
مجامع عمومی عادي و فوق العاده انجمن 
آکوستیک و ارتعاشات ایران 

با 91/02/14انجمن در تاریخ    مجمع عمومی عادي  
عضو پیوسته برگزار گردید بر      37شرکت بیش از     

اساس راي گیري صورت گرفته اعضا دومین هیات          
.مدیره انجمن انتخاب گردیدند

انجمن نیز در تاریخ       مجمع عمومی فوق العاده      
برگزار گردید و تغییرات اساسنامه با          91/02/14

.حداکثر آرا به تصویب رسید

خبرنامه 
انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران

تغییرات اساسنامه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

. سال افزایش داده شود3سال به 2مدت زمان هیئت مدیره از 12در ماده 
) 3(هر سه که .  البدل استعضو علی2عضو اصلی و 7هیئت مدیرة انجمن مرکب از :  12ماده 

. شوندبا رأي مخفی از میان اعضاي پیوسته انجمن انتخاب میسال یکبار

.سال افزایش داده شود3سال به 2مدت زمان بازرس از 14در ماده 
نفر را به عنوان علـی   )  1(نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک )  1(مجمع عمومی یک :  14ماده 

.سال انتخاب می نماید) 3(البدا براي مدت سه 

: به شرح زیر اضافه شود12بند جدید به ماده 
آراء اعضاء پیوسته حاضر در ¾در صورت کسب بیش از )  12-1(حداکثر دو عضو مشمول بند 

جلسه مجمع عمومی یا نمایندگان ایشان می توانند تنها بـراي یـک دوره متوالـی دیگـر بـه              
.عضویت هیئت مدیره درآیند

: به شرح زیر تغییر داده شود6-1، بند )انواع و شرایط عضویت(در فصل سوم 
:عضویت پیوسته

مؤسسان انجمن و کلیه افرادي که حـداقل داراي درجـه کارشناسـی ارشـد در رشـته هـاي               
مهندسی مکانیک، هوافضا، برق، عمران، مهندسی پزشکی، مکاترونیک، کشتی سازي، راه آهن، 

هاي وابسته بوده و داراي تخصص و تجربـه مفیـد در زمینـه          خودرو، معماري، فیزیک و رشته
.عضویت پیوسته درآیندتوانند بهمرتبط با موضوع آکوستیک و ارتعاشات باشند، می

: تبصره زیر اضافه گردد10-1، ذیل ماده 10در ماده 
بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه هاي سال مالی گذشته و      -تبصره

بودجه سال آتی انجمن می تواند با راي گیري به صورت حضوري، پستی و یا ترکیب مناسـب   
در هر صورت بازرس انجمن موظف است نسبت به صحت و امنیـت آراي   .  از این ها انجام شود

. مأخوذه حصول اطمینان کند

.مراجعه فرماییدwww.ISAV.irو تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی شرایط عضویت در انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران  براي آگاهی از 
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:اعضا اصلی
دکتر عبدالرضا اوحدي همدانی 

دکتر فیروز بختیاري نژاد 
دکتر سعید شکرالهی 

دکتر محمد محجوب جهرمی 
دکتر حمید مهدیقلی 

دکتر فرهنگ هنرور

:اعضا علی البدل
دکتر محمد تقی احمدیان 

مهندس وروانی فراهانی

دکتر مهدي سرمست: بازرس
مهندس مهدي نجاتی:بازرس علی البدل

طی این .  برگزار گردید91/03/03انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در تاریخ ) بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره(اولین جلسه هیات مدیره دور دوم 
.هیات مدیره دوره دوم انتخاب گردیدند) دکتر سعید شکرالهی(و خزانه دار ) دکتر محمد محجوب(، نائب رئیس ) دکتر عبدالرضا اوحدي(جلسه، رئیس 

در این جلسه مسئولین کمیته هاي دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و   .  برگزار گردید91/04/07نیز در تاریخ دومین جلسه هیات مدیره دور دوم 
.عضویت متقابل انجمن  با سایر انجمن ها نیز پرداخته شدارتباطات بین المللی و نحوههمچنین به بررسی. ارتعاشات تعیین گردید
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کنترل ارتعاشات در قطارهاي سریع و سیستم هاي «سمینار 
برگزار گردید» وابسته

دانشگاه تهران  انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با همکاري دانشگاه         
کنترل ارتعاشات در قطارهاي سریع و سیستم         سمیناري با موضوع     

در محل  1391فروردین ماه    28هاي وابسته را در روز دوشنبه           
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران و با سخنرانی آقاي دکتر              
منصور ضیایی فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله                

.شناسی و مهندسی زلزله برگزار نمود

برگزاري دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ایران
شش و هفت دي ماه     دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ایران     

این کنفرانس  .  با همکاري دانشگاه صنعتی شریف برگزار می گردد           1391
فرصتی خواهد بود تا پژوهشگران و صاحب نظران در حوزه آکوستیک و                  
ارتعاشات به ارایه گزارش از فعالیت هاي خود و تبادل نظر در جنبه هاي                   

لذا از کلیه متخصصین و      .  مختلف در بخش ارتعاشات و آکوستیک بپردازند        
اندیشمندان گرامی دعوت می شود در این کنفرانس شرکت فرموده و مقاالت             

.خود را در زمینه هاي موضوعی کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند

:برنامه هاي کنفرانس
   ارائه مقاالت تخصصی

به صورت شفاهی 
سخنرانی هاي کلیدي
نمایشگاه تخصصی
کارگاه هاي آموزشی

: محورهاي کنفرانس
         آکوستیک در معماري•آزمون هاي شوك و ارتعاش
                آکوستیک زیر آب•آکوستیک در موسیقی
     پردازش سیگنال در آکوستیک           •پایش وضعیت ارتعاش و صوت
        دینامیک خودرو •تحلیل سیگنال هاي گفتاري
                        دینامیک سازه هاي عمرانی•دینامیک سازه
شناسایی سامانه ها و سازه هاي مکانیکی
کنترل نوفه و ارتعاش•فیزیک صوت
                      مهندسی آکوستیک•ماشین آالت دوار
                 واکنش انسان به صوت و ارتعاش•نویز و ارتعاشات ریلی

:تاریخ هاي مهم
91/06/10:  آخرین مهلت ارسال چکیده ي مقاالت 

91/06/30:          اعالم پذیرش چکیده ي مقاالت 
91/07/15:      آخرین مهلت ارسال مقاله ي کامل 

91/08/20:              اعالم پذیرش نهایی مقاله ها 
91/08/30:                        دریافت مقاله نهایی 

91/08/30:        آخرین مهلت ارسال فرم ثبت نام 
ir.isav.www://http/2012:  آدرس وب سایت کنفرانس

ir.isav@2012conf: آدرس پست الکترونیکی کنفرانس 
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برگزار » مهندسی آلتراسونیک و کاربردهاي آن«سمینار 
گردید

مهندسی آلتراسونیک و کاربردهاي آن ، توسط          سمینار با موضوع     
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و با همکاري دانشگاه صنعتی               

در محل دانشکده مهندسی مکانیک آن       91/03/09شریف در تاریخ    
دانشگاه توسط آقاي دکتر عبداله، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی           

در این سمینار به معرفی روش هاي مختلف         .  امیرکبیر برگزار گردید  
.تولید آلتراسونیک و شرح کاملی از کاربردهاي آن پرداخته شد



2011جایگاه علمی ایران در موضوع آکوستیک و ارتعاشات در سال 
میالدي

، از نظر انـتـشـار    ) SCOPUS( براساس اطالعات پایگاه استنادي اسکاپس 
مـیـالدي،   2011مقاالت تخصصی در حوزه ارتعاشات و آکوستیک در سال   

مطابق جدول ذیل، ایران در رتبه یازدهم جهانی قرار دارد، که نسبتـا خـوب     
) 2010( الزم به ذکر است این رتبه براي کشورمان در سال قبل از آن   .  است

. دهم بوده است که جایگاه بهتري به شمار می رود
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نام کشور، تعداد مقاالترتبه
1China, 674
2United States, 399
3Japan, 217
4France, 132
5Germany, 105
6South Korea, 105
7United Kingdom, 97
8India, 85
9Italy,76
10Canada, 75
11Iran,71
12Rassian Federation, 51
13Brazil, 48
14Taiwan, 43
15Spain, 40
16Turkey, 38
17Poland, 34
18Australia, 33
19Switzerland, 22
20Belgium, 19

ISAVچاپ مقاالت برتر دومین کنفرانس بین المللی 

مقاالت برتر دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات در 
Low frequencyوShock and Vibrationمجالت 

noise vibration and active controlچاپ می شود .

عضویت در شوراي انجمن هاي علمی ایران

به عضویت پیوسته  91انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران از مرداد 
.شوراي انجمن هاي علمی ایران درآمده است

مجامع عمومی عادي و فوق العاده انجمن عکس هایی از 
آکوستیک و ارتعاشات ایران 
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