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مجمع عمًمی اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ”

 “ایران
 

هجوغ ػوَهی سالیاًِ اًجوي در سَم هْرهاُ           

اتتذا آقای    سال جاری ترگسار ضذ. در ایي هجوغ       

دکتر ػثذالرضا اٍحذی ریاست اًجوي آکَستیک       

ٍ ارتؼاضات ایراى گسارضی از پیطرفت اهَر اًجوي        

، اّن فؼالیت ّای اًجام ضذُ، ترًاهِ        29در سال   

سِ سالِ اًجوي، هطکالت ٍ هَاًغ هَجَد در             

هسیر دستیاتی تِ اّذاف ٍ ... را ارائِ ًوَدًذ.              

سپس ارائِ گسارش هالی تَسظ آقای دکتر سؼیذ         

ضکرالْی، خساًِ دار هحترم اًجوي، تا تاییذ             

تازرس اًجوي، آقای دکتر هْذی سرهست صَرت       

ًام سال  گرفت. در ًْایت در هَرد هیساى حق ثثت       

 ًیس رای گیری اًجام ضذ. 29

 

ارزیاتی عملکرد اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ” 
 ایران

 “پژيهشی-ي کسة مجًز مجله علمی
 

تا تَجِ تِ ارزیاتی سالیاًِ اًجاام ضاذُ تاَساظ         

ػلَم، تحقیقات ٍزارتکویسیَى اًجوي ّای ػلوی

 اًجوي ترای  29ٍ فٌاٍری ترای فؼالیت ّای سال 

 

دٍهیي سال پیاپی تا افسایص اهتیاز هَفق تِ کسة رتثِ 

B     ضذ. در ّویي راستا تا درخَاست اًجوي ٍ هَافاقات

جٌاب آقای دکتر هظفر ضریفی، هذیر کل هحترم دفتار  

پژٍّطای  -ًظارت ٍ ارزیاتی پژٍّطی، هجَز هجلِ ػلوی

 جذیذ اًجوي تا ػٌَاى ریل صادر گردیذ. 
 

 “Journal of Theoretical and Applied 

Vibration and Acoustics  (TAVA) ”     
 

سردتیر هجلِ جٌااب آقاای دکاتر حویاذ احواذیاى ٍ             

)داًاطااُ خَاجاِ    دکتتر ررهىته هتىرير       اػضای تحریرُ  

)داًاطااُ    دکتر رتیريز تتتیتارن وتژاد      ، ًصیرالذیي عَسی( 

)داًاطااُ    دکتر دکتر محمدتقی احمتدیان صٌؼتی اهیرکثیر(،  

، )داًطااُ صاٌؼتی ضاریف(     دکتر مهدن تهسادصٌؼتی ضریف(، 

دکتر داييد  )داًطااُ صٌؼتی اصفْاى(، دکتر سعید ضیائی راد 

دکتتر عثداررضتا    )داًطااُ ػلان ٍ صاٌؼت ایاراى(،           یًوسیان

 دکتتر مهتدن زهرایتی     )داًطااُ صٌؼتی اهیرکثیر(،     ايحدن

 ّستٌذ.  )داًطااُ تْراى(

تذیي ٍسیلِ هجذدا از کلیِ هحققاى، پاژٍّطاااراى ٍ        

داًطجَیاى گراهی دػَت هی گردد تا تا ارسال هاقاا ت   

پژٍّطی خَد ها را در ّرچِ غٌی تر سازی ایاي  -ػلوی

سایت هجلِ تارای  هجلِ یاری رساًٌذ. تسٍدی آدرس ٍب 

 ارسال هقا ت اعالع رساًی خَاّذ ضذ.



 

 عضًیت اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران در ” 

 “ (I-INCE)مًسسه تیه ارمللی مهىدسی کىترل صدا 
 

 

 
 

ائتالفی هاتاطاکال از         I-INCEتاسیس ضذ.   4299در سال  (I-INCE)هَسسِ تیي الوللی هٌْذسی کٌترل صذا 

تاضذ. ّوچٌیي سازهاى ّای فؼال در حَزُ ّای هرتثظ تِ کٌترل صذا، آکَستیک ٍ ارتؼاضات در سراسر جْاى هی

I-INCE  حاهی کٌارُ ّای ادٍاری تیي الوللیINTER-NOISE     در زهیٌِ هٌْذسی کٌترل صذاست کِ ّارساال

 ، هی تاضذ.  در ضْری پیطرٍ در جْاى ترگسار هی ضَد
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 عضًیت اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران در ” 

 “ (ICA)کمیسیًن تیه ارمللی آکًستیک 
 

 

 
 

تِ ػٌَاى کویتِ ای از اتحادیِ تیي الوللی فیسیک هحا    4294در سال   (ICA)کویسیَى تیي الوللی آکَستیک 

کویسیَى ” تِ ًام  4221ٍ کارتردی ضرٍع تِ کار ًوَد، کِ تؼذ از تغییر اساسٌاهِ ٍ تصَیة قَاًیي جذیذ در سال 

ّوکار ػلوی ضَرای تیي الوللی ػلَم  9002از سال  ICAفؼالیت ّای خَد را دًثال ًوَد. “ تیي الوللی آکَستیک

(ICSU)         هی تاضذ. از اّذاف ایي کویسیَى، ّوکاری ٍ تَسؼِ تیي الوللی در تواهی زهیٌِ ّای آکاَساتایاک

 ضاهل تحقیق، تَسؼِ، آهَزش ٍ تذٍیي استاًذاردّا هی تاضذ. 

تِ ػضاَیات      9049اًجوي آکَستیک ٍ ارتؼاضات ایراى پس از ایجاد ارتثاط ٍ پیایری هکاتثات در دساهثر سال  

ایي دٍ سازهاى تیي الوللی درآهذُ است. اهیذ است اًجوي تا گسترش فؼالیت ّای تیي الوللی خَد، گاام ّاای        

 هحکن ٍ تسرگ در جْت ایجاد جایااّی ضایستِ در سغح تیي الوللی تردارد.



 

 ”معرری کتاب ي کىفراوس هان مرتثط در زمیىه آکًستیک ي ارتعاشات ”

 

کتاب هفیذ در زهیٌِ ّای هرتثظ تِ آکَستیک ٍ ارتؼاضاات خاَاّایان        3در ایي تخص، در ّر ضوارُ تِ هؼرفی 

پرداخت. ّوچٌیي کٌفراًس ّایی کِ در ایي زهیٌِ ترگسار هی ضًَذ اػالم خَاّذ ضذ تا داًص پژٍّاى ٍ ػاالقاِ      

 هٌذاى تِ هَضَػات ػلوی ٍ تحقیقاتی از زهاى ٍ تاریخ کٌفراًس ّا آگاّی یاتٌذ.
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 Active Control of Vibration  

By C. R. Fuller, S. J. Elliott, and P. A. 

Nelson  

ISBN: 0122694406 (hardcover), Aca-

demic Press, 1996  

332 pages  

 

 Fundamentals of Physical Acous-

tics  

By David T. Blackstock  

ISBN: 0-471-31979-1, John Wiley & 

Sons, Inc., 2000  

541 pages  

 

 Noise Control in Buildings: A Prac-

tical Guide for Architects and Engi-

neers  

By Cyril M. Harris  

ISBN: 0-07-026887-8, McGraw-Hill, 

Inc., New York, 1994  

 
 961th Meeting, Pittsburgh, 

Pennsylvania, 18-22, May 2015 
 

 971th Meeting, Jacksonville, Florida, 2-
6 November 2015 

 

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

 

 ASA 2015 - Pittsburgh, USA 169th 
Meeting of the Acoustical Society of 
America- May 31, to Jun 03 

 

 22nd International Congress on Sound 

and Vibration (ICSV22) which will be 
held in Florence, Italy, from 12 to 16 
July 2015 

 

 97th International Symposium on 
Hearing (ISH 2015) - June 15-19, 2015  

 

 NOVEM 2015 - Dubrovnik, Croatia - 13 
to 15 April 2015  

 

 FAN NOISE 2015 - Lyon France - 15 to 
17 April 2015  

 

 Wind Turbine Noise 2015 - Radisson Blu 
Hotel, Glasgow, Scotland - 20 to 23 
April 2015  

 

 WESPAC 2015 - Western Pacific Acous-
tics Conference - Singapore - May 2-5, 
2015 

 


