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 نامه تحصيالت تكميلي پايانپيشنهاد فرم
:كد)گروههاي مركز/آهن تكميل توسط ادارات راه(


	�� ����� عنوان-1��� ��
�� � ������
���� ����� ���� �	� ��
 

: 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

بخش قابـل مالحظـه اي از هزينـه هـاي. شده است هاي خطوط سريع السير، ارائه سازيرو انواع مختلفي از در سال هاي اخير،. بوجود آمده است

ن  و و دقيقي در كشور در خصوص روسـازي. اختصاص مي يابد تشكيل دهنده روسازي گهداري راه آهن، به اجزاي تعمير  تاكنون مطالعات كامل

و اطالعات موجود صرفا تغييرات جزئي در آيين 250راه آهن سريع السير ريلي براي سرعت هاي باالتر از  كيلومتر بر ساعت انجام نگرديده است

و قابل استفاده نمي باشد200نامه هاي موجود براي سرعت هاي پايين تر از . كيلومتر بر ساعت بوده است كه چندان مفيد

: نتايج مورد انتظار-2-2

سروسازي ارائه بسته پيشنهادي جهت طراحي روخطوط و يا اصالح  سازي خطوط موجود جهت ارتقاء سرعتريع السير در كشور

: سرفصلهاي كلي فعاليتها-2-3

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

 سازي خطوط سريع السير در جهانرو انواع مختلف بررسي-1

 سازي راه آهن سريع السير در جهان آئين نامه هاي معتبر در خصوصرو بررسي-2

ط-3 رو بررسي معيارهاي  سازي راه آهن سريع السير در جهانراحي

رو-4 د ارائه روند طراحي اليه هاي ر خطوط سريع السيرسازي

شامل خطوط سريع السير از جمله زيرسازي خطوط راه آهن در ايران بررسي انواع مختلف-5

و-قم  ...اصفهان

رو ارائ-6  سازي خطوط سريع السير جديد االحداث در كشوره راه كارهايي جهت پياده سازي

رو-7  جهت ارتقاء سرعت در كشور سازي خطوط موجود ارائه راه كارهايي جهت اصالح

و ارائه گزارش نهايي-8 و نتيجه گيري  جمع بندي

 شرح-2

و منابع مورد نياز-2-4 : تجهيزات

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

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

 كنترل پروژه
 امضا-2-4 :............سال انجام پروژه:................... كد پروژه� تكـــــراري است� موضوع جديداست-4-1

 پيشنهاد-5
 دهنده

تح: اداره-3-5 رئيس گروه: سمت-2-5 حميد يعقوبي سراي:نام-5-1 و امضا-4-5 قيقات راه آهنمركز 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

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

 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 13//:مدت اعتبار-4-�8 رد

 تصويب-8
در شوراي
:پژوهشي

: نظريه شورا-8-4

 معاونت پژوهشي+امور قراردادها+كپي گروه مربوطه-كنترل پروژه: نسخه اصلي*


