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”بازبیىی سایت اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات

”ديرٌ َای آمًزشی اوجمه آکًستیک ي

ایران“

ارتعاشات ایران“

اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران در وظرر دارد
يتسایت الکتريویکر ورًد را اج اُرات حرا ر
مفًُم ي محتًای مًرد تاجتیى کامل قرار دَذ..
اج اعضا محترم ي کارتران گرام اوجمه دروًاست
م گردد پیشىُادات ي وظرات ورًد را ترا تاریر
 info@isav.irارسررا
 02/00/20تررٍ آدر
ومایىذ ي یا تا شرمارٌ تففره  31032323تمرا
اصل فرمایىذ.

اعضای محترم ي کارتران گرامر اوجمره آکًسرتیک ي
ارتعاشات ایران  ،تٍ استحضار مر رسراوذ اوجمره ديرٌ
َررای آمًجشر متعررذدی را در جمیىررٍ َررای مختفر
آکًستیک ي ارتعاشات ترگزار م ومایرذ .عققرٍ مىرذان
م تًاوىذ اُت کسة احقعات تیشتر تٍ سایت اوجمه
 www.isav.irمرااعٍ ومًدٌ ي یرا ترا شرمارٌ تففره
اصل فرمایىذ.
 31032323تما
 ”پًستر ديرٌ َای آمًجش اوجمه“ در صفحٍ آور وثروامٍدرج شذٌ است.

”سريیس رایگان کتابخاوٍ دیجیتالی“
کمیسیًن اوجمه َای عفم ایران ،تٍ مىظًر دسترس اعضا اوجمه َا تٍ مىاتع عفم ريج اُان اقذام ترٍ اراهرٍ
رایگان سريیس کتاتخاوٍ دیجیتال کٍ شامل تیش اج َ 140زار عىًان کتة التیه ي َ 400زار عىًان پایان ورامرٍ
التیه م تاشذ ،ومًدٌ است .آدر

ایىتروت ایه ساماوٍ  www.daryaweb.comاست کٍ عرققرٍ مرىرذان

اُت استفادٌ اج ایه امکان ،م تًاوىذ وام ي وام واوًادگ  ،آدر
عىًان ”درخًاست سريیس کتابخاوٍ دیجیتالی“ تٍ آدر
 021-31032323تما

ایمیل ي شمارٌ تما

وًد را تًسط ایمیل ،تحت

 info@isav.irارسا ومایىذ ي یا تا شمرارٌ ترفرفره

اصل فرمایىذ .پس اج اعقم اسام تٍ يجارت عفًم تًسط اوجمه ،شىاسٍ کارتری ي رمرز

عثًر ترای دروًاست کىىذگان ارسا وًاَذ شذ .الجم تٍ رکر است مذت عضًیت در ایه کتاتخاوٍ یکرسرالرٍ مر
تاشذ.

برای آگاهی از شرایط عضویت در اوجمه آکوستیک و ارتعاشات ایران و تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی  www.ISAV.irمراجعه فرمایید.
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” ”معرفی کتاب ي کىفراوس َای مرتبط در زمیىٍ آکًستیک ي ارتعاشات
 کتاب مفیذ در جمیىٍ َای مرتثط تٍ آکًستیک ي ارتعاشرات ورًاَریر3  در َر شمارٌ تٍ معرف،در ایه تخش
ٍ َمچىیه کىفراوس َای کٍ در ایه جمیىٍ ترگزار م شًوذ اعقم وًاَذ شذ تا داوش پژيَان ي عرققر.پرداوت
.مىذان تٍ مًضًعات عفم ي تحقیقات اج جمان ي تاری کىفراوس َا آگاَ یاتىذ
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