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دیدار هیات ده نفره افغانی از پژوهشگاه
گروهی ده نفره از متخصصان و دس��ت ان��درکاران امر مدیریت بحران 
افغانستان، روز سه شنبه، سی ام مهرماه سال جاری، از بخش های پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندس��ی زلزله بازدید کردند. هدف از این دیدار 
آش��نایی کارشناس��ان افغانی با توانمندی های علمی،پژوهش��ی، امکانات و 
تجهیزات جمهوری اسالمی ایران بویژه دستاوردهای پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در زمینه های مرتبط با امر زلزله، و نیز بررسی 

زمینه های مشترک تبادل تجارب و انتقال علمی بین دو کشورعنوان شد.

بازدید نخست وزیر مالزی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از غرفه پژوهشگاه

لزوم تدوین و اجرای طرح های 
جامع کاهش خطرپذیری 
لرزه ای و مدیریت بحران 

در کشور
کامبد امینی حسینی*

اغلب ش��هرها و روس��تاهای ایران در 
معرض مخاطرات طبیع��ی نظیر زلزله قرار 
دارند. معموال به واسطه وقوع زمین لرزه های 
متوس��ط تا بزرگ، هر س��اله خس��ارات و 
تلفات قابل توجهی به نقاط مختلف کشور 

وارد می گردد. 
رش��د ناهماهنگ و غیراصولی ش��هرها 
بخص��وص در چند دهه اخیر، س��اخت و 
س��از در حریم گس��ل ها و مناطق مس��تعد 
ناپایداری ه��ای زمین ش��ناختی، طراحی و 
اج��رای س��اختمان ها و تاسیس��ات حیاتی 
نامتناس��ب ب��ا لرزه خی��زی، نب��ود برنامه و 
توانمندی های عملیاتی الزم برای مدیریت 
بحران در مرحله پاس��خ و مقابله با تبعات 
وقوع زلزله، وجود بافت های آسیب پذیر و 
فرس��وده متعدد و پراکنده در سطح شهرها، 
و بسیاری موارد دیگر همگی نشان می دهند 
که در صورت وقوع زلزله ای ش��دید در هر 
ی��ک از ش��هرها و مراکز جمعیتی کش��ور، 
خس��ارات جبران ناپذیری به ش��هرها و در 
نگاهی جامع نگر به کل کشور وارد خواهد 
گردی��د که نمون��ه هایی از ای��ن اثرات در 
زلزله ه��ای ب��م )1382( و منجیل )1369( 

مشاهده شد.
ادامه در صفحه 4

برگزاری 
بزرگداشت 

هفته پژوهش
ادامه در صفحه های 5 و 6

نمایش دستاوردها و توانمندی های پژوهشگاه
در نمایشگاه دستاوردهای30 ساله وزارت علوم

نمایش��گاه جامع دس��تاوردهای30 س��اله 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، از اول تا 
پنجم دی ماه سال جاری و با شعار "شکوفایی 
علمی، اقت��دار ملی" در مص��ای بزرگ امام 

خمینی)ره( برگزار شد.
تبیین دستاوردهای وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری در راس��تای دستیابی به افق های روشن تر 

علمی، پژوهشی و فناوری در چشم انداز 20 ساله 
کشور؛ ماموریت این نمایشگاه عنوان شده و ارایه 
دس��تاوردهای جامع وزارت علوم در حوزه های 
آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، علمی، 
فناوری و کارآفرینی نظام جمهوری اس��المی در 
س��ه دهه انق��الب، معرفی ایران علمی به س��ایر 
کشورها با نمایش قابلیت ها، امکانات، ویژگی ها 

و ظرفیت های دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و 
فناوری کش��ور، زمینه سازی برای انتقال تجارب 
دانش��گاه ها و توس��عه همکاری مش��ترک، ارایه 
توانمندی های وزارت علوم برای پاس��خگویی به 
نیازهای بخش های مختلف سیاس��ی، اقتصادی و 
فرهنگی کشور از جمله اهداف آن عنوان گردید.
صفحه 2

کتاب گزارش عملکرد پژوهشگاه 
منتشر شد

برای نخس��تین بار کتاب "گزارش عملکرد پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله" در س��ال 1386 در 121 صفحه مشتمل بر س��ه بخش و چهار فصل 

منتشر شد.
در این کتاب که بخش اول آن ش��امل کلیات و آش��نایی با پژوهش��گاه است؛ پیشینه، 
اهداف، وظایف، س��اختار سازمانی، ارکان و روزشمار وقایع مهم مورد بررسی قرار گرفته 
اس��ت. بخش دوم کتاب به گزارش عملکرد پژوهش��گاه در سال 86 اختصاص دارد و در 

سه فصل عملکرد حوزه ریاست، معاونت ها 
و پژوهش��کده ها مورد بررسی قرار گرفته تا 
چارچوب مناسبی برای تحلیل فراهم آورد. 
س��رانجام در بخ��ش س��وم که ش��امل 
ج��داول  دس��تور العمل ها،  و  آیین نامه ه��ا 
مربوط به فعالیت بخش ها و پژوهش��کده ها 
)پایان نامه ه��ا، پروژه ه��ا و مق��االت و...( و 
گزارش تصویری اس��ت جل��وه ای دیگر از 
سایر فعالیت های پژوهشگاه ارایه می شود. 

دکتر عباسعلی تسنیمی رییس پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله 
در پی��ش گفت��ار ای��ن کت��اب با بی��ان این 
مطل��ب که این "گزارش برای نخس��تین بار 
ادامه در صفحه 3

نشست هم اندیشی 
شناسایی اولویت های پژوهشی

مهندسی زلزله 
شریان های حیاتی 

رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله گفت: در زمینه تدوین و 
اس��تفاده از آیین نامه ها، دستورالعمل ها و 

استانداردها در ابتدای راه هستیم.
دکتر عباس��علی تس��نیمی در نشس��ت 
تخصصی هم اندیشی شناسایی اولویت های 
پژوهشی مهندسی زلزله شریان های حیاتی 
که ش��انزدهم بهمن ماه س��ال ج��اری در 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله برگزار ش��د، افزود: آیین نامه نویس��ی 
امری خلق الساعه نیست و تهیه و تنظیم آن 
باید با توجه به نیازها و امکانات موجود و 
با اطالع و اقتباس از آیین نامه های مدون در 

جهان صورت گیرد.
وی مهمترین نکته در تدوین این ضوابط 
را توج��ه به نیازه��ا و ظرفیت های موجود 
کش��ور عنوان و خاطرنشان کرد: تشخیص 
و تمی��ز نیازهای واقعی، توس��عه و تقویت 
آموزش، بهره گیری از نتایج و دستاوردهای 
پژوهشی و تکیه بر پشتوانه های تحقیقاتی در 
اتخاذ تصمیمات ملی و کشوری، رفع موانع 
مدیریت��ی و اجرای��ی و تخصیص و توزیع 
عادالن��ه و منطقی بودجه به امر پژوهش، از 
الزامات اجتناب ناپذیر در این زمینه می باشد.
در این نشست که با حضور نمایندگان 
معاون��ت برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات راه آهن، 
دفتر تحقیقات آب های استان تهران، شرکت 
ملی گاز ای��ران، پژوهش��گاه وزارت نیرو، 
پژوهش��کده حمل و نقل و مرکز تحقیقات 
مس��کن برگزار شد شرکت کنندگان ضمن 
بررسی نقش زیربنایی ش��ریان های حیاتی 
مانن��د س��امانه های تامی��ن ان��رژی، آب و 
دفع فاضالب، ترابری و اطالع رس��انی در 
توسعه پایدار کشور، بر لزوم مقاوم سازی و 

بهسازی آنها در برابر زلزله تاکیدکردند.
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■ حضور فعال پژوهشگاه
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله در نمایشگاه جامع دستاوردهای 30 ساله 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فن��اوری، حضور 
فعال داش��ت. مدیر امور پژوهش��ی و نماینده 
پژوهش��گاه در س��تاد برگزاری این نمایشگاه 
گفت: پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناس��ی و 
مهندس��ی زلزله با حضور در این نمایشگاه به 
معرفی دستاوردها و سیر توسعه 19 ساله خود 

از ابتدای تاسیس تاکنون پرداخت.
دکتر ابراهیم حق شناس ضمن اعالم مطلب 
فوق افزود: پوسترهای  مربوط به سیر تحوالت 
19 ساله پژوهشگاه و دستاوردهای حاصله در 
مقاطع زمانی مختلف، معرفی شبکه لرزه نگاری 
باند پهن کشور، کارکرد و نقش آن در مطالعات 
خطر زلزله در کشور و منطقه و نمایش برخط 
)online( چگونگی کارکرد آن، نمایش فیلم، 
پویانمای��ی و پوس��تر مربوط ب��ه فعالیت های 
علمی و بعضی از پروژه های پژوهشی شاخص 
انجام شده و در دست انجام؛ همچنین نمایش 
تعدادی از قطعات سازه ای طراحی شده جهت 
س��اخت و س��از ایمن در برابر زلزله و وسایل 
آزمایشگاهی س��اخته شده در داخل مورد نیاز 
در آزمایش های س��ازه ای و ژئوتکنیکی از اهم 
مستندات و آثاری است که پژوهشگاه در این 

نمایشگاه ارایه نمود.
وی با مثبت و س��ازنده خوان��دن برگزاری 
این نمایشگاه؛ نمایش نقش��ه های تهیه شده در 
شاخه های مختلف پژوهش��گاه در مقیاس های 
کش��وری، ناحیه ای و محلی با هدف کاربرد در 
ش��ناخت خطر لرزه ای و کارب��رد در طرح های 
توس��عه؛ نمونه هایی از گزارش های پروژه های 
پژوهشی و پایان نامه های شاخص کارشناسی ارشد 
و دکتری و معرفی فعالیت های ترویجی و آموزش 

 دهمین مانور سراس��ری زلزل��ه و ایمنی 
امس��ال در روز نهم آذرماه 1387، با حضور 
وزرای علوم، تحقیق��ات و فناوری، آموزش 
و پرورش، کشور و بیش از 14 میلیون دانش 
آموز در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد.

این مانور در حالی برگزار ش��د که ش��عار آن 
" آمادگ��ی، آرام��ش، پناهگی��ری، خودامدادی و 
دگرام��دادی" بود؛ و هدف از آن افزایش س��طح 
آگاه��ی دانش آم��وزان در م��ورد زلزل��ه؛ ایجاد 
آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و س��ریع 
در برابر زلزله؛ ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی؛ 
برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به 
پدیده های طبیعی؛ کاهش تلفات و خسارات ناشی 
از زلزله؛ آش��نایی با ح��وادث طبیعی و چگونگی 
مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی عنوان شد.

این مانور که همه س��اله به همت پژوهشگاه 
بین الملل��ی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله و با 
همکاری ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه وزارت 
کش��ور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا 
و س��یما و جمعیت هالل احمر برگزار می ش��ود؛ 
امسال در مدرسه راهنمایی دخترانه حضرت زینب 
کبری به اجرا درآمد.رییس پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله در حاشیه برگزاری 
دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی اظهار داشت: 
آمادگی دانش آموزان جهت برخورد با سوانح طبیعی 

از جمله زلزله امری مهم و ضروری است.
دکتر عباسعلی تسنیمی در گفتگو با رسانه ها 
ضمن بیان اینکه این مانور در سال 1375 تا 1377 
تنها در س��طح تهران برگزار می شد و سراسری 
نبود، خاطرنشان کرد: این مانور از سال 78 تا 81 
در سه دوره برای مقاطع تحصیلی خاص برگزار 
می ش��ود و در سال 82 س��ه وزیر وقت کشور، 
علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و 
رییس هالل احمر تفاهم نامه ای را برای برگزار 
کردن این مانور به صورت سراسری امضا کردند 
و ای��ن حرکت جمهوری اس��المی ایران در بین 
کش��ورهای جهان به عنوان اولین کش��ور اقدام 

کننده در این زمینه مطرح است.
وی درباره زمان برگ��زاری این مانور گفت: 
این مانور قرار بود روز هشتم آذرماه برگزار شود 
اما امسال به دلیل مصادف شدن این تاریخ با روز 
جمع��ه و تعطیلی م��دارس روی پالکاردها عدد 
1+8 منظور شده تا بدین طریق هم عدد 8 حفظ 

شود و هم عدد 9 نوشته نشود.
  دکترتس��نیمی همچنین در خصوص اهداف 
این مانور به موضوع آمادگی از جنبه های مختلف 
اش��اره کرد و افزود: با توجه به اینک��ه اداره آینده 
کش��ور به دست همین دانش آموزانی است که در 
حال تحصیل هستند، بهتر است نسبت به روش های 
برخورد با مسایل طبیعی آمادگی الزم را پیدا کنند.

اولین همای��ش پیش یابی زلزله، هش��تم 
آبان ماه س��ال جاری، به همت پژوهش��گاه 
بین المللی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله 

برگزار شد.
آش��نایی متخصصان با ت��ازه ترین اطالعات 
علم��ی و فنی در زمینه مطالعه پیش نش��انگرها، 
پیش یابی زلزله و ارایه نتایج کارهای پژوهش��ی 
در سطح کشور؛ و نیز ارایه برنامه های مرکز ملی 
پیش بینی زلزله پژوهش��گاه و سایر موسسات و 

گروه های فعال از جمله اهداف این همایش بود.
امکان س��نجی پی��ش بینی زلزل��ه، معرفی 
پیش نشانگرهای مکانی و زمانی زلزله، معرفی 
مطالعات موردی انجام شده در زمینه شناخت، 
رصد و بررس��ی پی��ش نش��انگرهای زلزله از 

محورهای این همایش عنوان گردیده است.
اعضای کمیته علمی این همایش متش��کل 
از اساتید پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندس��ی زلزله، دانش��گاه تهران، دانش��گاه 

صنعتی خواجه نصیر الدین طوس��ی، دانشگاه 
مالک اشتر، دانش��گاه پیام نور تهران، دانشگاه 
یزد، دانش��گاه تحصیالت تکمیل��ی علوم پایه 
زنجان، س��ازمان انرژی اتمی، سازمان فضایی 
کش��ور، س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات 
معدنی، موسس��ه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و 

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بودند.
در این همایش، 22مقاله به صورت سخنرانی 

و 12 مقاله به صورت پوستر ارایه شد.

همگانی انجام ش��ده در راستای فرهنگ سازی 
برای ایمنی در برابر زلزله و نیز نش��ریات منتشر 
ش��ده توسط پژوهشگاه را از جمله دیگر آثاری 

دانست که در نمایشگاه عرضه شد.

■ بازدید جمعی از مقامات و مسووالن 
کشور از غرفه پژوهشگاه 

جمعی از مقامات کشور از غرفه پژوهشگاه 
در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، و سیستم مونیتورینگ سیار 

شبکه لرزه نگاری بازدید نمودند.
دکتر " محمد مهدی زاهدی"، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، دکتر " منصور کبکانیان"، 
معاون پژوهش��ی، دکتر " حمیدرضا رازقی"، 
معاون طرح و توس��عه و دکتر" لطفی"، معاون 
آموزش��ی، دکتر" رهبر"، رییس دانشگاه تهران 
و دکتر "غفوری فرد"، نماینده مجلس شورای 

اسالمی از جمله مقاماتی بودند که از این غرفه 
دیدن کردند.  

■ بازدید نخست وزیر مالزی از غرفه 
پژوهشگاه 

عبداهلل احمد بداوی"، نخست وزیر مالزی 
از غرف��ه پژوهش��گاه در نمایش��گاه، بازدی��د 
کردند. نخس��ت وزیر مالزی، ضم��ن بازدید 
از بخش ه��ای مختل��ف این غرفه و سیس��تم 
مونیتورین��گ س��یار ش��بکه لرزه ن��گاری، از 
نزدیک در جریان توانمندی ها و دستاوردهای 

پژوهشگاه قرار گرفت. 
نخست وزیر مالزی در بازدید از نمایشگاه 
جامع دس��تاوردهای 30 س��اله وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری گف��ت: س��طح باالی 
خالقی��ت در می��ان دانش��جویان ایرانی من را 
بس��یار متعجب و خوشحال کرد. احمد بداوی 
با بیان این مطلب افزود: به مردم ایران به خاطر 
این سطح دانش و تکنولوژی تبریک می گویم. 

ایران در سطح باالیی از تکنولوژی قرار دارد.

■ شرکت در نهمین نمایشگاه جامع 
علم و فناوری

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله در نهمین نمایشگاه جامع علم و فناوری 
که از 23 آذرماه س��ال جاری به مدت پنج روز 
در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

برگزار شد، نیز حضوری پررنگ داشت.
هدف ازاین نمایشگاه که به همت وزارت 
علوم، تحقیق��ات و فناوری و همزمان با هفته 
پژوه��ش برپا گردی��د؛ عرضه دس��تاوردهای 
پژوهشی و فناوری و تجهیزات آزمایشگاهی 
دانشگاه ها و پژوهش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی 

کشور اعالم شد.

نمایش دستاوردها، توانمندی ها و سیر تحوالت 19 ساله پژوهشگاه
در نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی 
برگزار شد:

آمادگی، آرامش، 
پناهگیری، خودامدادی 

و دگرامدادی
■ اشاره

نمایشگاه جامع دستاوردهای30 ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از اول تا پنجم دی ماه سال جاری 
و با شعار " شکوفایی علمی، اقتدار ملی" در مصای بزرگ امام خمینی )ره( برگزار شد.

تبیین دس��تاوردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راس��تای دس��تیابی به افق های روشن تر علمی، 
پژوهش��ی و فناوری در چش��م انداز 20 ساله کشور؛ ماموریت این نمایشگاه عنوان شده و ارایه دستاوردهای 
جامع وزارت علوم در حوزه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی، علمی، فناوری و کارآفرینی نظام 
جمهوری اس��امی در س��ه دهه انقاب، معرفی ایران علمی به سایر کش��ورها با نمایش قابلیت ها، امکانات، 
ویژگی ها و ظرفیت های دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و فناوری کش��ور، زمینه س��ازی برای انتقال تجارب 
دانشگاه ها و توسعه همکاری مشترک، ارایه توانمندی های وزارت علوم برای پاسخگویی به نیازهای بخش های 

مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله اهداف آن اعام گردید.

اولین همایش پیش یابی زلزله برگزار شد
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ویژه زلزله

بیست و دومین ایستگاه لرزه 
نگاری باند پهن پژوهشگاه 

به بهره برداری رسید
 بیس��ت و دومین ایستگاه لرزه نگاری 
باند پهن پژوهش��گاه، روز س��ه ش��نبه 15 
بهم��ن م��اه 1387 در اس��تان س��منان به 

بهره  برداری رسید.
ای��ن ایس��تگاه ک��ه در فاصله بیس��ت 
کیلومت��ری بخ��ش بیارجمن��د از تواب��ع 
شهرستان ش��اهرود واقع ش��ده، به همت 
و  زلزله   شناس��ی  بین   الملل��ی  پژوهش��گاه 
مهندس��ی زلزله و با همکاری اس��تانداری 
اس��تان س��منان، فرمان��داری ش��اهرود و 
دانشگاه صنعتی شاهرود طراحی، ساخت 

و تجهیز شد.

ایجاد فضای مشارکتی مفرح  
توام با همدلی و همبستگی 

در پژوهشگاه یک ضرورت است
دکتر تسنیمی در نشست اعضای هیات 
رییسه با کارکنان پژوهشگاه، ایجاد فضای 
مشارکتی مفرح توام با همدلی و همبستگی 
در پژوهش��گاه را امری ضروری دانسته و 
گفت: ایجاد احس��اس خشنودی همراه با 
طیب خاطر و آرامش در پژوهشگاه امری 
یک طرفه نیست و تمام اعضای پژوهشگاه 

در ایجاد چنین فضایی مسوول هستند.
رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندسی زلزله که روز یکشنبه اول دی ماه 
سال جاری در این نشست سخن می گفت، 
افزود: مدیران در این راستا بیش از دیگران 
مس��وولند، زیرا کسانی که مس��وولیت به 
عه��ده می گیرند باید بیش��تر خدمت ارایه 

دهند و کمتر متوقع باشند.  
در ادامه این نشس��ت، دکتر تسنیمی به 
س��واالت و درخواست های کارکنان پاسخ 
و پیشنهادات آنان را مورد بررسی قرارداد 
داد. همچنی��ن ریی��س پژوهش��گاه برخی 
پیشنهادها و درخواست ها را جهت بررسی 

و اقدام به بخش های ذیربط ارجاع داد. 

کارگاه چگونه و کجا 
پناه بگیریم؟

دو کارگاه تخصص��ی "پناهگی��ری در 
مدارس و مناطق مس��کونی" و "پناهگیری 
در بیمارستان ها و س��ایر اماکن" با حضور 
کارشناس��ان و متخصص��ان پژوهش��گاه و 
شرکت کنندگان سایر نهادها برگزار گردید.
طی برگزاری کارگاه های مذکور در سه 
س��اعت متوالی و به طور موازی، هر یک 
به بحث و بررس��ی نق��اط ضعف و قوت، 
و تصحیح شیوه های رایج فعلی پناهگیری 
و نی��ز به ارایه پیش��نهاد ش��یوه های نوین 

پرداختند. 
پس از برگزاری کارگاه های تخصصی، 
جلسه ای به منظور جمع بندی و ارایه نتایج 

حاصل از این دو کارگاه نیز برپا شد.

دیدار رییس موسسه عالی 
مطالعات و تحقیقات زلزله 
دانشگاه دمشق از پژوهشگاه

پرفسور " محمد انور محفوظ"، رییس 
موسسه عالی مطالعات و تحقیقات زلزله 
دانشگاه دمش��ق، با رییس و هیات رییسه 
پژوهش��گاه بین الملل��ی زلزله شناس��ی و 

مهندسی زلزله دیدار کرد.
راس��تای  در  ک��ه  دی��دار  ای��ن  در 
همکاری های علمی و پژوهش��ی میان دو 
کش��ور و گفتگوهای دوجانبه در نشست 
کمیت��ه مش��ترک پژوهش ه��ای علمی و 
فناوری س��وریه و ایران ) 5 بهمن 1387( 
انجام ش��د؛ دکتر " عباس��علی تسنیمی"، 
ضمن اع��الم آمادگی برای انتقال تجارب 
و دانش متخصصان و محققان پژوهشگاه 
به س��وریه، به معرفی و تشریح فعالیت ها 
و توانمندی های علمی، فنی، تحقیقاتی و 

مطالعاتی آن پرداختند.
بین الملل��ی  پژوهش��گاه  ریی��س 
زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله در این 
دیدار با طرح آمادگی پژوهش��گاه برای 
تبادل دانشجو بین دو کشور و برگزاری 
دوره های تخصصی کوتاه مدت توس��ط 
اس��اتید ایرانی در س��وریه و نیز تدوین 
طرح آیین نامه ساخت و ساز مقاوم سازی 
در برابر زلزله و تهیه نقشه گسل های این 

کشور را مطرح کردند. 
در پایان، رییس موسسه عالی مطالعات 
و تحقیق��ات زلزله دانش��گاه دمش��ق، از 
بین المللی  پژوهشگاه  مختلف  بخش های 
زلزله شناسی و مهندس��ی زلزله بازدید به 

عمل آورد.

کتاب گزارش عملکرد پژوهشگاه 
منتشر شد

ادامه از صفحه اول
تصویر کلی از فعالیت های پژوهش��گاه را 
در قال��ب تالش های علم��ی- تحقیقاتی 
ارای��ه می کند" گفت: مطال��ب مندرج در 
این گزارش ش��امل عملکرد، دستاوردها 
و زمینه ه��ای ارزیابی آنها ب��رای اصالح 

روش ها در آینده می باشد. 
به بیان روش��ن تر، ای��ن گزارش با دو 
هدف کلی تهیه ش��ده اس��ت: هدف اول، 
بی��ان اقدام ه��ای م��ورد توج��ه محققان، 
متخصصان، دانشجویان و مدیران آموزش 
عالی و یا سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی 
اس��ت تا زمینه تعامل و همکاری بیشتری 
برای رش��د و ارتقاء جای��گاه پژوهش و 
مسایل تخصصی مرتبط به زلزله را فراهم 
آورد. ه��دف دوم، ارای��ه مطال��ب برای 
دریافت نظرات و  پیش��نهادهای سازنده 
منتقدان، به منظور بازنگری و اصالح الزم 
در فرآیند فعالیت های پژوهشگاه می باشد 
که امید اس��ت مورد توجه مخاطبان خود 

قرار گیرد.

اخبار اخبار

افتتاح رسمی بیست و یکمین 
ایستگاه لرزه نگاری باند پهن کشور

همزمان با سالگرد سی امین بهار شکوهمند 
انق��الب اس��المی، بیس��ت و یکمین ایس��تگاه 
لرزه نگاری باند پهن کش��ور در ورچه خمین، از 

توابع استان مرکزی رسمًا افتتاح شد.
افتتاح رسمی این ایستگاه ،که در 15 کیلومتری 
ش��هر خمی��ن واقع ش��ده، در بیس��ت و یکمین 
روز از بهم��ن ماه با حضور رییس پژوهش��کده 
زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله، معاونت عمرانی استان مرکزی، 
رییس س��ازمان مسکن و شهرس��ازی، مدیر کل 
دفتر بازسازی و حوادث غیر مترقبه استان مرکزی 

رسماً صورت گرفت. 
رییس پژوهشکده زلزله شناسی پژوهشگاه در 
حاشیه افتتاح این ایستگاه گفت: در این ایستگاه 
که کار مطالعاتی نوفه سنجی آن به منظور تعیین 
محل ایستگاه در نیمه دوم سال 1385 آغاز شده 
بود، پ��س از پ��ردازش اطالعات ل��رزه ای نوفه 
س��نجی و مطالعه وضعیت راه های دسترس��ی و 
امکان سنجی وضعیت اقلیمی و شرایط لرزه زمین 
ساختی منطقه، محل ایس��تگاه در 15 کیلومتری 

شمال غرب خمین در مجاورت روستای ورچه 
تعیین گردی��د که با مذاکراتی که با اس��تانداری 
استان مرکزی صورت گرفت اعتبارات الزم برای 
ساخت ایستگاه توس��ط معاونت فنی و عمرانی 

استانداری تامین گردید. 
دکتر غالم جوان دولوی��ی افزود: با در مدار 
قرار گرفتن ایس��تگاه ورچه- خمین در ش��بکه 
ملی لرزه نگاری باند پهن پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله پوش��ش خرد 
زمی��ن لرزه ها در بخش ای��ران مرکزی تکمیل و 
رویدادهای لرزه ای ثبت ش��ده در ایس��تگاه های 
ش��بکه مل��ی باند پهن پژوهش��گاه ب��ه صورت 
لحظ��ه ای و پیوس��ته از طریق ماه��واره به مرکز 

شبکه واقع در پژوهشگاه ارسال می شوند. 
دکت��ر جوان گفت: پس از دریافت اطالعات 
و داده ه��ای لرزه ای، پردازش به صورت ش��بانه 
روزی انجام و سپس نتایج موقعیت رویدادهای 
لرزه ای و بزرگی آنها از طریق پست الکترونیک، 
پیام��ک و وب س��ایت پژوهش��گاه در اختی��ار 

مسئولین استان و کشور قرار می گیرد.

و  زلزله  شناس��ی  بین  المللی  پژوهش��گاه 
مهندس��ی زلزله به یک دانشجوی فلسطینی، 

بورس کامل تحصیلی اختصاص داد.
این بورس کامل تحصیلی که به منظور 
ابراز همبس��تگی و حمایت از مردم مظلوم 
فلس��طین به یک دانش��جوی غ��زه ای در 
مقاط��ع کارشناسی ارش��د و دکتری اعطاء 
خواهد ش��د، ع��الوه بر تصوی��ب هیأت 

رییسه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله، مورد تایید مراجع ذیربط 

نیز قرار گرفت.
شایان ذکر اس��ت هیأت رییسه پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ضمن 
اع��الم همدردی با دانش��جویان غزه، جنایات 
ددمنش��انه رژیم صهیونیستی بر علیه این مردم 

مظلوم و بی دفاع را محکوم کرد.

اعطای بورس کامل تحصیلی 
به یک دانشجوی فلسطینی
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نشس��ت روسای پژوهش��گاه ها و مراکز 
پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
روز یکش��نبه،22 دی ماه س��ال ج��اری به 
میزبانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 

مهندسی زلزله برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه، تغیی��ر ش��رایط تحصیل 
تکمیل��ی  تحصی��الت  مقط��ع  دانش��جویان 
پژوهشگاه ها نسبت به دانشگاه ها و امکان جذب 
دانش��جویان در رشته های خاص، احکام برنامه 
پنجم توسعه و نقش پژوهشگاه ها در تحقق آن، 
کسری بودجه و اعتبارات سال آتی پژوهشگاه ها، 
فرم بودجه تفضیلی س��ال 88 پژوهشگاه ها، و 
لزوم حمایت وزارت علوم از مراکز پژوهشی و 
ایجاد شبکه یا اتحادیه موسسات پژوهشی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
دکت��ر عباس��علی تس��نیمی ب��ا اش��اره به 
هیات ممیزه مش��ترک پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله با پژوهشگاه 
هوافض��ا و مرک��ز مل��ی اقیان��وس شناس��ی، 
روند تغییر ش��رایط پذیرش دانش��جو مقاطع 
تحصیالت تکمیلی در پژوهش��گاه ها را عملی 
عنوان کرده و گفت: علی رغم مهیا بودن بستر 
این تغییر، جریان مذکور باید فراگیر و منطقی 
باشد؛ طوری که تفاوت زیادی با فرایند جذب 

دانشجو با سایر مراکز آموزشی نداشته باشد.
وی اف��زود: اصل در پذیرش دانش��جویان 
مقطع دکترا بای��د بر پایه پژوهش محور بودن 

دانشجو صورت گیرد.
در ادام��ه دکتر معماریانی، رییس موسس��ه 
پژوه��ش وبرنامه ریزی آم��وزش عالی، گفت: 
پژوهش��ی  دانش��جو در موسس��ات  ج��ذب 
ی��ک ض��رورت انکارناپذیر اس��ت؛ زیرا طبق 
اس��تانداردها 20 درصد ف��ارغ التحصیالن هر 
مقطع باید در مقطع بعدی ادامه تحصیل بدهند، 
که با توجه به حجم گس��ترده فارغ التحصیالن 
دوره کارشناس��ی در ای��ران ای��ن ظرفی��ت در 
دانش��گاه های کش��ور وجود ن��دارد، که باعث 
خروج دانش��جویان از کشور می شود، لذا یکی 
از بهترین راه های ظرفیت سازی برای دوره های 
تحصیالت تکمیلی، جذب دانشجویان توسط 

پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی است.
س��پس دکتر الریجانی، رییس پژوهشگاه 
دانش ه��ای بنیادی، با اش��اره ب��ه روند طاقت 
فرس��ای دریافت مجوز برگ��زاری دوره های 
جدی��د در پژوهش��گاه ها، آن را یکی از موانع 
موسس��ات  در  آموزش��ی  رش��دبرنامه ریزی 
پژوهشی دانست و افزود: این فرایند که تحت 
اختیار و کنترل کامل وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری است باید تعدیل و تسهیل شود.
دکتر الس��تی، سرپرس��ت مرکز تحقیقات 
و سیاس��ت علمی کش��ور، گف��ت: از آنجایی 
که اه��داف و مس��وولیت های پژوهش��گاه ها 
متمایز از دانش��گاه هاست لذا بار آموزشی در 
پژوهش��گاه ها باید کاهش یابد و بهتر اس��ت 
فرایند آموزش دانش��جویان مراکز پژوهشی از 
طریق تعامل با دانش��گاه ها یا پژوهشگاه های 
دیگ��ر ص��ورت گی��رد؛ بدی��ن ترتی��ب ک��ه 
کنسرس��یومی بین دانش��گاه ها و پژوهشگاه ها 

ایجاد ش��ود و این مراکز خدم��ات متقابل به 
یکدیگر ارایه دهند.

همچنین دکتر اکبری، رییس بنیاد دانشنامه 
بزرگ فارسی، با تاکید بر لزوم حفظ استقالل 
آموزش��ی پژوهش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی 
خاطرنشان کرد: تکیه آموزشی مراکز پژوهشی 
به دانشگاه ها، در فعالیت و استقالل این مراکز 
ش��بهه ایجاد خواهد کرد؛ ضمن اینکه ماهیت 
آموزش در پژوهش��گاه ها متف��اوت از اهداف 
آموزش در دانشگاه هاست، چرا که دوره های 
آموزش��ی در پژوهش��گاه ها کام��اًل ماموریت 
محور و در راس��تای اهداف ویژه و تخصصی 

پژوهشگاه هاست.
دکتر تسنیمی در همین راستا افزود: ماهیت 
فارغ التحصیالن پژوهشگاه ها باید متفاوت از 
ف��ارغ التحصیالن دانش��گاه ها باش��د، چرا که 
وظیفه پژوهش��گاه ها تربیت محقق است؛ لذا 
فرایند جذب دانش��جو در پژوهش��گاه ها باید 

با در نظ��ر گرفتن ضرورت تحقیق، ظرفیت و 
مسیر رشد باشد.

وی گف��ت: از آنجای��ی که تمام روس��ای 
پژوهش��گاه های حاض��ر در جلس��ه با جذب 
دانشجو مقاطع تحصیالت تکمیلی اتفاق نظر 
دارن��د، به نظر می رس��د کارگروهی با ترکیب 
اعضای پژوهش��گاه های داوطلب تش��کیل و 
پس از جمع بندی و اتفاق نظر در زمینه نحوه 
جذب و فرایند پذیرش دانشجو در این مراکز، 
پیشنهاد واحدی به وزارت علوم تقدیم شود.

در ادام��ه ای��ن جلس��ه اکثریت روس��ای 
پژوهش��گاه ها ضمن اشاره به کسری بودجه و 
انتقاد از عدم تعلق بودجه متمم به پژوهشگاه ها 
اذعان نمودند: حدود س��ه سال است که برای 
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها متمم بودجه در نظر 
می گیرند؛ اما نهایت��ًا از این متمم بودجه ای به 

پژوهشگاه ها تعلق نمی گیرد.
 دکتر تسنیمی با ارایه فرم پیشنهادی بودجه 
تفضیلی پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله، گفت: هزینه های پرس��نلی، 
پژوهش��ی و اداری و پش��تیبانی ب��ه ترتی��ب 
باالترین هزینه ها را در پژوهش��گاه ها به خود 

اختصاص می دهند.
با توجه به فرم مشابهی که توسط پژوهشگاه 
پلیمر و پتروشیمی ایران نیز تهیه شده بود، مقرر 
ش��د طی جلس��ه آتی با در نظر گرفتن نظرات 
س��ایر پژوهشگاه ها و با تلفیق این دو فرم، فرم 
واحدی تهیه و برای ارایه به وزارت علوم تهیه 
گردد؛ ضمن اینکه هر یک از پژوهشگاه ها و در 
صورت لزوم با ارایه ادله و مس��تندات کسری 

بودجه خود را عنوان کنند.
در زمینه تشکیل شبکه موسسات پژوهشی، 
مقرر شد پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی 
ایران، طرح این شبکه بین دانشگاهی و هزینه ها 
و نح��وه تخصی��ص آن بین پژوهش��گاه های 

مختلف را تهیه و ارایه نماید.  
در پایان این نشست، ضمن تاکید بر تداوم و 
استمرار این جلسات، مقرر شد گردهمایی آتی، 
ششم بهمن ماه سال جاری، در محل پژوهشگاه 

شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شود.

ادامه از صفحه اول
گرچه جلوگیری کامل از تلفات و خس��ارات 
ناش��ی از زلزله های ش��دید بس��یار دشوار است 
لیکن می توان با ش��ناخت وضعی��ت لرزه خیزی 
کشور و آسیب پذیری مستحدثات )ساختمان ها، 
ش��ریان های حیاتی و تأسیس��ات زیربنایی( و با 
اجرای برنامه های ایمن سازی و مقاوم سازی و نیز 
پیشبرد برنامه های مدیریت خطرپذیری و بحران 
تا حد مطلوبی اثرات زمین لرزه های آتی را کاهش 
داد. در این راستا تدوین و اجرای طرح های جامع 
مدیریت ریس��ک و بحران به عنوان یک راهکار 
اصول��ی در کاهش خطرپذیری و اثرات زلزله در 

دنیا پذیرفته شده است. 
در تهیه چنین طرح هایی الزم است کلیه مسایل 
مرتب��ط با خطر زلزله و آس��یب پذیری محیط های 
ش��هری در ابع��اد پیش��گیری، آمادگ��ی، مقابله و 
بازس��ازی مورد توجه قرار گیرد. بدین منظور در 
ابتدا الزم اس��ت با بررسی وضعیت لرزه خیزی و 
گسل های اصلی و فرعی درون و یا اطراف شهرها، 
پتانس��یل وقوع رویدادهای ل��رزه ای در هر منطقه 
تعیین ش��ود و با بررسی مخاطرات زمین شناختی 

و ژئوتکنیکی مرتبط با زلزله )نظیر اثرات ساختگاه، 
گسلش سطحی، زمین لغزش و روانگرایی( امکان 
وق��وع این پدیده ها در زمان وقوع زلزله نیز تعیین 
ش��وند. نتایج چنین تحقیقاتی در قالب نقشه های 
ریزپهنه بندی خطر زلزله و مخاطرات زمین شناختی 
می تواند کاربرد زیادی در تدوین طرح های جامع 

مدیریت بحران داشته باشد. 
در مرحله بعد الزم است وضعیت آسیب پذیری 
مس��تحدثات موجود در ش��هرها مورد بررسی و 
ارزیابی قرار گیرد. گزارشات موجود نشان می دهند 
که درصد باالیی از مس��حدثات موجود در اغلب 
ش��هرها و روس��تاهای کش��ور در برابر زلزله های 
متوس��ط تا بزرگ آس��یب پذیرند که در بافت های 
فرسوده شهری این وضعیت بسیار نامناسب تر است. 
همچنین آسیب پذیری زیرساخت ها )بیمارستان ها، 
ایستگاه های آتش نشانی و ..( و شریان های حیاتی 
)شبکه راه ها، گاز،  آب،  برق،  مخابرات( نیز در مقابل 
زلزله احتمالی باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد 
و تاثیر آس��یب دیدگی آنها در افزایش خسارات و 
تلفات زلزله محتمل می بایس��ت در تهیه طرح های 

جامع مدیریت بحران مد نظر قرار داده شود.

بدی��ن ترتی��ب با ش��ناخت وضعی��ت خطر 
و آس��یب پذیری، امکان برآورد می��زان تلفات، 
مصدوم��ان و آوارگان زلزل��ه در س��ناریوهای 
مختلف فراهم می ش��ود و لذا می توان نسبت به 
تدوین و اجرای طرح های جامع کاهش ریسک 
و مدیری��ت بح��ران اقدام��ات الزم را به عمل 
آورد. البته چنین اقداماتی می بایست به صورت 
همه جانبه مبتنی بر دانش بومی کشور، درس های 
حاصله از سوانح گذشته و استفاده از توان علمی 

داخلی و تجارب بین المللی انجام پذیرد. 
برخ��ی از محورهای طرح های جامع کاهش 
ریسک و مدیریت بحران عبارتند از برنامه ریزی 
ب��رای نوس��ازی ی��ا مقاوم س��ازی بافت ه��ای 
آسیب پذیر ش��هری بر اساس اولویت ها و میزان 
سرمایه گذاری بهینه،  اصالح ساختار شهر با توجه 
ب��ه معیارها و دس��تورالعمل های مرتبط با مناطق 
لرزه خیز و اجتناب از س��اخت و ساز در مناطق 
خطرناک، تروی��ج روش های جبران خس��ارت 
نظی��ر بیم��ه زلزله، ایج��اد بانک ه��ای اطالعاتی 
و نرم افزاره��ای تخصص��ی الزم در جنبه ه��ای 
مختلف مرتبط با مدیریت بحران، ارتقای آگاهی 

دست اندرکاران ساخت و ساز و مدیریت بحران، 
ترویج مش��ارکت مردم در امور کاهش ریسک، 
گسترش فرهنگ خودامدادی در سطح واحدهای 
همسایگی، انجام مانور وتمرین های منظم عمومی 
و تخصصی،  بهبود س��اختار فرماندهی عملیات 
واکنش اضطراری، شناس��ایی و تجهیز فضاهای 
تخلیه امن و راه های اضطراری، بهینه سازی وضع 
موجود در زمینه جس��تجو و نجات و پزش��کی 
اضطراری، و تهیه پالن های بازس��ازی براس��اس 

سناریوهای مختلف زلزله احتمالی.
البت��ه برخی از اقدامات ف��وق در چارچوب 
وظایف حاکمیت کالن کشور، برخی در راستای 
سیاس��ت گ��ذاری و برنامه ریزی ه��ای جامع و 
تفصیلی ش��هری و برخی نیز در سطوح مردمی 
قابل انجام می باش��ند. ضروری است که وظایف 
هری��ک از ارکان فوق الذک��ر ب��ا ه��دف کاهش 
آسیب پذیری و خطرپذیری لرزه ای نقاط مختلف 
کش��ور تعریف و با برنامه ری��زی الزم اقدامات 
جدی کوتاه و بلند مدت با تامین نیروی انسانی 

و منابع مالی متناسب آغاز گردد.

* رییس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری

لزوم تدوین و اجرای طرح های جامع کاهش خطرپذیری لرزه ای و مدیریت بحران در کشور

نشست روسای پژوهشگاه ها 
و مراکز پژوهشی وزارت علوم
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همزم��ان ب��ا س��الروز 16 آذر و در آس��تانه 
هفت��ه پژوهش و فناوری، پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله  شناس��ی و مهندس��ی زلزل��ه، توانمندی ها 
و دس��تاوردهای علمی، پژوهش��ی، آموزش��ی و 
فناوری خود را در معرض دانش پژوهان و سایر 

عالقمندان قرار داد.
ه��دف از برپایی این مراس��م، ایجاد فضایی 
مناس��ب برای تعأمل و گفتگ��و میان متخصصان 
و اندیشمندان رش��ته  های مختلف زلزله  شناسی ، 
توجه وی��ژه به امر پژوهش و تحقیقات کاربردی 
و بازدید از آخرین دستاوردهای علمی تخصصی 
اس��اتید و دانش آموختگان این عرصه و ارزیابی 

توانمندی های پژوهشگاه عنوان شد.
ارایه بیش از ده سخنرانی علمی و چهار کارگاه  
تخصصی در هر روز، برپایی نمایشگاهی از آخرین 
دستاوردهای علمی در زمینه زلزله شناسی، مهندسی 
س��ازه، ژئوتکنیک و مدیریت بحران از جمله ویژه 
برنامه های هفت��ه پژوهش و فناوری پژوهش��گاه 
بود. همچنین آزمایش��گاه های سازه و ژئوتکنیک 
این پژوهش��گاه هر روزه در دونوبت صبح و عصر 
پذیرای بازدیدکنندگان، پژوهش��گران، اس��اتید و 

دانشجویان بود.

◄ مراسم افتتاحیه )شنبه: 16 آذر1387(
مراس��م افتتاحیه هفته پژوهش، روز شنبه 16 
آذرماه، با س��خنرانی رییس پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندس��ی زلزله در سالن همایش 

این پژوهشگاه برگزار شد.
وی که در خصوص پژوه��ش و فناوری در 
زلزله شناس��ی و مهندسی زلزله سخن می گفت با 
اش��اره به چرخه دوران علم و فناوری در جهان 
اس��الم و دنیای غرب، اف��زود: بی توجهی به نگاه 
اس��الم و قرآن به انس��ان، موج��ب افول و عقب 

ماندگی در ایران و کشورهای اسالمی است.
دکتر عباسعلی تسنیمی اظهار داشت: نگاه دین 
اس��الم و نگاه قرآنی به انسان این است که انسان 
باید تالش کند، تالش با نظم، با برنامه ریزی و بی 

وقفه، تا بتواند به نتیجه برسد.
رییس انجمن مهندسی زلزله ایران افزود: 750 
آیه از آیات قرآن کریم راجع به دعوت مومنان به 
تفکر، پژوهش و تامل در طبیعت برای بهره مندی 

از مواهبی است که در اختیار آنان است.
دکتر تسنیمی در بخش دیگری از سخنان خود، 
پیرامون سهم فناوری در تسلط گفت: بررسی های 
کلی نشان می دهد که جاه طلبی، قدرت و برتری 
جویی از ثمره های تف��وق علمی و فناوری برای 

تسلط و ژست همکاری های علمی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد:  اخالق، علم و 

فناوری مبنای توسعه علمی است. 
در ادامه، دکتر مهدی زارع معاون پژوهش��ی 
و فناوری پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله، گفت: ده درصد تولید ناخالص 
ملی کشور صرف بازسازی نواحی آسیب دیده از 

مخاطرات زمین شناختی می شود.
وی ک��ه در مراس��م آغازی��ن هفت��ه پژوهش 
پیرام��ون "تاریخچه پژوهش و توس��عه در زمینه 
بالیای طبیعی در ایران" سخنرانی می کرد، افزود: 
از 40 ن��وع بلیه موج��ود در جهان، 31 نوع آن در 
کشور ما روی می دهد که زلزله، سیل و خشکسالی 
به واسطه شدت، فراوانی و گستره تحت پوشش 

مهم ترین آنها می باشد.
ریی��س دفت��ر برنامه ریزی و سیاس��تگذاری 
کالن معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

دیگر س��خنران مراس��م افتتاحیه نخستین روز از 
بزرگداش��ت هفته پژوهش بود که در زمینه نقشه 
جامع علمی کش��ور به ایراد سخنرانی پرداخت. 
دکت��ر مهدی فاتح راد  گف��ت: در قرن حاضر هر 
کشوری برای رشد و پیشرفت همه جانبه نیازمند 
ط��رح و برنامه ای مدون در عرصه علم و فناوری 

است.
دکت��ر مهدی فاتح راد، افزود: تصویب س��ند 
چشم انداز بیست س��اله نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران، انگیزه و توانمن��دی الزم برای ایجاد یک 
نهضت علمی را در کشور فراهم کرده و شایسته 
است از این فرصت فراهم شده با توجه به افزایش 
قابل توجه سرمایه انسانی به خوبی استفاده شود.

◄ دومین روز )یکشنبه: 17 آذر 1387(
دانش��یار و مدی��ر گ��روه مدیریت فن��اوری  
اطالعات دانش��گاه تربیت مدرس،  روز یکشنبه 
17 آذرم��اه در س��الن همای��ش پژوهش��گاه در 
خص��وص مدیریت نوآوری با رویکرد مش��تری 
مح��وری، ن��وآوری را  فرآیندی تج��اری برای 
آفرینش ایده های نو دانست و گفت: برای صدها 
سال، فرآیند نوآوری تا حد زیادی اتفاقی بوده و 
تصور می شده که این امر بخشی از جریان طبیعی 

فرآیند نوآوری می باشد.
دکتر س��پهر قاضی نوری با بی��ان این مطلب 
اف��زود: اگر کل فرآیند نوآوری با خواس��ت ها و 
انتظارات مشتریان و راهبردهای سازمان همراستا 
نباش��د، تالش های نو آورانه اث��ر بخش نخواهد 

بود.
مش��اور دفتر فناوری ریاس��ت جمهوری در 
دومی��ن روز از هفته پژوهش با ارایه س��خنرانی 
" کارآفرینی مبتنی بر پژوهش و توس��عه" گفت: 
دانش آموخت��گان آموزش عالی در کش��ورهای 
پیش��رفته یاد گیرنده، خالق، نوآور، کارآفرین و 

ایجاد کننده شغل برای افراد عادی هستند.
دکتر محمدرضا نظری ضمن اعالم مطلب فوق 
افزود: انتظار داریم در ایران نیز دانش آموختگان 
آموزش عالی یادگیرنده، خالق و کارآفرین برای 

سایر افراد باشند. 
وی در ادام��ه، گف��ت: در ای��ران بیش از 88 
درص��د از دانش آموختگان مزد بگیرند و بیش از 
13 درصد آن ها نمی توانند ش��غل دلخواه خود را 
پیدا کنند و حدود 20 درصد آن ها در ش��غل های 

نامناسب و غیر مرتبط اشتغال دارند.

◄ سومین روز )دوشنبه: 18 آذر 1387(
در س��ومین روز از هفته پژوهش، پژوهشگاه 
میزبان سه سخنران در زمینه های مختلف بود. خانم 
دکتر شهیندخت خوارزمی، دکترشهرام علمداری 
و دکتر حمیدرضا آراسته میهمان پژوهشگاه بودند 

و هریک به ایراد سخنرانی پرداختند.
دکتر شهیندخت خوارزمی که در زمینه مدیریت 
دانایی صحبت می کرد، آن را ابزاری برای پاس��خ 
دهی به چالش های کنونی جهان دانس��ته و گفت: 
اقتصاد دانایی، جامعه معرفتی یا اطالعاتی، انقالب 
ICT ، رش��د سریع محصوالت دانش بر پیشرفته 
و صنایع دانش بر، تخصصی ش��دن امور و رش��د 
روز افزون دانش��گران از جمله چالش های جهان 

کنونی است.
این عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی 
و نای��ب رییس انجم��ن ایرانی مطالع��ات جامعه 
اطالعاتی، افزود: جهانی ش��دن، شتاب تحوالت و 
پیچیدگی محیط، فرصت ها و تهدیدهای بسیار، الزام 
تصمیم گیری و راه حل یابی مبتنی بر دانش از جمله 

دیگر چالش های موجود در عصر حاضر است.
دکت��ر خوارزمی خاطرنش��ان ک��رد: در عصر 
حاض��ر حجم داده هایی که انس��ان تولید می کند 
بسیار زیاد است که بخشی از آن پس از پردازش 
تبدیل به اطالعات می ش��ود، اطالع��ات پس از 
پردازش تبدیل به دانش و دانش پس از پردازش 
تبدیل به دانایی می شود و نهایتاً تنها بخش بسیار 

کوچکی از این دانایی تبدیل به خرد می گردد.
مدی��ر گروه ط��ب اورژانس دانش��گاه علوم 
پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، دیگر سخنران روز 
دوشنبه بود که پیرامون مدیریت بحران در مناطق 

شهری به صحبت پرداخت.
دکتر شهرام علمداری شاخص سازی و ایجاد 
معیار را مهمترین عنصر در دانش مدیریت و بویژه 
مدیریت بحران دانس��ته و گفت: خوشبختانه در 
مدیریت بحران شاخص سازی مطلوبی صورت 
گرفته اس��ت. وی با اش��اره و تبیین شاخص های 
دوازده گانه مطرح در مدیریت بحران، اوضاع این 

شاخص ها در ایران نابسامان توصیف کرد.
دکتر آراسته جهانی عضو هیأت علمی دانشکده 
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم، 
افزود: فرایند جهانی شدن دارای پیامدهای مثبت 

و منفی فراوانی برای کشورهای جهان است.
دکتر آراس��ته با اش��اره به درآم��د 40 میلیارد 
دالری هن��د از صنع��ت تولید نرم افزار و رش��د 

اقتصادی 11/4 درصدی کش��ور چین در س��ال 
گذشته میالدی، نتیجه پدیده جهانی شدن را برای 

برخی کشورها مثبت ارزیابی نمود.

◄ واپسین روز )چهارشنبه: 20 آذر 1387(
در واپس��ین روز ار بزرگداشت هفته پژوهش 
در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله، دکتر مهدی گلش��نی، عضو ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگ��ی و ریی��س پژوهش��گاه علوم 
انس��انی و مطالعات فرهنگی به سخنرانی در باب 

اولویت های علمی ایران پرداخت.
رییس پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی یکی از عوامل ضعف علمی در کش��ور 
را ع��دم برخورد نقادانه با علم دانس��ته و گفت: 
یکی از علل پیش��رفت علم و دانش در ایران در 
دوره اسالم، برخورد نقادانه بزرگان علوم اسالمی 
با علم زمان بود؛ و این کاریست که امروزه انجام 

نمی شود.
 دکتر مهدی گلش��نی افزود: علم از دیرباز در 
ایران در دوره اسالم از اهمیت بسزایی برخوردار 
بوده و همواره در س��طح باالیی قرار داشته است؛ 
به طوری که نگرش علمای اسالمی از علم برای 
بهره ب��رداری از طبیعت به منظ��ور رفع نیازهای 

انسانی و نیز شناخت آثار الهی بوده است. 
وی تش��ویق قرآن و سنت به مطالعه طبیعت 
و کسب علم از تمام نقاط جهان، حاکمیت روح 
تس��اهل و تس��امح، پرهیز از تقلید کورکورانه و 
رواج روحیه کاوش��گری و سختکوش��ی علمای 
اسالم را از جمله دالیل رشد و شکوفایی علم در 

دوران اسالمی دانست.
دکتر گلشنی که در واپسین روز از بزرگداشت 
هفته پژوهش در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندس��ی زلزله سخن می گفت افزود: متاسفانه 
اخیراً هدف از طلب علم، کسب قدرت و ثروت 

گشته است.
رییس پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی اضافه کرد: در حال حاضر یکی از معیار ها 
و شاخص های پیشرفت علمی، تعداد مقاالت ارایه 
ش��ده در نشریات نمایه ش��ده ISI است؛ اما اینکه 
مقاالت مندرج در این نش��ریات تا چه حد به حل 
مشکالت کش��ور کمک کرده و یا موجب رشد و 
توسعه خالقیت و نوآوری در کشور می شود، کمتر 

توجه می شود.
دکت��ر مه��دی گلش��نی ک��ه در خص��وص 
اولویت ه��ای علم��ی در ایران س��خن می گفت، 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به فشارها، تحریم ها و 
بحران هایی که امروزه کشور با آن مواجه است، 
باید هدف از کس��ب علم، رف��ع نیازها و نواقص 
کش��ور و دس��ت یابی به خالقیت و نوآوری در 

راستای رفاه بیشتر در داخل کشور باشد.
وی در پایان، مشارکت دادن نخبگان در تولید 
علم، اولویت بندی نیازهای علمی کشور، ترویج 
روحیه نقادی و نقدپذیری، توجه بیشتر به کیفیت 
در همه سطوح، توجه به نظرات صاحب نظران و 
متخصصان را از جمله موارد ضروری برای ارتقای 

علم و کاربردی بودن آن در کشور دانست. 
در پایان این سخنرانی، دکتر تسنیمی با اهداء 
لوح س��پاس از زحمات این اس��تاد برجس��ته و 

پیشکسوت کشور تقدیر به عمل آورد.
تلفی��ق خالقانه با پدیده های ن��ادر طبیعی به 
وس��یله مهندس��ی ارزش، محور اصلی سخنرانی 

دکتر کامران امامی بود.
ادامه در صفحه بعد

گزارش برگزاری بزرگداشت هفته پژوهش
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■ شنبه: 87/9/16 - کارگاه تخصصی 
پژوهشکده زلزله شناسی

ش��بکه های  معرف��ی  کارگاه:  موض��وع 
لرزه نگاری و شتابنگاری کشور

دکت��ر غ��ام ج��وان  پان��ل:  اعض��ای 
دولوی��ی، دکتر محمد تات��ار، دکتر مرادی، 
دکت��ر رضاپور، دکتر س��ینائیان، دکتر فرزام 
یمینی ف��رد، مهندس میرزایی، دکتر حس��ین 

حمزه لو
مطالب مورد بحث عبارت بودند از:

نیازمن��د  کش��ور  ش��تابنگاری  ش��بکه   .1
به روز رس��انی از نظر تجهیزات و ثبت و ارسال 
داده های شتابنگاری است. شبکه شتابنگاری در 
سه س��طح متفاوت اقدام به ثبت و جمع آوری 
داده های شتابنگاری کشور می نماید الف( توسط 
تجهیزات و ایستگاه های شتابنگاری سطحی در 
کشور؛ ب( ایستگاه های شتابنگاری درون سازه ای 
مستقر در ساختمان ها و ابنیه مهم مستقر در نقاط 
مختلف کشور؛ ج( ایستگاه های شتابنگاری درون 

چاهی.
2. ش��بکه لرزه نگاری کوتاه دوره کشوری 
وابسته به مؤسس��ه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 
که دارای 12 زیرشبکه محلی در مرکز استان ها 
می باشد. باتوجه به مطالب مطرح شده در این 
کارگاه علیرغم بهره برداری از 60 ایستگاه باند 
کوتاه دانش��گاه تهران در سراسر کشور بخش 
عظیمی از شرق و جنوب شرق کشور نیازمند 
توسعه ایستگاهی برای پوشش کامل می باشد. 
از زمانی که ایس��تگاه های ل��رزه نگاری کوتاه 
دوره موسس��ه ژئوفیزیکی توس��عه و به روز 
شده اند پیشرفت قابل توجهی در تعیین محل 
دقیق زلزله ها و اطالع رسانی به موقع صورت 
گرفت��ه اس��ت. در طرح توس��عه ش��بکه های 
کوتاه دوره، موسس��ه ژئوفیزیک در نظر دارد 
ایستگاه هایی در مناطق جنوب و شرق کشور 

طراحی و نصب نماید. 
3. ش��بکه ملی لرزه نگاری باند پهن کشور 
وابسته به پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی 
و مهندس��ی زلزله ک��ه هم اکن��ون دارای 20 
ایس��تگاه لرزه نگاری باندپهن فعال می باشد و 
سه ایستگاه دیگر آن تا ایام دهه مبارک فجر به 
بهره برداری می رسد از لحاظ تعداد و کیفیت 
ثبت و ارس��ال داده های لرزه ای رتبه نخس��ت 
خاورمیان��ه را به خود اختصاص داده اس��ت. 
این ش��بکه چنانچه در طرح تکمیلی آن به 48 
ایستگاه تا س��ال 1395 ارتقاء یابد می تواند به 
اه��داف واقعی برای فراهم نم��ودن داده های 
لرزه ای از تمام نقاط لرزه خیز کش��ور دس��ت 
یافته و زمینه های عملی نمودن بخشی از نقشه 
جامع علمی کشور را برای افق 1404 در بعد 
مطالعاتی دانش بنیان ش��اخه زلزله شناس��ی و 

تأثیر مثبت آن در ش��اخص های توسعه پایدار 
کشور را فراهم نماید.

عالوه ب��ر آن در مورد کاربرد ش��بکه های 
لرزه نگاری موقت پژوهش��گاه مطالب مفیدی 
از توانمندی ه��ای موج��ود و تجربی��ات ب��ه 
دس��ت آمده در ارتباط ب��ا پروژه های داخلی 
و بین المللی پژوهش��گاه ار ایه شد. در خاتمه 
کارگاه تخصصی به س��ه محور اصلی مشترک 
بین ش��بکه های مختلف لرزه نگاری کش��ور 

تأکید گردید: 
1. توسعه و تکمیل شبکه های لرزه نگاری 
به منظ��ور افزایش کیفیت لرزه نگاش��ت های 

رویدادهای لرزه ای.
2. ثب��ت و پ��ردازش داده های ل��رزه ای با 

کیفیت استاندارد.
3. قابل دس��ترس نم��ودن داده های ذخیره 

شده برای محققین و دانشجویان.

■ یکشنبه: 87/9/17 - کارگاه 
تخصصی پژوهشکده ژئوتکنیک

موضوع کارگاه: زمین لغزش های حاصل 
از زلزله

اعض��ای پانل: دکتر ابراهیم حق ش��ناس 
– دکتر محم��د رضا مهدویف��ر - دکتر علی 

شفیعی - مهندس میر صانعی
در این کارگاه ابتدا دکتر محمد رضا مهدویفر 
عض��و هی��أت علمی پژوهش��کده مهندس��ی 

ژئوتکنی��ک در ارتب��اط ب��ا تعاری��ف کلی در 
روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش مواردی 
را بیان نمود، در ادامه دکتر ابراهیم حق ش��ناس 
عض��و هی��أت علمی پژوهش��کده مهندس��ی 
ژئوتکنی��ک و مهندس میرصانعی از س��ازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور به ترتیب 
در ارتب��اط با " پهنه بندی خط��ر زمین لغزش 
جزیره قش��م" و " وضعی��ت زمین لغزش های 
ای��ران" مطالبی را ایراد نمودن��د. در ادامه دکتر 
مهدویفر نسبت به معرفی روش های پهنه بندی 
خط زمین لغزش های ناش��ی از لغزش مطالبی 
ارایه نمودند. در خاتمه این کارگاه سخنرانان به 

پرسش های حاضرین پاسخ گفتند.

■ دوشنبه: 87/9/18 - کارگاه 
تخصصی پژوهشکده مدیریت 

خطرپذیری و بحران
موضوع: روش های پیشرفته در مدیریت 

بحران
اعضای پانل: دکتر کامبد امینی حسینی، 
دکت��ر محمدرض��ا قائمقامی��ان، دکتر بابک 

منصوری
در  ای��ن کارگاه، ابت��دا دکت��ر کامبد امینی 
مدیری��ت  پژوهش��کده  ریی��س  حس��ینی 
خطرپذی��ری با اش��اره به اهمیت اس��تفاده از 
روش های پیشرفته در مدیریت بحران با توجه 
به زلزله  های منجیل و ب��م، برنامه های کارگاه 

را تش��ریح کردند. در ادام��ه دکتر محمدرضا 
قائمقامی��ان مدی��ر گ��روه مطالعات ش��هری 
منطق��ه ای در خص��وص منحنی ه��ای تجربی 
آس��یب پذیری و مرگ و میر مباحثی را ار ایه 
نمودن��د و در رابطه با آخرین دس��تاوردهای 
پژوهش��ی در تعیین منحنی های خس��ارت و 
مرگ و میر براس��اس داده های شهر بم مطالبی 
ای��راد کردند. این منحنی برای اولین بار میزان 
آسیب پذیری برای گونه های مختلف سازه ای 

و سطوح مختلف خرابی را بررسی می کند. 
سخنرانی بعدی توسط دکتر بابک منصوری 
مدیر گروه مدیریت شرایط اضطرار در خصوص 
روش های برآورد خس��ارات لرزه ای شهری و 
منطقه ای بعد از وقوع زلزله براس��اس پایش با 
استفاده از سیستم های پیشرفته مانند سنجش از 
دور، شبکه  های هوشمند و حسگرهای توزیع 
شده در یک شهر با استفاده از GIS ار ایه شد. 
همچنین در مورد اس��تفاده از فناوری های 
نوین در آشکارس��ازی تخریب و خس��ارات 
ل��رزه ای نیز توضیحاتی داده ش��د. ایش��ان در 
ادامه دو محور اصلی برآوردهای قبل از وقوع 
زلزله و برآورد خسارت پس از وقوع زلزله را 

مورد بررسی قرار دادند.

■ چهارشنبه: 87/9/20 - کارگاه 
تخصصی پژوهشکده مهندسی سازه

موضوع: آسیب شناس��ی روند بهس��ازی 
لرزه ای در کشور

اعضای پانل: دکتر عباس��علی تس��نیمی، 
دکتر عبدالرضا سروقد مقدم، دکتر رییسی، 

دکتر آقاکوچک
دکت��ر عباس��علی تس��نیمی ب��ا اش��اره به 
تاریخچه ش��روع مباحث مقاوم سازی کشور 
در اواخر دهه 70، گفت: اولین اقدامات مقاوم 
سازی در کشور متوجه ساختمان های دولتی و 
استراتژیک بود، و شتاب حرکتی در این راستا 

شکل های مختلفی به خود گرفت.
رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله، مقاوم سازی را موضوعی همه 
شمول و فراگیر در کشور دانسته و خاطرنشان 
کرد: میزان مقاوم سازی مستحدثات در کشور 
ارتباط مستقیمی با سطح ایمنی عمومی جامعه 

دارد.
وی افزود: ش��ناخت ظرفیت، توان علمی، 
عملی و فنی کش��ور و نیز تدوین استانداردها 
و بروز س��ازی دانش مدیری��ت، در موفقیت 

اجرای برنامه مقاوم سازی کاماًل موثر است.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت دکت��ر عبدالرضا 
س��روقد مقدم، رییس پژوهش��کده مهندسی 
سازه، گفت: سرنوشت مقاوم سازی کشور به 

موضوع نوسازی مدارس گره خورده است.

ادامه از صفحه قبل
دکت��ر کامران امامی، مهندس��ی ارزش را ابزاری برای مدیریت 
هزینه ها با تغییرات خالقانه و نوآورانه دانس��تند و گفت: مهندسی 
ارزش، تکنیک��ی مدیریتی اس��ت که کارای��ی آن در عمل به اثبات 
رسیده و برخوردی سیستماتیک و نظام یافته برای ایجاد تعامل میان 

هزینه، اتکاپذیری و عملکرد یک محصول یا پروژه می باشد.
وی صرفه جویی و کاهش هزینه را مهمترین نتیجه کاربرد مهندسی 
ارزش دانستند و گفت: تنها در ساخت پروژه متروی مشهد، استفاده 

از مهندسی ارزش منجر به صرفه جویی 100 میلیارد تومان شد.

سخنرانی پایانی هفته پژوهش، پیرامون " نقش آموزش و ترویج 
علم در ش��ناخت عام��ه از پدیده های طبیع��ی در جامعه بود " که 
توس��ط دکتر " منصور وصالی " انج��ام گرفت. دکتر وصالی علت 
عدم ش��ناخت کافی مردم از پدیده های طبیعی را ابهام در مفاهیم و 

درک صحیح ناشی از فقدان تفکر علمی درجامعه دانست.
این عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��هید رجایی افزود: در حال 
حاضر در ح��وزه مقابله با پدیده های طبیعی، ب��ا فقدان همکاری و 
تعامل مردم مواجه ایم، چرا که این مفهوم برای مردم معنا دار نش��ده 
است؛ از دید علوم شناختی، یادگیری یعنی معنادار کردن ذهن نسبت 

به واژه ها و مفاهیم و ایجاد پیوند قوی و دقیق با بافت ها و محتواهای 
آن؛ فلذا تا زمانی که این فرایند صورت نگیرد، ادراک صحیح محقق 

نخواهد شد.
دکتر منصور وصالی گفت: نقش نهادهای آموزشی و پژوهشی 
در ایجاد درک صحیح و معنادار کردن مفاهیم در اذهان مردم؛ انکار 
ناپذیر اس��ت و در واقع رس��الت ایجاد تفکر علمی و شیوه اندیشه 

علمی در جامعه به عهده این نهادهاست .
وی اف��زود: تا زمانی که تفکر علمی در جامعه نهادینه نش��ود، 

نمی توان انتظار توسعه را داشت.

گزارش برگزاری بزرگداشت هفته پژوهش

کارگاه های 
هفتـه پـژوهـش
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◄ مراسم افتتاحیه
رییس پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله، زلزله و کاهش اثرات ناشی از 
آن را موضوع��ی فراگیر و دارای طیفی وس��یع 
دانسته و گفت: کاهش خسارات و اثرات ناشی 
از زلزله درکش��ور،  نیازمند مشارکت همگانی و 
همه جانبه یکایک افراد، نهادها و سازمان ها، در 
پرتو برنامه ای جامع، هدفمند، حس��اب ش��ده و 

هماهنگ است.
دکتر " عباس��علی تس��نیمی" که در مراس��م 
افتتاحی��ه روز مل��ی ایمن��ی در براب��ر زلزل��ه در 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 
س��خن می گفت؛ افزود: در مورد پذیرش زلزله و 
چگونگ��ی مواجهه با آن در کش��ور، نمی توان به 
تعارفات بسنده کرد؛ بلکه باید با درایت و عزمی 

راسخ و همگانی به اصل مطلب پرداخت.
وی افزود: بسیاری از خسارت های ناشی از 
زلزله ناشی از ناش��ناخته هاست، که با پیشرفت 

علم و آگاهی می توان آن را مرتفع ساخت.
دکتر تس��نیمی تعیین ضریب ایمنی را برای 
کش��ور ض��روری قلم��داد کرده و خاطرنش��ان 
کرد: همه دس��تگاه ها، نهادها، س��ازمان ها و همه 
ش��اخه های علوم در تعیین ای��ن ضریب ایمنی 

دارای نقشی تعیین کننده و موثر هستند. 
در ادامه مراس��م افتتاحیه روز ملی ایمنی در 
برابر زلزله، رییس سازمان مدیریت بحران گفت: 
در حال حاضر 139 دستگاه و سازمان در کشور 
در زمین��ه مق��والت مربوط به ح��وادث طبیعی 
مشغول فعالیتند که از این تعداد 19 نهاد به طور 
تخصصی درگیر مباحث مربوط به زلزله هستند.

مهن��دس " حس��ین باقری" اف��زود: در این 
میان نقش پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندس��ی زلزله، که بیش از 17 س��ال از سابقه 

فعالیتش می گذرد، تاثیرگذار است.
وی مباح��ث علمی و مدیریت��ی را دو حوزه 
شاخص در امور مربوط به زلزله دانسته و گفت: 
به نظر می رس��د در حوزه مدیریت باید سه اصل 
ساختار، منابع و امکانات کافی و نظارت و ارزیابی 
دقیق صورت گیرد تا فعالیت های مدیریتی مربوط 

به زلزله به سرانجام مطلوب برسند.

◄ خود امدادی صحیح و یاری مردم  با 
میزان زنده ماندن آسیب دیدگان ارتباط 

مستقیم دارد
اولین سخنران روز ملی ایمنی در برابر زلزله، 
مدیر موسس��ه علمی - کاربردی سوانح طبیعی، 
موضوع پرداختن به مبحث خودامدادی و ارتقای 
فرهن��گ ایمنی در میان م��ردم را امری ضروری 
در ام��ر امداد و نجات دانس��ته و گفت: نیروهای 
امدادگر هر قدر هم که آماده باشند به دلیل ماهیت 
و فراین��د وقوع حوادث بوی��ژه زلزله با تاخیر به 
محل وقوع می رسند؛ بنابراین اولین کسانی که در 
محل وقوع حاضر می شوند خود مردم می باشند. 

مهن��دس بیژن دفت��ری افزود: خ��ود امدادی 
صحیح و یاری مردم با میزان زنده ماندن آس��یب 
دیدگان ارتباط مس��تقیم دارد؛ آمارها و بررسی ها 
حاکی از آن است که اگر خروج آسیب دیدگان از 
زیر آوار در نیم ساعت اول وقوع رخداد صورت 
گیرد، 3/99 درصد آس��یب دیدگان زنده خواهند 
ماند، در روز اول این آمار به 81 درصد و در روز 

دوم به 53/7 درصد کاهش خواهد یافت. 

◄ برای کاهش خسارات ناشی از زلزله 
در کشور، باید به اقدامات پیشگیرانه 

اندیشید
رییس کمیس��یون عمران شورای شهر تهران 
گفت: برای کاهش خس��ارات ناشی از زلزله سه 
ف��از عملیات��ی اقدامات قبل از وق��وع، در حین 
وق��وع و پس از وقوع وجود دارد؛ که موثرترین 
و کارآمدترین بخش، س��رمایه گذاری روی فاز 

اول و اقدامات پیشگیرانه است. 
 دکتر حمزه شکیب با اعالم مطلب فوق افزود: 
بیشتر کشورهای توسعه یافته و موفق مانند ژاپن که 

در کاهش خسارات ناشی از زلزله به موفقیت های 
چشمگیری دست یافته اند، فاز پیشگیرانه را مدنظر 
داش��ته اند؛ و این وظیفه مراکز علمی، دانشگاهی 
و پژوهش��گاهی اس��ت که این نکته را به اطالع 

مسووالن و برنامه ریزان برسانند. 
این استاد دانشگاه تربیت مدرس که در روز ملی 
ایمنی در برابر زلزله در خصوص مدیریت کاهش 
ریس��ک س��خن می گفت افزود: مدیریت ریسک 
فرایندی است که سطح عمل یک خطر مشخص را 
در جامعه شناسایی می کند و این اطالعات جهت 
تصمیم گیری ب��رای اقدامات مرب��وط به کاهش 
اثرات و مقابله با آنها به کار می رود؛ که خوشبختانه 
برنامه جامع کاهش خطرپذیری لرزه ای شهر تهران 
ب��ا در نظر گرفتن این مفهوم تهیه و به ش��هرداری 

تهران ابالغ شده است.

◄ آدمی باید به شیوه های هوشمندانه 
ظرفیت های مثبت تکنولوژی را به 

خدمت گیرد
اس��تاد مرکز تحقیقات سیاس��ت های علمی 
کشور گفت: آدمی باید به شیوه های هوشمندانه 
ظرفیت های مثبت تکنولوژی را به خدمت گیرد.

دکت��ر" عل��ی پایا " ضمن بی��ان مطلب فوق 
افزود: بکارگی��ری تکنولوژی ه��ای نوین برای 

کاهش و مهار اثرات خطر، از ملزومات است.
وی که در مورد جامعه آمیخته با ریس��ک و 
لزوم کاربرد فناوری های نوین سخن می گفت، با 
اشاره به تکنولوژی های همگرا، خاطرنشان کرد: 
تکنولوژی های همگرا ش��امل فناوری های نانو، 
بایو، اینفو و کاگنو می باش��ند ک��ه ظرفیت های 
گس��ترده ای را برای پاس��خگویی با مساله خطر 

زلزله و مقابله با آن فراهم می کنند.

◄ ضرورت ایجاد شبکه اختصاصی 
زلزله

در بخش دوم، کارگاهی که به مناس��بت روز 
ملی ایمنی در برابر زلزله در پژوهش��گاه برگزار 
ش��د، پانل��ی با حضور برنامه س��ازان و دس��ت 
ان��درکاران صدا و س��یما، و ب��ا محوریت نقش 
رسانه ها در ایجاد ایمنی در برابر زلزله برپا شد.

در این نشست که با حضور دکتر "اسماعیل 
میرفخرای��ی"، اس��تاد دانش��کده صدا و س��یما، 
مهن��دس "یحی��ی اش��جع زاده"، تهی��ه کنن��ده 
فیلم ه��ای علمی در زمینه بالیای طبیعی و زلزله 
و نی��ز " فرانک نوس��ی"، س��ردبیر و تهیه کننده 
رادی��و برگ��زار گردی��د، نامبردگان ب��ه بحث و 
بررس��ی نقش و وظایف رسانه ها در مواقع بروز 
بحران بویژه وقوع زلزله پرداخته، و بخش هایی 
از فیلم ه��ای علمی تهیه ش��ده در زمینه زلزله به 

نمایش درآمد.
دکت��ر میرفخرایی رادیو را ب��ه دلیل ماهیت 
فراگیر، س��ریع، س��هل الوصول و پرتابل بودن، 
به عنوان مهمترین رس��انه اطالع رسان در مواقع 
بروز بحران قلمداد ک��رده و افزود: در این میان 
نق��ش تلویزی��ون به عنوان یک رس��انه آموزش 
دهنده و ارتقا دهنده فرهنگ ایمنی عمومی قبل 
از وقوع؛ و محرک احساس��ات و عواطف برای 
ایجاد همگرایی و همدل��ی، بعد از وقوع زلزله، 

انکارناپذیر است.
وی ارای��ه و انتش��ار برخی اخب��ار کذب و 
ناصحی��ح در رابطه با زلزله از رس��انه ها را یکی 
از ضعف های موجود در رس��انه ها عنوان کرده 
و خاطرنش��ان کرد: عمده ترین علت این نقیصه 
فق��دان وج��ود نیروهای متخص��ص و آموزش 
دیده اس��ت؛ که رفع این مش��کل نیازمند تربیت 
گروهی ویژه و مرتبط با مرکز بحران اس��ت که 
در هنگام وقوع زلزله، اطالع رسانی را با در نظر 
گرفتن صحت و س��قم اخبار و به دور از جار و 
جنجال های ژورنالیس��تی، در بستری از آرامش 

انجام دهند.
این استاد دانش��کده صدا و سیما استفاده از 
سانس��ور، فیلترین��گ، دروازه بان��ی خبر و عدم 
اطالع رس��انی به دلیل ترس از بروز تش��ویش 
اذه��ان عمومی را در مورد زلزله مردود دانس��ته 
و گفت: برای اقدام صحیح در این زمینه نیازمند 

تفکر رس��انه ای صحیح، مدل س��ازی رسانه ای 
متناس��ب، تربیت نیروی رسانه ای متفکر و نهایتًا 

اصالح قانون رسانه ها هستیم. 
وی در پایان صحبت ه��ای خود وجود یک 
شبکه اختصاصی مربوط به زلزله و ارایه آموزش 
و اطالع رس��انی از طری��ق آن را امری ضروری 

قلمداد نمود.
در ادامه مهندس یحیی اش��جع زاده به لزوم 
تعامل میان رس��انه ها و مراکز علمی پژوهش��ی 
تاکید کرده و افزود: حس��اس سازی رسانه ها و 
متمرک��ز نمودن آنها ب��رای پرداختن به موضوع 

زلزله، وظیفه مراکز علمی و پژوهشی است.
فرانک نوس��ی با انتقاد از عملکرد رسانه ها 
در زمین��ه ارایه و اش��اعه اطالع��ات و مطالب 
مربوط ب��ه زلزله و س��ایر بحران ه��ای طبیعی 
گفت:  علی رغم اینکه س��ازمان صدا و س��یما 
از سوی شورای امنیت ملی موظف به اولویت 
ده��ی و پرداختن به موضوعات بحران و زلزله 
می باش��د و با وجود حدود 110 شبکه رادیویی 
و تلویزیونی در کشور، متاسفانه به این مقوله از 
سوی رسانه ها آنطور که شایسته است پرداخته 
نمی ش��ود و خروج��ی قابل قب��ول و مطلوبی 

وجود ندارد.
این تهیه کننده و سردبیر برنامه های رادیویی 
افزود: مس��وولیت رس��انه ها و پژوهش��گران و 
متخصصان رشته زلزله در ارتقای دانش عمومی 

در این زمینه، همسان و همطراز است.

◄ سالمت اجتماعی، بزرگترین ابزار 
برای مداخله در بحران

ریی��س دانش��کده علوم اجتماعی دانش��گاه 
عالمه طباطبایی، سالمت اجتماعی را بزرگترین 

ابزار مدیریت در مواقع بروز بحران دانست.
دکت��ر "ع��زت ا.. س��ام آرام" ضم��ن اعالم 
مطلب فوق افزود: س��المت اجتماعی بر ابعادی 
از س��المت تاکید دارد که به چگونگی وضعیت 
ارتباط فرد با دیگران در جامعه و جامعه پذیری 
وی اش��اره می کن��د. در واقع فرد س��الم از نظر 
اجتماع��ی، اجتماع را به ص��ورت یک مجموعه 
معنادار قابل فهم و بالقوه برای رشد و شکوفایی 
دانس��ته و احس��اس می کند که ب��ه جامعه تعلق 
دارد، آن را درک می کند، از طرف جامعه پذیرفته 

می شود و در پیشرفت آن سهیم می گردد.

◄ اهمیت اطالعات و اطالع رسانی 
صحیح در بحران زلزله

آخرین س��خنران این مراس��م، دکتر "کامبد 
امینی حس��ینی" نقش اطالع��ات و نحوه اطالع 
رس��انی صحیح را در مدیریت بحران، کلیدی و 
حیاتی دانس��ته و گفت: اطالع رسانی در هنگام 
مدیریت بحران زلزله در هر س��ه مرحله پیش از 
وقوع، ساعات اولیه وقوع رخداد و پس از وقوع 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

گزارش برگزاری مراسم روز ملی ایمنی در برابر زلزله

خود امدادی و ارتقای فرهنگ ایمنی در میان مردم
همزمان با سالروز وقوع زلزله دلخراش بم، مراسم گرامیداشت "روز ملی ایمنی در برابر زلزله" توسط پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 

و مهندسی زلزله برگزار شد.
این ویژه برنامه در یک روز و در چهار قسمت در قالب کارگاه های تخصصی در مرکز همایش های این پژوهشگاه برگزار شد، و 

13 صاحب نظر و استاد دانشگاه پیرامون چهار موضوع کلی "کاهش ریسک و امداد و نجات جامعه"، "رسانه و ایمنی در برابر زلزله"، 
"سامت اجتماعی و مدیریت بحران" و پانل جمع بندی موضوعات و مباحث مطرح شده به سخنرانی پرداختند.

این برنامه ها از ساعت 9 صبح روز شنبه هفتم دی ماه سال جاری با حضور و سخنرانی دکتر "عباسعلی تسنیمی"، رییس پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، و مهندس "حسین باقری"، رییس سازمان مدیریت بحران کشور، شروع و تا ساعت 18 ادامه داشت.

 بسیاری از خسارت های 
ناشی از زلزله ناشی از 
ناشناخته هاست، که با 
پیشرفت علم و آگاهی 

می توان آن را مرتفع ساخت



رییس پژوهشکده زلزله شناسی
ب��ه موج��ب حکم��ی از س��وی رییس 
پژوهش��گاه، دکت��ر غالم ج��وان دولویی به 
س��مت ریی��س پژوهش��کده زلزله شناس��ی 

منصوب شد.
همچنین رییس پژوهشگاه به طور موقت 
و در حکم��ی دیگر، دکت��ر جوان را با حفظ 
س��مت به سرپرستی ش��بکه لرزه نگاری نیز 

منصوب کرد.
دکتر جوان دولوی��ی دارای مدرک دکترای 
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی می باشد و پیش 
از این مسوولیت مدیریت گروه زلزله شناسی و 
نیز مدیریت ش��بکه باند پهن را عهده دار بوده 

است. 

اعضای هیات ممیزه کارکنان پژوهشگاه
دکتر تسنیمی با صدور احکام جداگانه ای، 
اف��راد زیر را به مدت دو س��ال به عضویت 
هیأت ممیزه کارکنان پژوهشگاه )طرح مسیر 
ارتقاء شغلی کارشناسان، مدیران و مشاوران 
ش��اغل در حوزه های س��تادی وزارتخانه ها 
و موسس��ات دولتی( منصوب ک��رد: معاون 
برنامه ریزی و پشتیبانی، دکتر حسین حمزه لو 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه، مهری فخری 
مدیر امور مالی، مس��عود تقابنی سرپرس��ت 
امور اداری و توس��عه منابع انسانی و یحیی 

قنبر پور کارشناس.
ای��ن انتصاب��ات ب��ه اس��تناد موض��وع 
بخشنامه های ش��ماره 1802/103669 مورخ 
81/6/9 معاونت امور مدیریت منابع انسانی 
س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور و 
معاون��ت   86/7/29 م��ورخ   1802/98520
توس��عه مدیریت و س��رمایه انسانی ریاست 

جمهوری صورت گرفته است.

اعضای کمیته اجرایی مرحله دوم 
قانون استخدام کشوری 

طی احکام جداگانه ای از س��وی رییس 
پژوهش��گاه افراد زیر برای مدت دو سال به 
عضوی��ت کمیته اجرایی مرحل��ه دوم قانون 
استخدام کشوری در این پژوهشگاه منصوب 
ش��دند: مع��اون برنامه ری��زی و پش��تیبانی، 
دکتر مهدی زارع معاون پژوهشی و فناوری، 
دکتر مجی��د محمدی مدیر دفتر ریاس��ت و 
همکاری ه��ای بین الملل��ی، دکتر محمدرضا 
مهدویف��ر عضو هی��أت علمی پژوهش��گاه، 
مس��عود تقابن��ی سرپرس��ت ام��ور اداری و 
توس��عه منابع انس��انی، علیرضا فریدون پور 
مس��ئول اداره کارگزینی و یحی��ی قنبر پور 

کارشناس.
ای��ن انتصابات در راس��تای اجرای ماده 
21 آیین نام��ه اجرایی قان��ون نظام هماهنگ 
پرداخت کارکنان دولت و به استناد موضوع 
تصوی��ب نام��ه 57350/ت -473 ه� مورخ 
70/11/18 هی��أت محترم وزی��ران صورت 

گرفته است.
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● مراس��م آغاز س��ال تحصیل��ی جدید، 
روز س��ه ش��نبه، 23 مهرماه ، با حضور معاون 
آموزشی، مدیر تحصیالت تکمیلی و  جمعی 
از دانش��جویان درس��الن همایش پژوهشگاه 

برگزار شد.
در این مراسم که روسای پژوهشکده های 
ژئوتکنیک و زلزله شناسی؛ و تنی چند از اعضای 
هیات علمی نیز حضور داشتند؛ معاون آموزشی 
پژوهش��گاه ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی 
جدید، خواس��تار توجه دقیق دانش��جویان به 
ضواب��ط و مقررات تحصیلی ش��ده و گفت: 
سیاس��تگذاری های وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری و همچنین پژوهشگاه بر مبنای طوالنی 

نشدن دوره های تحصیلی است.
دکت��ر " فرج ا.. عس��کری" اف��زود: لذا 
دانش��جویان باید ب��ا مطالعه دقی��ق ضوابط 
مندرج در آیین نامه و دستورالعمل تحصیلی 
پژوهش��گاه، بابرنامه ریزی دقیق و س��نجیده 
نس��بت به مدیریت زمان ب��رای انجام پایان 

نامه تحصیلی خود اقدام کنند. 
● مجم��ع عموم��ی س��الیانه صن��دوق 
روز  پژوهش��گاه  کارکن��ان  قرض الحس��نه 
یکشنبه هش��تم آذرماه سال جاری در سالن 

همایش برگزار شد. 
در این جلسه پس از ارایه گزارش توسط 
سه تن از اعضای هیات مدیره پیرامون روند 
در حال ثبت صندوق و فعالیت های آن، نتایج 
رای گی��ری انتخاب اعض��ای جدید هیات 
مدیره به شرح زیر اعالم شد: زهرا عظیمی، 
معصومه رخش��نده، اسماعیل طیوری، مریم 

خالدی پور، محمدجواد جبارزاده 
● جلسه هماهنگی برگزاری دوره پهنه بندی 
خطر زمین لغزش، روز یکشنبه 22 دی ماه سال 
جاری، تشکیل ش��د. گفتنی است این دوره به 
همت پژوهشکده ژئوتکنیک و در پی موافقت 
هیات رییسه پژوهشگاه در قالب دوره آموزشی 

کوتاه مدت تخصصی برگزار خواهد شد.
● " مطالعه آزمایش��گاهی رفتار لرزه ای 
س��تون های مرکب با بس��ت افق��ی" عنوان 
رس��اله ای دکتری است که جلسه دفاعیه آن 

سی ام مهرماه سال جاری برگزار شد.
● دکتر ساس��ان محاس��ب، مدی��ر فنی 
شرکت smteam سوئیس، روز چهارشنبه، 
اول آب��ان ماه س��ال جاری، در پژوهش��گاه 
پیرام��ون طراحی لرزه ای س��ازه ها با در نظر 
گیری اندرکنش خاک و سازه سخنرانی کرد.

● گزارش بازدید از منطقه آسیب دیده در 
زلزله ونچوان - چین" عنوان سخنرانی ای بود 
که روز چهارش��نبه، ششم آذرماه سال جاری 

توسط دکتر "مرتضی بسطامی"  ارایه شد.
● دوره آموزشی لینوکس، برای کارکنان 
و متخصص��ان مرکز ملی پی��ش بینی زلزله 
پژوهشگاه روز دوشنبه31 تیرماه سال جاری 

برگزار شد.

رویدادهای پژوهشگاه

آزمون کتبی دکترای پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی 
زلزله برای سال تحصیلی 89-88 در تاریخ 88/2/31 برگزار می گردد.
پژوهشگاه برای سال تحصیلی مذکور در مقطع دکترا در رشته های 

مهندسی عمران- مهندسی زلزله و ژئوفیزیک- زلزله شناسی دانشجو 
می پذیرد.

برگزاری آزمون دکترای سال 1388

س��یزدهمین کارگاه زلزل��ه و ایمنی، ویژه 
دانش آموزان، از صبح روز یکشنبه 21 مهرماه 
سال جاری به مدت چهار روز همزمان با هفته 

کاهش اثرات بایای طبیعی برگزار شد.
رییس گروه آموزش های همگانی پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله، در 
حاش��یه برگزاری این همایش گفت: بین هشت 
ت��ا 10 هزار دانش آموز از بیش از 120 مدرس��ه 
مقاطع مختلف ) ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان( 
مناطق 4،7 و 8 شهر تهران در این کارگاه شرکت 
کردند؛ که روزهای 21 و22 ویژه دانش آموزان 
مقطع ابتدایی و 23 و 24 مهر ویژه دانش آموزان 

مقاطع راهنمایی و دبیرستان بوده است.
دکت��ر محمدرضا مهدوی ف��ر افزود: در این 
کارگاه برنامه ه��ای آموزش��ی مقاط��ع دبس��تان 
متفاوت از برنامه های آموزشی مقاطع راهنمایی 

و دبیرستان می باشد.
گفتنی اس��ت برنامه های کلی کارگاه مذکور 
در قالب پنج کارگاه آموزش��ی: زمین و الیه های 
آن، خالقیت، آموزش، بازی زلزله و ایمنی، بازی 
مارپله زلزله و نیز مس��ابقه نقاش��ی برگزار شد. 
همچنین نمایش انیمیش��ن، فیلم های آموزشی و 
مستند همراه با تصاویری از زلزله ها و شیوه های 
پناهگیری ه��ای صحیح و اجرای نمایش و تئاتر 
خیابانی و نمایش های طنز حاوی پیام های ایمنی، 

از جمله دیگر برنامه های کارگاه مذکور بود.
همچنین قائم مقام ش��هرداری منطقه هش��ت 
تهران با اش��اره به کاهش میزان خس��ارات مالی 
و جانی ناش��ی از زلزله، در صورت شناخت این 

پدیده خطرآفرین، گفت: شهروندان باید با درک 
این واقعیت که کشور ما یکی از کشورهای زلزله 
خیز جهان اس��ت، خود را همواره برای مقابله با 

این بلیه طبیعی آماده کنند.
مهن��دس به��روز رضای��ی تکبی��ری افزود: 
برگ��زاری کارگاه ه��ا و کالس ه��ای آموزش��ی 
فرصتی است تا ش��هروندان عالوه بر آشنایی و 
آگاه��ی از این پدیده با ش��ناخت الگوهای ارایه 
شده از سوی کارشناسان در مانور بتوانند هنگام 
وقوع و بعد از زلزله خس��ارات ناشی از آن را به 

حداقل برسانند.
معاون فرهنگی – اجتماعی شهرداری منطقه 
هش��ت نیز، ضمن تاکید بر آموزش برای مقابله 
ب��ا اثرات زلزل��ه و کاهش آن گف��ت: بهترین و 
موثرترین ش��یوه های آموزش، در سنین مدرسه 
ص��ورت می گیرد که مان��دگاری آن انکارناپذیر 

است.
مهندس ولی ا.. صدیقی فر افزود: ش��یوه های 
مختل��ف و متنوعی ک��ه پژوهش��گاه بین المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله برای آموزش برای 
مقاطع مختلف تحصیلی در نظر گرفته، اثربخشی 
مطلوبی دارد؛ بویژه تهیه وپخش انیمیش��ن های 
کارتونی با محتوا و پیام های ایمنی ش��یوه بسیار 

مناسبی است که مطلوب کودکان می باشد.
این کارگاه چهار روزه به همت پژوهش��گاه 
بین المللی زلزله شناس��ی و مهندس��ی زلزله و با 
هم��کاری ش��هرداری منطقه 8ته��ران، جمعیت 
هالل احمر و س��ازمان آموزش و پرورش شهر 

تهران صورت گرفته است.

سیزدهمین کارگاه زلزله و ایمنی
ویژه دانش آموزان برگزار شد


