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nدرباره خواجه نصيرالدين طوسی
مشهور طوسـی حسن بن محمـد بن محمد جعفـر ابو

  در ۵۷۹اسفنــد ۵ زاده( نصيـرالديـن خواجـه بـه 
  فيلسـوف، )دربغـداد ۶۵۳تير ۱۱ درگذشتـه - تـوس
شيعه ايرانی منجم و رياضيدان دانشمند، فقيه، متکلم،

چون القابی به و »ابوجعفر« کنيه اش .است هفتم سده  
.دارد شهرت »خواجه« و »البشر استاد« ،»طوسی محقق«،»نصرالدين« 

:ايشان خدمات بسياری به فرهنگ اسالم و کشورهای مسلمان روا داشت که برخی از آنها عبارت اند از
.انجام کارهای علمی و فرهنگی و نگارش کتابهای ارزشمند. ۱
.جلوگيری از به آتش کشيدن کتابخانة بزرگ حسن صباح در قلعة الموت به دست مغوالن. ۲

از آنجا که وجود اسماعيليان حاکميت و قدرت سياسی مغوالن را به خطر می انداخت هالکوخان در 
حاکم قلعه پس از مشورت با خواجه نصير، . با اعزام لشکری به قهستان آنجا را فتح کرد. ق ۶۵۱سال 

تاج و تخت . ق ۶۵۶عالوه بر تسليم کامل قلعه، از مغوالن اطاعت کرد و چندی پس از آن در سال 
اسماعيليان در ايران برچيده شد و بدين سان خواجه نصير بزرگترين گام را در جلوگيری از جنگ و 

هالکوخان .خونريزی و قتل عام مردم برداشته، از اين رو نزد خان مغول احترام و موقعيت ويژه ای يافت
.همچنين در فتح بغداد و کشتن آخرين خليفة عباسی، از نظرهای خواجه طوسی بهره گرفت



 مسلمانان خونريزی به لعب، و لهو بر عالوه خود حکومت دوران در )عباسی خليفه آخرين( مستعصم
 و شدند کشيده خون و خاک به )ابوبکر( پسرش دست به بغداد شيعيان از عده ای .پرداخت
 در را او هالکو، تا شد موجب طوسی نصيرالدين فکری ارزش و علمی مقام .رفت غارت به اموالشان
 سفرها همه در را او و باشد کوشا وی جان از حراست و حفظ به نسبت دانسته، خود بزرگان شمار
  دارد خويش همراه به
 موفق برادرش و )البالغه نهج شارح( الحديد ابی ابن همچون علمايی و دانشمندان جان نجات .۳

.بودند گرفته قرار مغوالن خشم و غضب مورد بی رحمانه که جوينی عطاملک و الدوله
 شد موجب که گونه ای به خواجه، دست به اسالمی تمدن و فرهنگ در مغول قوم شدن حل و جذب .۴

.بگيرد قرار ايران رسمی دين اسالم .ق ۶۹۴ سال از و آورند روی اسالم به مغوالن
.مسلمان کشورهای به آنان تهاجم از جلوگيری .۵
.دانشمندان از جمعی همکاری با ،.ق ۶۵۶ سال در مراغه خانة رصد تأسيس .۶
.مراغه در خانه رصد بزرگ کتابخانه تجهيز و احداث .۷

.درآورد تحرير رشتة به متفاوت موضوعات در علمی ٔرساله و کتاب نود و يکصد حدود نصير خواجه

        



n مهندسان مشاور ايراناساسنامه جامعه

تعريف جامعه -       
  ، فنی ، فرهنگی ملی، است جمعيتی ايران مشاور مهندسان جامعه
  که سياسی گروههای و احزاب تمام از مستقل و ای حرفه

  اند آمده گرد  آن در خصوصی بخش مشاور مهندسان شرکتهای
  در دموکراتيک، اصول بر استوار ای حرفه نظام يک ايجاد ضمن تا

  فنی استقالل به دستيابی راستای در و بکوشند خود حرفه اعتالی
  ، اجتماعی فرهنگي، شرايط با منطبق پيشرفته تکنولوژی و

.بردارند گام کشور اقتصادی و اقليمی
        



     اهداف و وظايف جامعه -     
حفاظت، حمايت و صيانت از حقوق صنفی اعضا -۱    
اهتمام در جهت ارتقاء و روز آوری دانش فنی و تخصصی اعضا -۲    
به مسئولين  “جامعه”ارائه پيشنهادها و راهکارهای مناسب با موضوع و اهداف  -۳    

سازمانهای قانونی ذيربط          
برگزاری همايش ها، سمينارها، کنفرانسها، کارگاهها و دوره های آموزشی،   -۴    

“جامعه”ميزگرد و جشنواره در ارتباط با موضوع و اهداف 
با استفاده از فن آوريهای  “ جامعه”ايجاد بانکهای اطالعاتی در ارتباط با موضوع و اهداف  -۵    

نوين اطالعات
انجام تحقيقات و پژوهشهای علمی و تخصصی متناسب با نيازهای فنی کشور  -۶     

“جامعه”در ارتباط با موضوع و اهداف 
ايجاد روحيه تعاون و همکاري بين اعضا و هماهنگی بين گروههای تخصصی به منظور باال   -۷    

بردن کيفيت و افزايش سطح بهره وری حاصل از کار مهندسان مشاور
           



جهت اطالع رسانی در مورد     ) سايت(انتشار نشريات و ايجاد تارنما  -۸     
به منظور افزايش آگاهی مردم در زمينه های “ مهندسان مشاور“حرفه

مسائل حرفه ای
کوشش در جهت دستيابی به استقالل فنی با استفاده از تکنولوژی پيشرفته منطبق با        -۹    

شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقليمی و اقتصادی کشور
برقراری ارتباط و تعامل با سازمان ها، مجامع و انجمنهايی که به نحوی با حرفه -۱۰    

.مربوط هستند“ مهندسان مشاور”         
عضويت و مشارکت در جوامع مرتبط با حرفه مهندسی مشاور -۱۱    
ايجاد تسهيالت رفاهی و معيشتی جهت اعضا - ۱۲   

           
        



nبرنامه استراتژی جامعه مهندسان مشاور ايران

۵ استراتژی
بسط و گسترش تماس و ارتباطات حرفه ای با موسسات و انجمنها ی حرفه ای مشابه در سطح ملی، 

منطقه ای و جهانی

۱۲استراتژی 
حفاظت و صيانت فعال و اثر بخش از منافع ملی، منابع طبيعی و زيست محيطی کشور در طرحهای 

توسعه

۱۳استراتژی 
ارتقاء نقش، جايگاه و اهميت جامعه مهندسان مشاور ايران در برنامه ريزی ها و سياستگذاری های 

توسعه اقتصادی ، صنفی و اجتماعی کشور
        



. است اساسنامه )اهداف( ۴ بند با ارتباط در “مهندس روز ” امروز همايش
  در زلزله مهنسی و شناسی زلزله پژوهشگاه با همکاری ،تفاهمنامه )اهداف( ۶ و ۲ بندهای با ارتباط در

  .باشد می مبادله و امضا حال
. يابد تعميق نيز ايران زلزله  مهندسی انجمن با همکاری است اميد 

: شناسی زلزله پژوهشگاه با تفاهمنامه محورهای
نسبی ای لرزه بهسازی --
زلزله از ناشی پذيری خطر کاهش --
همگانی آموزش و سازی فرهنگ --
 نظير ذيربط  سازمانهای با )اهداف( ۱۰ و ۳ بندهای طبق جامعه الزمست سوم و دوم بندهای ارتباط در

 شورای تهران، شهرداری کشور، بحران سازمان تهران، شهر بحران مديريت و پيشگيری سازمان
 مدارس نوسازی ،سازمان  جمهوری رياست راهبردی نظارت و ريزی برنامه معاونت تهران، شهر
 و مسکن و راه وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت ، استانها مدارس نوسازی کل ادارات و کشور
 در قانونی و حقوقی موانع رفع و فرهنگسازی برای پيگيرانه و هدفمند تعامالت سيما و صدا

.نمايد برقرار نظر مورد اهداف پيشبرد

        



n اقدامات انجام شده توسط کميته مقاوم سازی در
بسط فرهنگ سازی مقاوم سازی در کشور

  خطر كاهش نظر از كه اهميتي لحاظ به كشور اجرائي هاي دستگاه بندي اولويت •
  مدارس نوسازي سازمان جمله از آنها با تعامل و دارند كشور در زلزله از ناشي پذيري
  شهر بحران مديريت و پيشگيري سازمان تهران، استان مدارس نوسازي كل اداره كشور،
  آموزش و علوم وزارت مخابرات، وزارت پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت تهران،
.كشور وزارت و عالي
  مغزافزاري، امكانات معرفي و جامعه به ايشان از دعوت سازمانها، با مكاتبه بصورت تعامل
  در حضور و .شود ايجاد بايد كارهائيكه موضوع اهميت جامعه، افزاري سخت و افزاري نرم

  در SEE6 در تخصصي كارگاه برگزاري جمله از المللي بين و ملي هاي كنفرانس
  در مرتبط مقاالت ارائه و ۹۰/ خرداد/۳۱ در منجيل زلزله بود ياد و ۹۰ ماه ارديبهشت
  .مختلف سازمانهاي

  مهندسي و شناسي زلزله پژوهشگاه با شده ريزي برنامه و هدفمند همكاري پيگيري •
  بين كنفرانس ششمين( SEE6 با ارتباط در ۸۹ سال زمستان  از جدي بطور كه زلزله
پژوهشگاه محترم رياست حضور و شد برقرار )زلزله مهندسي و شناسي زلزله المللي



 دكتر آقاي جناب پژوهشگاه سازه پژوهشكده محترم رئيس و تسنيمي دكتر آقاي جناب
 تفاهمنامه تهيه به منجر كه بود عطفي نقطه جامعه، در جاري سال درديماه سروقدمقدم

:محور سه در پژوهشگاه و جامعه بين همكاري
نسبي اي لرزه بهسازي -۱
بحران مديريت و زلزله از ناشي پذيری خطر كاهش -۲
  عمومي آموزش و سازي فرهنگ -۳

  كنفرانس هفتمين در همكاري نتايج كه است نظر در .است مبادله و امضاء حال در كه شد
  .شود ارائه شد، خواهد برگزار ۹۴ سال در كه زلزله مهندسي و شناسي زلزله المللي بين

 جامعه در امروز نشست برگزاري با ايران زلزله مهندسي انجمن با همكاري شروع •
  آشتياني، غفوري دكتر آقاي جناب انجمن، محترم مديره هئيت اعضاي از خود نوبه به من

  با كه نمايم مي قدراني و تشكر عشقي دكتر آقاي جناب و سروقدمقدم دكتر آقاي جناب
 استقبال آن از ايران مشاور مهندسان جامعه و فرمودند مطرح قبل يكماه حدود كه پيشنهادي

  .شد فراهم همفكري و انديشي هم براي امروز فرصت نمود،
.شويم نائل انجمن با مؤثر همكاري براي مدت بلند ريزي برنامه به بتوانيم كه اميداورم

  



 از جامعه سازه شورای و سازي مقاوم كميته اعضاء و خود طرف از الزمست اينجا در   •
            مهندس آقاي جناب ويژه به ايران مشاور مهندسان جامعه محترم رئيسه هئيت
      كميته كه هائي برنامه از صددرصد بصورت كه مديريت شوراي رئيس صمدي فخر
  معنوي و مادي بصورت است، آورده در اجرا به گذشته سال سه در جامعه سازي مقاوم

  كه است داده اطمينان بما محترم رئيسه هئيت .نمايم داني قدر و تشكر اند كرده حمايت
 تعيين اهداف پيشبرد جهت را خود مساعي كليه دارد، موضوع كه اهميتي به توجه با

  خطر كاهش در ايران مشاور مهندسان جامعه عزم دهنده نشان كه بندند بكار شده
  .است كشور در زلزله از ناشي پذيري
  از يكي عمومي سازي فرهنگ براي تالش و نسبي اي لرزه بهسازي موضوع طرح

  .اخيراست سال دو در بود كميته اقدامات مهمترين
  و گرديده طرح علمي بصورتي نسبي اي لرزه بهسازي موضوع كه ميرسانم استحضار به •

 كلي بطور كه است "يافته تقليل بهسازي هدف "  از مشخصي تعريف "نسبي "  از منظور
,ASCE41-07 در FEMA356 آنست ايم داده انجام ما كه كاري .است شده مطرح  
   ۲۸۰۰ نامه آئين در نظر مورد بهسازي هدف به نسبت را عملكرد سطح و خطر سطح كه

          .ايم داده كاهش نسبي اي لرزه بهسازي براي ايران
        



  به نشست دراين شود، تبيين ملموس بطور نسبي اي لرزه بهسازي مفهوم اينكه براي  -
  .شود مي ارائه موضوع اصلي موارد اجمال
  بهسازي هاي پروژه توقف علل شناسي آسيب با جامعه سازه شورای سازی مقاوم کميته
 علل اگرچه  كه است رسيده نتيجه اين به موجود، چالشهاي بررسي و كشور در اي لرزه

  و مهم پروژه چنين توقف عامل مهمترين ليكن دارند، نقش ناكامي اين در گوناگوني
 ظرفيت و ضعفها كليه رفع صدد در كه است اي لرزه بهسازي موضوع به نگاه نوع حياتي،
 هاي زلزله در ساختمان در جزئي خسارت يا و خسارت بدون عملكردهاي براي سازي
 .نمايد مي تحميل پروژه به را هنگفتي هزينه نتيجتاً كه است بزرگ
  بهسازي هدف علمي كامالً صورتي به ،"بهسازي هدف"در بازنگري با دارد ضرورت لذا

  در و هزينه با بهسازي تا شود تعيين مبنا بهسازي هدف از تر پايين سطحي در مناسبي
  زلزله، از ناشي خسارات مالحظه قابل كاهش موجب و پذيرد انجام كمتري بمراتب زمان
  .شود جاني، تلفات الخصوص علي

  برداشتن و شد خواهد پروژه بودجه موجه و منطقي تنظيم باعث موضوع به نگاهي چنين        
 .ساخت خواهد ممكن را كشور سطح در پذيري خطر كاهش در مؤثر گامي

 ارتقاء جهت عملي اي برنامه بتوان تا سازد مي فراهم را آن امكان همچنين نگرش اين  
  در الخصوص علي كشور، در پذير آسيب مسكوني ساختمانهاي جانبي باربري ظرفيت
.نمود تدوين دارند، شديدي خيزي زلزله پتانسيل كه تبريز و تهران نظير بزرگ شهرهاي

 



  

n ۱(بررسي رياضي دوره بازگشت دو سوم سطح خطر (
  

  خطر سطوح از كه نمايي تابع يك )۱( خطر سطح سوم دو زلزله بازگشت دوره حدود تعيين براي
.است شده داده عبور، )۲( و )۱(



.است سال ۱۵۰ حدود )۱( خطر سطح سوم دو  ها زلزله بازگشت دوره كه شود مي مالحظه
 دوره داراي نموده، ايجاد بسياري نگراني كه تهران، زلزله موضوع كه است حالي در اين و

 كه است بزرگي زلزله )۱( خطر سطح  سوم دو زلزله ديگر بعبارت .است حدود همين در برگشتي
  .ميرسد بنظر كافي موجود هاي ساختمان اي لرزه بهسازي براي الخصوص علي
.باشد مي مفيد نيز جهاني تجربيات به اشاره ارتباط اين در
 حال در است، كشورها پيشروترين زمره در زلزله مهندسي زمينه در كه نيوزيلند، كشور در

Building) ساختمان قانون طبق حاضر ACT)خطر سطح سوم دو ساختماني صورتيكه در 
 ساختمان مالك اگر البته .ندارد سازي مقاوم به نيازي باشد، پاسخگو را نيوزيلند نامه آئين طبق
                               لذا.است ديگري موضوع باشد، داشته را ساختمان جانبي باربري ظرفيت ارتقاء قصد
 .ميرسد بنظر موجهي خطر سطح پيشنهادي، خطر سطح كه شود مي مالحظه

 



nهدف بهسازي پيشنهادي

 نظر مورد يك خطر سطح سوم دو ، شد ذكر قبال آنچه مطابق خطر سطح 
.است
  حداقل بعنوان  CP عملكرد سطح ساختمان، ساكنين جان صيانت براي
.شود منظور ميتواند قبول قابل عملكرد سطح

نظر؛ مورد يافته كاهش بهسازي هدف لذا

”) ۱(سطح عملكرد آستانه فرو ريزش در سطح خطر دو سوم سطح خطر " 

.باشد مي



nعوامل آسيب پذيري در ساختمانهاي بنايي متداول
nعدم انسجام سقف هاي طاق ضربي
nعدم اتصال مناسب سقف به ديوارها
nعدم وجود كالفهاي افقي و قائم
nعدم تناسب پيش آمدگي در پالن و ارتفاع
nعدم تقارن در پالن و توزيع نامناسب ديوارها در پالن
nعدم تناسب ابعاد بازشوها در ديوارها
nعدم فاصله كافي بازشو ها تا بر ديوار
nعدم فاصله كافي بين بازشو ها
nعدم تناسب ارتفاع ديوار با ضخامت آن
nعدم اجراي مناسب آجر چيني و بند كشي
nعدم كفايت برشي مالت در آجر چيني
nعدم وجود پي مناسب با توجه به نوع زمين



nارزيابي ظرفيت پايداري ساختمان بنايي متداول در زلزله هدف

nعدم انسجام سقف طاق ضربي
nعدم اتصال مناسب سقف طاق ضربي به ديوارهاي باربر
nعدم وجود سيستم كالفبندي كامل سه بعدي
n عدم تطبيق مشخصات بازشو غربي ساختمان با ضوابط

آيين نامه اي
nعدم تقارن در پالن و توزيع نامناسب ديوارها در پالن
nعدم اجراي مناسب آجر چيني و بند كشي
nعدم كفايت برشي مالت در آجر چيني



عدم اتصال مناسب سقف وعدم انسجام سقف طاق ضربي
طاق ضربي به ديوارهاي باربر

اتصال نامناسب بين ديوار وسقفاتصال نامناسب بين ديوار وسقف عدم وجود اتصال مناسب بين اجزاء  سقفعدم وجود اتصال مناسب بين اجزاء  سقف

nnسقف فاقد انسجام است و عملكرد ديافراگمي نداردسقف فاقد انسجام است و عملكرد ديافراگمي ندارد
nn اتصال مناسب بين ديوارهاي باربر و سقف طبقات اتصال مناسب بين ديوارهاي باربر و سقف طبقات

وجود نداردوجود ندارد



عدم تطبيق مشخصات بازشو غربي ساختمان با ضوابط آيين نامه اي
nnوجود فاصله كم بين كنار بازشو و لبه ديواروجود فاصله كم بين كنار بازشو و لبه ديوار

nnعريض بودن بازشوعريض بودن بازشو

nnسطح زياد بازشوسطح زياد بازشو

ديوارهايي با مشخصات فوق الذكر ديوار سازه اي  ديوارهايي با مشخصات فوق الذكر ديوار سازه اي  
محسوب نمي شوندمحسوب نمي شوند



لذا مقاومت برشی دیوارها براي تحمل نیروهاي ناشی از زلزله کافی نمی باشد

نتایج آزمایشات مشخص مي سازد كھ در بسیاري از موارد مقاومت برشي مالت 
در دیوارھا بسیار كم است

عدم كفايت برشي مالت در آجر چيني



با توجه به موارد فوق الذكر

و یا آسیب پذیر در غالب موارد، ساختمانھا در برابر زلزلھ 
ھستندبسیار آسیب پذیر 



جزئيات بهسازي لرزه اي نسبي

nاز استفاده با ضربي طاق هاي سقف بخشي انسجام                       
ضربدري فوالدي هاي تسمه

nميلگرد و نبشي با ديوار به ضربي طاق سقف اتصال
nبا جنوبي و شمالي ديوارهاي از قطعاتي تقويت 

ضربدري فوالدي هاي تسمه    از استفاده



انسجام بخشي سقف هاي طاق ضربي با استفاده از
تسمه هاي فوالدي ضربدري 

 عملكرد مدرس تربيت دانشگاه در
 هاي سقف بخشي انسجام مطلوب
 هــاي باتسمه ضربـي طاق
 انجـام با ضربدري فوالدي

 تاييد به مختلف آزمايشهاي
  .است رسيده

 



اتصال سقف طاق ضربي به ديوار با نبشي و ميلگرد

 دانشگاه لرزه ميز آزمايشگاه در     
 مطلوب عملكرد شريف صنعتي
 به هاي سقف اتصال جزئيات

 .است رسيده ديوارهاتاييد
    



تقويت قطعاتي از ديوارهاي شمالي و جنوبي با استفاده از 
تسمه هاي فوالدي ضربدري





نتايج آزمايشهای ديناميکی کف قوی

 قوي كف درآزمايشگاه     
 تهران دانشگاه فني دانشكده
 ديوار تقويت مطلوب عملكرد
        به فوالدي هاي باتسمه
.است رسيده تاييد



ديوار بنايي غير مسلح  به ابعاد
250×280×35 cm  1:2با مقياس



35cm×280×250ديوار تسليح شده يکطرفه به ابعاد 
قطري و پنجه بتني  50x5 mm2با تسمه فوالدي 

1:2با مقياس      





عملكرد ساختمان با بهسازي نسبي در زلزله 



عملكرد ساختمان با بهسازي نسبي در زلزله 
 سازه يكپارچه عملكرد ميتوان موجود، اشكال ۷ ميان از اشكال ۳ رفع با كه داد نشان آزمايش     
 مثابه به كه آن، ريزش ازفرو سازه اعضاي كليه ظرفيت از استفاده با و ساخت ممكن را

.نمود جلوگيري است، زلزله در انساني سنگين تلفات از جلوگيري



عملكرد ساختمان با بهسازي نسبي در زلزله 



عملكرد ساختمان با بهسازي نسبي در زلزله 









عامل اصلي در آسيب پذيري در ساختمانهاي اسكلت دار متداول

nعدم وجود سيستم باربر جانبي در هر دو امتداد
nضعف در اتصاالت

امتداد طوليامتداد طولي امتداد عرضيامتداد عرضي



بهسازي لرزه اي نسبي ساختمانهاي اسكلت دار

nجزئيات بهسازي لرزه اي در امتداد طولي
تقويت ميانقابهاي ساختمان با استفاده از              

تسمه هاي فوالدي ضربدري



بهسازي لرزه اي نسبي ساختمانهاي اسكلت دار

n جزئيات بهسازي لرزه اي در امتداد عرضي
ايجاد خرپاهاي ظريف فوالدي  با استفاده        
از اعضاي سازه موجود         
         



جزئيات بهسازي لرزه اي در امتداد عرضي  
اضافه نمودن دستك با استفاده از اعضاي سازه  موجود  

بهسازي لرزه اي نسبي ساختمانهاي اسكلت دار



امتداد عرضيامتداد عرضيامتداد طوليامتداد طولي

بهسازي لرزه اي نسبي ساختمانهاي اسكلت دار 



بهسازي لرزه اي نسبي ساختمانهاي اسكلت دار

: نكته مهم

 در نيرو تمركز پالن، در جانبي باربر سيستم توزيع به توجه با    
              پي بهسازي براي لزومي لذا و شود نمي ايجاد پي تراز

 اصوال ، ساختمان از برداري بهره در اختالل ايجاد ضمن كه - 
.ندارد وجود- است بر هزينه و برزمان ، مشكل عملياتي



تدوين دستورالعملهاي تجويزي براي بهسازي لرزه اي نسبي 
ساختمانهاي متداول

 
 انجام به نياز بدون و تجويزي دستورالعملهاي از استفاده با است، شده انجام كه هايي بررسي با     

 نسبي اي لرزه بهسازي امكان -هستند بر هزينه و زمانبر كه –تحليل و مدلسازي آزمايش،
 بسيار متوسط هاي زلزله در انساني تلفات كاهش در تواند مي  كه دارد وجود متداول ساختمانهاي

   .باشد موثر
 ظرفيت ارتقاء در مطلوبي سرعت با ميتوان مردم، مشاركت با و ملي ريزي برنامه يك چارچوب در     

 بازگشت دوره با تهران در آنچه مشابه هايي زلزله در فروريزش آستانه تا متداول ساختمانهاي
  را جاني تلفات و كاهش را زلزله از ناشي پذيري خطر و نمود اقدام رود، مي انتظار سال ۱۷۵ حدود
.رسانيد حداقل به

كالم آخر اينكه فرهنگ سازي عمومي زماني ميتواند در عمل محقق شود  كه بهسازي لرزه اي آسان، 
ارزان و در زمان كم انجام پذيرد و  اين كاري است كه بايد توسط مهندس كه موجودي دراك، خـالق،  

. فعال و مسئول است،قابل انجام است



n برنامه هاي آتی كميته مقاوم سازي شوراي سازه
جامعه مهندسان مشاور ايران

 براي تهران شهر بحران مديريت و پيشگيري سازمان الخصوص علي ذيربط سازمانهاي با تعامل ادامه •
 ۴ تا ۱ مسكوني منازل( تهران در متداول ساختمانهاي نسبي اي لرزه بهسازي پروژه نمودن عملياتي
.اول قدم در )طبقه

 بصورت همكار شركتهاي شاخص طرحهاي ارائه با سازي مقاوم تجربيات تبادل كارگاه برگزاري •
 .شرايط حسب بر ماهانه دو يا و ماهيانه

 بهسازي فرهنگ اشاعه راستاي در شده ريزي برنامه و هدفمند ساليانه يا ماهه ۶ همايش برگزاري •
 ساختمان، تخصصي هاي زمينه در ذيربط سازمانهاي همكاري با يا و مستقل بصورت نسبي اي لرزه

  اي سازه غير اجزاي و حياتي شريانهاي مسكن،
عضو شرکتهای اعضای سازي ظرفيت براي اي لرزه بهسازي و تخصصي آموزشي هاي برنامه تدارك •
 نمودن فراگير جهت ايران مشاور مهندسان جامعه كل به سازه شوراي سازي مقاوم كميته بسط •

)... و گاز و نفت صنعت برق، صنعت مخابرات، صنايع، ها، پل(   حياتي شريانهاي در سازي مقاوم
 بهسازي موضوع تبيين براي ايران زلزله مهندسي انجمن جمله از تخصصي هاي انجمن با همكاري •

  كشور آموزشي و علمي محافل در نسبي اي لرزه
 خطر كاهش جهت بتوان ايران زلزله مهندسی انجمن با وهمكاري تالش ادامه با است اميد پايان در

  .برداشت  مؤثري قدمهاي كشور، در زلزله از ناشي پذيري



با تشكر از حسن توجه شما


