
 

 

 

 سد و تاسیسات وابستهتخصصی  های کمیته نشستصورتجلسه 

 مشخصات جلسه: -1

 شماره جلسه:
 1400سال  چهارم  جلسه

 برگزاری:تاریخ 

16/9/1400 

 محل برگزاری:
 کمیته ملی سدهای بزرگ

 :برگزاریساعت 
18-19:30 

 :جلسهاعضاء  -2

 : )اعضا و میهمانان( حاضرین
حسن مرادی ، علی نژاد ، مهندس حکمی ، محمود همدانی ، دکتر موسوی ،  اهیمی ، ، محسن برامیر فرید مجتهدی ، 

 مهندس سیف پور ،  حسین جانی ، 

 : دستور جلسه -3

مدیر عامل شرکت لرزه نگار پارسیان در خصوص لرزه خیززی الازایی  -دکتر سیف پورتوسط آقای ارائه سخنرانی  -1
 سدها

 پرسش و پاسخ  -2

 راییهیات اج نامه های مرور  -3

 خالصه مذاکرات : -4

اقدام نمودند خوش آمد گویی به اعضا نسبت به قرائت صورتجلسه هیات اجرایی مجتهدی ضمن آقای مهندس 

در خصوص  در آبان ماه امسال مواردی را مطرح کردند . همچنین. ایشان در خصوص  اجالس آسیا اقیانوسیه 

جزییات برنامه  برگزار شد. 2021نوامبر   19تا  15در کنفرانس بین المللی سدهای بزرگ که بصئرت آنالین 

سپس دکتر سیف پور در خصوص لرزه خیزی الاایی  کنفرانس و کارگاههای برگزار شده به اطالع اعضا رسید.

مخازن سدها صحبت کردند ایشان در خصوص مبانی گسلهای ساختگاه  سدها صحبت کردند . لرزه خیزی در 

زمین لرزه پاسخ اولیه دارد زمین لرزه الاایی دو حالت دارد حالت اول سدها و عوامل ایجاد آنها صحبت کردند. 

رد. ایشان در مورد زمین لرزه های الاایی در سد هور آمریکا ، کنیا در هندوستان ، سد حالت دوم پاسخ تاخیری دا

مکانیزم شکست گسلها  HASHآتاتورک در ترکیه ، سد کرخه صحبت کردند. ایشان در خصوص روش 

صحبت کردند . شبکه های لرزه نگاری نصب شده در سد سیمره ، سیاه بیشه ، زیر دان ، رودبار لرستان ، 

دشت  و گزارش رفتار نگاری صحبت کردند. در مورد لرزه نگارهای شرکت پارسیان و دقت های آنها مورد سر

بحث و بررسی قرار گرفت. در مورد طراحی شبکه های لرزه خیزی و انتخاب تعداد دستگاه توضیحاتی ارائه 

   گردید.

 مصوبات این جلسه : -4

 را و ارائهتاریخ اج تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
1     

 پیگیریهای مربوط به مصوبات جلسات قبلی : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف



 

 


