد وجه پایین طوریکه ابعاد وجه باال کمی کوچکباشد بهدر دیوارهای قائم چهار طرف می

فر بیش از مکعب بوده و از ضریب آسیب باشد. به این ترتیب خاصیت درگیری و تخلخل در آنتیمی

و  پذیردفر در دوالیه صورت میباشد. اجرای آنتیمقایسه با مکعب بتنی برخوردار می باالتری در

 ت.پذیر اسشود امکانهای تا کمی تندتر از آنچه برای مکعب به کار گرفته میاستقرار آن در شیب

 وانتهای متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که به عنوان نمونه میاین آرمور بتنی در پروژه

تنی اشاره نمود  51و  50، 58فرهای شکن بندر پتروشیمی پارس با استفاده از آنتیبه ساخت موج

[0.] 

 
 

 (Accropodeآکروپاد ) -0

در کشور فرانسه ساخته شد. آکروپاد به صورت تک الیه و با شیب  5114این آرمور بتنی در سال 

cotα=1.33~1.5ها برای استفاده در ضریب آسیب آنگیرد و ها مورد استفاده قرار میدر موجشکن

شکل قطعات آکروپاد به  باشد.می 0/55شکن و برای استفاده در راس )هد( موج 50شکن بدنه موج

ای طراحی شده که ضمن برخورداری از خاصیت درگیری باال، همانند قطعات داالس و تتراپاد گونه

 [.4باشد ]دارای نقاط ضعف نبوده و احتمال شکست آن بسیار پایین می
 

 

 

 (Core-locکرالک ) -4

میالدی توسط گروه مهندسی ارتش ایاالت متحده آمریکا ساخته  5110این آرمور بتنی در سال 

شود کار گرفته میشکن بهبرای ساخت موجcotα=1.33~1.5شد. کرالک به صورت تک الیه و با شیب 
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باشد. این آرمور می 53شکن وجو در راس م 50شکن و ضریب آسیب آن برای استفاده در بدنه موج

 [.1های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است ]بتنی در ابعاد مختلف و در پروژه

 
 (X-blocایکس بالک ) -1

میالدی در کشور هلند ساخته شد. ایکس بالک به صورت تک الیه  8443این آرمور بتنی درسال 

گیرد و ضریب آسیب برای استفاده در بدنه شکن مورد استفاده قرار میدر موجcotα=1.33و با شیب 

طوریکه قطعات مورد استفاده در راس باشد )بهمی 53شکن حدود و برای راس موج 50شکن موج

به  این آرمور بتنی باشد(.شکن میتر از قطعات بکار گرفته شده در بدنه موجسنگین %80شکن موج

ای یت درگیری باال، دارای نقاط ضعف سازهای طراحی شده است که ضمن برخورداری از خاصگونه

باشد. عالوه بر این حجم بتن مورد نیاز برای ساخت آن در مقایسه نبوده واحتمال شکست آن پایین می

تواند منجر به به کاهش هزینه در باشد و استفاده از آن میبا سایر آرمورهای بتنی تک الیه کمتر می

 [.1ساخت و اجرا گردد ]

 

 

 توان در قالب یکی از چهار گروه زیر در نظر گرفت:کلی انواع آرمورهای بتنی را میدر حالت 

 ترین عامل گیرند و مهمآرمورهای بتنی مکعبی شکل که در دو الیه مورد استفاده قرار می

 فر و ...باشد مانند مکعب بتنی، آنتیها وزن قطعات میپایداری آن

 باشند و در دوالیه مورد استفاده قرار صیت درگیری میآرمورهای بتنی با اشکالی که دارای خا

 گیرند مانند تتراپاد و ...می

 رین تگیرند و مهمآرمورهای بتنی دارای اشکال پیچیده که در یک الیه مورد استفاده قرار می

باشد مانند آکروپاد، کرالک، ایکس بالک ها خاصیت درگیری بین قطعات میعامل پایداری آن

 و ....

 کتور ترین فاگیرند و مهمصورت تک الیه مورد استفاده قرار میورهای بتنی تو خالی که بهآرم

باشد مانند هارو و ...، انرژی امواج در این پایداری آنها اصطکاک بین وجوه این قطعات می

 شود.باشد، مستهلک میدرصد می 04ها که حدود وسیله تخلخل باالی آنقطعات به

های آرمور ساخته شده از قطعات نوع ثقلی معموالً دارای تخلخلی حدود الیه شایان ذکر است که

 04درصد و قطعاتی که دارای خاصیت درگیری بیشتری هستند غالباً دارای تخلخلی حدود  04تا  34

 باشند.درصد می 04تا 

های بندیبندی آرمورهای بتنی به آن اشاره شده دستهعالوه بر آنچه تاکنون در خصوص گروه

 ها در نظر گرفته که متغیرهای آن عبارتند از:توان برای آنمختلف دیگری را نیز می

 )شکل آرمور بتنی )ساده یا پیچیده 

 های مورد استفاده برای استقرار آرمورهای بتنی تعداد الیه 
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 )عامل پایداری )وزن، خاصیت درگیری و اصطکاک بین قطعات 

  یا تصادفی(الگوی استقرار قطعات )منظم، نامنظم 

ها نشان داده شده است. ن، انواع قطعات آرمور بتنی و نحوه عملکرد آ8جدول و  4شکل در   

 

 

 ها بر اساس شکلبندی آنانواع آرمورهای بتنی و طبقه – 2 شکل

 چگونگی عملکرد آرمورهای بتنی در برابر امواج – 3 جدول

 

 

 

 تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و

با مطالعه سوابق تحقيق مشخص شد كه قبالً مالحظات فني و اقتصادي مختص هر پروژه بوده و طبق روال كارهاي انجام 

باشد. اين در حالي است كه در مرحله مطالعات مفهومي ها مييافته، متره و برآورد پروژه آخرين مرحله از مطالعات طرح

از نظر فني و اقتصادي با جزئيات كامل مورد ارزيابي قرار گيرد تا هاي مختلف حفاظت ساحل گزينهبايست و پايه مي

 بهترين گزينه از نظر فني و اقتصادي انتخاب شود.

، نحوه هاي حفاظتيدر پژوهش پيش رو سعي برآن خواهد شد تا با بررسي دقيق پارامترهاي موثر در هزينه احداث دايك

ل توجه به پارامترهاي مورد نظر مشخص شود و با استفاد ه از نتايج حاص ها باتاثيرپذيزي هزينه و مشخصات فني اين دايك

ي و اقتصادي برتر فنها داشته و در وهله بعد بتوان گزينههاي پروژهاي از هزينهدر وهله اول برآورد اوليه از اين پژوهش بتوان

 را انتخاب كرد.

 

  :ه و كاربردي(اهداف ويژكلي، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرماني،  -ز

نتيجه مورد انتظار از اين پژوهش اين است كه در آينده با استفاده از نتايج بدست آمده بتوان با داشتن مشخصات محيطي 

نتخاب هاي اجرايي تخمين زد تا با ااز قبيل عمق آب و مشخصات موج، بتوان گزينه برتر فني و اقتصادي را براي پروژه

گردند هاي ملي كه صرف حفاظت سواحل ميآتي حفاظت ساحلي كشور از هدر رفت سرمايههاي گزينه برتر براي طرح

 جلوگيري شود.

 

ر )به عبارت ديگ ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :محل اجراي مطالعه موردي(

 سازمان بنادر و دريانوردي

 سازمان شيالت

 وزارت راه و شهرسازي
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 :تحقيقسؤاالت   -ط

ل از قطعات هاي متشكهاي حفاظتي سنگي سنتي، سكويي و نيز دايكتغيير عمق آب چه تاثيري در هزينه احداث دايك

 آرمور بتني دارد؟

 تغيير مشخصات امواج و عمق آب چه تاثيري روي باالروي و روگذري موج از روي دايك حفاظتي دارد؟

مشخصات امواج براي رسيدن به تراز قابل اطمينان از بابت روگذري امواج، ارتفاع تاج دايك حفاظتي چگونه تغيير با تغيير 

 ميكند؟

هاي حفاظت ساحل با توجه به تغييرات شرايط امواج دريا چگونه هاي مختلف دايكنحوه تاثيرپذيري هزينه احداث سازه

 است؟

 باشد؟ف چه نوع دايك حفاظتي از نظر فني و اقتصادي مناسب ميدر اعماق مختلف و نيز شرايط امواج مختل

  

 :تحقيقهاي فرضيه  -ي

 باشد.ها شامل استخراج حمل، تفكيك و استقرار مصالح سنگي و هزينه ساخت قطعات بتني ميهاي احداث دايكهزينه

 هاي مورد مطالعه از سه اليه مغزه، فيلتر و آرمور تشكيل يافته اند. دايك

 شود.ه استقرار فقط براي اليه فيلتر و آرمور در نظر گرفته ميهزين

 گيرد.مورد مطالعه قرار مي DMCتحت ليسانس شركت  X-BLOCاز بين قطعات آرمور بتني، قطعات 

 استفاده ميگردد. Rock Manual  CUR 2007ها از روابط ارائه شده در مرجع براي طراحي مقاطع دايك

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

 

 :تحقيقروش شناسي -1

مورد و استانداردهاي ، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك(: استفاده 

ري اطالعات گردآو»و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلي نظير، تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق 

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

يزات و مشخصات هر يك هها، استانداردها، تجها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشرابطه با منابع و مراكز تهيه داده

 ارائه گردد.

ها ابتدا بايد هزينه احداث يك سازه حفاظت ساحل بطور كامل و با آناليز هزينه احداث: براي مقايسه اقتصادي گزينه

صالح، دپو، تفكيك مها مشخص گردد. هزينه گشايش معادن، استخراج سنگ از معادن، جزئيات آناليز شده و ريز هزينه
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ها، هزينه تهيه بتن با مقاوت مورد نظر براي طراحي، هزينه ليسانس قطعات بتني حل پروژه، استقرار سنگحمل مصالح تا م

 و... از جمله مواردي هستند كه ميبايست مورد ارزيابي دقيق قرار گيرند.

آرمور بتني  هاي حفاظتي سنتي، سكويي و باطراحي سازه حفاظتي: براي مقادير مختلف پارامترهاي متغير ميبايست دايك

XBLOC .طراحي شود تا بتوان با داشتن مقاطع طراحي شده به مقايسه احجام و هزينه احداث پرداخته شود 

هاي مختلف، احجام مصالح مورد استفاده براي احداث يك متر متره و برآورد: با توجه به مقاطع طراحي شده براي حالت

نگي سنتي، هاي سز بهاي انجام يافته هزينه احداث يك متر طول دايكطول دايك حفاظتي محاسبه شده و با توجه به آنالي

 هاي مختلف برآورد خواهد شد.سكويي و با آرمور بتني براي حالت

نيز مورد  هاها، عملكرد و معيارهاي فني و كاربردي هركدام از انواع دايكمقايسه فني: عالوه بر مقايسه هزينه احداث سازه

ها مقدار باالروي و روگذري امواج از روي سازه يكي از پارامترهاي اصلي در طراحي دايك .فتارزيابي قرار خواهد گر

باشد. در پژوهش حاضر مقادير باالروي و روگذري امواج باشد كه عامل تعيين كننده در انتخاب ارتفاع تاج سازه ميمي

 رتفاع تاج، مقطع سازه متناسب با نيازهاياز روي سازه تحليل و برآور خواهد شد و پس از حساسيت سنجي نسبت به ا

 طراحي محاسبه خواهد شد.

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

 

 

 
ه( غيرو  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميداني، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاگردآوري داده

عمق آب، 
مشخصات امواج

مقاطع سازه های 
حفاظتي

احجام مصالح 

هزينه احداث
امتياز اقتصادی

توده سنگي 
سکويي

توده سنگي با 
آرمورهای بتني

توده سنگي 
سنتي

عملکرد، کارايي
سهولت اجرا

امکان ترميم آسان

تامين مصالح

زمان اجرا
امتياز فني
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 هاي مشاور و پيمانكار مربوطه كه در اين زمينه فعاليت ميكنند استعالم خواهد شد.ريز هزينه احداث سازه از شركت

 

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

 

 

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

 ها استفاده خواهد شد.براي تحليل داده MATLABو  EXCELاز نرم افزار 

 

 :استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد -6

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

ــايل مورد نياز در اين     ــگاه، تجهيزات، مواد و وس ــت نوع آزمايش ــگاهي الزم اس ــورت نياز به امكانات آزمايش در ص

 قسمت مشخص گردد.

 

 مقدار مورد نیاز مواد و وسایل تجهیزات مورد نیاز نوع آزمایشگاه

 
 

 
  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:
 

 انجام تحقيق: بندي زمان -۸

 

 

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

 

اي( و مدت زمان مورد نياز براي هر ها و مراحل اجرايي تحقيق )شامل زمان ارائه گزارشات دورهالزم است كليه فعاليتتذكر: 

 االمكان رعايت گردد.بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام عملي تحقيق، حتييك، به تفكيك پيش
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 ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت كاربندی فعالیتبینی زمانپیش

 
 زمان كل شرح فعالیت  ردیف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

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

1 
ارائه پیشنهاد تحقیق و مطالعات اولیه در زمینه تحقیق   2 

            

4 
 2 بررسی کامل پیشینه مطالعات 

            

8 
های سنگی سنتی، سکویی و آرمورهای بتنیهای طراحی دایکبررسی روش   2 

            

4 
نامهتهیه گزارش فصل اول و دوم پایان   2 

            

5 
 3 طراحی دایک با توجه به دامنه تغییرات متغیرها 

            

6 
 1 حساسیت سنجی هزینه احداث نسبت به پارامترهای مختلف 

            

7 
هاامتیازبندی معیارهای فنی انواع مختلف دایک   2 

            

3 
هاهای مختلف با توجه به برنامه طراحیطراحی برای حالت   4 

            

9 
 3 برآورد هزینه احداث هرکدام از موارد طراحی شده 

            

11 
نامهتهیه گزارش فصل سوم و چهارم پایان   1 

            

11 
 2 جمع بندی و نتیجه گیری 

            

14 
نامهتهیه نسخه نهایی پایان   2 

            

 االمکان باید با مندرجات جدول منطبق باشد.، حتینامهپایانهای اجرایی نوع فعالیتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه می 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسی ارشد بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایانحداقل زمان قابل قبول برای پیش -2  
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 صورتجلسه گروه تخصصي -۷

 

 تاريخ   امضاء    خانوادگي دانشجو: و نامنام 
 

 تاريخ   امضاء                              خانوادگي استاد راهنمانام و نام

 

 

 تاريخ   امضاء    مشاور خانوادگي استاد نام و نام

 

 

 

 تاريخ   امضاء   كميته نظارت بر تحقيقعضو  خانوادگينام و نام

1- 

 

 مربوطه  ي...................در تاريخ ............................ در محل ............................ با حضور اعضابه شماره ...................... شوراي گروه تخصصي

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

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

 
 اعضاي شورا قرار گرفت  و از نظر ساختار علمي و عدم تكراري نبودن آن مورد تصويب قرار گرفت.  بررسي مورد 

 
 تاريخ     امضاء     شورا یخانوادگي اعضانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگي مديرگروه: نام و نام
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  دانشكده: (پژوهشي)شوراي  صورتجلسه -۵
     

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

 آقاي     

  ............................ است، در جلسه مورختخصصي مربوطه رسيده گروه ه به تصويب كميته .كگرايش ............................

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

 نوع رأي )موافق خانوادگينام و نام رديف
 يا مخالف(

 توضيحات محل امضاء

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

1 
 

    

6 
 

    

۸ 
 

    

 
 

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

 
 خانوادگي رياست دانشكدهنام و نام

 تاريخ   امضاء
 
 

 تاريخ   امضاء      :واحدمعاون پژوهشي 
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 اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود
 
 

  فرم سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي
 

      
 نامه كارشناسي ارشدفرم اطالعات پايان -فرم الف

 
 
 

 نام واحد دانشگاهي: 
 

 : نامه كارشناسي ارشدپايانعنوان 
 
 

 خانوادگي دانشجو:                                                                          نيمسال تحصيلي:نام و نام
 

 نامه:تعداد واحد پاياندانشجويي:                                                                                         شماره
 

 رشته تحصيلي:                                          گرايش:                                                 كد رشته:
 

   علوم پايه                                    علوم انساني                                     فني و مهندسي 
             هنر                                           كشاورزي 

 

 رشته تحصيلي:                                             :                            خانوادگي استاد راهنمانام و نام

 

 كد شناسايي استاد راهنما:                      استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 

 تحصيلي: رشته              خانوادگي استاد مشاور:                                                                    نام و نام

 

 كد شناسايي استاد راهنما:              مربي          استاد         دانشيار       مرتبه علمي: استاديار 
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 1فرم شماره 
  

 

 ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسیفرم تعهد اساتيد در قبال نتایج حاصل از پایان

 
 

خانم/آقای .......................................، دانشجوی نامه / رساله، اینجانبان اساتید راهنما و مشاور پایان

.... با عنوان مقطع........................... رشته .......................................... گرایش........................................

.........................................................«.......................................................................................................................... 

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

از  نتایج حاصلبدون در نظر گرفتن حقوق  دانشگاه آزاد اسالمی نسبت به انتشار شویم می متعهد

 تحقیق مذکور )در قالب کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، اختراع، اکتشاف و ...( اقدام ننمائیم.

 

 

 
      خانوادگی استاد راهنما:نام و نام

         تاریخ و امضاء

 

 

 

      خانوادگی استاد مشاور:نام و نام

         تاریخ و امضاء

 

 

است، مزبور که به امضاء اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيده .................فرم..درتاریخ 

  دریافت گردید. 

 

 امضاء مدیر پژوهش دانشکده       
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                              2فرم شماره 
 

 

 ارشد یا رساله دکترینامه کارشناسیفرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از پایان

رشته ............................................. دانشجوی ورودی ............................ مقطع .............................. اینجانب 

ن ام تحت عنوانامه/رساله................................ گرایش ................................................. که موضوع پایان

...........................................................................................................................«:....................................................... 

.........................................................................»..........................................................................................................  

نامه / گردم الف( کلیه مطالب و مندرجات پایانهدمیدر شورای گروه تخصصی به تصویب رسیده، متع

و در صورت استفاده از مطالب، رساله ام بر اساس اصول علمی و حاصل از تحقیقات خودم تهیه شود 

نامه/رساله، منابع و ماخذ آن به ها، جداول و نمودارهای دیگران در پایاننتایج تحقیقات، نقل قول

 نحوی که قابل تشخیص و تفکیک از متن اصلی باشد قید گردد. 

و هر  ، اکتشافنتایج تحقیقاتم عالوه بر پایان نامه / رساله، کتاب ، مقاله، اختراعصورتیکه از  ب( در

گونه تولیدات علمی حاصل شود، صرفاً بنام دانشگاه آزاد اسالمی بوده و این موضوع صراحتاً در مکاتبات 

 و تولیدات اینجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمایم.

ج( در صورت استفاده از کمکهای مالی و غیر مالی نهادهای دولتی و غیر دولتی از موضوع تحقیق 

نامه نجانب مراتب را کتباً به دانشکده اطالع دهم در غیر اینصورت دانشکده مجاز به تغییر عنوان پایانای

 باشد.یا سایر اقدامات حقوقی می
 

 خانوادگی دانشجو نام و نام

         تاریخ و امضاء

 

 

................................به امضاء رسيده است، در تاریخ .................... فرم مزبور که توسط آقای/ خانم 

 دریافت گردید.

 

 امضاء مدیر پژوهش دانشکده        

  5فرم شماره 
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اینجانبان اسااااتید راهنما و مشااااور پایان نامه / رسااااله خانم / آقای ........................................... دانشاااجوی مقطع  

شویم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از این رشته ...................................... گرایش ....................... متعهد می..................... 

پایان نامه / رساااله )اعم از مقاله، طرح پژوهشاای، کتاب، اختراع و ....( که به منظور اسااتفاده از تسااهیالت تشااویقی،  

گردد، نسبت به درج و امتیاز ارتقاء علمی )اعضااء هیات علمی واحد و ....( ارائه می سافرهای علمی، فرصات مطالعاتی   

آدرس دقیق دانشااگاه و واحد و رعایت ترتیب و توالی آن به عنوان تنها آدرس خود بصااورت زیر اقدام نمائیم. بدیهی  

نماید نسبت به تصمیم  اسات چنانچه تحت هر شارایطی و در هر زمان، دانشاگاه خالف موارد ذکر شاده را مشااهده     

 نمائیم.اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

 آدرس دانشگاه و واحد به فارسی:  

 آدرس دانشگاه و واحد به انگلیسی:

 

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما:  

       تاریخ و امضا:

 

 

     :  مشاورنام و نام خانوادگی استاد 

      تاریخ و امضاء:

 
 تبصره:  

وقت یا مدعو در صاورتیکه نام ایشان به عنوان نویسنده  الزامی اسات و اسااتید نیمه   تید تمام وقت تکمیل این فرم برای اساا 

 باشند.دار مکاتبات در تولیدات علمی مستخرج از رساله قید نشود ملزم به امضاء این فرم نمیاول و عهده
 

............گرایش .................... اینجاانب .................................... دانشاااجوی ورودی ........................ مقطع .................... رشاااته .......... 

....................................................................... ام با عنوان .................شوم در کلیه تولیدات علمی مستخرج از پایان نامه / رسالهمتعهد می

........................................................................................................................................................................................»........................................ 

به منظور تساویه حسااب و یا اساتفاده از تساهیالت تشویقی و سفرهای علمی و ..... نسبت به درج آدرس دقیق دانشگاه و     

 رایطی و درواحد و رعایت ترتیب و توالی آن بصورت ذیل به عنوان تنها آدرس خود اقدام نمایم. بدیهی است چانچه تحت هر ش

هر زمان، دانشاگاه خالف موارد ذکر شده را مشاهده نماید نسبت به تصمیم اتخاذ شده هیچگونه ادعایی نداشته و حق هر گونه  

 نمایم. اعتراضی را از خود سلب و ساقط می

  تخصصی نام گروه   و

 
 نام و نام خانوادگی دانشجو:        

 

 تاریخ و امضاء: 
 

 

«بنام خدا»                                                                 
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«استعالم ازسايت ايران داگ وسيكا فرم تكراري نبودن موضوع و»                         

 مديرگروه محترم:...........................

    باسالم احتراما باتوجه به اينكه خانم/اقاي                      به شماره دانشجويي                         

اشد،بررسي بدرحال انتخاب موضوع پايان نامه مي     دانشجوي كارشناسي ارشدرشته                       

خدمتتان اعالم مي گردد)باتوجه به وجستجوي عنوان پيشنهادي ذيل )ازنظرتكراري نبودن موضوع(

كه ضميمه اين فرم مي باشد(:وسيكاجستجوي دانشجو درسايت ايران داگ   

 عنوان فارسي:

 امضا وتاريخ                                                                             :نام ونام خانوادگي استادراهنما
___________________________________________________________

      _________ 
  صورت جلسه تخصصي گروه آموزشي : ..............................

رشته                دانشجوي كارشناسي ارشد                           ايباسالم احتراماباتوجه به اينكه خانم/اق  

باشد،بررسي وجستجوي عنوان پيشنهادي ذيل)ازنظرتكراري درحال انتخاب موضوع پايان نامه مي 

كه وسيكاباتوجه به جستجوي دانشجو درسايت ايران داگ  نبودن موضوع(خدمتتان اعالم مي گردد

، موضوع پيشنهادي در جلسه تخصصي گروه مطرح و مورد تصويب قرار  ضميمه اين فرم مي باشد

 گرفته است.

 عنوان فارسي:

امضا وتاريخ          :                                                               مديرگروه نام ونام خانوادگي   

   

___________________________________________________________

              _________ 
اعالم نظردفترتحصيالت تكميلي:   

...........توضيحات:.....................................  

امضاء وتاريخ                            نام ونام خانوادگي:                                                                 

 

                                        www.irandoc.ac.ir) سايت ايران داک(  
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