
   1387ارتباط با صنعت پژوهشگاه در سال  هايپروژه: 8 جدول

  نام مجري  نام طرحرديف
وضعيت طرح

  نام طرف قرارداد
وابستگي طرف

  قرارداد 
غيردولتي/دولتي

تاريخ عقد 
  قرارداد

تاريخ پايان 
خاتمهجاري  قرارداد

 يافته

تعيين حـريم گسـلها در ناحيـه تالقـي بـا        1
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت      دكتر زارع  خطوط لوله در گستره شهر تهران

  23/11/87  23/7/87 دولتي  ايران

2  
بنـدي خطـر   خيـزي و پهنـه  مطالعات لرزه

ــابي  زمــين ــره خــارك و ارزي ــرزه در جزي ل
 هاروش

  1/7/88  1/7/87 دولتي ايرانهاي نفتي شركت پايانه      دكتر زارع

انجام آزمايشهاي متفرقه توسط آزمايشگاه   3
 سازه

دكتر 
      _  1/8/87  30/10/87 سروقدمقدم

4  
انجام بازديدهاي مرتب ماهانه، برداشـت و  

هاي شبكه لرزه نگاري و سـد  پردازش داده
 و نيروگاه گتوند

شركت توسعه منابع آب و نيروي       دكتر تاتار
 ايران

  10/1/88  10/1/87  دولتي

طراحــي ، اجــرا و بهــره بــرداري از شــبكه   5
 نگاري سد آزادلرزه

شركت توسعه منابع آب و نيروي     دكتر حمزه لو
 ايران

  31/4/89  13/8/87  دولتي

هـاي  راهنماي طراحـي و اجـراي سيسـتم     6
 ايجداساز لرزه

ريزي و نظارت معاونت برنامه   دكتر كالنتري
 جمهوريراهبردي رياست 

  13/12/87  13/3/87 دولتي

ارزيـــابي وضـــعيت موجـــود و ضـــوابط و   7
 معيارهاي فني بخش عمران

ريزي و نظارت معاونت برنامه   دكتر كالنتري
 راهبردي رياست جمهوري

  13/12/87  13/3/87 دولتي

  اي در منطقه ثبت رويدادهاي لرزه  8
 بندر انزلي

  5/2/88  5/12/87 دولتي دانشگاه مالك اشتر    دكتر جوان

9  
اطالعــاتجمـع آوري، پــردازش و تفسـير

شده در ايسـتگاه شـبكه لـرزه    اي ثبتلرزه
 نگاري سد و نيروگاه مسجد سليمان

  11/11/88  12/11/87  دولتيشركت سهامي آب و برق خوزستان     دكتر تاتار

پهنه بندي پتانسـيل روانگرايـي   تهيه نقشه  10
 در سواحل جنوبي كشور

  دكتر 
  13/9/88  13/3/87 دولتيپژوهشكده حمل و نقل وزارت راه     شناسحق

هاي انجام شده توسط آزمايشـگاه  آزمايش  11
 پژوهشكده ژئوتكنيك

    -   15/10/87  15/12/87 دكتر شفيعي

12  
نمــايي ســاختگاه و تعيــين ضــرايب بــزرگ

استخراج توابع شكنندگي و روابـط بـرآورد   
 شهر تهرانتلفات انساني در اثر زلزله در 

دكتر 
گيري و مديريت سازمان پيش     قائمقاميان

 بحران شهر تهران
  17/4/89  18/12/87 دولتي

اي هفت باب مدرسـه  مطالعه بهسازي لرزه  13
 واقع در منطقه يك شهر تهران

دكتر 
سازمان نوسازي توسعه و تجهيز     سروقدمقدم

 مدارس
  26/3/87  19/9/84 دولتي

ي مديريت بحران در سطح محلـي و  ارزياب  14
 ارائه راهكارهاي اجرايي

  دكتر 
كامبد اميني 

  حسيني
   16/10/87  17/1/87 دولتي وزارت كشور  

بندي خطر زلزله و مخاطرات مطالعه پهنه  15
 اي جزيره قشمژئوتكنيك لرزه

  دكتر 
  3/6/87  14/6/85  منطقه آزاد قشم     شناسحق

خطر زلزله و مطالعه ريز پهنه بندي   16
 اي شهر بوشهرمخاطرات ژئوتكنيك لرزه

ريزي شهرسازمان مديريت و برنامه    دكتر داودي
 بوشهر

  31/3/87  1/4/85 دولتي

مطالعه زون گسلي باال رود در شمال فرو بار   17
 دزفول

  23/6/87  19/9/85  شركت نفت ايران   دكتر سحابي

مدرسه اي سيزده باب مطالعات بهسازي لرزه  18
 در منطقه يك شهر تهران

فربهنام دكتر
   دكتر
مقدمسروقد

  
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز 

 مدارس
  87  28/1/87 دولتي



19  
نگاري در بام هاي لرزهاستقرار دستگاه

ساختمان دوم شركت خطوط لوله و 
 مخابرات نفت ايران

  دكتر 
  آبادي محمود

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت
 ايران

  87  14/9/86 دولتي

20  
، برآورد خطر و زمين ساختمطالعات لرزه

 3اي در ساختگاه سايت ژئوتكنيك لرزه
 پارس جنوبي

  87  1/6/84 دولتيمنطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس  دكتر جعفري

  87  86   مهندسين مشاور ساحل  دكتر شفيعي نگانك LNG  سايت آزمايشگاهي مطالعات  21

22  
- برداري و پردازش دادهطراحي شبكه، بهره

نگاري سد و نيروگاه مسجد هاي شبكه لرزه
 سليمان

  87  23/8/83 دولتي شركت توسعه منابع آب و نيرو    دكتر تاتار

- برداري و پردازش دادهطراحي شبكه، بهره  23

 نگاري سد و نيروگاه گتوندهاي شبكه لرزه
  87  8/9/83 دولتي و نيروشركت توسعه منابع آب     دكتر تاتار

 مقاوم سازي اماكن نيروهاي مسلح  24

دكتر بهرخ 
حسيني 
  هاشمي

  
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 

 مسلح
  31/6/87  2/5/82 دولتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 




