خبروامه
اًجوي آكَستيك ٍ ارتؼاضات ايزاى
شمارٌ  ،4سال پىجم  52 -اسفىد3131
تلفن انجمن  32381818 :؛ پست الکترونیکی انجمنinfo@isav.ir :

” سال یک هزار و سیصد و نود و چهار ”
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مجله علمی  -تريیجی ” صًت ي ارتعاش“
جلذ پٌجن دٍرُ سَم هجلِ ػلوی -تزٍيجی ”صَت ٍ ارتؼاش“ پس اس قزار گزفتي تز رٍی سايت هجلِ توَسوظ
پست تزای كليِ اػضای پيَستِ سال  39اًجوي كِ آدرس خَد را اس عزيق پٌل كارتزی خَد ثثت ًوَدُ تَدًذ،
ارسال ضذ .اى ضااهلل جلذ ضطن در اٍايل ارديثْطت هاُ سال  39در رٍی سايت هجلِ تارگشاری خوَاّوذ ضوذ.
ػالقِ هٌذاى تِ دريافت ًسخ چاج ضذُ هی تَاًٌذ اس عزيق ػضَيت در اًجوي ،تصَرت هٌظن هجالت را دريافت
ًوايٌذ.
خَاّطوٌذ است جْت ارسال هقاالت تِ سايت هجلِ ( )http://jvs.isav.ir/هزاجؼِ ًوَدُ ٍ تصوَرت آًواليوي
اقذام تِ تارگشاری آى ًواييذ .پس اس داٍری ،پذيزش هقاالت تَسظ ايويل اعالع رساًی خَاّذ ضذ.

”عضًیت/تمدید عضًیت در اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران“
اػضای هحتزم ٍ كارتزاى گزاهی اًجوي آكَستيك ٍ ارتؼاضات ايزاى ،تذيي ٍسيلِ تِ اعالع هی رساًذ تا تَجِ تِ
اتوام كليِ ػضَيت ّا در پاياى سال  ٍ 39تا تَجِ تِ در پيص داضتي هجوغ ػوَهی اًتخاتات ّيات هذيزُ در
ارديثْطت هاُ سال  ،4939اس ضوا ػشيشاى دػَت هی گزدد تا ّوچَى گذضتِ ها را در پيطثزد اّذاف اًجوووي
ّوزاّی تفزهائيذ ٍ تا توذيذ ػضَيت خَد اس هشايای ػضَيت در اًجوي آكَستيك ٍ ارتؼاضات ايزاى تْزُ هوٌوذ
ضَيذ.
ّوچٌيي خَاّطوٌذ است در ٌّگام ػضَيت/توذيذ ػضَيت ًسثت تِ تزٍسرساًی اعالػات خَد اقذام فزهَدُ تا
اعالػات هَجَد در سايت اًجوي ًيش ،جْت ارتثاط هٌاسة تز ٍ تْزُ هٌذی تيطتز اس تخصص جٌاتؼالوی ،توزٍس
گزدد.
اهيذ است تا تا تا اتکال تِ ًيزٍی الْی ٍ حوايت ّای ّويطگی ضوا ّوزاّاى گزاهی ايي جاهؼِ تخصصی تتَاًذ
گام ّای هفيذی در ارتقا سغح ػلوی داًطجَياى ،داًص پژٍّاى ٍ هحققاى كطَر تزداضتِ ٍ حواهوی جوَاًواى
ػالقِهٌذ تِ سهيٌِ ّای تخصصی اًجوي تاضذ.
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”معرفی کتاب ي کىفراوس های مرتبط در زمیىه آکًستیک ي ارتعاشات ”
در ايي تخص ،در ّز ضوارُ تِ هؼزفی  9كتاب هفيذ در سهيٌِ ّای هزتثظ تِ آكَستيك ٍ ارتؼاضوات خوَاّويون
پزداختّ .وچٌيي كٌفزاًس ّايی كِ در ايي سهيٌِ تزگشار هی ضًَذ اػالم خَاّذ ضذ تا داًص پژٍّاى ٍ ػوالقوِ
هٌذاى تِ هَضَػات ػلوی ٍ تحقيقاتی اس سهاى ٍ تاريخ كٌفزاًس ّا آگاّی ياتٌذ.

 کاربرد سیستم اوتشار امًاج التراسًویک
در تصفیه فاضالب
ًاصز هْزدادی
هَسسِ اًتطارات داًطگاُ تْزاى4939 ،

 آوالیس ارتعاشات
ًَيسٌذُParesh Girdhar :
هتزجن :ػلی كاهياب
تْزاى ،اًتطارات آتزا4939 ،

 961th

Meeting,
Pittsburgh,
Pennsylvania, 18-22, May 2015

 971th Meeting, Jacksonville, Florida, 2-

6 November 2015
 ICU 2015- Metz, France - May 10-15,

2015
 ASA 2015 - Pittsburgh, USA 169th

Meeting of the Acoustical Society of
America- May 31, to Jun 03
 22nd International Congress on Sound
and Vibration (ICSV22) which will be
held in Florence, Italy, from 12 to 16
July 2015
 97th

International Symposium on
Hearing (ISH 2015) - June 15-19, 2015

 NOVEM 2015 - Dubrovnik, Croatia - 13

 آلًدگی صًتی :دشمه پىهان اوسان
هحوَد تز آتادی
اًتطاراتی ًطزضْز ،چاج 4931 ،6

to 15 April 2015
 FAN NOISE 2015 - Lyon France - 15 to

17 April 2015
 Wind Turbine Noise 2015 - Radisson Blu

Hotel, Glasgow, Scotland - 20 to 23
April 2015
 WESPAC 2015 - Western Pacific Acous-

tics Conference - Singapore - May 2-5,
2015
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