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 “مجمع عمًمی سالیاوٍ اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران”

 )اوتخابات َیات مذیرٌ ديرٌ سًم( 
 

صثح زض هحل      9:30ساػت 94/03/07هجوغ ػوَهی سالیاًِ اًجوي آکَستیک ٍ اضتؼاشات ایطاى ضٍظ پٌجشٌثِ هَضخ 

شَضای اًجوي ّای ػلوی تا حضَض اکثطیت اػضای پیَستِ اًجوي ٍ ًوایٌسُ هحتطم کویلییَى اًجولي ّلای ػلولی        

جٌاب آقای صالحی تا هَفقیت تطگعاض شس. پس اظ اتوام هجوغ اٍلیي جلیِ ّیلات هلسیطُ جسیلس تلا حلضَض اػلضای             

 هٌترة تشکی  ٍ تفکیک ٍظایف پس اظ ضای گیطی تِ شطح شی  هشرص شس.
 

 اعضای هیات مدیره )دوره سوم(

)زاًلشااُ  ضئیس ّیات هسیطُ  -* زکتط ػثسالطضا اٍحسی ّوساًی 

 صٌؼتی اهیطکثیط(
 )زاًشااُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى(ًایة ضئیس  -* زکتط زاٍٍز یًَییاى 

)زاًشااُ ذَاجِ ًلییطالسیي    ذعاًِ زاض   -* زکتط ػلی اصغط جؼفطی 

 طَسی(

 )شطکت صٌؼتی فطظاًکاض(زتیط  -* هٌْسس کوال السیي فطظاًِ 

 )زاًشااُ صٌؼتی شطیف(* زکتط حویس هْسیقلی 

 )زاًشااُ ػلن ٍ صٌؼت ایطاى(* زکتط حویس احوسیاى 

 )زاًشااُ تْطاى(* زکتط هحوسضضا حائطی یعزی 

 )زاًشااُ آظاز اسالهی(ػضَ ػلی الثسل  -* زکتط هْسی سطهیت 

)زاًلشااُ صلسا ٍ     ػضَ ػلی الثسل      -* زکتط صسیقِ تییطجؼفطی 

 سیوا(

 بازرسان )دوره سوم(

)زاًلشااُ صلٌؼتی هاللک      تاظضس اصلی     -* هٌْسس هْسی ًجاتی  

 اشتط(

)هلشاٍض اظ   تاظضس ػلی الثسل  -* هٌْسس حییي ٍضٍاًی فطاّاًی 

 صٌؼت(



 “تايا”پژيَشی  -مجلٍ علمی ”

 پژٍّشی -هجلِ ػلوی

 ” Journal of Theoretical 

and Applied Vibra-

tion and Acoustics 

(TAVA)”   

آهازُ پصیطش هقاالت هلی تلاشلس.      

 ػالقِ هٌساى هی تَاًٌس تا هطاجؼِ تِ آزضس

 http://tava.isav.ir  

ًیثت تِ تاضگصاضی هقاالت ذَز اقسام ًوایٌس. ّوچٌیلي   

 جلس اٍل هجلِ تط ضٍی سایت قات  ضٍیت هی تاشس.
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اخبار پىجمیه کىفراوس بیه المللی آکًستیک ي ”

 “ارتعاشات
 

        پصیطش هقاالت پٌجویي کٌفطاًس تیي اللولللللی

آکَستیک ٍ اضتؼاشات پس اظ یک هاُ توسیس هْلت 

هطزازهاُ تِ پایاى ضسیس. هقلاالت   1اضسال زض تاضید 

ٍ “  پژٍّشلی  -هقاالت ػلوی ”  زض زٍ  زستِ تٌسی 

زضیافلت  ”  هطالؼِ هَضزی  -هقاالت تجطتِ صٌؼتی” 

شسُ کِ هطحلِ اٍل زاٍضی آًْا آغاظ شسُ اسلت ٍ      

اًشااهلل زض ًیوِ شْطیَض هاُ ًتایج اظ ططیق ایولیل    

 تِ اطالع ًَییٌسگاى ذَاّس ضسیس.

            هقاالت تطتط پٌجویي کٌفطاًس تلیلي اللولللللی

آکَستیک ٍ اضتؼاشات زض هجالت شی  چلاج هلی     

 شَز.

 Journal of Theoretical and Applied 

Vibration and Acoustics (TAVA) 

  تطٍیجی صَت ٍ اضتؼاش -هجلِ ػلوی 

  سرٌطاًاى کلیسی کٌفطاًسISAV2015 : 

 Prof. Nuno Maia,  

Technical University of Lisbon  

Instituto Superior Tecnico  

Dept. Mech. Eng.  

 Göran Lund ,  

Chief Design Engineer  

Structural Vibration & Running Dy-

namic Division 

TD Rail & Industry Company  

 

 اطالعیٍ کمیسیًن بیه المللی آکًستیک 

(ICA) 

 2019آی سی ا هیون است هیَتِ ًاهاصاضی سال 

هیالزی ضا تِ ًام سلال تلیلي اللولللللی صلسا )                

International Year of Sound 2019    اظ )

یًَیکَ کیة ًوایس. زض ّویي ضاستا، یک هیلاتلقلِ    

زاًشجَیی تطای اػضای اًجوي ّای ػضَ، اظ جلوللِ   

تلطگلعاض      IYS(،  تطای ططاحی لاَ  ISAVاًجوي ها ) 

هی ًوایس. هْلت اضسال ططح ّا تا اٍل سلتلتلاهلثلط       

( تؼییي شسُ است. اطالػات   94شْطیَض  10)   2015

الظم ٍ جعئیات ًحَُ شطکت زض هیاتقِ ضا هی تَاًیس 

 هالحظِ فطهاییس: ICAزض ٍب سایت  

http://www.icacommission.org/

logodesign.html   
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 ”معرفی کتاب ي کىفراوس َای مرتبط در زمیىٍ آکًستیک ي ارتعاشات ”

 

کتاب هفیس زض ظهیٌِ ّای هطتثط تِ آکَستیک ٍ اضتؼاشلات ذلَاّلیلن        3زض ایي ترش، زض ّط شواضُ تِ هؼطفی 

پطزاذت. ّوچٌیي کٌفطاًس ّایی کِ زض ایي ظهیٌِ تطگعاض هی شًَس اػالم ذَاّس شس تا زاًش پژٍّاى ٍ ػلالقلِ      

 هٌساى تِ هَضَػات ػلوی ٍ تحقیقاتی اظ ظهاى ٍ تاضید کٌفطاًس ّا آگاّی یاتٌس.

 

 Control of Complex Systems: 

Structural Constraints and Uncer-

tainty  

Authors: Aleksandar Zecevic, Dragoslav 

Siljak  

Publisher: Springer  

Publication date: 2010  

ISBN 978-1-4419-1215-2,  
 

 Acoustic Control of Turbulent Jets  

By A. S. Ginevsky, Y.V. Vlasov and R. K. 

Karavosov  

ISBN: 3-540-20143-2, Springer-Verlag 

Berlin Heidelberg New York, 2004  

232 pages  
 

   فیسیک  ًت ي شىًایی  

      فطًاظ گَزضظی   

 (1392اضزیثْشت،  24کثطیا ) وشر:     

 4-44-5681-600-978 شابک:    

 

 The annual ISMA course: "Modal Analysis, Theo-

ry and Practice", ISMA40, and The annual ISAAC 

course: "Advanced Techniques in Applied and 

Numerical Acoustics", ISAAC26, September 17-

18, 2015 in Leuven (Belgium). 

 071th Meeting, Jacksonville, Florida, 2-6 

November 2015 

 45th International Congress and Exposition on 

Noise Control Engineering (INTER-NOISE 2016), 

21 - 24 August, Hamburg, Germany  

 24th International Congress of Theoretical and 

Applied Mechanics (ICTAM 2016), 21-26 August, 

Montreal, Canada  

 22nd International Congress on Acoustics (ICA 

2016), 05 - 09 September, Buenos Aires, Argenti-

na  

 The 23d International Congress on Sound and 

Vibration (ICSV23), 2106-17-01 - 2106-17-04, 

Athens, Greece 

 The biennial ISMA conference on Noise and Vi-

bration Engineering, ISMA2016, September 19-

21, 2016 in Leuven (Belgium), in conjunction 

with USD2016.   

 The 24th International Congress on Sound and 

Vibration (ICSV24), 2017-07-23 - 2017-07-27, 

London, UK  
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گسارش ايلیه جلسٍ رسمی َیات مذیرٌ ديرٌ سًم اوجمه ”

 ”آکًستیک ي ارتعاشات ایران 

اٍلیي جلیِ ضسوی ّیات هسیطُ زٍضُ سَم اًجوي آکَسلتلیلک ٍ      

اضتؼاشات ایطاى تا زػَت اظ اػضای ّیات هسیطُ زٍضُ قثلللی ٍ تلا        

حضَض ػضَ افتراضی اًجوي جٌاب آقای زکتط اتطاّین اسولاػلیل     

 ظازُ زض تاضید سَم تیط هاُ سال جاضی تطگعاض شس. 

زض ایي جلیِ پس اظ تلاظتلیلٌلی ٍ       

هطالؼِ تطًاهِ سِ سلاللِ قلثلللی          

اًجوي، چشن اًساظ سِ سالِ جسیلس  

( هَضز تطضسی قلطاض     1394-1397)

گطفت. ّوچٌیي جْت پلط ضًل         

ساظی تؼاهالت اًجوي تا صلٌلایلغ،    

ساظهاى ّا ٍ اضگاى ّلای زٍللتلی      

اػضا پیشٌْازات ساظًسُ ای ضا اضائِ 

 ًوَزًس. 

یکی اظ ایي پیشٌْازات ّوکاضی تا ساظهاى استاًساضز تَز کِ زض پی 

آى پیشٌْاز شس تا استاًساضزّایی تَسط ذَز اًجوي اضائلِ شلَز.     

 یکی زیاط اظ پیشٌْازات تطًس ساظی جَایع صٌؼتی تَز. 

ّوچٌیي جْت تَسؼِ حضلَض    

اًجوي زض جاهؼِ، لعٍم تلَجلِ     

تیشتط تِ تحث آهَظش ٍ کاضگاُ 

ّا ٍ گیتطش تثلیغات هلطلطح     

 شس.

تلطٍیلجلی    -اظزیاط پیشٌْازات اضائِ شسُ، اضتقا کیفی هجلِ ػللولی  

اًجوي تَز. کِ زض ّویي ضاستا اظ کلیِ اػضا پیَستِ اًجوي جْلت   

 ّوکاضی زض ًااضش هقاالت تطٍیجی زػَت تِ ػو  آهس.

جلیِ پس اظ جوغ آٍضی ًقطِ ًظطات شطکت کٌٌسگاى ٍ پلس اظ    

آضظٍی اضتقا کوی ٍ کیفی اًجوي تا لطف ٍ ػٌایت پطٍضزگاض ٍ زض     

 سایِ تالش هضاػف اػضا تا صطف افطاض تِ پایاى ضسیس.


