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 “سویٌار ّای هاّیاًِ اًجوي”

  آزهَى ارتعاش ٍ کاربرد آى در ضٌاسایی   ” عویٌار

تَعط آقای دکتز علی ًیَؽاا  “  ای ّای سازُ سیستن” 

آباى هاُ در هحل داًؾکذُ هٌْذعای راُ     11در تاریخ 

آّي داًؾگاُ علن ٍ صٌعت ایزاى با اعتقبال جااهاعاِ      

داًؼ پضٍّؾاى ٍ اعاتیذ هحتزم آى داًؾکذُ ٍ عاققاِ   

 هٌذاى بِ هَضَع عویٌار بزگشار ؽذ.

    کاربرد ارتعاضات غیر خط  در تحلییی    ” عویٌار

تَعط آقای دکتز عیذ علای اصا از      “ رٍتَرّای دٍار

آباى هاُ در هاحال داًؾاکاذُ            25حغیٌی در تاریخ 

هٌْذعی هکاًیک داًؾگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیزالاذیاي   

طَعی بزگشار خَاّذ ؽذ. ؽزکت بزای عوَم هحققیاي   

  ٍ عققوٌذاى اهکاًپذیز خَاّذ بَد.

  جْت هؾاّذُ لیغت عویٌارّای بزگشار ؽذُ بِ عایت

 هزاجعِ ًواییذ.“ عویٌارّای اًجوي”اًجوي ٍ بخؼ 

 

ارزیاب  عولکرد اًجوي آکَستیک ٍ ارتعاضات ”

 “ایراى

با تَجِ بِ ارسیابی عالیااًاِ اًاجاام ؽاذُ تاَعاط              

علَم، تحقیقاات ٍ    ٍسارتکویغیَى اًجوي ّای علوی

اًاجاواي بازای          93فٌاٍری بزای فعالیت ّای عال 

 ؽذ.  Bچٌذیي عال هتَالی هَفق بِ کغب رتبِ 

 

آغار فعالیت رسو  ّیات هدیرُ دٍرُ سَم ” 

 “اًجوي آکَستیک ٍ ارتعاضات ایراى

ّیات هذیزُ هٌتخب دٍرُ عَم فعالیت رعوی خَد را 

پظ اس ثبت ت ییزات در عاهاًِ ثبت ؽزکت ّای غیاز  

تجاری بصَرت رعوی آغاس ًوَد. جلغات هااّایااًاِ        

ّیات هذیزُ عصز چْارؽٌبِ اٍل ّاز هااُ بصاَرت          

 هٌظن بزگشار هی گزدد.

 

 ” دٍهیي ّوایص فصل  اًجوي ّای علو  ایراى”

اًاجاواي داری در راعاتاای             "تبادل تجاار        با هَضَع 1394دٍهیي ّوایؼ فصلی اًجوي ّای علوی ایزاى در عال 

 23/6/1394تَاًوٌذعاسی اًجوي ّای علوی بزای تاثیزگذاری بز رًٍذ قاًَى گذاری ٍ اهَر اجزایی"در رٍس دٍؽٌبِ هاَر        

 بزگشار گزدیذ.  در داًؾگاُ خاتن

 هزاجعِ فزهاییذ. http://uisa.irبِ عایت  ؽَرای اًجوي ّای علوی ایزاىجْت اطقعات بیؾتز ٍ آؽٌایی با 

http://uisa.ir/


 

 “تاٍا”پژٍّط   -هجلِ علو  ”

 پضٍّؾی -هجلِ علوی

 ” Journal of Theoretical 

and Applied Vibra-

tion and Acoustics 

(TAVA)”   

آهادُ پذیزػ هقاالت هی باؽذ. عققِ هاٌاذاى های         

 تَاًٌذ با هزاجعِ بِ آدرط

 http://TAVA.isav.ir  

ًغبت بِ بارگذاری هقاالت خاَد اقاذام ًاواایاٌاذ.             

ّوچٌیي جلذ دٍم هجلِ بز رٍی عایت قاابال رٍیات      

 هی باؽذ.
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اخبار پٌجویي کٌفراًس بیي الولل  آکَستیک ”

 “ٍ ارتعاضات
 

 

   ًتایج داٍری هقاالت پٌجویي کٌفزاًظ بیي الوللای

آکَعتیک ٍ ارتعاؽات  اعقم ؽذ. ؽزکت کٌٌذگااى   

هی تَاًٌذ پظ اس ٍرٍد اس طزیق حغاا  کااربازی      

خَد  ًتیجِ داٍری را هؾاّذُ ًوایٌذ. ّواچاٌایاي      

هْز هاُ  5کلیِ پذیزفتِ ؽذگاى هی بایغت تا تاریخ 

 فزم ثبت ًام را تکویل ًوایٌذ.

 

     اطقعات کارگاُ ّای آهَسؽی  کٌفزاًظ باِ سٍدی

بز رٍی عایت بارگذاری خَاّذ ؽذ. عققِ هاٌاذاى      

هی تَاًٌذ اس طزیق عایي بصَرت آًقیي در کارگااُ  

 ّای تخصصی ثبت ًام ًوایٌذ.

 

      هغابقِ اًتخا  پایاى ًاهِ/رعالِ بزتز ّواًٌذ عاال

ّای گذؽتِ ّوشهاى با کٌفزاًظ بزگشار هی گازدد.  

عققِ هٌذاى هی تَاًٌذ جْت ثبت اطقعات پایااى  

 ًاهِ/رعالِ خَد بِ عایت کٌفزاًظ هزاجعِ ًوایٌذ.
 

        اهغال ًیش ّواًٌذ عال ّای گذؽتِ ّاواشهااى باا

کٌفزاًظ ًوایؾگاُ جاًبی تخصصی بازگاشار های        

گزدد. ؽزکت ّای عققِ هٌذ جاْات حراَر در           

عازکاار      66836166ًوایؾگاُ هی تَاًٌذ با ؽوارُ 

خاًن علیذادی تواط بزقزار کٌٌذ. جاْات کغاب         

 اطقعات بیؾتز بِ عایت کٌفزاًظ هزاجعِ ًواییذ.

 

 

 “ترٍیج  صَت ٍ ارتعاش -هجلِ علو  ”
 

صَت ٍ   ” تزٍیجی  -هجلِ علوی

آهادُ پذیزػ هقااالت  “  ارتعاػ

 هی باؽذ.  

عققِ هٌذاى هی تاَاًاٌاذ باا         

 هزاجعِ بِ آدرط

 http://JVS.isav.ir  

 ًغبت بِ بارگذاری هقاالت خَد اقذام ًوایٌذ.

ّوچٌیي جلذّای قبلی هجلِ بز رٍی عایات قاابال      

 رٍیت هی باؽذ. 
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 ”هعرف  کتاب ٍ کٌفراًس ّای هرتبط در زهیٌِ آکَستیک ٍ ارتعاضات ”

 

کتا  هفیذ در سهیٌِ ّای هزتبط بِ آکَعتیک ٍ ارتعاؽاات خاَاّایان        3در ایي بخؼ، در ّز ؽوارُ بِ هعزفی 

پزداخت. ّوچٌیي کٌفزاًظ ّایی کِ در ایي سهیٌِ بزگشار هی ؽًَذ اعقم خَاّذ ؽذ تا داًؼ پضٍّاى ٍ عاققاِ      

 هٌذاى بِ هَضَعات علوی ٍ تحقیقاتی اس سهاى ٍ تاریخ کٌفزاًظ ّا آگاّی یابٌذ.

 
 

   فعال  ّای ًیوِ کٌتزل ارتعاؽات: رٍػ 

 صابز هحوذی، عاالر حاتن، اکازم خاذایااری        

 داًؾگاُ راسی  ًطر: 

  7-94-5458-600-978 ضابک:

 

   فعال  ّای ًیوِ کٌتزل ارتعاؽات: رٍػ 

دکتز بتَل علی ًضاد، دکتز فْیوِ حغیٌی           

   باالم

 داًؾگاُ اصفْاىًطر: 

  3-041-110-600-978 ضابک:

 

           تکٌَلَصی ّای ًگْذاری ٍ تعویزات ٍ آًالیش

  ارتعاؽی هاؽیي آالت

دکتز عیاهک اعواعیل سادُ خادم، دکتز            

هحوذرضا ًغزیي اهیذخَاُ، دکتز ابَالفرل        

   درٍیشُ

 داًؾگاُ گیقىًطر: 

  4-21-7392-964 ضابک:

 

 DAGA 2016, 42nd Annual Conference on Acous-
tics - Aachen, Germany - March 14-17, 2016 

 

 BNAM 2016; BNAM 2016 is the bi-annual Baltic-
Nordic Acoustic Meeting, organized by one of the 
national member societies of the Nordic Acoustic 
Association (NAA). 2016 the conference takes 
place in Stockholm, Sweden from June 20 to 22, 
at the KTH. 

 

 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), 2016-07-10 - 2016-07-14, 

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  

http://ketabiran.ir/Search/ShowResult.aspx?bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D8%A8%D8%A
http://ketabiran.ir/Search/ShowResult.aspx?bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%84%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%81%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%20%D8%A8%D8%A
http://ketabiran.ir/ProductDetails.aspx?bkc=1305701&bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%83%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A
http://ketabiran.ir/ProductDetails.aspx?bkc=1305701&bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%83%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%A
http://ketabiran.ir/Search/ShowResult.aspx?bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%83%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D
http://ketabiran.ir/Search/ShowResult.aspx?bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%83%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D
http://ketabiran.ir/Search/ShowResult.aspx?bpw=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%83%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%8C%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D

