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  نام مجري  نام طرح
  نام طرف قراردادوضعيت طرح

  دارموارد ستاره(
  )غير دولتي هستند 

تاريخ عقد
  قرارداد

تاريخ پايان
خاتمه  جاري  قرارداد

 يافته

      دكتر حمزه لو نگاري سد آزادبرداري از شبكه لرزههطراحي، اجرا و بهر  1
شركت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران
13/8/87 31/4/89  

شده دراي ثبتآوري، پردازش و تفسير اطالعات لرزهجمع  2
 نگاري سد و نيروگاه مسجدسليمانايستگاه شبكه لرزه

     دكتر تاتار
شركت سهامي آب و برق 

 خوزستان
12/11/8711/11/88 

   دكتر قايمقاميان تعيين روابط شكنندگي ساختماني و مرگ و مير شهر تهران  3

گيري و مديريت سازمان پيش
  بحران شهر تهران

1/3/88  30/7/89  

ايجاد بانك اطالعاتي ساختماني و جمعيتي به روز و دقيق در  4
   1/3/88  29/12/88 دكتر قايمقاميان  براي گستري شهر تهران GISمحيط 

    13/12/8713/6/89 قايمقاميان  دكتر  استخراج ضرايب بزرگنمايي ساختگاه شهر تهران  5

 بندي خطر زلزله و مخاطرات ژئوتكنيكمطالعه ريزپهنه  6
 اي شهر بوشهرلرزه 

     دكتر داودي
ريزي سازمان مديريت و برنامه

 شهر بوشهر
1/4/85  31/3/87  

  23/6/87 19/9/85 شركت نفت ايران    دكتر سحابي ر شمال فرو بار دزفولمطالعه زون گسلي باال رود د  7

نگاري سد و نيروگاههاي شبكه لرزهبرداشت و پردازش داده  8
 29/12/88  1/1/88شركت توسعه منابع آب و نيرو     دكتر تاتار  گتوند عليا

    اسشندكتر حق  هاي راهسازيدستورالعمل انجام مطالعات ژئوفيزيك پروژه  9
پژوهشكده حمل و نقل وزرات 

  17/2/90 17/8/88  راه و ترابري

  9/5/89  9/9/88  هاي نفتي ايرانشركت پايانه    دكتر زارع نفتي شمال پايانه سونامي و لرزهزمين خطر بنديپهنه مطالعات 10
گاهي آمايش و مجتمع دانش     دكتر انصاري  اي حاصله در ايرانبندي خطر انفجار  و خطر لرزهپهنه 11

پدافند غيرعامل دانشگاه 
  صنعتي مالك اشتر

5/2/88  5/5/89  

     5/2/88  5/5/89  دكتر زارع  محاسبه رابطه كاهندگي براي انفجارات در ايران 12

   دكتر سروقدمقدم  تهيه جزئيات فني بهسازي تدريجي مدارس مصالح بنايي 13
سازمان نوسازي، توسعه و 

 15/12/88 15/6/88  تجهيز مدارس

  4/5/89  4/5/89 شركت مهندسي و توسعه گاز    دكترواثقي  بهينه سازي طراحي و ساخت بلوك هاي مهار 14

هاي نوين در فرايند بهسازي و نوفه سنجي بكارگيري فناوري 15
  دكتربهار  مقاوم سازي ابنيه فني حمل


  24/6/90 24/3/89 پژوهشكده حمل و نقل وزارت  

 17/10/89 17/7/89  آستان قدس رضوي    زادهدكتر حسين  رضا نقاره خانه امام  16
      89  89   فردكتر ضيائي  پروژه هاي آزمايشگاهي پژوهشكده سازه 17
  25/3/89 25/6/89 *شركت مهندسي صحرا كاوه    شناسدكتر حق  بندي شهر اروميهمطالعه ميكرو ترمو پروژه ريزپهنه 18
     1/9/89  30/10/89   دكتر داودي  ده ژئوتكنيكپروژه هاي آزمايشگاهي پژوهشك 19

اي ثبت شده درفناوري پردازش و تفسير اطالعات لرزه 20
     دكتر تاتار  نگاري سد و نيروگاه گتوندايستگاه شكبه لرزه

شركت منابع آب و نيروي ايران
29/1/88 29/1/89  

     1/10/89 1/4/91  ر حمزه لودكت  آوري، پردازش و تفسير اطالعات لرزه سد مخزني ژاوهجمع 21

اي ثبت شده در آوري، پردازش و تفسير اطالعات لرزهجمع 22
  12/11/8912/5/90  سازمان آب و برق خوزستان     دكتر تاتار  نگاري سد و نيروگاه مسجدسليمانايستگاه شبكه لرزه

اتوبان  25مطالعه ژئوفيزيك زمين كارفرما واقع در كيلومتر  23
     دكتر حمزه لو  اوري پرديسيي، پارك فنّشهيد بابا

آوري شركت كارآفريني فن
  31/3/89 31/3/89  *ايران

  30/9/89  1/8/89  *شركت سيمان نيزار قم     دكتر جوان  گيري دامنه امواجاندازه 24

هاي آموزشي اقدامات مناسب پناهگيري در هنگام زلزله دوره 25
 10/11/88 10/9/88  *بيمارستان مهر تهران    دكتر مهدويفر  ايازهمقاوم سازي غيرس برايهاي كلي و توصيه

 


