
کارگاه هاي آموزشیکمیته علمی
 با ارتباط در آموزشی هاي کارگاه در شرکت به عالقمندان
 مراجعه کنفرانس سایت وب به توانند می کنفرانس موضوعات

.نمایند

نمایشگاه
 در دستاوردها آخرین ارایه هدف با کنفرانس جانبی نمایشگاه

 آذر 29 تاریخ از جانبی صنایع و ارتعاشات و آکوستیک زمینه
      برگزار امیرکبیر صنعتی دانشگاه در 1390 ماه دي 1 لغایت
  زمینه در فعال موسسات و ها شرکت ها، سازمان .گردد می

 به توانند می نمایشگاه در شرکت جهت ارتعاشات و آکوستیک
.نمایند مراجعه کنفرانس سایت وب
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نشانی دبیرخانه دائمی کنفرانس

ثبت نام
 عادي نام ثبت هر .است زیر جدول مطابق کنفرانس در شرکت هزینه

 نویسنده که صورتی در و باشد می معتبر نویسنده یک مقاله دو براي حداکثر
 تومان 100000 اضافی مبلغ باید باشد بیشتري مقاالت تعداد ارایه خواستار

 وب طریق از توانید می را زمینه این در بیشتر اطالعات .نماید پرداخت را
.آورید دست به کنفرانس سایت

1390/8/25بعد از  1390/8/25قبل از  ثبت نام نوع
تومان  300000 تومان  250000 نویسندگان و شرکت کنندگان عادي

تومان  250000 تومان  200000 نویسندگان و شرکت کنندگان عضو  
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

تومان  190000 تومان  170000 دانشجویان

تومان  180000 تومان  150000 دانشجویان عضو انجمن آکوستیک و  
ارتعاشات ایران

دانشگاه سمنان آشوريرضا  محمددکتر 
دانشگاه صنعتی شریف احمدیانمحمد تقی دکتر 
دانشگاه گیالن قريبااحمد دکتر 
دانشگاه زنجان تیموريرضا دکتر 

خواجه نصیر دانشگاه جعفريعلی اصغر دکتر 
دانشگاه فنی مهندسی اراك جاللی حسندکتر 
دانشگاه شهید باهنر کرمان عباسیحاج  محمد علیدکتر 
دانشگاه علم و صنعت هاشمیحسینی شاهرخ دکتر 
دانشگاه اراك خورشیديکوروش دکتر 
دانشگاه بابل دردلمرتضی دکتر 
دانشگاه یزد رفیعیانمنصور دکتر 
دانشگاه تبریز صادقیمرتضی دکتر 
دانشگاه صنعتی ارومیه دکتر فاروقی
دانشگاه فردوسی مشهد فر-انوشیروان فرشیدیاندکتر 
دانشگاه کاشان قربانپورعلی دکتر 
دانشگاه صنعتی شریف کارگرنوینمحمد حسین دکتر 

شاهرودصنعتی دانشگاه  محمديکرمی اردشیر دکتر 
دانشگاه تهران بهرامینیکخواه منصور دکتر 
دانشگاه علم و صنعت نژادهاشمی سید محمد دکتر 

کرمانشاهرازي دانشگاه  محمد حسین یاسدکتر 
و اعضاي کمیته راهبري
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 و مدیریت تخصصی، علمی هاي انجمن مهم وظایف از یکی
 و علمی دستاوردهاي ارائه و گردآوري براي ریزي برنامه

 محققان، نظر تبادل و بحث مناسب بستر ایجاد و فناوري
 و آکوستیک انجمن .است نظران صاحب و پژوهشگران
 اولین" خود اهداف از یکی انجام براي ایران ارتعاشات
  آذر سی در را "ارتعاشات و آکوستیک المللی بین کنفرانس

 امیرکبیر صنعتی دانشگاه همکاري با 1390 دي اول و
 پشتیبانی و همکاري با بتواند است امیدوار و نماید می برگزار
  اهداف به مربوطه صنایع و علمی مجامع مدیران نظران، صاحب
  اندیشمندان و متخصصین کلیه از افتخار با و یابد دست مربوطه
 موضوعی هاي زمینه در را خود مقاالت نماید می دعوت گرامی

.نمایند ارسال کنفرانس دبیرخانه به کنفرانس

1390/6/20 1390/6/1 ارسال چکیده
1390/6/31 1390/6/15 داوري چکیده
1390/7/20 1390/7/1 کامل ارسال مقاله
1390/8/15 1390/8/1 نتایج داوري اعالم
1390/8/20 1390/8/15 نهایی دریافت مقاله
1390/8/25 1390/8/20 نام آخرین مهلت ثبت

تاریخ هاي مهم

زمینه هاي موضوعی کنفرانس
دینامیک سازه•
دینامیک سازه هاي عمران•
شناسایی سازه هاي مکانیکی•
فیزیک صوت•
کنترل نوفه و ارتعاش•
ماشین آالت دوار•
مهندسی آکوستیک•
واکنش انسان به صوت و ارتعاش•

آزمون هاي شوك و ارتعاش  •
آکوستیک در معماري•
آکوستیک در موسیقی•
آکوستیک زیر آب•
پایش وضعیت ارتعاش و صوت•
پردازش سیگنال در آکوستیک•
تحلیل سیگنال هاي گفتاري•
دینامیک خودرو•

کمیته برگزارکننده
دکتر علیرضا رهاییرئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اوحديدکتر عبدالرضا ایرانو ارتعاشات  آکوستیکرئیس انجمن 
دکتر فیروز بختیاري نژاددبیر کنفرانس

دکتر حمید احمدیاندبیر کمیته علمی
دکتر محمد محجوب جهرمیدبیر کمیته ارتباط با صنعت

دکتر حمید مهدیقلیروابط بین الملل و انفورماتیک
دکتر سعید شکرالهیدبیر کمیته بودجه، تشکیالت و پشتیبانی

کمیته راهبري
علم و صنعتدانشگاه  دکتر حمید احمدیان
تربیت مدرسدانشگاه  خادم زادهدکتر سیامک اسماعیل 

شیرازدانشگاه  دکتر محمد اقتصاد
صنعتی امیرکبیردانشگاه  دکتر عبدالرضا اوحدي
صنعتی امیرکبیردانشگاه  دکتر فیروز بختیاري نژاد

صنعتی شریفدانشگاه  دکتر مهدي بهزاد
تهراندانشگاه  دکتر سید مهدي زهرایی

اشترمالک دانشگاه  دکتر سعید شکرالهی
صنعتی امیرکبیردانشگاه  دکتر علی صالح زاده نوبري
صنعتی اصفهاندانشگاه  دکتر سعید ضیایی راد

تهراندانشگاه  دکتر محمد محجوب جهرمی
علم و صنعتدانشگاه  دکتر مرتضی منتظري
صنعتی شریفدانشگاه  دکتر حمید مهدیقلی

تهراندانشگاه  دکتر عقیل یوسفی کما


