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 شود.  داده  لیتحوگروه مربوطه  ریمدبه ( 21سایز  B ZAR)با قلم  پیتاو پس از  لیتکماستاد راهنما  تیهدافرم با مساعدت و  نیا توجه:

 

  یاسالمدانشگاه آزاد 
 

  قیتحق شنهادیپفرم 
 ارشد  یکارشناس نامهانیپا

 

شکن شناور با بررسی عددي تغییرات نیروهاي مهاري در اثر پارامترهاي هندسی سازه موج: یفارسبه  قیتحقعنوان 

 ANSYSافزار استفاده از نرم

 

                      فنی و مهندسی :دانشکده      :دانشجو نام

 عمران :گروه تخصصی    :نام خانوادگی دانشجو

 مهندسی آب :شیگرا    آب-مهندسی عمران :یلیتحصرشته 

    نامه انیپااخذ  مسالین    :لیتحصشروع به  مسالین

 

 مشاور:استاد و نام خانوادگی نام                                               راهنما:  استاد و نام خانوادگی نام 

 

 

 :دانشکدهو فناوری  رئیس اداره پژوهش دیتائ                          :یتخصص گروه یشورادر  بیتصو خیتار

 
 ی تحصیالت تکمیلی واحد: شورادر  بیتصو خیتار           :                                     دانشکده سیرئ دیتائ

                 
 

 

 واحد:  وهش و فناوریارسال به حوزه پژ خیتار

 
 امور پایان نامه: کارشناس دییتأ

 
 

 :پژوهش و فناوری واحد معاون دییتأ

 

 

     

 
 

نتیجه تکراری نبودن را چاپ و   www.irandoc.ac.irجستجو در  دانشجویان عزیز به کمک چند کلید واژه پس از 

 ضمیمه نمایند. نامه انیپابرگه انتخاب واحد  ریتصوهمراه  نموده  و

http://www.irandoc.ac.ir/
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 :اطالعات مربوط به دانشجو

 

 : ییدانشجوشماره   :یخانوادگنام   نام

 عمران: یتخصصگروه  مهندسی آب- مهندسی عمران: یلیتحصرشته   کارشناسی ارشد مقطع:

  يجارسال ورود به مقطع  فنی و مهندسی :دانشکدهنام مهندسی آب گرایش:

 :يورود المسین 

 :در  یپستآدرس 

 :کیالکترونپست                                  تلفن همرا   : سکونتتلفن ثابت محل 

  آدرس پستی در شهرستان محل سکونت :

 دورنگار:                                   :کارتلفن محل   :  سکونتتلفن ثابت محل 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -1

 : راتتذک

 باشند. یدکتر یلیتحص مدرک يدارا یستیباراهنما  دیاسات -

از دانشگاه  در امتحان جامع تیموفق یگواه یستیباباشند،  يدکتر یلیتحص مدرکفاقد  که يمشاور دیاسات -

 .ندینماارائه  خود را (یعلم اتیه حکم) ینیکارگز  حکمو  لیتحصمحل 

 . ندینمااستاد راهنما و یک استاد مشاور انتخاب  کیند توانارشد می یکارشناسدوره  انیدانشجو -

راهنما و  دیاساتصفحه اول شناسنامه  یکپو  یمل کارت یکپ(، یعلم اتیه حکم) ینیکارگز حکم نیآخرالزم است  -

   گردد. مهیضم قیتحقاخذ و به فرم طرح مشاور 

 .باشدیممشاور  4راهنما و  4:  مدعوراهنما و مشاور  دیاساتسقف  -

خود توجه نموده و  رشیپذ تیظرفپروپوزال، به سقف  رشیپذراهنما و مشاور موظف هستند قبل از  دیاسات -

در نوبت قراردادن و  ایو  یلیتکم التیتحص، از ارسال آن به شورای رشیپذ تیظرفبودن  لیتکمدر صورت 

مربوطه،  نیمواز تیرعااست در صورت عدم  یهیبد. ندینما زیپرهجدا  انیدانشجو کاروقفه در  جادیا

 خواهد بود. یتخصصگروه  ریمد، متوجه کاردر ارائه پروپوزال و عواقب  ریتاخ تیمسوول

 
 اطالعات مربوط به استاد راهنما: -2
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 اطالعات مربوط به استاد مشاور:

 
 

 تولد: خیتارر ه شناسنامه:                           شما                                        :     یخانوادگنام و  نام

 شماره حساب سیبا:                                                                   محل تولد:                                                          کد ملی:  

                                                   : یاصلتخصص                                                                       :یدانشگاه یلیتحص مدرک نیآخر 

                            :          سیتدروات سن                                                  سمت:                                           :       یدانشگاهرتبه 

  مدعو                            وقت  مهین                     تمام وقت                         :با واحد  يهمکارنحوه 

 

         :                                                    ینشان

 

 تلفن همراه:                                                      تلفن محل کار:    

                                                  :مشاوردر دست  یاسالمارشد دانشگاه آزاد  یکارشناس ينشدهدفاع  يهانامه انیپاتعداد 

 

 

 

 مه:ناانیپااطالعات مربوط به   -4

 

  عنوان تحقیق -الف

 :(  عنوان به زبان فارسی2

افزار شکن شناور با استفاده از نرمبررسی عددي تغییرات نیروهاي مهاري در اثر پارامترهاي هندسی سازه موج

ANSYS 

 :یسیانگلعنوان به زبان (  1

Numerical Investigation of Mooring Forces influenced by Geometric parameters of 

Floating Breakwaters using ANSYS software 

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

   یعمل     يکاربرد    ينظر   يادیبن:    یقاتیتحق کار(  نوع 3

 

 نامه: انیپا(  تعداد واحد 4
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 (:قیتحق: )مساله قیتحق یاصل(  پرسش 5

ده شکن شناور از قبیل عرض، ارتفاع، عمق آبخور و... چه تاثیري روي نیروهاي مهاري ایجاد شتغییر در پارامترهاي هندسی موج

 در مهارها ایجاد میکنند؟

مربوطه  يرهایمتغ انیبمجهول و مبهم،  يهاجنبه انیبآن،  یمعرفمسأله و  حیتشر)شامل  یکلبه طور  قیتحق یاساس مساله انیب  -ب

 (:قیتحقو منظور از 

شده و رفتار  مدلسازي ANSYSافزار شکن شناور پانتونی با روش مدلسازي عددي، با استفاده از نرمدر این پژوهش موج

توان پارامترهاي دخیل در هاي شناور، میشکنهاي مختلف آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با مطالعه ادبیات فنی موجالمان

ها را به دو دسته پارامترهاي محیطی )ارتفاع موج، پریود موج، تیزي موج، عمق آب و...( و پارامترهاي شکنعملکرد این نوع موج

شکن، شکل هندسی مقطع، سختی سازه، جنس سازه، زبري سطح، موقعیت نقطه اي )عمق آبخور، عرض موجهندسی و سازه

توان به وضوح به این موضوع پی برد با مرور پیشینه مطالعات می بندي کرد.و....( تقسیم ، نحوه مهاربندي، جنس مهارهامتاسنتریک

هاي اصلی در طراحی به شمار ارکان مقاومتی آن بوده و از بخش شکن شناور که یکی از مهمترینکه موضوع مهاربندي موج

 آید، کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است.می

شکن روي نیروهاي مهاري مورد شکن شناور، تاثیر پارامترهاي هندسی موجدر پژوهش حاضر پس از مدلسازي عددي موج

 مطالعه و بررسی موشکافانه قرار خواهد گرفت.

 

موضوع تحقیق و  رامونیپانجام شده در داخل و خارج کشور  قاتیتحقمختصر پیشینه  انیبادبیات و سوابق مربوطه ) مرور -ج

 تحقیق(: ينظرو مرور ادبیات و چارچوب  هاآن جینتا

هاي حفاظت ساحل با هزینه کم، یک هاي انجام گرفته در مناطق ساحلی، طراحی سازهبا وجود حجم قابل توجه فعالیت

هایی هستند که با انعکاس و استهالک انرژي ها )ثابت و شناور( سازهشکنباشد. موجز اساسی براي بنادر کوچک مینیا

  گردند.هاي ساحلی میشکن سبب حفاظت خط ساحل و سازهموج برخوردي و کاهش ارتفاع موج در سمت آرام موج

کنند، اما هاي شناور فراهم میشکننسبت به موج هاي ثابت همواره عملکرد حفاظتی باالتري راشکنهر چند موج

تواند به صورت کارآ در مناطق با باشد که میشکن ثابت میشکن شناور یک راه حل کم هزینه نسبت به موجموج

 شرایط آرام به کار گرفته شود. 

هاي سنتی شکنبا موج اند چرا که در مقایسهشکن هاي شناور بسیار مورد توجه قرار گرفتههاي اخیر موجدر سال

هاي ساحلی، بنادر پرورش ماهی و گاهدر بسیاري از بنادر جهان، از جمله بنادر تفریحی ، تفریح هایی هستند.داراي مزیت

به کاهش ارتفاع چندانی بنادر نظامی تسهیالت زیادي جهت محافظت از امواج دریا نیاز است؛ بیشتر این تسهیالت نیاز 

هاي شناور به عنوان شکنهاي سنتی در این موارد غیراقتصادي است ، از این رو موجشکنخت موجموج ندارند، لذا سا

 .مناسب مطرح می شود گزینهیک 

رشد و توسعه حمل و نقل دریایی و ایجاد مناطق جذب  اهمیت و با وجود هزاران کیلومتر مرز آبی در ایران و

ها در بعضی موارد از شکنو و صرفه اقتصادي در ساخت این موجتوریست و کاربردهاي صنعتی دیگر در کشور از یکس

 هاي شناور روشن می شود.شکنسوي دیگر، لزوم و اهمیت تحقیق و مطالعه در مورد موج

شکن شناور زمانی خود را نشان می دهد که براي بعضی مناطق ساحلی با عمق زیاد احتیاج به کاربرد اصلی موج

هاي سنتی نبود، در شکنیک حد نسبی بود و احتیاج به محافظت صد در صد بوسیله موج محافظت در مقابل امواج در
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هاي ثابت با افزایش عمق با نرخ زیادي افزایش می یافت و با توجه به غیر اقتصادي شکناین مواقع هزینه ساخت موج

 هاي شناور مورد بررسی قرار گرفتند.شکنبودن طرح هاي سنتی موج

ژوهش پیش رو سعی شده است تعدادي از مقاالت و پایان نامه هاي جدید در زمینه موج شکن شناور بنابر این در پ

 مورد مطالعه قرار بگیرد تا با دید بهتر و وسیع تري به ادامه تحقیقات در این زمینه بپردازیم.

ام گرفته در این هاي انجهاي شناور انجام گرفته است. پژوهششکنمطالعات متعددي براي بررسی عملکرد موج

اي از مطالعات عددي و آزمایشگاهی انجام بندي نمود. پارهتوان به مطالعات عددي و آزمایشگاهی طبقهزمینه را می

 ها در زیر مورد اشاره قرار گرفته است. شکن  شناور و اهم نتایج آنگرفته در زمینه موج

 مطالعات عددي -2

Martinelli ،Ruol (1001دینامیک موج ) شکن  شناور را تحت امواج خطی و غیر خطی با استفاده از روش عددي 

ALE (Arbitrary Lagrangian Eulerian[ مورد بررسی قرار داد )2 .]Lee  وCho (1001 ،1003 طی )

 BEMشکن  شناور را با روش اي اثر نیروي رانش موج بر کشش مهارها و عملکرد موجمطالعات گسترده

(MethodBoundary Element [ مورد بررسی قرار دادند )1،3 .] 

Liang  ،Huang  وLi (1003با استفاده از روش )هاي هاي تحلیلی ساده، ضریب عبور موج و کشش در کابل

هاي شکندست آمده از پژوهش مورد نظر نشان داد که فاصله بین ردیف موجکج را مورد بررسی قرار دادند. نتایج به

 [. 4شکن  موثر است ]این نوع موجقرار گرفته بر عملکرد 

Kee (1005طی دو پژوهش جداگانه تاثیر اعضاي متخلخل بر اندرکنش موج و سازه و نیز عملکرد موج )هاي شکن

، Rahman[. 5،5مورد مطالعه قرار داد ] domain BEM-multiشناور متخلخل دوبل را با استفاده از روش عددي 

Mizutani  وKawasaki (1005  ( با استفاده از روش حجم سیال)0510وVOF مطالعاتی را در زمینه عملکرد )

 [.8،7شکن شناور مستغرق انجام داد ]هیدرودینامیکی موج

Koo (1002عملکرد موج )شکن شناور شکن شناور بادي مانند موجشکن شناور بادي را مورد بررسی قرار داد. موج

ن هوا در میان دو پانتون قرار گرفته است. با توجه به میرایی ناشی از مخزن باشد با این تفاوت که یک مخزکاتاماران می

 [. 2باشد ]شکن شناور در برابر امواج بلند نیز مناسب میهوا کارآیی این نوع موج

شکن شناور تحت اثر ضربه امواج در حال (، در یک مطالعه عددي حرکات موج2375تمجیدیان و کتابداري )

سازي ، به بهینهMOSESافزار (، با استفاده از نرم2372فر )[. خلیلی و شفیعی20سی قرار دادند ]شکست را مورد برر

 [. 22اند ]شکن شناور براي افزایش راندمان آن پرداختههندسه موج

 مطالعات آزمایشگاهی -1

Sannasiraj ،Sundar  وSundaravadivelu (2225نیروهاي مهار و پاسخ )شناور پانتونی  شکن هاي حرکتی موج

( عبور وانعکاس موج در 2228) Maniو  Murali[. 21را براي انواع مختلف الگوي مهاربندي مورد مطالعه قرار دادند ]

 [.23اي را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند ]هاي صندوقهشکنموج

Koutandos ،Prinos  وGironella (1005میالدي و همکاران طی مطالعات آزمایشگاه ) ی حدود قابل قبول

، Martinelli[. 24] دست آوردندشکن  شناور نفوذ ناپذیز و متخلخل بهبراي ضرایب عبور، انعکاس را براي موج

Ruol  وZanuttigh (1007نیروهاي مهار و ضریب عبور موج را طی انواع جانمایی موج ) شکن  شناور مورد مطالعه

 [.25،25قرار دادند. ]
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Ozeren (1002عبور )[. 28اي مورد مطالعه قرار داد ]هاي شناور لولهشکن، انعکاس و شکست موج را در موجWang 

هاي متخلخل مورد مطالعه قرار شکن( عبور، انعکاس، استهالک انرژي موج و نیروهاي مهاري را در موج1002) Sunو 

اي شناور و شکل و آرایش بهینه آنها هشکنهاي اخیر تحقیقات زیادي در جهان روي مقاطع موج[. در سال27دادند ]

در مالزي اشاره کرد که  Teh & Islami(2013)توان به پژوهش انجام یافته توسط انجام شده است. در این مورد می

 [.22اند]اي، عملکرد این نوع مقطع را مورد ارزیابی قرار دادهشکن شناور با مقطع پلهبا ساخت مدل فیزیکی موج

 

شکن شناور پانتونی، پانتونی با بدنه انحنادار، کاتاماران و (، عملکرد چهار نوع موج2387) اکبري و همکاران

دهد که با افزایش پریود ضریب انتقال ها نشان میکاتاماران با بدنه انحنادار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمایش

 [. 10بد ]یاموج افزایش و با افزایش عرض سازه ضریب انتقال موج کاهش می

هاي بیانگر این شکن شناور شیبدار را مورد بررسی قرار دادند. نتایج آزمایش(، عملکرد موج2387صادقی و چگینی )

کند ولیکن براي امواج تابشی با شکن تا حدي به شیب بستگی پیدا میهاي کوچک رفتار موجاست که براي پریود

 [.   12ستقل از شیب است ]شکن مهاي باال رفتار موجارتفاع  کم و پریود

 

 نوشته شود(. يخبرجمله  کیبه صورت  هیفرض: )هر هاهیفرض  -د

 باشد.سیال )آب( غیر قابل تراکم می -

 شود.جریان سیال غیرچرخشی فرض می -

 گردد.با توجه به فرض غیر قابل تراکم بودن آب، فشار و سرعت با استفاده از معادالت پیوستگی و مومنتم حاصل می -

  :(قیتحقخاص انجام  يهاضرورت، يکاربرد، یعلم)شامل اهداف  قیتحقاهداف مشخص   -ه

اند و از لحاظ اقتصادي وابستگی زیادي به دریا از آنجایی که درصد قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی پراکنده شده

ها ایی از قبیل موج و طوفان براي پهلوگیري شناورهاي دریاي آرام و محافظت شده در برابر پدیدهدارند، ضرورت ایجاد منطقه

ها هاي ساحلی و آبشکنها، دیوارهشکنهاي حفاظت از ساحل از قبیل موجشود. سازههاي مرتبط با دریا مطرح میوسایر فعالیت

باشد، پتانسیل یادي میروند. از آنجایی که کشورمان ایران داراي مرزهاي ساحلی بسیار زکار میاي بهبراي ایجاد چنین منطقه

هاي ایجاد مناطق ترین روشروزترین و اقتصاديهاي شناور به عنوان یکی از بهشکنتوسعه نواحی ساحلی نیز بسیار باال است. موج

ر هاي شناور دشکنباشد. سابقه استفاده و مطالعه در مورد موجآرام قابل استفاده براي شناورها جهت لنگراندازي و پهلوگیري می

حفاظت  آیند که عالوه برهاي حفاظتی به شمار میجهان به جنگ جهانی اول برمیگردد و امروزه به عنوان به روزترین نوع سازه

 محیطی نیز مطرح هستند.هاي مقبول از دیدگاه زیستساحل به عنوان طرح

یربط قرار ذهاي ها و شرکتمورد توجه سازمانهاي شناور در ایران که تا به حال کمتر شکنبا توجه به مطالب فوق، توجه به موج

هاي سنگی در سواحل هاي سنتی و ساخت و ساز زیاد سازهشکناست، ضروري به نظر میرسد. زیرا استفاده زیاد از موجگرفته

برد که دار محیط زیست بهره هاي جدید و به اصطالح دوستدنبال دارد و براي توسعه سواحل بایستی از طرحعواقب زیادي به 

 باشد.ها میهاي شناور نیز یکی از این طرحشکنموج

شکن شناور سیستم مهاربندي آن است. زیرا نیروهاي ناشی از عوامل محیطی مانند امواج، باد، جریانات یکی از ارکان اصلی موج

شوند. لذا مطالعه نحوه عملکرد دریایی، تغییرات سطح آب و... توسط سیستم مهاربندي به بستر دریا منتقل شده و یا مستهلک می

تواند به ارائه روابط طراحی در هاي شناور بوده که تعیین ارتباط بین پارامترها میشکنمهارها یکی از گامهاي اصلی طراحی موج

 این زمینه منجر شود.
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شود )به عبارت دیگر محل  ذکر (نفعانیذگروه  ایو  عیصناها، وران )سازماننام بهره انیب، يکاربرددر صورت داشتن هدف   –و 

 اجراي مطالعه موردي(:

 سازمان بنادر و دریانوردي -

 سازمان شیالت -

 نیروي دریایی ارتش -

 وزارت دفاع -

 

 :قیتحقدر  ينوآوربودن و  دیجدجنبه   –ز 

اي شناور هشکنهمانطور که در بخش پیشینه تحقیق ارائه شده است، اکثر تحقیقات انجام گرفته در جهان و ایران روي موج

باشند، پرداخته ها میشکنترین ارکان این نوع موجشکن بوده و کمتر به مسئله مهاربندي که جزو اساسیمربوط به عملکرد موج

هاي مختلف با استفاده از شده است. لذا در پژوهش حاضر سعی شده است نیروهاي وارد بر اجزاي مهاري تحت اثر هندسه

 اي براي طراحی بدست آید.و با حساسیت سنجی نسبت به پارامترهاي هندسی، رابطهمحاسبه شده  ANSYSافزار نرم

 

 :و تخصصی )به صورت مفهومی و عملیاتی( یفنها و اصطالحات واژه فیتعر  -ح

 

 

 

 

 روش شناسی تحقیق:  -5

 

 ،آزمون)مشاهده،  و ابزار هادادهبر حسب هدف، نوع  ي(اکتابخانهی، دانیم) روش تحقیق کاملشرح  -الف

در مورد استفاده  ياستانداردهاو  زاتیتجه، )شامل مواد و نحوه اجراء (رهیغو  يبردارشیف  مصاحبه،  پرسشنامه،

 (: کیتفکبه  قیتحق ییاجراقالب مراحل 

موج شکن شناور مدلسازي شده و پس از   ANSYSاي بوده و با استفاده از نرم افزار روش تحقیق کتابخانه

هاي مختلف براي مشخصات شکن شناور تحت اثر هندسهنیروهاي مهاري موج، راسیون مدلصحت سنجی و کالیب

 EXCELیا  MATLABموج مشخص محاسبه شده و تحلیل روي نتایج با استفاده از نرم افزارهایی از قبیل 

 انجام خواهد گرفت.

 

 يگردآور»، رینظ یکل نیعناوبردن  کارآن، از به  حیتوضو  قیتحق ییاجرامراحل  کیتفک: درخصوص تذکر

شده و الزم است در هر مورد  يخوددار رهیغو « هاشیآزماانجام »، «آزمون يهانمونه هیته»، «هیاولاطالعات 

ها، استانداردها، ، مواد، روشتیفعالها و ملزومات، نوع داده هیته مراکزدر رابطه با منابع و  کامل حاتیتوض

 ارائه گردد.  کیو مشخصات هر  زاتیتجه

 در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیري متغیرها: یبررسمورد  يرهایمتغ -ب
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 باشند.افزاري میهاي نرممتغیرهاي وابسته: نیروي وارد بر مهارهاي سمت دریا و سمت خشکی که خروجی تحلیل

مق آب و سایر پارامترهاي شکن شناور، عمق آبخور پانتون، مشخصات مهارها، عمتغیرهاي مستقل: عرض موج

 هندسی که پس از حساسیت سنجی نسبت به تک تک متغیرها، متغیرهاي مناسب انتخاب خواهند شد.

 

 

 و حجم نمونه )در صورت وجود و امکان(: يریگنمونه، روش يآمارو نمونه جامعه  –ج

هاي میدانی یا ه از دادهسنجی مدل عددي با استفادهاي عددي یکی از مهمترین مراحل مدلسازي صحتدر مدل

باشد. بدین ترتیب که پس از ایجاد یک مدل اولیه براي مورد آزمایشگاهی یا مقاالت معتبر و کالیبراسیون مدل می

هاي واقعی میدانی یا شکن پانتونی(، نتایج بدست آمده از مدل را با دادهمطالعاتی)براي مثال در پژوهش حاضر: موج

نتشر شده در مراجع معتبر مورد مقایسه و راست آزمایی قرار داده و با تغییر پارامترهایی آزمایشگاهی و یا نتایج م

نظیر ضرایب هیدرودینامیکی و... که به عنوان پارامتر کالیبراسیون مدل خواهند بود، به روش سعی و خطا به جواب 

 معتبر خواهیم رسید.

سنجی و کالیبراسیون هاي معتبر براي صحتدادهدر پژوهش حاضر نیز ضمن مطالعه تکمیلی سابقه مطالعات، 

آوري خواهد شد و در صورت نیاز مکاتباتی با پژوهشگران قبلی در این زمینه براي دریافت اطالعات بیشتر جمع

 انجام خواهد پذیرفت.

 

 ها:داده لیتحلو  هیتجز تکنیک هايها و روش -د

م نمودارهایی که تغییرات پارامترها را به نحو قابل قبولی نشان و رس EXCELافزارهاي مرتبط از قبیل استفاده از نرم

 دهند.

 

 واحد: یشگاهیآزما امکاناتاستفاده از  -6

 ریخ              یبل          ؟باشدیم  یشگاهیآزما امکاناتبه استفاده از  ازین قاتیتحقانجام  يبرا ایآ

قسومت   نیو ادر  ازیو نموورد   لیوسا، مواد و زاتیتجه، شگاهیآزماالزم است نوع  یشگاهیآزما امکانات به ازیندر صورت 

 مشخص گردد.

 

 ازینمقدار مورد  لیوسامواد و  ازینمورد  زاتیتجه شگاهیآزمانوع 

    

    

 

 

 :قیتحقانجام  یبندزمان  -7
 

  ماه 5: قیتحقمدت زمان انجام  -ج                       اتمام: خیتار -ب               :        شروع خیتار -الف
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 ازین( و مدت زمان مورد يادوره)شامل زمان ارائه گزارشات  قیتحق ییاجراها و مراحل تیفعال هیکل: الزم است تذکر

 مکاناالیحت، قیتحق یعملو در هنگام انجام  دهیگردو در جدول مربوطه درج  ینیبشیپ کیتفک، به کیهر  يبرا

 گردد. تیرعا
 کار شرفتیپو ارائه گزارش  قیتحق ییاجراها و مراحل تیفعالی بندزمانی نیبشیپ 

 تیفعالشرح  فیرد
 کلزمان 

 )ماه(
 خیتارتا  خیتاراز 

 ماه

1 

 ماه

2 

 ماه

3 

 ماه

4 

 ماه

5 

 ماه

6 

         1 ياکتابخانهمطالعات  2

         3 مدلسازي عددي 1

         2 تحلیل نتایج 3

4 
-انیپاي و نگارش ریگجهینت

 نامه
2   

      

          یینهادفاع  خیتار 5

         6 قیتحقطول مدت انجام  5

 با مندرجات جدول منطبق باشد. دیبا االمکانیحتنامه، انیپا ییاجرا يهاتیفعالزمان و نوع  -2 توجه:  

       حداکثرماه و  5ارشد  یکارشناسنامه انیپا ییاجراو  یمطالعاتمراحل  ینیبشیپ يبراحداقل زمان قابل قبول  -1            

 باشد.یمماه  21             
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 :قیتحقفرم طرح  هیدییتا -9
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 امضا:
 

 

 امضا:                    :خیتار                   استاد مشاور: یخانوادگنام و نام 

 

 صورتجلسه گروه تخصصی:   -11
 

     

 امضا مخالف( ای)موافق  يرانوع  یخانوادگنام و نام  فیرد

    

    

    

    

    

 

نامه و موضوع پایان لیتشکبا حضور اعضاي مربوطه  ......................................... خیتارگروه در  یتخصص تهیکمجلسه 

..................................................................... ....................................................................با عنوان ........................................آقاي/ خانم 

 .دیرس بیتصوو به  یبررس

 

  خیتار     امضاء                                        : رگروهیمد یخانوادگنامنام و 

 

 

 نظریه شورای دانشکده: 
 

ي مقطع کارشناسی ارشد گروه .................. گرایش دانشجو......................... نامه آقاي/خانم ............انیپا قیتحقموضوع و طرح 

ي دانشکده شورااست، در جلسه مورخ ............................  دهیرسی مربوطه تخصصگروه  تهیکم بیتصو.............................که به 

 نگرفت.  / قرار گرفت بیتصومطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد 

 

 
 رئیس دانشکده:                                         رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده: 

 تحصیالت تکمیلی واحد یشوراصورتجلسه  -11

 

 یرأنوع  فیرد

 مخالف( ا)موافق ی

 مخالف( ای

 حاتیتوض محل امضاء

2 
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1 
 

   

3 
 

   

4    

5 
 

   

5    

8 
 

   

7    

 
 نظریه شورای تحصیالت تکمیلی:

 

ي مقطع کارشناسی ارشد گروه .................. گرایش دانشجونامه آقاي/خانم ..................................... انیپا قیتحقموضوع و طرح 

ي شوراه مورخ ............................ است، در جلس دهیرسی مربوطه تخصصگروه  تهیکم بیتصو.............................که به 

 قرار گرفت /  نگرفت. بیتصومطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تحصیالت تکمیلی 
 

  :شوراي تحصیالت تکمیلی دبیر یخانوادگنامنام و 
 :خیتار   امضاء:                                            

 
 

  اه آزاد اسالمیدانشگپژوهش و فناوري  معاون
  :خیتار   :امضاء                  

 
 

 :زشی دانشگاه آزاد اسالمی معاون آمو
 :خیتار   امضاء:                  

 

 

 فرم الف

 فرم اطالعات پایان نامه هاي کارشناسی ارشد و دکتري حرفه اي

 این قسمت توسط سازمان مرکزي تکمیل می شود.

 

 نام واحد دانشگاهی:

 پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي: عنوان
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 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:

 

 سال اخذ پایان نامه:

 نیمسال اخذ پایان نامه:

 تعداد واحد پایان نامه:

 پایه                            علوم پزشکی     علوم انسانی                                 علوم                         گروه تحصیلی:           

 هنر                      فنی و مهندسی                                            کشاورزي             

 رشته تحصیلی:

 گرایش:

 مرتبه علمی:                    نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                                  

 کد شناسایی استاد راهنما:                                                                             رشته تحصیلی:

 اري دارند:تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد واحد  که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همک

 تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد واحد  که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 راهنماامضاي استاد                                                                                                                  

 

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور:                                                                      مرتبه علمی:

 کد شناسایی استاد مشاور:                                                                              رشته تحصیلی:

 کارشناسی ارشد واحد  که ایشان به عنوان استاد راهنما در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند: تعداد پایان نامه هاي

 تعداد پایان نامه هاي کارشناسی ارشد واحد  که ایشان به عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور هم زمان با آن همکاري دارند:

 امضاي استاد مشاور                                                                                                                 

 

 

 

 

 واحد:پژوهش و فناوري  معاونامضاي                                      امضاي مدیر گروه مربوطه:                     

 
 

 «1فرم تعهد شماره »

 

 ارشدیکارشناس نامهانیپاحاصل از  جینتاقبال فرم تعهد اساتید در 

 

شکن شناور با استفاده بررسی عددي تغییرات نیروهاي مهاري در اثر پارامترهاي هندسی سازه موجنامه:  انیپاعنوان 

 ANSYSافزار از نرم
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 . 

  

       

 خیتار      امضاء          

 

 

 

 

 

 

 

ع مورخ  -گ21202بخشنامه شماره  5بر اساس بند  الذکرفوقنامه  انیپا استاد مشاور                  نجانبیا

را اعم از  کار نیاحاصل از  یقاتیتحق جینتا شومیممتعهد  یاسالمدانشگاه آزاد  یپژوهشمعاونت محترم  07/20/78

رفتن حقوق دانشگاه منتشر خواهم نمود و آن را بدون در نظر گ یاسالمدانشگاه آزاد و . . . فقط به نام  کتابمقاله، 

 ارائه نخواهم داد. يگرید يجادر   یاسالمآزاد 

 

 

 

 خیتار                 امضا:         

 
 

 

 «2فرم تعهد شماره »

 
 ارشدیکارشناس نامهانیپاحاصل از  جینتادر قبال  انیدانشجوفرم تعهد 

 

 

شکن شناور با استفاده از ترهاي هندسی سازه موجبررسی عددي تغییرات نیروهاي مهاري در اثر پارامنامه:  انیپاعنوان 

 ANSYSافزار نرم
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