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  تعالي بسمه                         

س  عاو  ردی ر ظارت را ی و    ور  ر
 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

    :شماره
 07/12/1392 :تاريخ

 رانيا يا لرزه خطر ياحتمال ليتحل گاهيپا: موضوع 

 - هاي عمراني نامه استانداردهاي اجرايي طرحآيين)7(و)6(قانون برنامه و بودجه و مواد)23(به استناد ماده     
هـ 33497ت/42339ره شما نامه موضوع تصويب(فني و اجرايي كشور  و در چارچوب نظام 1352مصوب سال 

اي ايران  ، اين بخشنامه براي استفاده از پايگاه تحليل احتمالي خطر لرزه)هيأت محترم وزيران 20/4/1385مورخ 
 : شود ابالغ مي و از نوع گروه سوم با رعايت موارد زير IranHazard.irبه آدرس 

اده از اين پايگاه صرفاً در مناطقي اي مطالعات براي بخشهاي مختلف كشور، استف با توجه به انجام مرحله -1
  . كه اطالعات آن بارگذاري شده است الزامي است

نظر به اهميت مباحث پدافند غير عامل و مديريت بحران، الزم است ساختمانها و تاسيسات حياتي و با  -2
 . اي موجود در اين پايگاه جانمايي شوند هاي خطر لرزه اهميت كشور، با توجه به نقشه

آتي مرتبط با خطر   هاي ريزي لي و كشوري، نتايج ارائه شده در اين پايگاه، مبنا و معيار برنامهدر سطح م -3
 . باشد اي و مديريت بحران مي لرزه

ها، افزايش دقت و اجتناب از انجام مطالعات موازي، درصورت نياز به انجام  نظر به لزوم كاهش هزينه -4
، الزم است اطالعات اوليه مورد نياز، شامل نقشه گسلها در سطح ملي مطالعات تحليل خطر ويژه ساختگاه

هاي رخ داده و ديگر موارد مشابه، از اين پايگاه  كاتالوگ زلزله ، اطالعات گسلها،1:250000و با مقياس 
 .دريافت شود

تمامي  اي سازي لرزه استفاده از شتابها و طيف طراحي ارائه شده در اين پايگاه براي طراحي و مقاوم -5
ها، با توجه به نوع و اهميت سازه، منوط به انجام مطالعات ساختگاهي و بررسي شرايط خاك و  سازه

ريزي و نظارت  معاونت برنامه 626در اين خصوص يكي از روشهاي نشريه شماره . باشد ويژگيهاي سازه مي
 .قابل كاربرد است رييس جمهور راهبردي

هاي اجرايي، مشاوران، پيمانكاران و ساير عوامل ذينفع نظام فني  دستگاه رعايت مفاد اين بخشنامه براي     
 .الزامي است 1/5/1393اجرايي، از تاريخ 

دار اعالم  امور نظام فني اين معاونت، دريافت كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي مربوط بوده و عهده     
 .اصالحات الزم به طور ادواري خواهد بود
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