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 :باشدمیبه شرح ذيل  9911 موسسه ژئوفیزيك در سال ی هافعالیت اهم

 

 آموزش  حوزه 

 ريزي دانشگاه پيشنهاد ايجاد رشته جديد علوم فضايي در مقطع كارشناسي ارشد كه به تاييد شوراي برنامه

  ؛رسيده است

  هاي موجود در دانشجو در مقطع دكتري در كليه رشته 61دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و  07پذيرش

  ه؛موسس

  هاي دانشجو در مقطع دكتري در كليه رشته 61دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد و  44فراغت از تحصيل

 ؛موجود در موسسه

 موسسه؛ آموزش براي محاسباتي سرور عدد يك اندازيراه و خريد 

 شناسي؛زلزله( ژئوفيزيك گرايش) رشته در جوان علمي هيأت عضو نفر يك جذب 

 استاديار 32 و دانشيار 9 استاد، 9 شامل نفر 14 حاضر حال در مؤسسه علمي هيأت اعضاي تعداد»

 .«باشدمي

 

 

  پژوهش حوزه 

  ي؛طرح پژوهشي كاربرد 61طرح پژوهشي بنيادي و  4انجام 

  مقاله نمايه شده 58مقاله علمي پژوهشي در نشريات معتبر داخلي و  93چاپ WOS ؛الملليدر مجالت بين 

  ؛الملليهاي بينمقاله در مجموعه مقاالت همايش 85هاي داخلي و مقاله در مجموعه مقاالت همايش 35چاپ 

 ( ؛كتاب و يك مورد ترجمه كتاب تأليفكتاب )يك مورد  8و ترجمه  تأليف 

  ؛نفر پژوهشگر پسا دكتري 8جذب 

 خريد يك دستگاه گيرنده IP هشت كاناله ساخت شركت GDD ؛كشور كانادا براي بخش پژوهشي ژئوالكتريك 

 ؛شناسيكاناله ساخت كشور سوئد براي بخش پژوهشي لرزه 45نگار خريد يك دستگاه لرزه 

 كشور اوكراين براي بخش  ان براي خريد يك دستگاه الكترومغناطيس ازشركت زمين سنجش راي با قرارداد

 ؛پژوهشي ژئومغناطيس

 ؛سنجيخريد يك دستگاه رادار نفوذي ساخت كشور سوئد براي بخش پژوهشي گراني 

 و تكميل تجهيزات  9هاي ژئوفيزيكي به ساختمان شماره انتقال آزمايشگاه فيزيك ابر و آزمايشگاه ديناميك شاره

  ؛هايشگاهي آنآزما

 ؛شناسيايجاد آزمايشگاه اقيانوس 

 هاي پژوهشي موسسهاندازي يك عدد سرور محاسباتي براي بخشخريد و راه. 
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 اداري و مالي حوزه 

  ؛پرونده ارتقاي كاركنان موسسه ژئوفيزيك 47بررسي بيش از 

  و تجهيز پيش نشانگر و  احداث»و  «تعميرات اساسي و خريد تجهيزات و ماشين االت»تنظيم دو موافقنامه

 ؛براي دريافت بودجه «نگاريهاي لرزهها و ايستگاهتوسعه و تجهيز شبكه

 نگاري و تعيين پالك ثبتي كليه هاي لرزهها و پايگاهپيگيري براي مستندسازي و اخذ سند مالكيت برخي شبكه

حقوقي و عمراني دانشگاه ارسال باشد كه به بخش هاي مختلف ميامالكي كه به موسسه تعلق دارد و در استان

 .گرديده است

 

 اي مركز خدمات رايانه 

 ؛هاي موسسه ژئوفيزيكهاي آموزشي، پژوهشي و طرحنگهداري سرورهاي محاسباتي بخش 

 ؛افزاري و كارشناسي خريدهاي موسسهافزاري و نرمپشتيباني سخت 

 اندازي سرورطرح و همكاري در اجراي راه تهيه cisco VoIP ( )؛نگاريمركز لرزه مكاله تحت شبكه 

 گيري از ديتاي مركز سازي و سيستم ذخيره و پشتيبانتهيه طرح و همكاري در اجراي ساختار مجازي

 ؛نگاريلرزه

 ؛بستر مجازي سازي و ديتا استر جديد مركز ءتهيه طرح ارتقا 

 ؛موسسه ژئوفيزيكنگاري و هاي شبكه ارتباطي لرزهنگهداري و بروزرساني روترها و سوئيچ 

 ؛سايت موسسه ژئوفيزيكمديريت و بروزرساني وب 

 هاي مختلف موسسهنگهداري ارتباطات وايرلس بخش. 

 

 نگاري كشوري مركز لرزه 

 هاي: شوراب طبس در استان نگاري دائمي شامل ايستگاهايستگاه لرزه 8اندازي مجموعا احداث، تجهيز و راه

نامه بين موسسه ژئوفيزيك و تان كردستان )اين دو ايستگاه در قالب تفاهمخراسان جنوبي، سقز و سنندج در اس

اندازي گرديد(، لوجلي شيروان در استان خراسان شمالي )اين ايستگاه در قالب استانداري كردستان احداث و راه

 ه. اندازي گرديد( و كماسي در استان كرمانشانامه با استانداري خراسان شمالي احداث و راهتفاهم

  ها براي نگهداري و رفع ايرادات فني نفر روز ماموريت ايستگاهي توسط كارشناسان شبكه 477انجام بيش از

 ؛نگاريهاي لرزهايستگاه

 سازي ارتباط ايستگاه آلموقوالق استان همدان. طراحي و اجراي ارتباط راديويي با دو تكراركننده جهت بهينه

 ؛مالً داده پيوسته و مطلوبي نداشتاين ايستگاه مشكل ارتباطي داشت و ع

 اندازي ايستگاه نهاوند در استان همدان. اين سازه متعلق به صدا و سيماي همدان سازي سازه جهت راهآماده

 ؛استاست كه با هماهنگي استانداري و ارگان مربوطه به موسسه ژئوفيزيك واگذار شده
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 نگاري در استان كرمان در قالب هفت ايستگاه لرزه سازي زيرساخت احداثسنجي و آمادهتعيين مكان، نوفه

 ؛نامه منعقده بين استانداري كرمان و موسسه ژئوفيزيكتفاهم

 ؛هاي منطقهلرزهاندازي ايستگاه موقت بزمان در استان سيستان و بلوچستان به منظور بررسي مقطعي زمينراه 

 محل اعتبارات استاني به منظور حفاظت بهتر از نگاري تبريز از اجراي ارت براي ايستگاه سراب شبكه لرزه

 ؛نگاري ايستگاهتجهيزات حساس لرزه

 ؛سازي ارتباط راديويي ايستگاه آفريز در استان خراسان جنوبيبهينه 

 ؛نگاري در رامسر استان مازندراناندازي يك ايستگاه لرزهپيگيري و اختصاص زمين جهت احداث و راه 

 ؛نگاري تهرانمتعلق به شبكه لرزه 1يستگاه قديمي ايلپا سازي اتعمير اساسي و آماده 

  ؛ن سمنان و رامشه در استان اصفهاننگاري شهميرزاد در استاايستگاه لرزه 8به روزرساني 

 ؛نگاري كشوريطراحي، كدنويسي و اجراي سايت داخلي جديد مركز لرزه 

 مركز بصورت مجازي و با كيفيت بهتر، هم اكنون سرورهاي )نگاري كشوري سازي سرورهاي مركز لرزهمجازي

 ؛(برداري استسرعت باالتر و امنيت بيشتر در حال بهره

 اندازي سرورراه VOIP نگاري مستقل از مجاري هاي لرزهاختصاصي موسسه به جهت ارتباط صوتي شبكه

همواره با مشكل مواجه كرد كه مخابراتي. پيش از اين موسسه از سرورهاي دانشگاه براي اين منظور استفاده مي

 ؛بود

 هاي نگاري كشوري به جهت افزايش كيفيت و امنيت دادهو بسترسازي ديتاسنتر مركز لرزه ءارائه طرح ارتقا

 ؛نگاريارزشمند لرزه

  ايستگاه در استان  8نگاري در استان فارس، و نظارت به اجراي ساخت ايستگاه لرزه 9اجراي عمليات ساخت

 ؛و يك ايستگاه در استان كردستان كهگيلويه و بويراحمد

  تجهيزات از حفاظت جهت به( آنتن –شبكه  -نگاري به تجهيزات محافظتي )ارستر پاورايستگاه لرزه 88تجهيز 

 ؛نگاريگرانقيمت لرزه

 ؛هاهاي مديريت بحران كشور و استانداريخيزي در پاسخ به درخواستتهيه گزارش لرزه 

 هايهاي مجزا، زمين لرزهثبت شده در پايش به صورت دايركتوري هايپااليش و آرشيو زمين لرزه Tele وPik 

File ؛هاهاي زمين لرزه 

 ايجاد بستر ftp نگاري به مركز )جايگزين سيستم هاي لرزهاي از شبكههاي لرزهبه منظور انتقال برخط امن داده

 ؛هاي از طريق هارد و فلشسنتي ارسال داده

 با وجود شيوع بيماري كرونا بطوريكه بدون هيچگونه مشكلي كارشناسان شيفت به هاي پايش مديريت شيفت

ها زمين لرزه در پايش ثبت و آرشيو شد، كه از بين آن 67047ها پرداختند و تعداد ثبت و تحليل زمين لرزه

 87/79/33ريخ بودند. الزم به ذكر است بزرگترين زمين لرزه در تا 8زمين لرزه داراي بزرگي بيش از  65تعداد 

 .به ثبت رسيده است 0/8در آراد فارس به بزرگي 

   ؛دستگاه لرزه سنج گورالپ انگلستان 67عقد قرارداد با شركت پادياب تجهيز و خريد 



5 

 

  نگاري كشور در موسسه نگاري و شتاباجرايي شوراي هماهنگي مراكز لرزه -جلسه كارگروه علمي 8تشكيل

 .ژئوفيزيك

 

  نشانگرهاي زلزلهمركز مطالعات پيش 

  دستگاه گيرنده راديويي 5قرارداد با شركت نوانديشان آذرموج براي ساخت و خريد VLF/LF  به منظور

 ؛اندازي پايش يونسفريراه

  به منظور  نگاري پرتابل سرتيموس گورالپ انگلستاندستگاه لرزه 5قرارداد با شركت پادياب تجهيز براي خريد

 ؛اينشانگرهاي لرزهاندازي پايش پيش راه

 ؛تجهيز اتاق پايش پيش نشانگرها شامل خريد سرور، كامپيوتر، تجهيز اتاق پايش، مانيتور و غيره 

 ؛نگاري به منظور بررسي تغييرات سرعتي در زميناندازي پايش لرزهاي و ارتباط آنالين با شبكه لرزهراه 

 و سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به منظور دريافت نامه با سازمان ثبت اسناد كشور تالش براي انعقاد تفاهم

 .هاي موقعيت سنجي به منظور محاسبه چگالي الكترونيداده

 مركز تقويم  

  ؛هجري شمسي 6476و  6477هاي و تنظيم تقويم سالاستخراج 

 ؛ها، شهرهاي دور و نزديكاستخراج اوقات شرعي داخل كشور شامل مراكز استان 

 ؛ارج از كشور از جمله لبنان، استراليا و آمريكااستخراج اوقات شرعي خ 

  ؛جلسه برخط شوراي مركز تقويم 8تشكيل و برگزاري 

  ؛6933تير  6صدور اطالعيه در مورد خورشيدگرفتگي 

  ؛6933تير  6رصد خورشيدگرفتگي  

 ؛صدور اطالعيه در مورد زمان پايان قرن چهاردهم و آغاز قرن پانزدهم هجري شمسي 

  ؛ها در مورد زمان پايان قرن چهاردهم و آغاز قرن پانزدهم هجري شمسيرسانهمصاحبه با 

 ؛6933تير  6هجري قمري و همچنين خورشيدگرفتگي  6447ها در مورد وضعيت هالل شوال مصاحبه با رسانه  

 رساني مركز تقويمبه روزرساني پايگاه اطالع. 

 

 المللروابط بين 

  ؛دانشجويان مقطع دكتري نفر از 4تمديد دوره فرصت مطالعاتي 

  ماهه 1نفر از دانشجويان دكتري به دانشگاه براي استفاده از فرصت مطالعاتي  4معرفي.  


