
 

 

  

                                                 

 
 

 

اين قسمت توسط حوزه  

 معاونت 

پژوهش و فناوري دانشگاه  

 پر مي شود       

 شماره: 

 تاريخ: 

 پيوست

 فرم طرح تحقيق

كارشناسي ارشد                                                                                 

 ايدكتراي حرفه

 ايدرخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه

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

  عنوان تحقيق به زبان فارسي:  

بررسي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي نامنظم فوالدي با استفاده از روشهاي مختلف 

  تحليل بار افزون

 عنوان تحقيق به زبان انگليسي:  

Investigate the seismic behavior of  irregular steel structure frames  by different pushover analysis methods 
 

 

 اطالعات مربوط به دانشجو -1

 شماره دانشجويي:    نام خانوادگي:  نام :        

گرايش: مهندسي سازه      رشته تحصيلي: مهندسي عمران 

  

 مقطع: كارشناسي ارشد                   

گروه يا دانشكده: فني و 

 مهندسي   

 تلفن ثابت:              سال ورود: 

 تلفن همراه :               كد ملي:  

 نشاني پستي: 

 

 اطالعات مربوط به استاد راهنما -2

   رشته تخصصي اصلي: عمران  نام خانوادگي:  نام:               

 تخصص جنبي يا گرايش:

 سازه

 آخرين مدرك تحصيلي:

 دكتري

دانشگاهي                

 حوزوي 

 مرتبه علمي: 
سنوات 

     2كارشناسي ارشد:       1دكترا :     تدريس:        

نحوه 

 همکاری:

 تمام وقت               نيمه وقت                    

 نشانی پستی:

                                                                                                       

 تلفن ثابت:  

                                                                                                                     تلفن همراه:

 کدملی:                          



 

 

  

مشاور ) در صورت وجود استاد اطالعات مربوط به استادان یا استاد مشاور-3

  اطالعات زير تكميل گردد (

 مشاور اول:استاد 

 تخصص اصلی:  

 محل خدمت: 

 

 نام خانوادگی: 

 شغل: 

  

                                                                                                                                                       نام: 

 تخصص جنبي يا گرايش:  

   درجة تحصيلي:رتبة دانشگاهي يا 

 کارشناسی ارشد:   

 كارشناسي ارشد:   

 دكتري:  

 دكتري:   

هاي ها و رسالهنامهتعداد پايان

  :راهنمايي شده

هاي ها و رسالهنامهتعداد پايان

 :                       راهنماييدر دست 

 تلفن همراه:   

 کد ملی:        

 نشاني پستي: 

 

 استاد مشاور دوم:

 تخصص اصلی:

 محل خدمت:

  

 نام خانوادگی:    

 شغل: 

  

 نام:       

 تخصص جنبي یا گرایش:  

رتبة دانشگاهي یا درجة 

    تحصيلي:
 کارشناسی ارشد:   

 كارشناسي ارشد:    

 دكتري:   

 دكتري:   

هاي ها و رسالهنامهتعداد پایان

  :راهنمایي شده

هاي ها و رسالهنامهتعداد پایان

 :                        راهنمایيدر دست 

 تلفن همراه:          

 کد ملی:              

 نشاني پستي:

اطالعات مربوط به پایان نامه-4  

  نامه:الف: عنوان پایان

بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي خمشي نامنظم فوالدي با استفاده از روش هاي مختلف 

 تحليل بار افزون

 

 ب: نوع کار تحقيقاتی:  

                           2نظری                          1بنيادی                  

 4عملی                          3کاربردی

 پ: تعداد واحد پایان نامه:    

 (: پرسش اصلي تحقيق )مسألة تحقيقت

روشهای تحليل بار افزون آیا می توان با بررسی ساختمانهای نامنظم فوالدی به 

 انهدام پيشرونده را کنترل نمود؟

 
ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء، پديده-1

 نمايد.پردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك ميها ميها و نظريهآزمايش تئوري

كند و بر پاية مطالعات هاي استدالل و تحليل عقالني استفاده ميشروتحقيق نظري: نوعي پژوهش بنيادي است و از  -2

 شود.اي انجام ميكتابخانه

ها، بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش برايتحقيق كاربردي: پژوهشي كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي -3

 شود.وليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفادة جوامع انساني انجام ميابزارها، وسائل، ت

تحقيق عملي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكالت جوامع انساني  -4

 شود.انجام مي



تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي  )بيان مسأله  -5

متغيرهاي  هاي مجهول و مبهم وجنبهدقيق مسأله، بيان 

( هاي تحقيق، منظوِر تحقيقمربوط به پرسش  
 هنگام در ساختمانها از زيادي تعداد جهان، در امروزه

 به كه گردند مي مواجهه كاربري تغيير با برداري بهره

 مي تغيير دچار طبقات جرم كاربري ها تغيير اين دنبال

 طبقات و پالن در جرم نامنظمي احتمال بنابراين. گردد

 [1].دارد وجود ساختمان

در سال های اخير چالش های جديد و بسياری در طراحی 

سازه، به ويژه طراحی در برابر بارهای ناشی از زلزله 

ناکار  ،است. علت عمده ايجاد اين چالش هاايجاد شده 

در دو قسمت اقتصادی بودن آمدبودن روشهای سنتی طراحی 

سازه در برابر زلزله های مختلف  طرح و رفتار مناسب

بوده است. در آيين نامه های جديد به جای معيار مقاومت 

برای طراحی سازه استفاده می کنند. از معيار رفتار 

استفاده از معيار رفتار به اين مفهوم است که در يک 

 ساختمان عالوه بر مقدار مقاومت، نحوه توزيع مقاومت در

اين شيوه طراحی [ 2باشد.] اجزای سازه ای نيز مهم می

اساس عملکرد نيز ناميده  بر اساس رفتار سازه، طراحی بر

می شوند. به همين دليل در سال های اخير با توجه به 

نياز طراحی ساختمان ها بر اساس عملکرد،مهندسين سازه 

نموده  استفاده از تحليل استاتيکی غير خطی را پيشنهاد

متی و شکل هدف اين روش محاسبه ظرفيت مقاو [3]اند.

پذيری اعضای سازه با در نظر گرفتن رفتار غير خطی اعضا 

و مشخص نمودن عملکرد سازه از روی آنها می باشد تا 

بتواند نياز های سازه در سطوح عملکردی متفاوت را معين 

 [4]نمايد. 

هايی که  ، در کنار مزيتCPAهای تحليل پوش آور سنتی  روش

دارند دارای نواقصی نيز هستند. به عنوان مثال، الگوی 

ها طی فرآيند تحليل ثابت  توزيع بار جانبی در اين روش

ماند. اين شکل معمواًل بر مبنای شکل مود اول  باقی می

شود. به عبارت ديگر آثار ساير مودهای  سازه تعيين می

شود.  مؤثر بر پاسخ سازه، در فرآيند تحليل لحاظ نمی

تواند باعث ايجاد خطاهای بزرگ در تحليل  نقص میاين 

های بلند يا نامنظم باشد. بر همين اساس "مقدم" و  سازه

مودی  های چند روش [6 ]و سپس چوپرا و گوئل[ 5 ]همکارانش

ترين روشی که برای تحليل  را مطرح کردند. کاربردی

مودی تاکنون مطرح گرديده است روش تحليل  اور چند پوش

باشد. در اين تحليل سازه تحت  ، میMPAآور مودال  پوش

های مود ارتجاعی سازه قرار  الگوی بار منطبق بر شکل

گيرد و بر اساس همين الگوی ثابت، بارهای جانبی تا  می

يابند و  رسيدن سازه به يک جابجايی معين، افزايش می

سپس در انتها نتايج حاصل از تحليل برای هر يک از 

، يا SRSS"مجموع مجذور مربعات کامل"  مودها توسط روش

CQC های  شوند. ايراد ديگری که در روش ترکيب میCPA  و

بيان مختصر سابقة تحقيقات انجام شده و نتايج بدست  ) سوابق مربوط - 6 

حاصل از آمده 

در تحقيقات گذشته 

داخل و خارج از 

نظرهاي علمي و كشور 

موجود دربارة موضوع 

 (. تحقيق



MPA  وجود دارد، اين است که اين تحليل ها تغييرات

ماتريس سختی اجزاء و نيز تغيير ماتريس سختی کلی سازه 

گيرند. به عبارت  را طی روند بارگذاری سازه در نظر نمی

ر صرف نظر از اينکه شکل مودهای ديگر الگوی توزيع با

های متوالی و با  سازه طی روند بارگذاری  در گام

شود، همچنان  گيری مفاصل پالستيک تا حدی دگرگون می شکل

ثابت و بر مبنای سختی ارتجاعی اوليه سازه در نظر 

 شود.  گرفته می

، ساتيارنو [8]مکاران ساساکی و ه [7]ران ابراسی و همک

، گوپتا و [11]اتسوموری و همکاران، م[9]و همکاران

های  روش[13]و الناشای [12]، ريکنا و آياال [11]کوماث

سازی الگوی بارگذاری با تغييرات  مختلفی برای منطبق

، در APAسختی سازه معرفی کردند. روش تحليل تطبيقی 

، ارائه [14]توسط آنتونيو و پينهو  2114ابتدا در سال 

مودهای باالتر نيز دخيل  گرديد. در اين روش نه تنها

هستند بلکه الگوی بار جانبی متناسب با تغييرات در 

ماتريس سختی اجزاء و ماتريس سختی کلی سازه تغيير 

، مقررات 1994ی نورثريج در سال  کند. بعد از زلزله می

های طراحی و مصالح ساختمانی  نامه ای در آيين طراحی لرزه

روش مورد بررسی ن شد. دگرگو ACIو  ASCE ،UBC ،AISCنظير 

می باشد. و اثر  APAو   CPA،MPAدر اين پايان نامه، روش

مودهای باالتر از مود اصلی را در پاسخ نهايی سازه لحاظ 

می کند و اين امر در ارزيابی لرزه ای ساختمان هايی 

که مشارکت مود های باالتر تعيين کننده است، مانند 

يت خاصی برخوردار ساختمان های بلند و نا منظم از اهم

  است.



 (MPA)روش جديدی به نام تحليل استاتيکی فزاينده غير خطی مودی  2111در سال 

به منظور بهبود دقت روش های تحليل استاتيکی غير خطی سنتی ارائه شد. اين 

روش قادر است اثر مودهای باالتر از مود اصلی را در پاسخ نهايی سازه لحاظ 

کند.بنابر اين استفاده از آن در ارزيابی لرزه ای ساختمان هايی که مشارکت 

ی بلند و نامنظم از اهميت مودهای بالتر تعيين کننده است، مانند ساختمان ها

 [15خاصی برخوردار است.]

نشان دهنده آن است  2113نتايج تحقيقات انجام شده توسط چوپرا و گول در سال 

 MPAکه توزيع گريز درون نقطه ای در ارتفاع ساختمان با استفاده از روش 

ی تقريبا مشابه مقدار متناظر حاصل از روش آناليز تاريخچه ی زمانی غير خطی م

باشد. اما زمانی که رفتار ساختمان تحت اثر زمين لرزه های قوی به شدت غير 

و ساير روش  MPAاالستيک شود، ميزان خطا افزايش می يابد. در چنين مواردی روش 

های استاتيکی غير خطی قادر به برآورد صحيح نياز های لرزه ای نخواهد بود و 

 می باشد. انجام آناليز تاريخچه زمانی غير خطی ضروری

با بررسی يک قاب خمشی فوالدی سه طبقه مشاهده کردند  2115چوپرا و گول در سال 

که پس از تسليم سازه در طی آناليز استاتيکی غير خطی مود سوم، بام در خالف 

جهت اعمال بار جانبی تغيير مکان می دهد. اين پديده در منحنی پوش آور مودهای 

در برآورد نياز های لرزه ای محسوب می  MPAش باالتر مان عيب را بکار برد رو

شود. برای غلبه بر اين مشکل، روش های ديگری برای منظور کردن اثر مود های 

 [16باال پيشنهاد شد.]

از  ی يک درجه آزاد مطرح شد.  توسط فريمن برای سازه 1975در ابتدا در سال   

 [.17آزاد بسط دادند ] درجه های چند آن پس ساير محققين اين روش را برای سازه

مودی را  های چند [ روش19[ و سپس چوپرا و گوئل ]18سپس "مقدم" و همکارانش ]

مودی تاکنون مطرح  اور چند ترين روشی که برای تحليل پوش مطرح کردند. کاربردی

 باشد. ، میMPAآور مودال  گرديده است روش تحليل پوش

[، 22[، ساتيارنو و همکاران ]21[، ساساکی و هممکاران ]21براسی و همکران ]

[ و 25[، ريکنا و آياال ]24[، گوپتا و کوماث ]23ماتسوموری و همکاران ]

سازی الگوی بارگذاری با تغييرات  های مختلفی برای منطبق [ روش26الناشای ]

توسط   2114، در ابتدا در سال APAسختی سازه معرفی کردند. روش تحليل تطبيقی 

 [، ارائه گرديد.27آنتونيو و پينهو]



 :( هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود ) هافرضيه - 7

 24و  12، 4ساختمانهای نامنظم در ارتفاع مورد مطالعه، شامل سه سازه فوالدی 

می باشد  جرمي در ارتفاع و سختي در ارتفاع طبقه دو بعدی که دارای نامنظمی

انتخاب شده است. سيستم مقاوم در برابر بار جانبی قاب خمشی با شکل پذيری 

می باشد. سقف طبقات از نوع متري  5متوسط می باشد. هر قاب دارای چهار دهنه 

تيرچه بلوک و صلب فرض می شود.  بارگذاری زلزله مطابق با ويرايش سوم 

سازه مسکونی بوده و محل  ايران انجام خوهد شد. کاربری 2811استاندارد 

 احداث دارای خطر نسبی متوسط می باشد.

 

 

 انجام تحقيق صخا 3هايو ضرورت 2، كاربردي1شامل اهداف علمي )اهداف تحقيق  -8

):    

تحليل استاتيکی فزاينده غير خطی  ها منظمیدر هر قاب با اعمال نا -1

CPA،MPA   وAPA .انجام می شود 

 مقايسه می شود.  هاي فوق با يكديگرنتايج حاصله از روش  -2

ميزان دقت و ميزان تاثير نا منظمی در سازه مورد بحث و بررسی قرار  -3

 خواهد گرفت.
 

اعم از مؤسسات  ) را ذكر نمائيد وراندر صورت داشتن هدف كاربردي نام بهره-9

 :( و اجرايي و غيره آموزشي

 

 

 

  

 

اين قسمت توسط استاد راهنما  )جنبة نوآوري و جدید بودن تحقيق در چيست؟ -11

 :( شود و امضاء تكميل

 

 

 

                                                                                                                

 امضاء استاد راهنما
 



 روش كار: -11

تحقيق ذكر گردد و روش كار در چند سطر به صورت توصيفي توضيح الف: نوع روش 

 داده شود :

سازه های معرفی شده در قسمت فرضيه با استفاده از آيين نامه بارگذاری 

ايران )مبحث ششم مقررات ملی ساختمان( بارگذاری ثقلی شده و با استفاده از 

د و در ادامه با ايران بارگذاری جانبی می شو 2811ويرايش سوم استاندارد 

استفاده از آيين نامه فوالد ايران )مبحث دهم مقررات ملی ساختمان( طراحی می 

شوند. بعد از اين مرحله در بخش تحليل استاتيکی غير خطی مودی مراحل زير 

 اعمال  می شود.

 محاسبه فرکنس های طبيعی و اشکال مودی سازه. -1

ن بام )منحنی پوش آور( با تغيير مکا –بدست آوردن رابطه برش پايه  -2

 ام سازهnاستفاده از تحليل استاتيکی غير خطی بر مبنای توزيع بار برای مود 

به صورت دو خطی ايدآل  FEMA-273منحنی های بدست آمده بر مبنای روابط  -3

 سازه می شود.

تبديل منحنی پوش آور ايده آل شده به منحنی نيرو تغيير مکانی که  -4

 ير خطی سازه يک درجه آزادی معادل با جرم واحد است.نماينده رفتار غ

محاسبه تغيير شکل حداکثر سيستم معادل يک درجه آزادی غير خطی متناظر با  -5

 ام با منحنی رفتاری.nمود 

 ام nمحاسبه تغيير مکان حداکثر بام متناظر با مود -6

 پوش سازه تا رسيدن به جابجايی حداکثر بام. -7

طالعات پاسخ لرزه ای سازه، منتج از تحليل استاتيکی غير استخراج ساير ا -8

 ام با اعمال تغيير مکان هدفnخطی مربوط به مود 

تعيين پاسخ کل سازه با ترکيب کردن پاسخ های حداکثر مودی با استفاده از  -9

 SRSSروش 

 در مرحله بعد به تفسير نتايج پرداخته خواهد شد.

 Sap 2000 ، PERFORMن پايان نامه شامل نرم افزار های مورد استفاده در اي

3D ياSeismoStruct  ،matlab  وExcel  .می باشد 

 

 



  

 اي و غيره (:كتابخانه –) ميداني ب: روش گردآوري اطالعات 

روش جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای بوده وبا استفاده از مقاالت منتشر 

 قات گذشته توسط اساتيد و دانشمندان صورت گرفته است. شده و تحقي

 

) پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فيش، جدول، پ: ابزار گردآوري اطالعات 

هاي اطالعاتي، شبكه هاي نمونه برداري، تجهيزات آزمايشگاهي، بانك

 اي و غيره (:كامپيوتري، ماهواره

های دانشگاه های معتبر سراسر  با استفاده از سايت های علمی و کتابخانه

 کشور و همچنين مطالعات قبلی جمع آوری اطالعات صورت گرفته است.

 

 ت: روش تجزيه و تحليل اطالعات: 

 Excelو  Matlabنتايج بدست آمده از تحليل های صورت گرفته، توسط نرم افزار 

 دسته بندی و مورد ارزيابی و تحليل قرار خواهد گرفت.

 
 

 

 

 زمان بندي مراحل انجام دادن تحقيق از زمان تصويب تا دفاع نهايي جدول-12

 تا تاريخ از تاريخ تاريخ تصويب 

مطالعات 

 ايكتابخانه
11/5/94 11/6/94 

 11/7/94 11/6/94 جمع آوري اطالعات

تجزيه و تحليل 

 هاداده
11/7/94 11/9/94 

نتيجه گيري و 

 نگارش پايان نامه
11/9/94 11/11/94 

 21/11/94 11/11/94 تاريخ دفاع نهايي



فهرست منابع و مآخذ ) فارسي و غير فارسي ( مورد استفاده در پايان نامه -13

 به شرح زير: 

كتاب: نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان كتاب، مترجم، نام انتشارات، محل 

 انتشار، جلد

عنوان نشريه، دوره، مقاله نام خانوادگي، نام، سال نشر، عنوان مقاله، 

  شماره، صفحه
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 هاي تحقيق پايان نامه هزينه -14

 ،ارزي ،ميزان هريك ) رياليالف: منابع تآمين بودجه پايان نامه و 

 تجهيزاتي و غيره (

تجهيزات و 

 تسهيالت

 رديف نام مؤسسه بودجه ريالي بودجه ارزي

     

     

     

     

جمع به     

 لاير
     

 ب: هزينه هاي پايان نامه

 ،ارزي ،الف: منابع تآمين بودجه پايان نامه و ميزان هريك ) ريالي

 تجهيزاتي و غيره (  

حق الزحمه در  جمع

 ساعت
كل ساعات كار 

 براي طرح
نوع  تعداد افراد

 مسئوليت

     

     

     

     

     

هزينه هاي مواد و وسايل ) وسايلي كه صرفٌا از محل اعتبار طرح -2: ب

 تحقيق بايد خريداري گردد (

شركت  قيمت واحد قيمت كل

 سازنده

 ساخت داخل

 يا خارج

       -مصرفي

غير 

 مصرفي

مقدار 

مورد 

 نياز

نام ماده 

 ريالي ارزي ريالي ارزي يا وسيله

         

         

         

         

         

         

         

هاي مواد و جمع هزينه 

 وسايل به لاير



 

  



 

 

 

 هاي متفرقه: پ: هزينه

معادل ريالي  ارزي ريالي شرح هزينه رديف

 بودجه ارزي

هزينه به كل 

 لاير

     هزينه تايپ 1

     هزينه تكثير 2

     هزينه صحافي 3

هزينه عكس و  4

 اساليد

    

هزينه طراحي  5

 و خطاطي

    

نقاشي و  6

 كارتوگرافي

    

هزينه خدمات  7

 كامپيوتري

    

هاي هزينه 8

 ديگر

    

  جمع

 

 ارزي ريالي نوع هزينه رديف
هزينه كل به 

 لاير

 

     پرسنلي 1

2 
مواد و 

 وسايل
   

 

     مسافرت 3

     متفرقه 4

  جمع 

 

 تائيدات:-15

نام و نام 

خانوادگي استاد 

 راهنما

 امضاء تاريخ

نام ونام خانوادگي 

 1استاد مشاور 

 امضاء تاريخ

نام ونام خانوادگي 

 2استاد مشاور

 امضاء تاريخ

 ب. نظریة كميتة تخصصي گروه

  نظریه كميته تحصيالت تكميلي دانشگاه:            ت.

پايان فارسي موضوع 

 نامه آقا/ خانم  
 

دانشجوي كارشناسي 

 ارشد رشته  

 –مهندسي عمران 

 مهندسي سازه



 

 موضوع تحقيق با رشتة تحصيلي دانشجو: ارتباط داشتن .1

ارتباط دارد                                                    

 ارتباط فرعي دارد                                    ارتباط ندارد

 جديد بودن موضوع:  .2

در     بلي                                                          

 ايران بلي                                           خير

 اهداف بنيادي و كاربردي: .3

قابل دسترسي    قابل دسترسي است                                       

 نيست                                  مطلوب نيست                         

 تعريف مسأله: .4

                رسا است                                                                                

 رسا نيست

 فرضيات: .5

                    درست تدوين شده است                                                         

 درست تدوين نشده و ناقص است

 روش تحقيق دانشجو: .6

              مناسب است                                                                               

 مناسب نيست

 محتوا و چهارچوب طرح: .7

از انسجام برخوردار است                                                                                       

 م برخوردار نيستاز انسجا

 پ: تائيد نهایي

 رديف
 سمت و تخصص نام و نام خانوادگي

نوع 

 رآي
 امضاء

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

تحقيق فارسي موضوع 

 پايان نامه آقاي 

دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد         

 :دكترا        تحت عنوان

فوالدي با استفاده از روش هاي بررسي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي نامنظم 

 مختلف تحليل بارافزون

 

در جلسه 

 مورخ   

.....  /

.....  /

..........   

كميته تخصصي گروه مطرح شد و به اتفاق آراء  با 

 تعداد             رآي از  

 رآي مورد تصويب قرار گرفت             نگرفت 

نام و نام خانوادگي مدیر گروه                                            

 تاریخ  ...... / ....... / ............            امضاء

با شماره 

 دانشجويي  
 با عنوان:  

بررسي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي نامنظم فوالدي با استفاده از روش هاي مختلف 

 تحليل بارافزون

 همربوطگروه كه به تصويب كميتة تخصصي 

 رسيده بود، در جلسة مورخ

.....  /....... 

  /

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

تكميلي  تحصيالتكميته 

  واحد

               گرفتقرار     مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اكثريت اعضا  

   نگرفت

ف
ی
د
ر

 

 نام و نام خانوادگي

 نوع رأي

)موافق یا 

 مخالف(

 توضيحات امضا

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

11 
    

11 
    

12 
    

نام و نام خانوادگي معاون 

 واحد و فناوري پژوهش
 امضا تاریخ

و  پژوهشامور شمارة ثبت در 

 واحد فناوري
  تاریخ ثبت

هاي نامهفرم اطالعات پایان                فرم الف :       

 ايكارشناسي ارشد و دكتراي حرفه

اين قسمت توسط سازمان مركزي 

 شودتكميل مي

 

 نام واحد دانشگاهي: 

  اي: نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفهپايانفارسي عنوان 

بررسي رفتار لرزه اي قابهاي خمشي نامنظم فوالدي با استفاده از روش هاي مختلف 

 تحليل بارافزون

 94: نامهسال اخذ پايان

 : دومنامهنيمسال اخذ پايان

 6 نامه: تعداد واحد پايان

نام و نام خامنوادگي استاد مشاور 

1 :  

 : 1كد شناسايي استاد مشاور 

  مرتبه علمي:

 رشته تحصيلي: 



 

  



 

 

  



 


