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 مشخصبت سىذ
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 غٌؼتی خبٍس هیبًِ
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 علمی دکتر حمیذ احمذیبن یمعرفی جبیسٌ: 1مبدٌ 

 دکتش دٍستذاساى آهَختگبى، ّوکبساى ٍ داًص اص خوؼی سا «تدشثیٍ آکَستیک  استؼبضبت دس احوذیبى حویذ دکتش ػلوی یخبیضُ»

غَست سبلیبًِ ثِ افشاد  ثِ خبیضُ. ایي اًذ گزاسی کشدُ پبیِ 1400دسگزضت ًبگَاس ایطبى دس هشداد هبُ سبل پس اص احوذیبى  حویذ

 اًدوي بىسسهَ اصحویذ احوذیبى دکتش . است ایشاى استؼبضبت ٍ کَستیکآ اًدوي ٍ هذیشیت آى ثب ٍاخذ ضشایظ اّذاء خَاّذ ضذ

ای ٍ اختوبػی ثش هجٌبی اغل  آهَختگبى ٍ استجبعبت حشفِ ثِ تشثیت داًصتَخْی ًیض  قبثلٍ اّتوبم  آکَستیک ٍ استؼبضبت ایشاى ثَدًذ

 تقذیش اص اًذسکبساى ایي خبیضُ اساى ٍ دستزّذف اغلی ثٌیبًگ ،ایطبىپبس خذهبت اسصضوٌذ  داضتٌذ. ثِ ثیشگزاسیأحوبیت ٍ ت

 .استثیشگزاسی آًْب أثب دسًظشگشفتي ػوق ٍ ت تدشثیٍ آکَستیک  استؼبضبتػلَم  ی حَصُ دسٍ ػویق  پژٍّطی ضبخع ّبی فؼبلیت

-ّبی آتی داًص ثِ ًسلایطبى ی اسصضوٌذ ٍخَدی خَّشُداضت ًبم ًیک ایي داًطوٌذ ثضسگ،  ي پبسضواهیذ است اص ایي عشیق، 

 اًتقبل یبثذ. ایي حَصُآهَختگبى 

ی اًگلیسی صثبى ی اسسبلی اص فؼبلیت پژٍّطی ثِ هدلِضشکت کٌٌذگبى دس ایي سقبثت ثش هجٌبی داٍسی یک هقبلِ فشآیٌذ اسصیبثی

اًدوي ثب ًبم اختػبسی تبٍا خَاّذ ثَد. ایي اًتخبة ثذلیل تَخِ ثِ هحتَای یک فؼبلیت پژٍّطی، دس هقبیسِ ثب هؼیبسّبی ػذدی 

اًتخبة ضذُ است. اًتخبة  ،دکتش حویذ احوذیبى ثَدهشحَم ای دس ضخػیت حشفِاص خولِ هطخػبت ثبسص اسصیبثی پژٍّطگشاى، کِ 

ّبی هبًذگبس دکتش حویذ احوذیبى ثؼٌَاى هَسس ٍ اٍلیي ایي هٌظَس ًیض ثذلیل اّتوبم فشاٍاى ٍ فؼبلیت ی ػلوی تبٍا ثشایهدلِ

 سشدثیش ایي هدلِ غَست گشفتِ است.

 

 عبریفت : 2مبدٌ 
 یک ٍ استؼبضبت ایشاىاًدوي ػلوی آکَست: اوجمه

 تدشثیٍ آکَستیک  استؼبضبت دس احوذیبى حویذ دکتش ػلوی یخبیضُ: ی علمیجبیسٌ

 ،احوذیبى کِ ثب ّذایبی هبلی، ػلوی ٍ اخشایی خَد اقذام ثِ تطکیل حویذ ػلوی دکتش ی ی حبهی خبیضُهذیشُ تئّی مذیرٌ: تئَی

 .است  کشدُػلوی  خبیضُی ٍ اػغبی سبلیبًِساُ اًذاصی 

 اهَس اخشایی اًدبم ػلوی خْت ی ی خبیضُهذیشُ ّیئتی هٌتخت کویتِی اجرایی: کمیتٍ

ٍ اػضبی هذػَ ثِ تطخیع  ی تؼییي ضذُ اص عشف اًدويهذیشُ، ًوبیٌذُ ّیئتداٍعلت  هتطکل اص اػضبیگشٍّی : دايران تئَی

 ػلوی.ی خبیضُسقبثت کٌٌذُ دس  ضشکت ّبی عشح داٍسیثشای ی اخشایی کویتِ

ضیَُ ًبهِ اخشایی خْت ثشگضاسی هسبثقِ خبیضُ ػلوی دکتش حویذ احوذیبى کِ ثش هجٌبی اسبسٌبهِ تذٍیي ضذُ : شیًٌ وبمٍ اجرایی

 است. 
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 جبیسٌ زمبوی یديرٌ ي مقذار تخصیص، : 3مبدٌ 
 

 اختػبظاًدوي  ب ّوکبسیایي خبیضُ ثاّذای  خْت سیبل)چْبسغذ هیلیَى(  400000000ّیئت هذیشُ ّش سبل هجلغ   -1

 هبلی ثجبت تضویي خْت ثؼذ تغییش دّذ. ّبی  دس سبل ساایي خبیضُ تَاًذ هجلغ  ّیئت هذیشُ هیدسغَست ًیبص، . دادخَاّذ 

 ثشای ایي هٌظَس سیبل)یک هیلیبسد ٍ پٌدبُ هیلیَى(  1050000000 هجلغ ّیئت هذیشُ اثتذا دس ،ی ػلویخبیضُ

 اًدوي اص ضذُ ییذأت یگَاّیٌبهِ ٍ صسیي یبدثَد لَح ،خبیضُ هجلغ ثش ػالٍُػلوی  یخبیضُ یثشًذُ. است کشدُ گزاسی سپشدُ

 .کشد خَاّذ دسیبفت

 

)غذ هیلیَى(  100000000)دٍیست ٍ پٌدبُ هیلیَى( سیبل،  250000000ایي خبیضُ دس سِ سغح ثِ هجبلغ دس ّش سبل  -2

 اّذاء خَاّذ ضذ. ثِ ثشًذگبى )پٌدبُ هیلیَى( سیبل 50000000سیبل ٍ 

 

 خَاّذ ثَد. اًدويی سبلیبًِالوللی  ثیيی ػلوی ثش هجٌبی کٌفشاًس سبل اخشایی ٍ هبلی خبیضُ -3

 

 خبیضُ هبلی قَاًیي ثب هغبثق ای ٍیژُ حسبة دس ثِ آًْب گشفتِ تؼلق سَد ٍ ی ػلویخبیضُ خػَظ دس دسیبفتی ٍخَُی کلیِ -4

 خَاّذ ضذ. ًگْذاسیاسبسٌبهِ(  7)هبدُ 

 

 .است پشداخت قبثل خبیضُ حسبة اصثبس  یک تٌْب خبیضُ یبدثَد لَح عشاحی یّضیٌِ -5

 

 .خَاّذ ضذ ءاّذا اًدويالوللی  ثیي کٌفشاًس ثشگضاسی هشاسن دس سبل ّش خبیضُ -6

 

 ی شرکت در رقببتي وحًٌ وبمسدَب شرایط: 4مبدٌ 
ی ًتبیح فؼبلیت پژٍّطی خَد سا دس قبلت یک هقبلِی ػلوی ًیبص است هشاحل ٍ ّبی پژٍّطی داٍعلت ضشکت دس سقبثت خبیضُگشٍُ

هقبلِ اص اسسبل ًوبیٌذ. ٌّگبم اسسبل،  1ی ػلوی اًگلیسی صثبى اًدوي ثب ًبم اختػبسی تبٍاهدلِ تذٍیي ًوبیٌذ ٍ ثشای داٍسی ثِ هدلِ

"ی ػلوی دکتش احوذیبىخبیضُ"ًَع 
ی اسسبلی ثشای پیَست ثِ هقبلِی خضئیبت ٍ هذاسک هَسد ًیبص خْت کلیِ گشدد.اًتخبة هی 2

ی ٍثسبیت اًدوي تطشیح خَاّذ ی ایٌتشًتی هشثَط ثِ ایي خبیضُ صیشهدوَػِی ػلوی، ّش سبلِ دس غفحِضشکت دس سقبثت خبیضُ

ی هجبًی ًظشی هسئلِ، )ة( ضجیِ سبصی ضذ. هقبالت ثش اسبس پَضص عیف کبهل یک فؼبلیت تحقیقبتی ضبهل )الف( ایدبد ٍ تَسؼِ

َتشی ثش اسبس هذلْبی ًظشی، )ج( اػتجبسسٌدی ثب استفبدُ اص فؼبلیت تدشثی آصهبیطگبّی ٍ )د( ایدبد کبسثشد غٌؼتی ثشای کبهپی

 داٍسی ٍ اهتیبصدّی خَاٌّذ ضذ. ، هغبثق ضیَُ ًبهِ اخشائی،ًتبیح پژٍّص

اًطدَ هطبسکت داضتِ ثبضٌذ، تؼلق حذاقل یک ػضَ ّیئت ػلوی ٍ یک د ْبآًّشیک اص کِ دس ًگبسش  ِ ّبییهقبل ثِ ی ػلویخبیضُ

 خَاّذ گشفت. 

                                                           
1
 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics (JTAVA) 

2
 Manuscript type: H. Ahmadian Prize 
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 ی ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثبضذ.ّبی صیشهدوَػِ ػضَ ّیئت ػلوی ثبیذ دس استخذام داًطگبُ :1تجػشُ 

 ٍ آکَستیک اًدوي یسئس .ای ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد ٍیژُاهتیبص اص سبل اثتذای استخذام(  20اخشایی اسبتیذ خَاى ) ی ًبهِ دس ضیَُ

خبیضُ ػلوی  است، ضذُ اسائِ ٍی ثِاص عشیق کویتِ اخشایی  داٍساى ّیئت تَسظ کِ ّبییتَغیِ ٍ ّباسصیبثی اسبس ثش ایشاى استؼبضبت

ی  ًَیسٌذُ .ثبضذ تدشثیٍ آکَستیک  استؼبضبتی  حَصُدس  ثبیذهحتَای ػلوی فؼبلیت پژٍّطی  .سا ثِ ثشًذگبى اّذا خَاّذ کشد

  گشٍُ پژٍّطی خبیضُ سا دسیبفت خَاّذ کشد ٍ هسئَلیت تخػیع خبیضُ ثِ اػضبی گشٍُ ثب ٍی است.هسئَل اص عشف 

 

 دايران َیئتدايری شرکت کىىذگبن ي شرایط : 5مبدٌ 
ی سا اًتخبة خَاّذ کشد. ایي کویتِ هسئَلیت ّوبٌّگی ٍ اخشای کلیِخبیضُ ػلوی ی اخشایی  غَست سبلیبًِ کویتِ ّیئت هذیشُ ثِ

 است. ی علمی مذیر جبیسٌی ػلوی سا ثشػْذُ داسد ٍ هَظف ثِ اًتخبة هبلی ٍ اخشایی هشثَط ثِ خبیضُاهَس 

ی اخشایی ٍ ضبهل ثِ تطخیع کویتِ ،هتطکل اص داٍساى هذػَ ،هتطکل اص اػضبی داٍعلت ّیئت هذیشُ ٍ یب ثٌبثش ًیبص َیئت دايران

خبیضُ ثب  ایي پَضص تحت یحَصُ ایي اػضب داسای تخػع کبفی دسیک ػضَ تؼییي ضذُ اص عشف اًدوي خَاّذ ثَد. ًیبص است 

 اًدبم دٌّذ.  الضحوِ تبییذ اکثشیت ّیئت هذیشُ ثبضٌذ ٍ ایي فؼبلیت سا ثػَست داٍعلجبًِ ٍ ثذٍى دسیبفت حق

 هٌػَة سبلِ یک دٍسُ یک ثشای ایشاى استؼبضبت ٍ آکَستیک اًدوي سییس تَسظ ٍ هذیشُ ّیئتداٍساى ثب پیطٌْبد  ّیئتاػضبی 

گیشی کٌبسُ داٍساى ّیئت دس ػضَیت اصًیبص است ایطبى  ،داٍساى ّیئت اػضبی غ دس خػَظهٌبف تضبد ایدبد غَست دس .ضًَذ هی

 ًوبیٌذ. 

 هذیشُ ّیئت اػضبی اص یک ّش سقبثت، دس کٌٌذگبى ضشکت تؼذاد ًجَدى کبفی ضشایظ دس ػلوی یخبیضُ هذیش تطخیع ثِ ٍ ًیبص ثٌبثش

 ضذى اًتخبة غَست است دس ضبیستِ. ًوبیٌذ ضشکت ػلوی یخبیضُ سقبثت دس تَاًٌذهیًجبضٌذ(  داٍساى ّیئت)دس غَستی کِ ػضَ 

 .ًوبیٌذ اّذا خبیضُ حسبة ثِ سا خبیضُ هجلغ اص ثخطی ایطبى، عشح

ٍ  ی ػلویی خبیضُاسبسٌبهِ ثب هغبثق سا خَد تػویوبت ثبیذ داٍساى ّیئتی ػلوی خَاّذ ثَد. خبیضُهذیش  ،داٍساى ّیئتسئیس 

 گشدًذ.هی اتخبر هخفی سأی ثب غَست ایي غیش دس ٍ ًظشات اخوبع ثب اهکبى حذ تب تػویوبت .ذٌدّ اًدبمضیَُ ًبهِ اخشائی 

هبُ پس اص تػَیت  2ی صهبًی حذاکثش دس فبغلِکِ  ،اییشاخ یضیَُ ًبهِی داٍسی ٍ اهتیبصدّی ثِ ضشکت کٌٌذگبى، ثش هجٌبی ًحَُ

 .ضَداًدبم هی ،سسذی اًدوي هیی خبیضُ ػلوی تْیِ ٍ ثِ تبییذ ّیئت هذیشُتَسظ ّیئت هذیشُ ،ایي اسبسٌبهِ

ی ی ػلوی دس قبلت یک فشآیٌذ تسشیغ ضذُ خَاّذ ثَد. هقبالت اسسبلی اص عشف کلیِداٍسی هقبالت ضشکت کٌٌذُ دس سقبثت خبیضُ

کِ دس فشآیٌذ داٍسی ػلوی پزیشفتِ ضذُ  -ضبهل ثشًذگبى ًْبیی خَایض ٍ سبیشیي  -ی ػلوی دس سقبثت خبیضُ  ضشکت کٌٌذگبى

 ی ػلوی دس هدلِ تبٍا هٌتطش خَاٌّذ ضذ.ی ٍیژُ ثب ًبم خبیضُثبضٌذ، دس قبلت یک ضوبسُ
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 جبیسٌ اسبسىبمٍ اصالح: 6مبدٌ 
اًدوي  یت هذیشیِئثِ تبییذ ّیاست ٍ الصم  گشدد هی خبعاس هذیشُ ئتّی ثِ تػَیت ثشای اسبسٌبهِ ایي دس اغالحیِ گًَِ ّش

 .سسبًذُ ضَد

 

 جبیسٌ مبلی مقررات: 7مبدٌ 
گشدد کِ حق ثشداضت اص ایي حسبة هی افتتبحًفش اص اػضب  3هطتشک ثیي  ٍیژُ ثبًکی حسبة یکی ػلوی، خْت اهَس هبلی خبیضُ

ٍ تبییذ اکثشیت  ػلوی یی خبیضُهذیشُسئیس ّیئت تٌْب ثب دٍ اهضب اص سِ اهضب خَاّذ ثَد. دس ضشایظ ًبگضیش ٍ ثٌب ثش تطخیع 

 تَاًذ هتفبٍت ثبضذ.هذیشُ، ضشایظ افتتبح حسبة هی ّیئتاػضبی 

. ضَدهی استفبدُ خبیضُایي  اهَس ثِ هشثَط ّبی ّضیٌِ سبیش ٍ هبلی تبهیي ثشایغشفب  ػلوی ی خبیضٍُیژُ حسبة ثِ ضذُ ٍاسیض هجبلغ

 :است صیش هَاسد ضبهل ٍیژُ حسبة دسآهذ

 گشدًذ.ًِ اّذا هیبکِ ثػَست سبلی هذیشُ ّیئت اػضبی یداٍعلجبًِ ّذایبی .1

 .ذًضَ هی دادُ تخػیع آى ثِ ٍیژُ حسبة ّذف ثب هغبثق اّذافی ثشای کِ ّذایبیی .2

 ی ثبًکیحسبة سپشدُسَد سبلیبًِ  .3

سسبًی دس خػَظ  اعالع ّبی ّضیٌِ گشدًذ.هی هٌتقل ثؼذی هبلی دٍسُ ثِ ی ػلوی،سبل خبیضُ یک پبیبى دس ًطذُ استفبدُ هجبلغ

 است. پشداخت قبثل خبیضُ حسبة اص ی ػلویخبیضُ

 

ی علمی ي اوجمه جبیسٌی مذیرٌ َیئتبصًرت مشترک تًسط  11/03/1401مبدٌ در تبریخ  7ایه اسبسىبمٍ مشتمل بر 

ی علمی علمی آکًستیک ي ارتعبشبت ایران بٍ تصًیب رسیذ ي از ایه زمبن جُت بکبر گیری در اجرای رقببت جبیسٌ

بم فقط از سًی ی اجرایی ایه جبیسٌ الزم االجرا خًاَذ بًد. َرگًوٍ تفسیر ي رفع ابُدکتر حمیذ احمذیبن تًسط کمیتٍ

 سبل اجرا قببل ببزوگری خًاَذ بًد. 2ایه اسبسىبمٍ بعذ از  خًاَذ بًد. ی آن مجبزمقبمبت تصًیب کىىذٌ


