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دانشجويان با استفاده از . هدف از اين درس معرفي روش هاي مختلف تحليل خسارت  ساختمانها و شريان هاي حياتي ميباشد
مفاهيم اين درس مي آموزند كه چگونه مدول هاي مختلف تحليل خطر برآورد آسيب پذيري و تحليل خسارت را بكار بندند تا 

ن دانشجويا .ن را بررسي كنندآاز زلزله احتمالي را تحليل نمايند و روش هاي كاهش بتوانند خسارات مستقيم و غير مستقيم حاصل 
توانايي آن را ميابند كه به منظور برنامه ريزي براي شرايط اضطرار و برنامه هاي مقاوم سازي از روش هاي تحليل خسارت استفاده 
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  *سرفصل هاي جلسه

 موضوع هفته
 معرفی مفاهیم اصلی و اولیه تخمین خسارت از دیدگاه منطقه اي اول
)ادامه( معرفی مفاهیم اصلی و اولیه تخمین خسارت از دیدگاه منطقه اي دوم  

متدولوژي تحلیل خسارت، تحلیل خطر، خسارات فیزیکی مستقیم، خسارات معرفی  سوم
 اجتماعی اقتصادي مستقیم و غیر مستقیم

ها در تخمین خسارتنآکاربرد و روابط کاهندگی  -   احتماالتی و تعینی تحلیل خطر چهارم  
سطوح خسارت –منحنی هاي شکست  –برآورد آسیب پذیري  پنجم  
معرفی منحنی هاي شکست و کاربرد آنها در تحلیل خسارت –تعریف سطوح شکست ششم  
  احتمال خسارت تجمعی و گسسته –محاسبات مرتبط با منحنی هاي شکست  هفتم
به سطوح خسارت مختلف زیرساخت ها مثالهاي از محاسبه احتمال ورود هشتم  
  شکست زمین در اثر زلزلهحاصل از  خسارتتحلیل  نهم
چندگانه  خسارتتحلیل محاسبات  دهم  

 هاي اطالعاتی مورد نیاز ساختمانها، تحلیل خسارتمعرفی الیه  دسته بندي ساختمانها ، یازدهم
  ساختمانها

و کاربرد آنها در تحلیل خسارت زیرساخت ها معرفی منحنی هاي شکست دوازدهم  
 پروژه سیزدهم
 پروژه چهاردهم
 پروژه پانزدهم
 پروژه شانزدهم

.تغییرات مختصر و افزودن سایر مطالب بر حسب ضرورت در برنامه وجود داردامکان *  
 
  :نحوه ارزيابي دانشجويان 

.تمرینات، پروژه و ارائه آن، درصد فعالیت کالسی 20 -درصد امتحان آخر ترم 80 :نحوه ارزشیابی  
 


