
 

 

 

 زمینه هاي فعالیت 

 بخش زیر است؛ سه در حال حاضرزمینه هاي فعالیت این مهندسین مشاور در 

  تخصص هاي زیر؛اجراي پروژه ها در حسن شامل مطالعات و طراحی و همچنین نظارت بر هخدمات مشاورارایه  -1

 نظامی و صنعتی اداري، تجاري، مسکونی، ساختمانهاي •
 سازه •
 )ومعماري (شهرسازي سازي مقاوم •
 ساختمانهاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانی •

 مراجعه نمود. "معرفی پروژه ها"به بخش  / درحال انجام میتوانجهت مالحظه برخی از پروژه هاي انجام شده  

ي، همکاري با سازمانها، وزارتخانه ها و مراکز تحقیقاتی کشور از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان نوساز -2

     مسکن راه، ات قتوسعه و تجهیز مدارس کشور، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مرکز تحقی

سازمان مدیریت بحران کشور در تدوین استانداردها و دستورالعمل هاي فنی در زمینه هاي  و شهرسازيو 

 .طراحی و بهسازي لرزه اي کشور

 اشاره نمود؛ در این بخش میتوان به موارد زیر

 و هدایت بهسازي لرزه اي مدارس کشور عضویت در ستاد راهبردي  -

 ء ایمنی لرزه اي بیمارستان ها ارتقا کمیته عالیعضویت در -

 4ویرایش  -2800غیرسازه اي استاندارد  جزايعضویت در گروه کاري ا -

 360عضویت در کمیته بازنگري نشریه شماره  -

 عضویت در کمیته تخصصی مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان  -

 

 

 

 



 

 

 

 طراحی صنعتی  -3

در این زمینه پس از سالها مطالعه، پژوهش و انجام آزمایش هاي متعدد در آزمایشگاه سازه دانشکده فنی دانشگاه 
نی آن در تاریخ ت 20دورانی تکمیل شد و نمونه پروتوتایپ  -طراحی میراگر اصطکاکی لغزشی 96ل ،در سا تهران

که با توجه  ،بومی سازي طراحی و ساخت دمپر . این اقدام در راستاي قرار گرفتآزمایش  مورد با موفقیت 13/9/97
      بهسازي چنینبه زلزله خیزي شدید بسیاري از شهرهاي مهم کشور متیواند در طراحی ساختمانهاي مهم و هم

کیفی طراحی و افزایش سطح ایمنی ساختمانها شود، انجام  ي ارتقاموجب  و بکار رود ود موج يلرزه اي ساختمانها
 پذیرفته است.

  .در یک بازار رقابتی قرار دارندو نکته حائز اهمیت اینکه کلیه اجزاء تشکیل دهنده دمپر ساخت داخل کشور می باشند 

 آزمایش شده را دارا می باشد.ظرفیت دمپر بسته به نیاز طراحی قابلیت افزایش تا بیشتر از ده برابر ظرفیت 

  است.تنی  50تا  40برنامه آتی شرکت آزمایش دمپر با ظرفیت 


