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بازبیىی سایت اوجمه آکًستیک ي 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           

ارسررا    info@isav.irتررٍ آدر         02/00/20

تمرا     31032323ومایىذ ي یا تا شرمارٌ تففره          

  اصل فرمایىذ.

 

 “سريیس رایگان کتابخاوٍ دیجیتالی”
 

کمیسیًن اوجمه َای عفم  ایران، تٍ مىظًر دسترس  اعضا اوجمه َا تٍ مىاتع عفم  ريج اُان اقذام ترٍ اراهرٍ       

َزار عىًان پایان ورامرٍ      400َزار عىًان کتة التیه ي  140رایگان سريیس کتاتخاوٍ دیجیتال  کٍ شامل تیش اج 

است کٍ عرققرٍ مرىرذان          www.daryaweb.comالتیه م  تاشذ، ومًدٌ است. آدر  ایىتروت  ایه ساماوٍ 

وًد را تًسط ایمیل، تحت  وام ي وام واوًادگ ، آدر  ایمیل ي شمارٌ تما اُت استفادٌ اج ایه امکان، م  تًاوىذ 

ارسا  ومایىذ ي یا تا شمرارٌ ترفرفره        info@isav.irتٍ آدر  “ درخًاست سريیس کتابخاوٍ دیجیتالی”عىًان 

تما   اصل فرمایىذ. پس اج اعقم اسام  تٍ يجارت عفًم تًسط اوجمه، شىاسٍ کارتری ي رمرز    31032323-021

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

 تاشذ.

ديرٌ َای آمًزشی اوجمه آکًستیک ي ”

 “ارتعاشات ایران

اعضای محترم ي کارتران گرامر  اوجمره آکًسرتیک ي           

ارتعاشات ایران ، تٍ استحضار مر  رسراوذ اوجمره ديرٌ       

َررای آمًجشرر  متعررذدی را در جمیىررٍ َررای مختفرر           

آکًستیک ي ارتعاشات ترگزار م  ومایرذ. عققرٍ مىرذان      

م  تًاوىذ اُت کسة احقعات تیشتر  تٍ سایت اوجمه 

www.isav.ir          مرااعٍ ومًدٌ ي یرا ترا شرمارٌ تففره

 تما   اصل فرمایىذ. 31032323

در صفحٍ آور وثروامٍ “ پًستر ديرٌ َای آمًجش  اوجمه” -

 درج شذٌ است.

mailto:info@isav.ir


 

 ”معرفی کتاب ي کىفراوس َای مرتبط در زمیىٍ آکًستیک ي ارتعاشات ”

 

کتاب مفیذ در جمیىٍ َای مرتثط تٍ آکًستیک ي ارتعاشرات ورًاَریر         3در ایه تخش، در َر شمارٌ تٍ معرف  

پرداوت. َمچىیه کىفراوس َای  کٍ در ایه جمیىٍ ترگزار م  شًوذ اعقم وًاَذ شذ تا داوش پژيَان ي عرققرٍ      

 مىذان تٍ مًضًعات عفم  ي تحقیقات  اج جمان ي تاری  کىفراوس َا آگاَ  یاتىذ.
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 Active Noise Control Systems: Al-

gorithms and DSP Implementa-

tions  

By Sen M. Kuo, Dennis R. Morgan  

ISBN: 0-471-13424-4, John Wiley & 

Sons, Inc., 1996  

408 pages 
 

 Engineering Noise Control: Theory 

and Practice  

By David Bies and Colin Hansen  

ISBN: 0415267137, Spon Press, 

2003, 3rd ed.  

744 pages 
 

 Principles of Vibration  

By Benson H. Tongue  

ISBN: 0-19-510661-X, Oxford Uni-

versity Press, 1996  

464 pages 

 

 
 761th Meeting, Providence, Rhode 

Island, 5-9, May 2014 
 

 761th Meeting, Indianapolis, 
Indiana,  27-31, October 2014 

 

 761th Meeting, Pittsburgh, 
Pennsylvania, 18-22, May 2015 

 

 711th Meeting, Jacksonville, Florida, 
2-6 November 2015 

 

 EAA Joint Symposium on Auralization 
and Ambisonics - Berlin, Germany 
April 3–5, 2014 

 

 ICSV21, Beijing, China 13-17 July, 
2014 

 

 Forum Acusticum 2014 - Krakow, Po-
land, 7-12 September 2014 

 

 77th ECNDT - European Conference 
on Non Destructive Testing - Prague 
October 6-10, 2014 

 

 INTERNOISE 2014, Melbourne, Aus-
tralia, 16-19 November 2014 

 

 ICU 2015- Metz, France - May 10-15, 
2015 

http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/eaa-conferences/EAA%20Symposium/eaa-joint-symposium-on-auralization-and-ambisonics
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/eaa-conferences/EAA%20Symposium/eaa-joint-symposium-on-auralization-and-ambisonics
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/eaa-conferences/EAA%20Symposium/eaa-joint-symposium-on-auralization-and-ambisonics
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/list_of_events/2014/11th-ecndt-european-conference-on-non-destructive
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/list_of_events/2014/11th-ecndt-european-conference-on-non-destructive
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/list_of_events/2014/11th-ecndt-european-conference-on-non-destructive
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 اوتخاب پایان وامٍ/رسالٍ برتر داوشجًیی
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 “ايلیه مسابقٍ داوشجًیی طراحی ي ساخت صذاگیر”
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 “ديرٌ َای آمًزشی اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران”


