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 نامه کارشناسي ارشدپایان طرح تحقیق

 

مطالعه موردی تونل  اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفتن کی تونل مترو باتحلیل پایداری دینامی نامه:عنوان فارسي پایان

 مترو
 

 

  تحقیق( هايو روش ها پرسشو  جنبه هاي مجهول، متغیرها، ه هافرضی)ابعاد مساله، معرفی دقیق مساله،  :روش اجراو  بیان مساله - 1

 بیان مسئله
 دینامیکی پاسخ است الزم شهري درون و هريش بین نقل و حمل شبکه در آنها اهمیت و تونلها افزون روز کاربري و توسعه به توجه با

 که است جهان خیز لرزه کشورهاي از یکی ایران طرفی از .گیرد قرار بررسی مورد زلزله دینامیکی بارهاي برابر در شهري هاي تونل

 ویرانگري و مخرب هاي لرزه زمین وقوع شاهد اخیر - سال صد چند در ایران فالت .دارد قرار هیمالیا آلپ خیز لرزه کمربند امتداد در

 تحلیل دینامیکی شده، ثبت تاریخی شواهد و ایران موقعیت توجه به با .است داشته همراه به را سنگینی خسارات و که تلفات بوده

 .میرسد نظر به ضروريامري  زلزله بار برابر در تونلها

شکل ها و کرنش هایی که به سازه توسط زمین اطراف بطور کلی، بارهاي طراحی لرزه اي براي سازه هاي زیر زمینی از نظر تغییر 

راحی می ار هایی اولیه در اثر شتاب زمین طاعمال می شود تعیین می شوند. در مقابل، سازه هاي مستقر بر روي سطح زمین تحت ب

کل هاي طراحی می شوند. تغییرشکل هاي زمین بکر در اثر بارگذاري لرزه اي تعیین شده و سازه زیر زمینی تحت ترکیب تغییر ش

شود. این روش زمانی رضایت بخش خواهد بود که اندازه لرزه ها کوچک باشد و یا سازه هاي زیر زمینی در یک محیط نسبتا سخت 

مانند سنگ احداث شوند. در روش شبه استاتیکی، تغییر شکل هایی که به سازه توسط زمین وارد می شوند به صورت بار استاتیکی 

سازه و اثرات انتشار موج در نظر گرفته نمی شود. در روش دینامیکی، اندرکنش  –اینرو اندرکنش بین خاک  محاسبه شده و از

 دینامیکی خاک وسازه با استفاده از روش هاي عددي همانند روش المان محدود و تفاضل محدود انجام می پذیرد.

با استفاده از روش عددي اجزاء محدود و مقایسه نتایج عددي با  تونل مترو ...... هدف اصلی در این پژوهش تحلیل پایداري دینامیکی

 می باشد. تحلیلی هاي نتایج حاصل از روش

 

 پرسش/فرضیه تحقیق

 .رفتار لرزه اي تونل در محیط خاکی تحت شتاب نگاشت هاي مختلف چگونه خواهد بود 

  چگونه خواهد بود.پایداري تونل در شرایط اعمال بار لرزه اي 

 

 وريهدف و نوآ
مناسب نیستند که  تحت بارگذاری لرزه ای رفتار سازه های زیر زمینیهای موجود برای تخمین اغلب روش

های مورد نیاز برای طراحی مطلوب را در نظر توانند تمامی فاکتوردلیل عمده آن اینست که آنها نمی

حائل و زمین را در نظر  ای که اخیرا ارائه شده است نقش اندرکنشهای تحلیلی پیشرفتهبگیرند. روش

دلیل سهولت در های تحلیلی بههای دیگر برتری دارند.روشاند که از این جهت نسبت به روشگرفته

ای را نزد مهندسین معدن و کنند و جایگاه ویژههای ژئوتکنیکی بازی میمحاسبات، نقش بسزایی در تحلیل

توان از ها و اینکه هرکدام در چه شرایطی میروش های مثبت ومنفی اینژئوتکنیک دارند. لذا بررسی جنبه

آنها بهره گرفت از جمله سواالت حائز اهمیت در حوضه سازه های زیر زمینی است که کمتر مورد توجه 

 قرار گرفته است. 
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 متغیر تحقیق

 ،آوج( چنگوره و بم شتاب نگاشت هاي مختلف )بطور مثال، شتاب نگاشت طبس، طبس 
 

هاي اخیر ایان نامه مقاالت و پ نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور و نظرات علمی موجود در )سابقه تحقیقات و و فهرست منابع: پیشینه تحقیق -2

 درباره موضوع تحقیق(

 

 

 

 پیشینه

 

باالتري  ایمنی از زلزله برابر در سطحی سازههاي به زیرزمینی نسبت سازههاي شده، ثبت اطالعات اساس بر

مرتعش  آزاد صورت به و دارند اتصال زمین به خود سطح تحتانی در فقط سازههاي سطحی زیرا هستند؛ اربرخورد

هستند. با  مقاومتر لرزش برابر در و داشته برگیرنده محیط در با کاملی درگیري زیرزمینی، سازههاي اما میشوند،

 از این حاکی که دارد وجود زلزله رگذاريبا مقابل در فضاهاي زیرزمینی به جدي خسارات از گزارشهایی حال این

 محتمل آنها در خسارتها و آسیبها بروز و نیستند مطلق مصون طور به زلزله امواج برابر در سازهها این که است

 صدمات مورد در گزارش اولین .نمود اشاره ژاپن در واقع تونلهاي بر وارد صدمات به میتوان مثال عنوان به .است

 آسیب تونل صد از بیش زلزله این در .است بوده 1423 سال در(Kanto) کانتو زلزلهی به مربوط تونلها، بر وارد

 . [2] دیدند

 در همچنین .گرفت انجام نیروگاهها مغارهاي دینامیکی پایداري مورد در تحقیقات اولین میالدي، 08 در دههی

Kuesel ) توسط سانفرانسیسکو متروي دینامیکی تحلیل دهه، همین  . [3] شد نجاما ( 

 مطالعات این نتایج و انجام دریا بستر از کرده عبور تونلهاي لرزهاي تحلیل روي بر مختلفی تحقیقات نیز ژاپن در

 اثر تحت عمق کم هاي تونل در معموالً .است شده سازهها اینگونه براي طراحی هاي نامه آیین تدوین به منجر

 ایجاد تونل سقف هاي گوشه در خمشی لنگر از ناشی رکهاییت اطراف، زمین نسبی هاي کرنش سبب به زلزله

 تحلیل هاي روش از یکی .شود تونل پوشش باربري ظرفیت کاهش یا و گسیختگی به منجر میتواند که میشود

 امواج انتشار نحوهی مطالعه تغییرات در به که زمین است و سازه اندرکنش روش زیرزمینی هاي سازه دینامیکی

 که است حدي به پوشش تونل سختی حالت این در .میپردازد محیط در سازههاي زیرزمینی ضورح سبب به زلزله

 و میکند زمین مقاومت شکلهاي تغییر مقابل در تونل پوشش حالت این در .نمود چشمپوشی آن اثر از نمیتوان

 ارایه این زمینه در يبستها حل روشهاي کنون تا .نیستند برابر با یکدیگر اطراف زمین و پوشش القایی کرنشهاي

برقرار  است، یکنواخت تونل پوشش و زمین مصالح جنس دایرهاي که مقاطع در بیشتر روشها این .است شده

ضروري  عددي روشهاي از استفاده دایرهاي غیر و مقاطع پیچیده زمینشناسی شرایط در دلیل همین به .هستند

 در استفاده مورد عددي روشهاي رایجترین از مجزااجزا  روش و محدود تفاضل محدود، اجزاي روشهاي .است

 . [1] هستند زیرزمینی سازههاي تحلیل دینامیکی
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 شور ک دایکاي متروي تونل نظیر اخیر سالهاي در زیرزمینی هاي سازه و مترو تونلهاي بر واردشده شدید صدمات

 به تونلها اي طراحی لرزه و است برده سؤال زیر را زلزله اثرات از هاي زیرزمینی سازه بودن مصون تصور ، ژاپن

 [.4] است شده شیده ک چالش

 انجام تحلیلی محاسبات و گیري اخیرًا اندازه و کیفی مشاهدات طریق از که راستا این در شده تحقیقات انجام در

 و مشخص هاي الیه در محدودیت سازه قرارگیري، عمق محیط، بر وارد سطحی حد اکثر شتابهاي است، گرفته

 پذیري انعطاف اطراف میرایی و محیط به نسبت پوشش تونل پذیري نسبت انعطاف همچنین و ک، خا دودمح

 لی طو و ي عرض مقطع تحلیل در تونل پوشش

 یکیمدینا تحلیل در [7،6] اند شده شناخته هاي زیرزمینی سازه اي لرزه رفتار بر مؤثر عوامل مهمترین از تونل،

 پوشش در شده ایجاد داخلی نیروهاي و میزان محل محدود، اجزاي روشهاي از استفاده با عرضی در مقطع تونل

 تونلهاي از بیشتر زمین، سطح به نسبت عمق کم تونلهاي براي زلزله یک [تأثیر تحر0است] شده بررسی تونل

 [9است] شده داده نشان عمیق

Jiang and Yin(2012) نل اعمال می شود و تنش هاي توزیع تنش در خاک اطراف ،فشار زمین که به حائل تو

اندرکنش بین زمین و  Pakbaz and Yareevand(2005)[. 08اصلی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند]

[. روش اجزاء محدود نیز 00حائل تونل را تحت بارهاي لرزه اي با استفاده از روش تفاضل محدود بررسی کردند]

  [. 01]  ي ارزه اي وارده بر حائل تونل بکار گرفته شدبراي بررسی تنش ها Wang et al. (2014)توسط 

Chen et al (2012)  پاسخ لرزه اي تونل مستقر در خاک تک الیه تحت اثر امواجP و  S  را با استفاده از مدل

سازي هاي عددي انجام دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که تنش هاي اعمالی لرزه اي بطور چشمگیري به عمق 

 [. 01طول موج بستگی دارد]تونل و 

اخیرا، روش المان سطح واسط غیر کامل براي تحلیل پاسخ لرزه اي تونل دایروي الینینگ گذاري شده تحت موج 

P توسطYi et al (2014) [04معرفی شده است .] 

 

Hashash et al. (2001)  (1995)وKiyomiya O  به منظور تحلیل تغییر شکل هاي طولی محوري و

[. که از میان آنها می توان به روش تغییر شکل در زمین 01،07هاي ساده تحلیلی را ارائه دادند] خمشی روش

بکر، روش اندرکنش خاک وسازه و مدل هاي فنري اشاره نمود. روش تغییر شکل در زمین بکر روش ساده و در 

در خاک رسی نرم، این روش عین حال کاربردي براي طراحی است. با این وجود، در بسیاري از حالت ها، بویژه 

جواب هایی بسیار محافظه کارانه را ارائه می دهد. اگرچه روش اندرکنش خاک وسازه تونل را بمانند تیري بر روي 

بستر االستیک فرض می کند، با این وجود ضرایب فنري فنداسیون را نمی توان به راحتی تعیین کرد. از سوي 

ضح سرعت موج زلزله بستگی دارند. در روش مدل فنر نیز، خاک اطراف به دیگر هر دو این روش ها به انتخاب وا

[. اتصال بین حائل و خاک نیز توسط فنر ها و میراگرهاي ویسکوز بر قرار می 07چندین نوار تقسیم می شود ]

وج شود. از جمله معایب این روش می توان به عدم انتقال نیروي برشی بین نوار ها و دشوار بودن مدل سازي م

 اشاره نود.

از آنجاییکه هریک از روش هاي ساده شده فوق الذکر داراي مزایا و معایبی هستند، یه نظر می رسد که مناسب 

ترین روش تحلیل سازه هاي زیر زمینی روش هاي عددي اند، چرا که قابلیت در نظر گرفتن اندرکنش زمین و 

 ا نیز در نظر بگیرند.سازه را دارند و از سوي دیگر می تواند اثرات امواج ر
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Yang and Hung(2001)  یک روش مبتنی بر روش اجزا محدود ارائه دادند که می تواند در محاسبه پاسخ

به محاسبه تغییر مکان هاي طولی با استفاده از  .Park et al [.06هاي ثابت تونل ها مورد استفاده قرار بگیرند]

نیز یک روش براي تحلیل سازه هاي  Yu et al.(2013)[. 00روش هاي شبه استاتیکی اجزاء محدود پرداختند]

 [.09زیر زمینی که در آن محاسبات اجزاء محدود با استفاده از مش بندي مخصوصی انجام می شود، ارائه دادند]

Ding et al(2006)  [.18بعدي لرزه اي را براي تونل واقع در شهر شانگ هاي انجام داد]-1تحلیل  
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 افزارهاي کاربردي(نرمو ها، ها، مدلدادههاي مورد نیاز، روش تجزیه و تحلیل دهروش تهیه دا )شامل :تحقیقروش اجراي -3

 

 ای.مطالعات کتابخانه .1

 های انجام شده در آزمایشگاه.آوری و دسته بندی اطالعات مربوط به آزمایشمطالعه، جمع .2

 دل آزمایشگاهی.های تحلیلی ممقایسه نتایج بدست آمده از روش .3

 سازی عددی توسط نرم افزار.مدل .4

 سازی شده با مدل آزمایشگاهی.شبیه مقایسه و کالیبره کردن مدل .5

 ها و نتایج.تجزیه و تحلیل داده .6

 بندی و ارائه گزارش.جمع .7
  

 نامه کارشناسي ارشدپایانطرح تحقیق 

 

 نامه:عنوان فارسي پایان

 

 

 :بندي/ گانت چارتزمان -4

 

 ردیف
 زمان/ماه              

1 2 3 4 5 6 .... 9 
 نام فعالیت

         آوري اطالعاتجمع 0

         بررسی پیشینه 1

1          

4          

1          

7          

6          

0          

9          

08          

 

 باشد.ماه می 7ل زمان قابل قبول براي پیش بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد پس از تصویب شوراي پژوهشی دانشکده حداق نکته:

 

 :تخصصي گروهشوراي نظریه  -5

 .............................................................................................. طرح تحقیق پایان نامه خانم / آقاي:

................... ....مورخ ..........گروه تخصصی شوراي  ......................................................... دررشته  جوي مقطع کارشناسی ارشددانش

 □ نگرفت    □ رد تصویب اکثریت اعضاء قرار گرفت مطرح شد. پس از بحث و تبادل نظر مو
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 امضاء ع راينو تخصص نام و نام خانوادگي ردیف

0     

1     

1     

4     

1     

 

 

 تاریخ:     :امضاء    : مدیر گروه 

 

 
  
 تعاليسمهاب 

 

 حفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنوي تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنهاتعهدنامه 

 مرتبط با دانشجویان کارشناسي ارشد

 نامه:یانعنوان پا

 
 مشخصات دانشجو: 

 
 ی:................................................................ شماره دانشجویخانوادگی: ..........................................نام: ..................................... نام

 رشته تحصیلی: ...............................................گرایش: ................................................... .......... دانشکده: ......................................

 □دوم  □ نیمسال تحصیلی اول                 سال اخذ پایان نامه:                          
 

 پست الکترونیک:            تلفن همراه:                         تلفن:                             
 
 
 

 عهدات دانشجو:ت         

  واحد  -و با نام دانشگاه آزاد اسالمی است (، براساس اصول علمی تهیه شدهاست )دست اولنیست دیگران از آن ، نامه کارشناسی ارشدمحتواي پایان -0

 0.خواهند شد ارائه

نامه پایان   و نمودارها و یا نتایج تحقیقات دیگران درها جدولها، قولنظور رجوع مناسب و روشن به آثار دیگران، منابع و مآخذ مربوط به نقلم به -1

ن اصلی اي که قابل تشخیص و تفکیک از متاي از آثار دیگران بدون ذکر منبع اصلی و به گونهگونه استفادههمچنین هیچ دقیقاً ذکر خواهد شد؛

 عمل نخواهد آمد.هنباشد، ب

                                                 
امه هاي سازمان مرکزي باشند. مقاالتي تحت بررسي قرار خواهند گرفت که طبق بخشن  

پایان  .... در صورتی که نام فرد دیگري به غیر از استاد راهنما، مشاور و دانشجو در تیم نویسندگان مقاله مستخرج از"باشد. مفاد بخشنامه:  01/81/91مورخ  14109/61بخش نامه شماره  -0

  "ی ارشد و دکتراي حرفه اي نمره اي اختصاص نمی یابد...نامه و رساله ها قید گردد؛ به مقاله مذکور در مقطع کارشناس

.... در مقاله هاي مستخرج، نویسنده اول دانشجو و به نام واحد تحصیل دانشجو و استاد راهنما عهده دار مکاتبات "باشد. مفاد بخشنامه:  89/89/91مورخ  199918/61بخشنامه شماره  -1

"است....  

نحوۀ آدرس دهی  "باشد. مفاد بخشنامه:  80/89/91رخ مو 00140/68بخشنامه شماره  -1  

 مقاله هاي انگلیسی:

 مقاله هاي فارسی :

* گروه مهندسی..............، واحد   تقاضاي اخذ وجه توسط ناشر در زمان ارسال یا پذیرش  -0دو مورد اصلی در تشخیص نشریات بی اعتبار عبارتند از:   اعتبار:نشریات بي توجه: تشخیص

 http://sp.rvp.iau.ir و غیره است(.  همچنین کنترل نشریه در سایت  Yahooمقاله و 1- آدرس الکترونیکی نشریات بیاعتبار )که اغلب پستهاي الکترونیکی رایگان نظیر سایت 

1فرم شماره   

 

139      - 139     

http://sp.rvp.iau.ir/
http://sp.rvp.iau.ir/
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 نامه به شکل مقاله،ارائه و انتشار نتایج حاصل از پایان ، در مورد گرفتن حقوق این دانشگاهو در نظر  واحد  -سالمیبدون ذکر نام دانشگاه آزاد ا -1

بدیهی  نامه(، اقدامی صورت نخواهد گرفت.ز پایانعد از دفاع اقالب مطالب چاپی یا غیرچاپی( در هر مرحله )قبل و بکتاب، اختراع، اکتشاف و ... )در

 نامه باید با هماهنگی با استاد راهنما باشد.است که ارسال هر مقاله مستخرج از پایان

ت پژوهشی و فناوري اعتبار در سایت معاوناز فهرست نشریات بی، قبل از چاپ مقاله، اعتبار نشریه اعتبارنشریات بی براي جلوگیري از درج مقاله در -4

 خواهد شد.بررسی دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی 

حصیل و مجاز است از ادامه ت  واحد  -این تعهدنامه، دانشگاه آزاد اسالمی 1تا  0از موارد اشاره شده در بندهاي  در صورت هرگونه مغایرت و تخلف -1

همچنین خسارات مادي و معنوي وارده به  کند. در هر مرحله از تحصیل جلوگیريدانشجو نامه هرگونه فعالیت آموزشی و امکان دفاع از پایان

 خواهد شد.نفع پرداخت دانشگاه آزاد اسالمی و افراد ذي

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 امضاء:
 

 

 

 

 تاریخ:
 

 

 

 

 

 

 

 تعاليباسمه

 

   د واح  

 

 نامه:عنوان فارسي پایان

 

 

 

 حفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنوي تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنها
 

 :استاد راهنما (الف

 

مقطع  دانشـجـوي                                 / خانم ياستاد راهنماي آقا                                اینجانب 

حفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنوي » ، از مفـاد بخشنــامه واحـد  -کـارشنـاسی ارشـد دانشگـاه آزاد اسالمی

 دانم.، آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن می«انشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنهادتولیدات علمي 

 

 پست الکترونیک:                      تلفن:                         

 امضاء:

 تاریخ:
 

 

 )در صورت لزوم( استاد مشاور: (ب

 

دانشـجـوي مقطع                              / خانم      يآقا  مشاوراستاد           اینجانب                           

حفظ و دفـاع از حقـوق مادي و معنوي » بخشنــامه، از مفـاد  واحـد  -دانشگـاه آزاد اسالمیکـارشنـاسی ارشـد 

 دانم.آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن می، «تولیدات علمي دانشگاه آزاد اسالمي و ارائه نتایج آنها

 2فرم شماره 
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 تلفن:                                               پست الکترونیک:

 امضاء:

 تاریخ:
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                                              تعاليباسمه

 
 

   واحد        
 فرم اطالعات پایان نامه کارشناسي ارشد

 
 )لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید.(محل درج کد شناسایي پایان نامه 

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 :شماره دانشجویی

 □مرد   □جنسیت: زن 

                            ال اخذ پایان نامه:س

 □دوم             □ اول         نیمسال تحصیلی اخذ پایان نامه :

 

 تعداد واحد پایان نامه:

 تاریخ تصویب در شوراي پژوهشی دانشکده:

 

   دانشگاه آزاد اسالمي  نام واحد دانشگاهی:

 

                           نام دانشکده :                

 

 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:

 

 

 □هنر و معماري     □علوم پایه     □فنی و مهندسی      □علوم انسانی  :آموزشیگروه 

 

 رشته تحصیلی:                                                                               گرایش:

                      :صادره             تاریخ تولد:             شماره شناسنامه:                                                              وادگی استاد راهنما:        نام و نام خان

 پایه:                              مرتبه علمی:   رشته تحصیلی:                                            کد ملی:                        

                                                             □مدعو         □وقت نیمه      □وقت نوع همکاري:   تمام

 امضاء استاد راهنما                                                                                                                                          

 

 شماره شناسنامه:                          تاریخ تولد:                                                        : )در صورت لزوم(نام و نام خانوادگی استاد مشاور

رشته تحصیلی:                                مرتبه علمی:                                               :                       کد ملی                     صادره:

                                                             □مدعو         □وقت نیمه      □وقت نوع همکاري:   تمام                                     پایه:

  امضاء استاد مشاور                                                                                                                                         

 
 

 این فرم باید تایپ شده باشد. :1نکته 

ه استادان راهنما و مشـاور ول شناسنامه، تصویر کارت ملی )پشت و رو( و آخرین حـکم هیئت علمی براي کلیارسال یک نسخه تصویر صفحه ا :2نکته 

 ، تنها براي یک بار الزامی است.مدعـو

 

 

 :شي واحدامضاء معاونت پژوه                                                                                       رئیس دانشکده:     

 

 فرم الف  
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 بسمه تعالی

 
 

ـــــفرم تصویب ) پروپوزال( مربوط به دانشجو ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

به شماره دانشجویی ـــــــــــــــــــــــــ رشته ـــــــــــــــــــــــــ    

 در تاریخ ـــــــــــــــــــــــــــ در شوراي پژوهشی دانشکده فنی مهندسی

ویب گردید.مطرح و تص  

 

 این طرح در تاریخ ــــــــــــــــــــ در شوراي پژوهشی دانشکده فنی مهندسی

 مطرح گردید ولی به علل زیر مورد موافقت قرار نگرفت. 

 

 

 
 

 معاون پژوهشی دانشکده
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 باسمه تعالی

 

 تعهد نامه ارائه مقاله دانشجویان کارشناسي ارشد

 

 

دانشکده ..............................................ریاست محترم   

  

 باسالم

مقطع کارشناسی ارشد  ................................... دانشجوي ورودي احترامًا اینجانب.....................................................

................................... پس از هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور، تمایل ارائه و رشته ...................................... گرایش....

شوم مقاله خود را در هنگام دفاع و یا اخذ پذیرش و مجوز چاپ آن در مجالت علمی معتبر را دارم. متعهد می

ه چاپ مقاله تعهد شده، نشوم مهلت  مقرر شده، توسط دانشگاه ارائه نمایم و چنانچه در مدت مقرر موفق ب

نامه اینجانب مطابق مقررات اقدام نمایند.دانشکده و گروه مربوط اختیار دارند در مورد نمره نهایی پایان  

 

 امضاي هیات داوران پروژه

 استاد راهنما...................................... -0

 استاد مشاور...................................... -1

 گروه ...................................... مدیر -1

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                                      

امضاء و تاریخ:                                                      
 


