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 مقدمه ، تعریف مسأله و سابقه تحقیق :  4-5    

زمینه  از  بسیاری  در  بعدی  دو  انتگرال  ومعادالت  مهندسی  کشش،  های  قبیل  از  سیاالت،انعطاف   فیزیک  مکانیک  نظریه   پذیری، 

انتقال اشعه   انتقال حرارت و غیره استفاده میالکترومغناطیس، فیزیک مولکولی، مسئله  های عددی روش.  [ 12,9,8]   شودو مسائل 

اما برای حل معادالت انتگرال دو بعدی فقط چند روش   [،10,7,1]   متعددی برای حل معادالت انتگرال یک بعدی مطرح شده است 

  [،2]   روش موجک هار  [ 11,5]  مثلثی   روش توابع متعامد  [، 4]   پالس -هایی مانند روش توابع بالک توان به روشکه می  وجود دارد

گویاشده هار  توابع  عملیاتی چندجمله  [،3]   روش  ماتریس  لژاندرایروش  گالرکین  [ 13,6]   های  فرانکلین  روش  موجک  [  14]   و 

 . اشاره کرد

برای حل معادالت انتگرال غیرخطی نقاط هم محلی  و  برنولی  های  ایاساس ترکیب چندجمله  در این پژوهش یک روش عددی بر

می  ارائه  بعدی  ماتریس  [ 17,16,15]   شوددو  از  استفاده  آن  اصلی  ایده  چندجملهکه  ترکیب  توابع  عملیاتی  برنولی  های  ایهای 

بامی ماتریس  باشد.  از  مطرحاستفاده  غیرخطی   شدههای عملیاتی  معادالت جبری  به دستگاه  بعدی  دو  انتگرال غیرخطی  معادالت 

می جبتبدیل  معادالت  دستگاه  که  میشود  حل  نیوتن  روش  با  حاصل  غیرخطی  روش  ری  خطای  باالی  کران  ادامه  در  شود. 

شده چند مثال عددی  شود و در نهایت برای نشان دادن کارایی و دقت روش مطرحاستفاده از اثبات چند قضیه بیان می شده بامطرح

 شود. بیان می

 

 ضرورت و اهداف تحقیق :   4-6    

باشد لذا الزم است که از خطی دو بعدی حل تحلیلی آنها بسیار مشکل و در مواقعی غیرممکن میچون معادالت انتگرال غیر     

آنها استفاده کنیم.روش گونه از معادالت وجود دارد هر کدام  های عددی که برای حل اینروش  های عددی برای تقریب جواب 

استفاده  برنولی و نقاط هم محلی  های  ایترکیب چندجملهاز روش کاربردی    که در این پژوهش  باشددارای نقاط ضعف و قوتی می

ها که در  ها برای رسیدن به دقت باال نسبت به سایر روشاین پایه  توان به انتخاب تعداد کمی ازاز مزایای این روش می  شود.می

 مقدمه ذکر شد و همچنین همگرایی و محاسبه کران خطای این روش اشاره کرد. 

 

 روش تحقیق :  4-7



 

آوری مقدمات و مطالب مورد شود و پس از جمعموضوعات مرتبط با این پژوهش انجام می   بتدا مطالعه و بررسی در رابطه باا

چند    کنیم. در نهایت صحت و کارایی روش را با بندی کرده و شرایط همگرایی و خطای مسئله را بررسی مینیاز آنها را دسته

 دهیم.مثال نشان می
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 خیر               آیا پایان نامه از سازمان های دیگر تأمین اعتبار شده است : بلی  5-1

 در صورت مثبت بودن ، تاریخ تصویب ، میزان اعتبار و نام سازمان را مشخص نمائید . ) فرم قرارداد ضمیمه شود . ( 

 

 خیر                       اتی دانشگاهی می باشد ؟ بلی آیا پایان نامه بخشی از یک طرح تحقیق  5-2

 . ویب و بودجه مصوب را مشخص نمائیددر صورت مثبت بودن ، عنوان طرح تحقیقاتی ، نام مجری ، تاریخ تص

 

 در صورت داشتن هزینه مواد و وسایل، فرم هزینه ذیل تکمیل شود. 5-3

 هزینه مواد و وسایل :  

 زمایشگاهی، هزینه تکثیر، صحافی و ... ذکر شود.در صورت نداشتن کار آ 

 نام مواد
مقدار یا تعداد  

 مورد نیاز 
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تذکر: دانشگاه صرفاً جهت پایان نامه هایی که بصورت آزمایشگاهی و میدانی اجرا می شوند، تا سقققف هزینققه مصققوب 

 وفق مقررات مساعدت می نماید.
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 (HSE)پرسشنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 نام و نام خانوادگی:       

          

 شماره دانشجویی:   

 گروه آموزشی و مقطع:    دانشکده:

                               

 عنوان پایانامه/رساله: 

 

 

 استاد راهنمای پایانامه/ رساله:                                 

 استاد مشاور پایانامه/ رساله:                                 

 های مورد استفاده: نام آزمایشگاه

 

 
 

 های مورد استفاده:  نام دستگاه

 

 

 
 

 ورد استفاده: نام مواد شیمیایی م 

 

 

 

 مدت زمان کار آزمایشگاهی )ماه/ سال تا ماه/ سال( و تعداد آنالیز: 

 

 تلفن ضروری استاد راهنما و کارشناس آزمایشگاه:

 های آزمایشگاهی مورد استفاده در پایانامه/ رساله خود را  به اختصار شرح دهید. روش 

 

 

 

 



 

 

ویژ  زیستی  محیط  و  بهداشت  ایمنی،  عمده  به مالحظات  دهید.  شرح  اختصار  به  را  خود  کار  در  ویژه،  ه  طور 

کنید(. راهکار  شوید )مدیریت می چگونه با خطرهایی که در جدول شناسایی خطرها شرح داده شد، مواجه می

 مواجهه در شرایط اضطراری نیز ذکر شود. 

 

 

 

 

 

 □ خیر                     □له   را گذرانده ام.       ب (HSE)های آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست دوره

شود تمامی اطالعات مندرج در این پرسشنامه کامل و صحیح است و در صورت ایجاد تغییرات مهم در  گواهی می

 ها و روش آزمایش، مراتب را به کمیته ایمنی، بهداشت و محیط زیست ارائه نمایم.  دستگاه

 امضای پژوهشگر                                                                                                                     

 

 امضا تاریخ نام و نام خانوادگی  عنوان    ردیف 

 استاد راهنما 1

 

   

 مدیر گروه  2

 

   

 هامسئول آزمایشگاه 3

 

   

 (HSE)کارشناس  4

 

   



 

 در صورت نیاز به توضیحات اضافی در مورد خطرهای بالقوه، توضیحات به این برگه ضمیمه شوند.  ر مشخص نمایید.خطرهای بالقوه پژوهش خود را بر اساس جدول زی

 ذکر نام و توضیحات وجود ندارد وجود دارد  نوع خطر  ردیف

 مواجهه روزانه

 ) ساعت(  

         ذکر شود(مواد شیمیایی تکمیل و نام مواد مورد استفاده  *MSDS مواد خورنده )با توجه به برگه

         مواد شیمیایی تکمیل و نام مواد مورد استفاده ذکر شود( MSDS)با توجه به برگه  مواد قابل اشتعال 

         مواد شیمیایی تکمیل و نام مواد مورد استفاده ذکر شود(  MSDS مواد سمی )با توجه به برگه 

         واد شیمیایی تکمیل و نام مواد مورد استفاده ذکر شود(م MSDS حالل های شیمیایی )با توجه به برگه 

         بوی نامناسب 

         مواد شیمیایی تکمیل و نام مواد مورد استفاده ذکر شود( MSDS مواد قابل انفجار )با توجه به برگه 

         ا(مواد معلق یا آئروسل ) گرد و غبار، مه، دود، مه دود، اسپری و نانو پودره 

         الشه حیوانات )نوع الشه و تعداد ذکر شود، اخذ مجوز کمیته اخالق پزشکی الزامی است.(  

         و...(plate، محیطهای عفونی) محیط های کشت 

         پاتوژن ها) ویروس، باکتری، قارچ، انگل، پروتوزوا و...(  

 

 شیمیایی، زایدات عفونی، مایعات بیولوژیک و... ذکر نام و حجم پسماند هایپسماندهای آزمایشگاهی)  پسماندهای 

         آزمایشگاهی و روش نگهداری و امحای آن ها الزامی است.(  

         (.مواد رادیو اکتیو )اخذ مجوز سازمان انرژی اتمی به منظور کار با مواد رادیو اکتیو الزامی می باشد 

         صدای نامناسب 

         روشنایی نامناسب  

         ارتعاش نامناسب  

         آمپر  15ولت و/ یا جریان های بیش از  220ولتاژ باالتر از  جریان الکتریسیته با 

         پرتوها) یونیزان/غیر یونیزان(  

         ر و حداقل دما و فشار ( شرایط جوی)گرما، سرما، فشار باال یا فشار کاهش یافته با ذکر حداکث 

         دستگاههای خطرناک) دور باال، فشار باال، تجهیزات خاص و... با ذکر حداکثر دور و فشار( مانند سانتریفوژها، اتوکالو و ... 

         سیلندرهای تحت فشار  

 

 تفاع دست از ارتفاع شانه، خم شدن و ایستادن زیاد و  وضعیت بدنی نامناسب )ایستادن و نشستن های طوالنی مدت، باالبودن ار

         هرگونه وضعیت غیر طبیعی قرار گیری سر، دست ها،تنه و پاها به مدت طوالنی(

         حرکات تکراری و خسته کننده 

         حمل و جابجایی بار سنگین  

         سایر موارد 

*MSDS: Material Safety Data Sheet 

        ارسال گردد.  ، به انضمام سایر مجوزهای ذکر شده به پیوست پرسشنامه تکمیل شده HSEتذکر: گواهی شرکت در دوره 


