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زمان بازیابی زمان مهمترین پارامتر 2



زمان یکی از پارامترهای مهم در بازیابی 
شاخص عملکرد یک شهر

میزان بهره برداری از ساختمان های یک شهر 
.شاخص عملکرد آن شهر را تعیین میکند

ارزیابی سریعساختمان ها

ایمن هستند
به چرخه بهره بردای 

.بازگردند

.تخریب و نوسازی شوند.باید تخریب شوند

.باید تعمیر شوند
تعمیر شوند و به چرخه بهره 

.برداری بازگردند
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ها در زمین لرزه های قدیمیتخریب کامل ساختمان 
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کامل به تخریببا مهندسی ساز شدن ساختمان ها بحث 
.تغییر یافته استسازه ای و غیرسازه ای آسیب
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ارزیابی آسیب ها
تعمیر



1KM
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راهنمای ارزیابی ایمنی ساختمان ها پس از زلزله ارزیابی سریع

توسط پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پس از چندین سال 
.نهایی و منتشر شد1399فعالیت در سال 

فصل به گونه ای تدوین شده تا تمام انواع ساختمان های 9این راهنما در 
.فوالدی، بتنی و مصالح بنایی را پوشش دهد

با این راهنما و چک لیست های ارائه شده توسط آن می توان خطرات 
.احتمالی موجود در یک ساختمان را شناسایی و وضعیت آن را تعیین کرد
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ارزیابی سریع
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ارزیابی عمده ساختمان ها
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راهنمای مطالعات بازطراحی و تعمیر ساختمان های آسیب .باید تعمیر شوند
دیده در زلزله

3توسط پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پس از 
.تهیه شد1401سال فعالیت در سال 

فصل به گونه ای تدوین شده تا انواع 5این راهنما در 
.ساختمان های فوالدی، بتنی و مصالح بنایی را پوشش دهد

با کمک این راهنما به سرعت میتوان پروسه مدلسازی و تهیه 
نقشه های مربوط به تعمیر یک ساختمان آسیب دیده را 

.انجام داد
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باعثراهنمادواینازاستفاده

هرشعلمکردبازیابیزمانمی شود

حداقلبهزلزلهازآسیب دیده

یعتوزبهترموجودامکاناتوبرسد

.شود
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با تشکر 
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