
www.iiees.ac.ir

پیامدهای زلزله بم در بهسازی لرزه ای 
ساختمانهای متداول

عبدالرضا سروقدمقدم

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
انجمن مهندسان راه و ساختمان

انجمن مهندسی زلزله
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زلزله بم

سال قبل18
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ای در توجه به رفتار لرزه پیامدهای زلزله بم 
متداولساختمانهای 

طراحی لرزه ای ساختمان های متداول جدید-1

روارموضوع بحث امروز نیست، اشاره تیت
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استاندارد
2800
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پیوست طراحی ساده شده در 
مباحث مقررات ملی برای 

ساختمانهای متداول

مبحث نهم 1399ویرایش 

مباحث مقررات ملی
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ای در توجه به رفتار لرزه پیامدهای زلزله بم 
متداولساختمانهای 

بهسازی لرزه ای ساختمان های متداول موجود-2



تجربه طراحی، اجرا

و
نظارت بر اجرای

طرح بهسازی بافت های خسارت دیده

بم1382در زلزله سال 









تجربه طراحی، اجرا
و

نظارت بر اجرای
طرح بهسازی بافت های خسارت دیده

سیالخور لرستان1385در زلزله سال 
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مشخصات فنی و جزییات تیپ
اجرایی بهسازی لرزه ای مدارس 

کشور به روش شاتکریت 
پیرامونی یا دیوار برشی



پپیشنهاد های مختلف برای نقشه های تی•

ایده جداول طراحی•

مدارسای برای تهیه الگوی بهسازی لرزه 
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یپ مشخصات فنی و جزییات ت
اجرایی بهسازی لرزه ای 

مدارس دو طبقه کشور



تجربه طراحی، اجرا

و
نظارت بر اجرای

طرح بهسازی روستاهای کشور 









اساختمانها ومدارس بنایی کالیفرنی•
پروژه اتاق امن شهرداری تهران•
پروژه کالس امن سازمان نوسازی مدارس•

بهسازی موضعی
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بهسازی نسبی

شهرداری تهران

پروژه سازمان مدیریت و پیشگیری بحران شهر 
(و کاربردیتحقیقاتی آزمایشگاهی، )تهران 
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بهسازی تدریجی 



ارزیـابیهای دستورالعملمجموعه 
و بهسـازی لـرزه ای 

ساختمـان های
موجـودمتداول
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مبحث بهسازی در مقررات ملی ساختمان؟
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ای در توجه به رفتار لرزه پیامدهای زلزله بم 
متداولساختمانهای 

ب ارزیابی و تعمیر ساختمان های متداول آسی-3
دیده در زلزله 
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جمعبندی

لرزه ای رفتار زلزله بم نقطه عطف در توجه به •
:بودمتداولساختمان های 

54

جدیدطراحی لرزه ای ساختمان های متداول -1

بهسازی لرزه ای ساختمان های متداول موجود-2

ارزیابی و تعمیر ساختمان های متداول آسیب دیده در زلزله-3



با تشکر


