
 

 "2019برنده مدال بروس بولت سال "

 چیست و از کجا پدید آمد؟ (BRUCE-BOLT) جایزه بروس بولت

شناسی و اهل نام محقق، ژئوفیزیکدان و دانشمند در زمینه لرزه (Bruce Bolt)بروس بولت

 .ایاالت متحده آمریکا بود

 .شودمی شناخته شناسیلرزه مهندسی او به عنوان پیشگام رشته

است و تحقیقات او منجر به ایجاد شناسی منتشر کردههای زیادی در زمینه لرزهاو مقاالت و کتاب

 .شد لرزهزمین مهندسی رشته

ری ساالنه به کسانی که بیشترین تأثیرگذا ((مدال بروس بولت)) ای با عنوانجایزه ۲۰۰۶از سال 

 .شوداند، اهدا میشناسی داشتهو تالش را برای پیشرفت رشته لرزه
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 چه کسی شد؟ 2019سال  (BRUCE BOLT)اما برنده مدال بروس بولت

بروس )) آنجلس به عنوان برنده مداللس دکتر یوسف بزرگ نیا، استاد ایرانی دانشگاه کالیفرنیا در

 .انتخاب شد ۲۰۱۹در سال ((بولت

سسه ؤ، م(COSMOS) های قویهای رصد جنبشن نشان علمی توسط کنسرسیوم سیستمای

آور مهندسی شناسی آمریکا به این استاد نامو جامعه زلزله (EERI) تحقیقات مهندسی زلزله

های حرکتی زمین لرزه، تجزیه و ر زمینه مدلهای شایانی دکه کمک عمران و محیط زیست

 .ای و ساختار مهندسی زلزله کرده تعلق گرفته استتحلیل خطر لرزه

این مدال، اوایل مارس در نشست ساالنه موسسه تحقیقات مهندسی زلزله در ونکوور کانادا 

 .اعطا شد دکتر بزرگ نیا به

 به عنوان یک دانشمند پیشرو در زمینه مدلسازی و مهندسی زلزله، بزرگ نیا

https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa/


 

زمین در زلزله را که برای  های جنبشحقیقاتی بزرگ در زمینه توسعه مدلهای تهدایت پروژه

 .شوند بر عهده داشته استای در سراسر دنیا استفاده میرزههای لتحلیل

اقیانوس آرام بوده که یک  همچنین چندین سال مدیر مرکز تحقیقات مهندسی زلزله

 .مرکز تحقیقاتی چند دانشگاهی است

سسه تحقیقات مهندسی زلزله در ونکوور کانادا ؤاین مدال، اوایل مارس در نشست ساالنه م

 .اعطا شد دکتر بزرگ نیا به

 به عنوان یک دانشمند پیشرو در زمینه مدل سازی و مهندسی زلزله، بزرگ نیا

بزرگ در زمینه توسعه مدل های جنبش زمین در زلزله را که برای  هدایت پروژه های تحقیقاتی

 .ای در سراسر دنیا استفاده می شوند بر عهده داشته استتحلیل های لرزه

همچنین چندین سال مدیر مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوس آرام بوده که یک مرکز 

 .تحقیقاتی چند دانشگاهی است

و مدرک کارشناسی ارشد و  دانشگاه صنعتی شریف سی خود را ازمدرک کارشنا استاد بزرگ نیا

 .دکتری خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرده است

ای صفحه۱۱۰۰یک کتاب  Vitelmo V. Bertero و پروفسور بزرگ نیا دکتر ۲۰۰۴در سال 

چاپ « مهندسی زلزله، از مهندسی زلزله شناسی به مهندسی مبتنی بر عملکرد»تحت عنوان 

 .کردند

 Earthquake Engineering: From Engineering Seismology to معادل انگلیسی

Performance-Based Engineering : 

http://www.sharif.ir/home
http://www.sharif.ir/home
https://senate.universityofcalifornia.edu/in-memoriam/files/vitelmo-bertero.html
https://www.amazon.com/Earthquake-Engineering-Seismology-Performance-Based/dp/0849314399
https://www.amazon.com/Earthquake-Engineering-Seismology-Performance-Based/dp/0849314399
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa/


 

   Bulletin of Seismological Society of   وی که چند سالی سردبیر و همکار

 Americaو در حال حاضر سردبیر مجله مشهور مهندسی زلزله  بوده Spectra است. 

به نام را الگوی خود می داند دریافت مدال یادبودی  بروس بولت بزرگ نیا با بیان این که شخصا،

 .این دانشمند بزرگ را افتخاری بزرگ برای خود توصیف کرده است

 :2019 جایزه بروس بولت حین دریافت نیادکتر یوسف تصاویر

 
 

 

 

 

https://pubs.geoscienceworld.org/bssa
https://pubs.geoscienceworld.org/bssa
https://ostovarsazan.com/%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%aa/


 
 

 
 

ای صفحه ۱۱۰۰یک کتاب  Vitelmo V. Bertero و پروفسور دکتر بزرگ نیا ۲۰۰۴در سال 

چاپ « مهندسی زلزله، از مهندسی زلزله شناسی به مهندسی مبتنی بر عملکرد»حت عنوان ت

 !کردند
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 !اعطا شد دکتر بزرگ نیا که به دانشمند ایرانی جناب (Bruce Bolt)ال بروس بولتمد

 استوارسازان کاری از گروه آموزشی
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