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 گروه هاي علمي انجمن و ي اجرائينامه كميته هاشيوه 

  

و گروه هاي علمي انجمن بر مبناي اين شيوه  ي اجرائياساسنامه انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران، كميته ها 61بر اساس ماده 

 مديره انجمن فعاليت مي نمايند. هيئتنامه تشكيل مي شوند و با نظارت 

 اسامي كميته ها :1ماده 

مديره، و فراهم بودن شرايط، مي توانند  هيئتكميته هايي كه مورد نياز انجمن تشخيص داده شده، و هريك از آنها بنا بر نظر  

 تشكيل شوند، عبارتند از:

 كميته انتشارات 

 كميته آموزش 

  كميته عضويت 

 و اطالع رساني آمار روابط عمومي،  كميته 

 كميته علم و فناوري 

  علميكميته گردهمايي هاي  

 كميته ارتباطات بين المللي 

 :  اعضاي كميته ها و نحوه عضويت2ماده 

. عضويت در دو كميته مانعي هر كميته داراي حداقل سه و حداكثر هفت عضو است كه شامل دبير كميته هم مي شود 

 نيست.بيش از دو كميته مجاز فرد در عضويت بخاطر افزايش مشاركت اعضا در امور انجمن، ولي  ندارد؛

از  دباي دند. اعضاي كميتهتعيين مي گر انجمن مديره از بين اعضاي داوطلب و عالقمند هيئت ةاعضاي هر كميته در ابتداي هردور

را  رديف اعضاي كميتهاز بين هر كميته در اولين جلسه خود د. نباش عضو انجمن ميان اعضاي پيوسته، و يا حداقل دانشجوي دكتري

ه توسط تمديره معرفي مي نمايند. حكم انتصاب دبير كمي هيئترا به  ايشانتعيين كرده و طي صورتجلسه اي كميته  به عنوان دبير

 انتخاب مجدد دبير و اعضاي كميته در دوره هاي بعدي مانعي ندارد. رئيس انجمن صادر مي گردد، و
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 وظايف  كميته ها   :3ماده 

 وظايف عمومي: 3-6 

 توسط دبیر کمیته انجام مي شود. کمیتهتشکیل و اداره جلسات  -الف  

 هر چهار ماه يکبار  کمیته به هیئت مديره انجمن حداقل گزارش عملکردارايه  -ب

ره و انتقال انتظارات هیئت مدي، هیئت مديره ت مديره بنا به دعوتشرکت دبیر کمیته در جلسات هیئ -ج

 و بالعکس؛ به اعضاي کمیته

 كميته ها وظايف اختصاصي 3-2 

o ين و همچنتدوين و نشر برشورهاي انجمن،  ،نشر كتاب در موضوع آكوستيك و ارتعاشات: كميته انتشارات

 ؛انجمن پشتيباني و نظارت بر انتشار نشرياتهاي انجمن، مستندسازي و نشر فعاليت

o تهيه محتوي آموزشي؛ تدوين و برگزاري دوره هاي آموزشي؛ برگزاري كارگاههاي تخصصي؛: كميته آموزش 

o ايجاد شعب انجمن  ؛و حفظ اعضاي حقيقي و حقوقي اعضاي انجمن، تالش براي افزايش: كميته عضويت

 .در دانشگاههامن جدر نقاط مختلف، و نيز تاسيس شاخه هاي دانشجويي ان

o  پشتيباني از وبگاه انجمن، انتشار خبرنامه،  تهيه محتوي و: و اطالع رساني آمارروابط عمومي، كميته

  معتبر؛و اجتماعي ، ارتقاي حضور انجمن در شبكه هاي مجازي ايجاد بانك هاي اطالعاتيداده كاوي، 

o  :عيينت؛ و حمايت از فعاليت اين گروه هاو فناوري،  علمي تشكيل گروه هاي تخصصيكميته علم و فناوري 

 ؛تصويبجهت  انجمنمديره  هيئتبه معرفي ايشان  و  ،كميتهاز بين اعضاي گروه توسط دبير گروه دير م

مشاركت در تدوين و پياده سازي استانداردهاي مرتبط با گروه تخصصي؛ تقويت ارتباط انجمن با صنعت؛ 

 ، و ارایه سمینار؛مشارکت در امر داوری مقاالت ،ارائه مقاله در کنفرانس و نشریات انجمن

 تخصصي حداقل هرگروههريك از اعضاي انجمن الزم است حداقل در يك گروه تخصصي انجمن عضو باشد، و 

د داشت. اين جلسات دو نوع خواهند بود جلسه اختصاصي، و يا جلسه عمومي. هر سه ماه يكبار جلسه علمي خواه

در جلسه اختصاصي فقط اعضاي گروه شركت مي كنند ولي شركت در جلسات عمومي محدوديتي نداشته و مي 

 تواند همانند جلسات سمينار ماهانه انجمن برگزار گردد.
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 گروه هاي تخصصي اين كميته عبارتنداز:  

 تجهيزات اندازه گيري و آزمايشگاهي

 آلودگي صوتي

 تعمير و نگهداري

 پردازش سيگنال 

 خودروهاي جاده اي و ريلي

 تجزيه و تحليل ارتعاشي

 جذب صوت و ارتعاش

 جداسازي ارتعاشات

 روتور

 شبيه سازي

 آكوستيك ساختمان

 ايرواكوستيك

 آكوستيك در موسيقي

 آكوستيك زير آب

o ؛برگزاري سمينار هاي ماهانه و همايش هاي ساالنه، برگزاريبرنامه ريزي  :كميته گردهمايي هاي علمي 

o عضويت در موسسات مرتبط بين المللي، امضاي تفاهم نامه همكاري با : كميته ارتباطات بين المللي

و  ،ارتباط انجمن با افراد شاخص در حوزه آكوستيك و ارتعاشات ، تقويتانجمن هاي كشورهاي مختلف

 ؛توسط ایشان های تخصصیبرگزاری کارگاهبراي شركت در گردهمايي هاي انجمن، و دعوت از آنان 

مديره انجمن آكوستيك و ارتعاشات  هيئت 5/62/6411ماده تهيه شده و در جلسه   4اين شيوه نامه در  :   4ماده 

 مديره انجمن خواهد بود. هيئتتصويب رسيده است. تغييرات آتي در آن  مستلزم بررسي و تاييد ايران به 

 

  

 


