
 برنامه زمانبندی وبینار مشترک ایران و ژاپن در زمینه میراگرها و جداگرهای لرزه ای

 به وقت ایران به وقت ژاپن 99اسفند  52روز اول 

 مراسم افتتاحیه

 JSSIرییس جامعه جداگرهای لرزه ای ژاپن  -واداخوش آمدگویی جناب آقای دکتر  01:01-9:01 00:11-02:11

 وزارت راه و شهرسازی ایران مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان -مانی فر مهندسخوش آمدگویی جناب آقای 

 سخنرانی اول الزامات لرزه ای کلی مطابق آیین نامه های ژاپن
00:21-00:11 00:51-01:01 

 Akihiko Ishihara مدیرکل امور بین الملل وزارت مسکن، زیرساخت، حمل و نقل و گردشگری ژاپن

 استراحت

 سخنرانی دوم تغییرات در طراحی لرزه ای، جداگرهای لرزه ای و میراگرها
05:21-05:11 05:51-00:01 

 Akira Wada رییس جامعه جداگرهای لرزه ای ژاپن و استاد بازنشسته دانشگاه توکیو

 استراحت

 سخنرانی سوم اصول طراحی سازه های جداسازی شده
09:21-09:11 02:51-00:01 

 Taiki Saito استاد دانشگاه صنعتی تویوهاشی

 استراحت

 سخنرانی چهارم طراحی سازه ای سازه های جداسازی شده
51:21-51:11 02:51-02:01 

 Daisuke Inoda مهندس سازه، شرکت نیکن سکه ژاپن

 02:51-00:11 51:21-50:01 بحث و گفتگو
 

 به وقت ایران به وقت ژاپن 99اسفند  50روز دوم 

 سخنرانی پنجم نحوه استفاده و ترکیب آنها/روش های ارزیابی جداگرها -جداسازهای لرزه ای
00:11-02:11 01:01-9:01 

 Keiko Morita استادیار دانشگاه فوکواوکا

 سخنرانی ششم اصول طراحی و محاسبات سازه های مجهز به میراگر 
00:21-00:11 00:51-01:01 

 Kazuhiko Kasai استاد دانشگاه/موسسه تکنولوژی توکیو

 استراحت

 سخنرانی هفتم چگونگی استفاده و ترکیب آنها -میراگرهای لرزه ای
05:21-05:11 05:51-00:01 

 Masato Ohata مهندس سازه، شرکت تاکه ناکا

 استراحت

 سخنرانی هشتم پروژهاصول  بهسازی و نمونه  -فناوری بهسازی لرزه ای
09:21-09:11 02:51-00:01 

 Hisashi Maesaka مهندس سازه، شرکت آرتس

 استراحت

 سخنرانی نهم ساخت سازه های جداسازی شده
51:21-51:11 02:01-02:01 

 Nobuyuki Ogino مهندس سازه، شرکت کوماگای گومی

 02:51-00:11 51:21-50:01 بحث و گفتگو
 

 به وقت ایران به وقت ژاپن 99اسفند  55روز سوم 

 سخنرانی دهم و تشریح تکنولوژ تشریح و جمع بندی مطالب ارائه شده توسط تیم ژاپنی به زبان فارسی

01:11-02:11 05:01-9:01 
 کارگروه دستورالعمل طراحی ساختمان های مجهز به میراگرها و جداگرهای لرزه ای

 سید امین موسوی

 احسان نوروزی نژاد

 علی خان سفید

 05:01-00:11 01:11-01:01 بحث و گفتگو

 


