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”مجمع عمًمی اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات

دٍهیي سال پیاپی تا افسایص اهتیاز هَفق تِ کسة رتثِ

ایران“

 Bضذ .در ّویي راستا تا درخَاست اًجوي ٍ هَافاقات

هجوغ ػوَهی سالیاًِ اًجوي در سَم هْرهاُ
سال جاری ترگسار ضذ .در ایي هجوغ اتتذا آقای
دکتر ػثذالرضا اٍحذی ریاست اًجوي آکَستیک
ٍ ارتؼاضات ایراى گسارضی از پیطرفت اهَر اًجوي
در سال  ، 29اّن فؼالیت ّای اًجام ضذُ ،ترًاهِ

جٌاب آقای دکتر هظفر ضریفی ،هذیر کل هحترم دفتار
ًظارت ٍ ارزیاتی پژٍّطی ،هجَز هجلِ ػلوی-پژٍّطای
جذیذ اًجوي تا ػٌَاى ریل صادر گردیذ.
“Journal of Theoretical and Applied
” )Vibration and Acoustics (TAVA

سِ سالِ اًجوي ،هطکالت ٍ هَاًغ هَجَد در

سردتیر هجلِ جٌااب آقاای دکاتر حویاذ احواذیاى ٍ

هسیر دستیاتی تِ اّذاف ٍ  ...را ارائِ ًوَدًذ.

اػضای تحریرُ دکتتر ررهىته هتىرير (داًاطااُ خَاجاِ

سپس ارائِ گسارش هالی تَسظ آقای دکتر سؼیذ

ًصیرالذیي عَسی) ،دکتر رتیريز تتتیتارن وتژاد (داًاطااُ

ضکرالْی ،خساًِ دار هحترم اًجوي ،تا تاییذ

صٌؼتی اهیرکثیر) ،دکتر دکتر محمدتقی احمتدیان (داًاطااُ

تازرس اًجوي ،آقای دکتر هْذی سرهست صَرت

صٌؼتی ضریف) ،دکتر مهدن تهساد (داًطااُ صاٌؼتی ضاریف)،

گرفت .در ًْایت در هَرد هیساى حق ثثتًام سال

دکتر سعید ضیائی راد (داًطااُ صٌؼتی اصفْاى) ،دکتر داييد

ً 29یس رای گیری اًجام ضذ.

یًوسیان (داًطااُ ػلان ٍ صاٌؼت ایاراى) ،دکتتر عثداررضتا
ايحدن (داًطااُ صٌؼتی اهیرکثیر) ،دکتتر مهتدن زهرایتی

(داًطااُ تْراى) ّستٌذ.

”ارزیاتی عملکرد اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات
ایران

تذیي ٍسیلِ هجذدا از کلیِ هحققاى ،پاژٍّطاااراى ٍ

ي کسة مجًز مجله علمی-پژيهشی“

داًطجَیاى گراهی دػَت هی گردد تا تا ارسال هاقاا ت

تا تَجِ تِ ارزیاتی سالیاًِ اًجاام ضاذُ تاَساظ
کویسیَى اًجوي ّای ػلویٍزارتػلَم ،تحقیقات
ٍ فٌاٍری ترای فؼالیت ّای سال  29اًجوي ترای

ػلوی-پژٍّطی خَد ها را در ّرچِ غٌی تر سازی ایاي
هجلِ یاری رساًٌذ .تسٍدی آدرس ٍبسایت هجلِ تارای
ارسال هقا ت اعالع رساًی خَاّذ ضذ.

برای آگاهی از شرایط عضًیت در اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران و تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی  www.ISAV.irمراجعه فرمایید.
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” عضًیت اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران در
مًسسه تیه ارمللی مهىدسی کىترل صدا )“ (I-INCE

هَسسِ تیي الوللی هٌْذسی کٌترل صذا ) (I-INCEدر سال  4299تاسیس ضذ I-INCE .ائتالفی هاتاطاکال از
سازهاى ّای فؼال در حَزُ ّای هرتثظ تِ کٌترل صذا ،آکَستیک ٍ ارتؼاضات در سراسر جْاى هیتاضذّ .وچٌیي
 I-INCEحاهی کٌارُ ّای ادٍاری تیي الوللی  INTER-NOISEدر زهیٌِ هٌْذسی کٌترل صذاست کِ ّارساال
در ضْری پیطرٍ در جْاى ترگسار هی ضَد  ،هی تاضذ.
” عضًیت اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران در
کمیسیًن تیه ارمللی آکًستیک )“ (ICA

کویسیَى تیي الوللی آکَستیک ) (ICAدر سال  4294تِ ػٌَاى کویتِ ای از اتحادیِ تیي الوللی فیسیک هحا
ٍ کارتردی ضرٍع تِ کار ًوَد ،کِ تؼذ از تغییر اساسٌاهِ ٍ تصَیة قَاًیي جذیذ در سال  4221تِ ًام ”کویسیَى
تیي الوللی آکَستیک“ فؼالیت ّای خَد را دًثال ًوَد ICA .از سال ّ 9002وکار ػلوی ضَرای تیي الوللی ػلَم
) (ICSUهی تاضذ .از اّذاف ایي کویسیَىّ ،وکاری ٍ تَسؼِ تیي الوللی در تواهی زهیٌِ ّای آکاَساتایاک
ضاهل تحقیق ،تَسؼِ ،آهَزش ٍ تذٍیي استاًذاردّا هی تاضذ.
اًجوي آکَستیک ٍ ارتؼاضات ایراى پس از ایجاد ارتثاط ٍ پیایری هکاتثات در دساهثر سال  9049تِ ػضاَیات
ایي دٍ سازهاى تیي الوللی درآهذُ است .اهیذ است اًجوي تا گسترش فؼالیت ّای تیي الوللی خَد ،گاام ّاای
هحکن ٍ تسرگ در جْت ایجاد جایااّی ضایستِ در سغح تیي الوللی تردارد.

برای آگاهی از شرایط عضًیت در اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران و تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی  www.ISAV.irمراجعه فرمایید.

3030  آذر03 -  سال پىجم،2 ٌشمار
info@isav.ir : ؛ پست الکترونیکی انجمن32381818 : تلفن انجمن

” ”معرری کتاب ي کىفراوس هان مرتثط در زمیىه آکًستیک ي ارتعاشات
 کتاب هفیذ در زهیٌِ ّای هرتثظ تِ آکَستیک ٍ ارتؼاضاات خاَاّایان3  در ّر ضوارُ تِ هؼرفی،در ایي تخص
ِ ّوچٌیي کٌفراًس ّایی کِ در ایي زهیٌِ ترگسار هی ضًَذ اػالم خَاّذ ضذ تا داًص پژٍّاى ٍ ػاالقا.پرداخت
.هٌذاى تِ هَضَػات ػلوی ٍ تحقیقاتی از زهاى ٍ تاریخ کٌفراًس ّا آگاّی یاتٌذ
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