سَهیي هساتقِ ػلوی صلضلِ تِ سٍایت تصَیش -هَسسِ آهَصش ػالی صذسالوتألْیي (صذسا)
Earthquake & Dynamic Research Center
)The 3 Scientific Earthquake Diary Competition (SEDC3
rd

هشکض هغالؼات صلضلِ ٍ دیٌاهیک هَسسِ آهَصش ػالی صذسالوتألْیي سَهیي دٍسُ هساتقِ ػلوی صلضلِ تِ سٍایت تصَیش
سا تیي کلیِ داًطجَیاى داًطگاُّا ،هَسسات آهَصش ػالی ٍ هشاکض پژٍّطی کطَس تشگضاس هیًوایذ.
لزا اص کلیِ داًطجَیاى ٍ ػالقِهٌذاى دػَت هیضَد تا آثاس خَد سا هغاتق تا ضشایظ اػالم ضذُ دس آییيًاهِ تِ دتیشخاًِ
هساتقات اسسال ًوایٌذ.
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آییيًاهِ هساتقِ ػلوی صلضلِ تِ سٍایت تصَیش
ّذف:
افضایص سغح آگاّی ًسثت تِ پذیذُ صلضلِ اص عشیق هَضکافی ٍ تذقیق دس تصاٍیش ضثظ ضذُ اص ایي پذیذُ ،تا
تْشُگیشی اص تجشتیات صلضلِّای پیطیي (تا ًگاّی تِ صلضلِ کشهاًطاُ).
-1هَضَػات هساتقِ:
 -1-1ساصُ
 ساصُّای فَالدی
 ساصُّای تتٌی
 ساصُّای چَتی
 ساصُّای پیصساختِ
 ساصُّای تلٌذ
 ساصُّای تٌایی
 ساصُّای خاظ (پلّا ،سذّا ،تشجّای خٌک کٌٌذُ ،دٍدکصّا ،اسکلِّا ٍ )...
 -2-1خاک ٍ پی
 پی
 سٍاى گشایی
 صهیي لغضش
 -3-1اجضای غیش ساصُای (دیَاسّای جذاکٌٌذُ ،پٌجشُّا ،تاسیسات ،قفسِّا ،لَاصم ٍ )...
 -4-1ضشیاىّای حیاتی
 -5-1سًَاهی
-2ضشایظ ثثتًام
داًطجَیاى ٍ ػالقِهٌذاى تِ حَصُ صلضلِ ،ساصُ ،خاک ٍ پی ،ساّساصی ٍ سایش سضتِّا هیتَاًٌذ دس ایي ّوایص
ضشکت ًوایٌذ ٍ هؼوَالً صیش ًظش یک استاد ساٌّوا (تِ صَست اًفشادی ٍ یا گشٍّی) هیتاضٌذ.
ضشکت کٌٌذگاى هیتَاًٌذ تِ صَست فشدی یا دس گشٍُّای تا حذاکثش ً 5فش ػضَ دس هساتقِ ضشکت ًوایٌذ.
-3هطخصات آثاس اسسالی
 -1-3کلیِ ػکسّا اص کیفیت ٍ ٍضَح تاال تشخَسداس تاضٌذ (حذاقل .)300dpi
-2-3کلیِ ػکسّا دس قالة ٍ فشهت تؼییي ضذُ دس فایل پیَست آییيًاهِ تایذ تاضٌذ.
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-3-3تؼذاد ػکسّای ّش گشٍُ هیتَاًذ تیي  3تا  10ػذد تاضذ.
 -4-3ػکسّای اسسالی تایذ جضئیات صیش سا داسا تاضٌذ ٍ دس قالة فایل ًوًَِ ( )Templateکِ دس پیَست آییيًاهِ
هیتاضذ ،تْیِ گشدًذ.
 هشجغ تصَیش یا ًام تصَیشتشداس (دس صَستی کِ هشجغ تصَیش اص ایٌتشًت است ،تایذ آدسس دقیق تصَیش
رکش گشدد)
 هکاى ٍقَع پذیذُ
 صهاى ٍقَع پذیذُ
ً ام صلضلِ
 تفسیش ػلوی تصَیش (پذیذُای کِ دس تصَیش هطاّذُ هیگشدد تایذ تِ صَست ػلوی ،تَسظ فشد ٍ یا
گشٍُ اسائِ دٌّذُ تصَیش ،حذاکثش دس  100کلوِ تَضیح دادُ ضَد)
 -4صهاىّای هْن:





اسسال آثاس :تا تاسیخ 1397/01/20
اػالم ًتیجِ داٍسی1397/02/06 :
ّوایص تقذیش اص گشٍُّای تشتش ٍ اسائِ سخٌشاًی  3تین تشتش1397/02/22 :
ًوایطگاُ آثاس هٌتخة دس ٍب سایت هَسسِ آهَصش ػالی صذسا پس اص تشگضاسی ّوایص

ً-5حَُ اسسال آثاس:
اسکي فشم تکویل ضذُ ثثتًام (پیَست آییيًاهِ) تِ ّوشاُ آثاس تِ صَست ّوضهاى ،تایذ اص یکی اص سٍشّای صیش تِ
صَست یک فایل  PDFاسسال گشدًذ.
 ضٌاسِ پیامسساى تلگشام تِ ًطاًی@TheSEDC :
پس اص ٍسٍد تِ ضٌاسِ پیامسساى ،آثاس سا اص عشیق ادهیي تِ دتیشخاًِ هساتقات اسسال ًواییذ.
 آدسس پستالکتشًٍیکیTheSEDCinfo@Gmail.com :
تَجِ :تؼذ اص اسسال آثاس ،پیغام تاییذی اص سَی ادهیي کاًال تشای ضشکت کٌٌذگاى اسسال هیگشدد.
ً -6حَُ داٍسی آثاس اسسالی:
پس اص تشسسی آثاس اسائِ ضذُ تَسظ ّیات داٍساى ،آثاس هٌتخة دس تاسیخ  22اسدتیْطت هاُ سال  1397دس حضَس
کلیِ ضشکتکٌٌذگاى ٍ ّیات داٍساى ،تِ اسائِ ضفاّی تفاسیش ػکسّای اسائِ ضذُ هیپشداصًذ .تِ سِ اثش تشتش ًیض تِ
سسن یادتَد جَایض اسصضوٌذ ٍ لَح تقذیش اػغا هیگشددّ .وضهاى عثق ًظش ّیات داٍساى ،تؼذادی اص آثاس تشتش دس
ٍبسایت ّوایص تشای تاصدیذ ػوَم تِ ًوایص گزاضتِ خَاّذ ضذ.
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ّ-7یات داٍساى:
داٍساى ایي ّوایص اص تیي اساتیذ تشجستِ داًطگاُّای کطَس ٍ اػضای ّیات ػلوی داًطگاُ صذسا هیتاضٌذ.
-8ساُّای استثاعی:


ًطاًی دتیشخاًِ:

تضسگشاُ ضْیذ خشاصی  ،تلَاس کاضاى جٌَب  ،هیذاى هَج  ،تلَاس ػالهِ قضٍیٌی ً ،ثص هیالد یکن.


تلفي دتیشخاًِ 021-44748551 :داخلی 109



آدسس کاًال تلگشام@TheSEDC :



ٍبسایتwww.sadra.ac.ir :

دس صَست ٍجَد ّشگًَِ اتْام ٍ یا تشای کسة اعالػات تیطتش ،تا  IDهشتَط تِ ادهیي کاًال تواس حاصل فشهاییذ.
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