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: شرح-2-1

و متوسط بين شهري، تحولي عظيم در حمل ونقـل ريلـي با ظهور خطوط سريع السير ، به عنوان كاراترين روش حمل مسافر در مسافت هاي كوتاه

و ضربات شديد. بوجود آمده است و نقل پديد آورده اند، وجود بارهاي ديناميكي با وجود بهبود قابل مالحظه اي كه اين خطوط در سيستم حمل

ن  در.گراني هايي در مورد كفايت روش هاي طراحي سنتي در طرح اين خطوط به وجودآمده استوارده بر خط در سرعت هاي باال، در مـواردي

و نشست خط گرديده است كه منجر بـه تقليـل  خطوط سريع السير احداث شده، عدم توجه به زيرسازي خط سبب افزايش شديد سطح ارتعاشات

بخش قابل مالحظه.، به مساله زيرسازي خطوط سريع السير، توجه ويژه اي شده است بنابراين در سال هاي اخير. سرعت در اين خطوط شده است 

و نگهداري راه آهن، به مصالح خاكي خط اختصاص مي يابد .اي از هزينه هاي تعمير

: نتايج مورد انتظار-2-2

خزيرسازي ارائه بسته پيشنهادي جهت طراحي و يا اصالح زيرسازي  طوط موجود جهت ارتقاء سرعتخطوط سريع السير در كشور

: سرفصلهاي كلي فعاليتها-2-3

و ايران-1  بررسي انواع پروژه هاي راه آهن سريع السير در جهان

 زيرسازي خطوط سريع السير در جهان انواع مختلف بررسي-1

 بررسي آئين نامه هاي معتبر در خصوص زيرسازي راه آهن سريع السير در جهان-2

مع-3  يارهاي طراحي زيرسازي راه آهن سريع السير در جهان بررسي

 ارائه روند طراحي اليه هاي زيرسازي در خطوط سريع السير-4

و سرعتو-5 بر رفتار ديناميكي زيرسازي ... تعيين نقش پارامترهاي مختلف اعم از بار محوري

 خطوط سريع السير

شامل خطوط سريع السير از جمله زيرسازي خطوط راه آهن در ايران بررسي انواع مختلف-6

و-قم  ...اصفهان

 ارائه راه كارهايي جهت پياده سازي زيرسازي خطوط سريع السير جديد االحداث در كشور-7

 جهت ارتقاء سرعت در كشور ارائه راه كارهايي جهت اصالح زيرسازي خطوط موجود-8

و ارائه گزارش نهايي-9 و نتيجه گيري  جمع بندي

 شرح-2

و منابع مورد نيازت-2-4 :جهيزات

� دكترا� كارشناسي ارشد: مقطع-2-�3اي توسعه� كاربردي� بنيادي: نوع پژوهش-3-1

پي، عمران: رشته متناسب-4-�3 ساخت�سازي شبيه� آماري� طراحي� مطالعاتي�فني: نوع-3-3 نوع-3  راه آهن، خاكو
 نظريه-4

 كنترل پروژه
 امضا-2-4 :............سال انجام پروژه:................... كد پروژه� تكـــــراري است�وضوع جديداستم-4-1

 پيشنهاد-5
 دهنده

و امضا-4-5 مركز تحقيقات راه آهن: اداره-3-5 رئيس گروه: سمت-2-5 حميد يعقوبي سراي:نام-5-1 22/10/88:تاريخ

 تكميل-6
 كننده فرم

و امضا-4-6 مركز تحقيقات راه آهن: اداره-3-6 رئيس گروه: سمت-2-6 حميد يعقوبي سراي:نام-6-1 22/10/88: تاريخ

� تاييد با اصالحات�مورد تاييد نيست�مورد تاييد است: تأييد-2-7 قطارهاي سريع السير: گروه-7-1

 نظر گروه-7
 مرتبط مركز

: نظريه-7-3

و امضا-7-4 :)رئيس گروه(تاريخ

22/10/88

/: تاريخ-8-1 : جلسه شماره-138-2/

شد� مشروط به تصويب رسيد� به تصويب رسيد-8-3 /:مدت اعتبار-4-�8 رد /13

 تصويب-8
در شوراي
:پژوهشي

: نظريه شورا-8-4

گ-كنترل پروژه: نسخه اصلي*  معاونت پژوهشي+امور قراردادها+روه مربوطهكپي


