
فهرست خدمات مطالعات برآورد خطر زمین لرزه و
زلزله شناسی مهندسی

:مطالعات مرحله

شناسایی، توجیهی و تفصیلی

:ه هاي شمارهینشر

238-200-199





  

             

               

              

              

           

 

            

                

     

            

               

    

             

                 

               

                





     



 

 

        

         

      

        

       

          

           

           

  

      

            



            

        

         

       

 

        

 

 

    



        

    

          

 

              



           

   

             

         

          

          

 

    

     

 

     

    

 

      

  



            

  

        

           

          

            

   

 

       

     

 

        

   

         

 

          

 

        

     

   

           

         

 

       

     

 

         



   

         

 

          

 

        

     

   

            

        

       

       

             

   

       

             



        



      

  

          



  

  



   

           

  

   

               

   

            

       

          

          

           

       

           

          

             

     

  

     

              

 







          

    

        

            

      

          

             

      

           

 



    



   

 

  

          

       

       

  





         

 



            

           

          

          

         

 



           

  

           

           

            

       

           

        

   



  

    

  

  

 



 

  



 







   

   

  

 



  



  

 

   

  

 



      











 

  

   

             

      

    

 

  

 

  

 

         

 





               

      

    

      

  

  

  



    

  

 

  

     

 









   

  

            

 



    

              

              














