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 سمه تعالیب

آقا شیددکتر يجناب   تخ

شکده حقوق علوم سیاسی ریاست محترم دان شگاه تهران و   دان

ع ستاد فقید دکتر کاتوزیان( 315گزارش کارشناسی در مورد بازسازي کالس :موضو  )ا

 با سالم و احترام؛

پس از انجام عملیات اجرایی مقاوم سازي با  315جنابعالی مبنی بر لزوم بازسازي کالس  پیرو دستور مؤکد
شرایطی مشابه قبل بطوریکه منظر کلی کالس موجبات تجدید خاطره و یادآورفضائل آن استاد گرانقدر 

 :باشد، گزارش کارشناسی در این خصوص بشرح ذیل به استحضار می رسد

و روش اجراي کار ) استاد فقید دکتر کاتوزیان( 315ه اي در کالس دالیل اجراي طرح بهسازي لرز
 به منظور حفظ و بازسازي محیط قبلی کالس

 315با انجام سونداژ و بررسی هاي مهندسی بعمل آمده مشکالت ذیل در عملکرد لرزه اي سازه کالس 
 :مشهود گردید

در مجاورت با ساختمان ( س سانتی متر در ضلع غربی کال 22اجراي دیوارآجر فشاري به ضخامت  -1
برروي طاق ضربی پوشش دوم کف طبقه دوم که بدلیل عدم استحکام طاق ضربی در تحمل ) جدید

وزن دیوار، ترکهاي قطري متعددي بر روي دیوار فقط در اثر وزن خود دیوار مشاهده گردید که 
همین منظور الزم بود که  به. حاکی از عدم استحکام و فروریختن در زلزله هاي پیش بینی شده بود

به همین دلیل دیوارغربی کالس شامل . دیوار مذکور تخریب و با روش مناسبی بازسازي گردد
 .پانلهاي چوبی و تخته سیاه و قابهایچوبی و سکوي استاد برچیده شدند

 قاب سازي چوبی و پانلهاي چوبی بارنگ آمیزي مناسب و مشابه قبل اجراء ،در بازسازي این قسمت
 .می گردد

به همین منظور قبل از برچیدن این قسمتها، شرایط قبلی بطور کامل با نقشه برداري و اندازه گیري 
 .و عکسبرداري دقیقاً مستندسازي شده است

 :سقفهاي کاذب -2
ان و با سیم هاي فوالدي ازسقف آویز رسقفهاي کاذب این کالس بصورت چوبی با استفاده از نی خیز

در محلهایی  ،ی در تراز کردن گچ در زیر سقفو سع وجود خیز در تیرهاي سقفشده بودند و بدلیل 
سانتی متر رسیده بود که بسیار سنگین و خطرناك بود و  9کار و روکار در حد گچ زیرضخامت 
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ان که در طی راز طرفی با توجه به حجم زیاد نی خیز. احتمال فروریزش آن در زلزله وجودداشت
 .مال آتش سوزي آن نیز وجود داشتسالیان خشک شده است احت

و نورپردازي مهتابی با همین ابعاد  60×60به منظور بازسازي سقف کاذب این کالس از تایلهاي 
 .مشابه با سایر سالنهاي بزرگ دانشکده استفاده می شود

 :سکوهاي پله اي و نیمکتهاي مربوطه -3
سی بسیار دقیق و مستحکم چوب رو ساخت با اسکلت بندين پله اي که در زمان نشیم سکوهاي

بنا شده است بطور کامل حفظ گردید و نیمکتهاي قدیمی نیز پس از کد گذاري باز گردیدند تا پس 
سرجاي خود و با در از اجراي کفسازي جدید و تعمیر و رنگ کاري قطعات چوبی نیمکتها درست 

 .شکل اولیه نصب گردند
 :پوشش کف -4

پالستیکی بود که در اثر استفاده بسیار فرسوده و در قسمتهایی پوشش کف موجود از جنس ورقهاي 
لذا کفسازي موجود برداشته شده و پارکت با جنس مرغوب و طرح مناسب و . کنده شده بود

 .متناسب با طرح دیوارها اجراء می گردد
 :روش اجراي کار -5

ري، شرایط موجود بطور و سایر لوازمات و اجراي معما و نصب نیمکتهابه منظور امکان بازسازي فضا 
دقیق نقشه برداري، اندازه گیري و عکسبرداري و کد گذاري گردیده است تا پس از انجام مقاوم 

 .سازي، احیاء شرایط اولیه با مصالح جدید، مرغوب و مشابه با شرایط قبلی امکان پذیر باشد
وب و جدید بازسازي لذا فضاي کلی و معماري داخلی این کالس مشابه شرایط قبیل با مصالح مرغ

 .خواهد شد

 
 

 با احترام
شاور میراگر تجهیز  مهندسین م

سعبداله   ینیح
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