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 گسارشی از برگساری

 ّفتویي کٌفراًس بیي الوللی آکَستیک ٍ ارتعاشات  

(ISAV2017) 
 

آرس هاُ تَسط اًجوي آکَستیک ٍ استؼاشات ایشاى  8ٍ  7ّفتویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاشات دس سٍص ّای 

دس ایي کنٌنفنشاًنس      ٍ تا ّوکاسی داًشکذُ هٌْذسی هکاًیک داًشگاُ صٌؼتی ششیف دس سالي جاتش اتي حیاى تشگضاس شذ.  

هقالِ تشای اسائِ شفناّنی      105هقالِ تَسط دتیشخاًِ ٍ پس اص دٍ یا سِ داٍسی ٍ تٌا تِ ًظشات داٍساى  166پس اص دسیافت 

 .هقالِ تِ صتاى فاسسی( اًتخاب گشدیذ 96هقالِ تِ صتاى اًگلیسی ٍ   36هقالِ )  132هقالِ جْت اسائِ پَستش ٍ هجوَػا  27

 

تشگضاس شذ  جٌاب  هشاسن افتتاحیِ  کِ صثح سٍص سِ شٌثِدس اتتذای 

 -آقای دکتش هَحذی)هؼاٍى هحتشم  پژٍّشی داًشگاُ صٌؼتی ششیف 

ػضَ اًجوي آکَستیک ٍ استؼاشات ایشاى( ضوي خَشاهذگنَینی تنِ       

هْواًاى ٍ تشکش اص ّوکاساى دس تشگضاسی کٌفشاًس  اتشاص اهنینذٍاسی     

ًوَدًذ تا تا کوک ّوِ ی هتخصصیي ٍ فؼاالى ایي سشتِ دس فؼالیت 

ّای اًجوي   تاػث تذاٍم ٍ ّشچِ پشتاستش تشگضاس شذى کٌفنشاًنس ٍ     

شکَفاتش شذى جایگاُ ایي سشتِ دس صٌؼت کشَس تاشٌنذ. دس اداهنِ        

آقای دکتش ساالسیِ ) سیاست هحتشم داًشکذُ هٌْذسی هکاًیک( تنِ      

 هْواًاى خیشهقذم گفتٌذ.
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 سخٌراًاى کلیذی ّفتویي کٌفراًس بیي الوللی آکَستیک ٍ ارتعاشات

 

 

حاهذ حذاد خذاپشست )اص داًشگاُ سَاًسی           آقای دکتش     

 اًگلستاى( تحت ػٌَاى:  

“Model Updating in Structural Dynamics, From 

Deterministic Linear Towards Non-Deterministic 

Nonlinear Methods” 
 

 

 

 

 

اص ششکت آصهًَْای پیششفتِ       )آقای ّشیس تشاتشادٍیچ       

 غیشهخشب( تحت ػٌَاى:

“Condition Monitoring” 

 
 

 

 
 

 

آقای دکتش حسیي شاَّسدی ) اص ششکت لٌذسٍس اًگلستاى(            

 تحت ػٌَاى:

“Full Vehicle NVH – CAE Techniques for 

Designing Premium Cars” 

 

 

 

 

 آقای هاستیي دیَی ) اص ششکت پاسسی تک( تحت ػٌَاى:

“Smart Setup and Accelerometer Mounting 

Check for Vibration Measurements” 

 

 



 

 هراسن اختتاهیِ
 

کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ             ّفتویيهشاسن اختتاهیِ     

آرسهاُ تشگضاس    8استؼاشات  دس پایاى سٍص دٍم دس ػصش سٍص چْاسشٌثِ           

شذ. دس ایي هشاسن  اتتذا آقای دکتش اٍحذی ) سیاست هحتشم اًجوي             

آکَستیک ٍ استؼاشات ایشاى( ضوي تشکش اص داًشگاُ صٌؼتی ششیف            

تِ جْت هیضتاًی شایستِ ایي کٌفشاًس  گضاسشی اص فؼالیت ّای               

اًجوي اسائِ ًوَدًذ. سپس گضاسشی جاهغ اص ًحَُ داٍسی هقاالت               

تَسط آقای دکتش حویذ احوذیاى )دتیش هحتشم ػلوی کٌفشاًس(             

اسائِ شذ  سپس هشاسن تقذیش اص سخٌشاًاى کلیذی  پژٍّشگش                 

تشجستِ  هٌْذس تشجستِ  پایاى ًاهِ ّای تشتش  ٍ تجلیل اص                   

تشگضیذگاى هساتقِ ػلوی داًشجَیی تشگضاس شذ. دس پایاى اص  کویتِ             

 اجشایی ٍ تشگضاسکٌٌذگاى کٌفشاًس تقذیش ٍ تشکش تِ ػول آهذ.
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 هعرفی  پژٍّشگر برجستِ

ّواًٌذ سال گزشتِ اًجوي آکَستیک ٍ استؼاشات ایشاى ّوضهاى تا ّفتویي کٌفشاًس تیي النونلنلنی آکنَسنتنینک ٍ             

سا اص تیي اساتیذ تشجستِ حَصُ آکَستیک ٍ استؼاشات هؼشفی ًونَد. ایني       1396استؼاشات  هحقق ٍ پژٍّشگش تشتش سال 

ّا ٍ   اًتخاب تش اساس آئیي ًاهِ هصَب اًجوي صَست گشفت.  دس ایي هشاسن آقای دکتش حویذ هْذیقلی تِ تیاى شاخص 

فشآیٌذ تؼییي هحقنق ٍ پنژٍّشنگنش تنشجسنتنِ              

 پشداختٌذ.

گشفتِ جٌاب آقنای  ّای صَستتش اساس تشسسی 

اص داًشگاُ خنَاجنِ     دکتر علی اصغر جعفری 

هحقح ح  ٍ      ًصیشالذیي طَسی تِ ػنٌنَاى       

اًتخاب شذًذ   6931پژٍّشگر برجستِ سال 

کِ دس هشاسن اختتاهیِ تا اّذاء لَح تنقنذینش ٍ        

 ّذیِ اص ایشاى قذسداًی تؼول آهذ.

 

 

 هعرفی هٌْذس برجستِ

اًجوي آکَستیک ٍ استؼاشات ایشاى اهسال ًیض ّوضهاى تا ّفتویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاشات  تا استفادُ 

اص آئیي ًاهِ اًتخاب هٌْذس تشجستِ  پس اص تشسسی ٍ هطالؼِ ساتقِ هٌْذساى هتؼذد ٍ تا تَجِ تِ صهیٌِ کاسی هشتنثنط   

هٌْذس علی اکبر ٍکیلی هذیرعاهل هقترم شرکت هٌْذسی تحَاتحر   تِ حَصُ آکَستیک ٍ استؼاشات  جٌاب آقای 

اًتخاب شذًذ کِ اص ایشاى ًیض طی هشاسن اختتاهیِ  تا اّذا لَح تقذینش ٍ ّنذینِ        هٌْذس برجستِ تِ ػٌَاى سپاّاى 

 قذسداًی تؼول آهذ.

دس ایي هشاسن آقای دکتش ػثذالشضا اٍحذی تنِ     

ّای هٌْذس تشجستِ ٍ اّنذا     هؼشفی شاخص

 اًجوي دس ایي اهش پشداختٌذ.  
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 هساب ِ اًتخاب پایاى ًاهِ/رسالِ برتر داًشجَیی

اًتخاب پایاى ًاهِ/سسالِ تشتش داًشجَیی ّش سال تَسط اًجنوني    

آکَستیک ٍ استؼاشات ایشاى تشگضاس هی شَد  اهسال ًیض ّوضهناى  

تا  ّفتویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاشات تنشگنضاس   

شذ. دس هشاسن اختتاهیِ کٌفشاًس  قثل اص هؼشفی هٌنتنخنثنیني        

دکتش داٍٍد یًَسیاى  ًائة سئیس اًجوي  ًحَُ اًتخناب پنایناى      

ًاهِ/سسالِ تشتش سا ششح دادًذ. سسالِ/ پایاى ًاهنِ ّنا طنی دٍ             

 داٍس اًتخاب شذًذ.  3هشحلِ داٍسی تَسط کویتِ ای هتشکل اص 

 6پایاى ًاهِ اسشنذ ٍ         40پایاى ًاهِ کاسشٌاسی   5دس هجوَع 

سسالِ دکتشی تشای هساتقِ اسسال شذُ تَد. دس هشحلنِ اٍل دس       

 5پایاى ًاهِ  دس هقطغ کاسشٌاسنی اسشنذ        3هقطغ کاسشٌاسی 

سسالِ اًتخاب شذ کِ دس هشحلِ  6پایاى ًاهِ ٍ دس هقطغ دکتشی 

دٍم داٍسی پس تشسسی دقیق هذاسک اسسالی هتاسفاًِ پایاى ًاهِ 

ای دس هقطغ کاسشٌاسی اهتیاص الصم سا کسة ًٌوَد ٍ دس دینگنش     

هقاطغ یک پایاى ًاهِ/سسالِ تشگضیذُ شذ. سسالِ/پایاى ًاهِ ّنای     

 هٌتخة تِ ششح ریل اػالم گشدیذ:

تا دکتر ابَالفضل حسٌی بافراًی سسالِ جٌاب آقای   -1       

سازی رفتار آکَسحتحیح حی      هطالعِ تجربی ٍ هذل” ػٌَاى 

ِ  ّای پلی فَم ّحای     یَرتاى ًاًَکاهپَزیتی دارای ًاًَلَلح

 اص داًشگاُ اهیشکثیش دس هقطغ دکتشی تا ساٌّوایی آقنای ”  کربٌی

 دکتر عبذالرضا اٍحذی  

بررسی تقلیلی تجربی رفحتحار ارتحعحاشحی        ” تا ػٌَاى هٌْذس سواًِ رشیذی پایاى ًاهِ سشکاس خاًن   -2       

اص داًشگاُ صٌؼتی اصفْاى دس هقطغ کناسشنٌناسنی اسشنذ تنا             ”    ّای کابلی تقت ارتعاشات پایِ کٌٌذُ هستْلک

 دکتر سعیذ ضیائی رادساٌّوایی آقای 
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 شرکت ّای حاضر در ًوایشگاُ کٌفراًس

 

 هساب ِ داًشجَیی 

ایجاد زیباتریي ش ل هَد ارتعاشی ” پٌجویي دٍسُ هساتقات داًشجَیی تا هَضَع    ISAV2017ّوضهاى تا کٌفشاًس 

تشگضاس گشدیذ. طی هشاسن اختتاهیِ آقای دکتش فشصاًِ تِ ػٌَاى سئیس کوینتنِ    “  صفقات تخت تقت اثر تقریک صَت

تشگضاسی هساتقِ داًشجَیی  تَضیحاتی دس ساتطِ تا ًحَُ تشگضاسی هساتقِ ٍ گشٍُ ّای ششکت کٌٌذُ اسائِ ًوَدًذ. دس پایاى  

دٍ گشٍُ تِ ػٌَاى تشًذگاى ایي هساتقِ اًتخاب شذًذ کِ اص آًاى تا تقذین ّذایایی تقذیش تؼول آهذ. گشٍُ ّای تنشًنذُ تنِ       

 ششح صیش هی تاشٌذ:

اص داًشننگنناُ        NIT Vibrationگننشٍُ      -1

ًَشیشٍاًی تاتل )اػضا: حسیي طاّشی لذاسی  سنینذُ     

 سٍّیٌا فاضل  ًیوا سیفی(

گشٍُ الف اص داًشگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تنْنشاى    -2

 غشب ) اػضا: هحوذحسیي سضایی  کاهشاى هحوذی(

 گشٍُ صٌؼتی پاست الستیک 6 ششکت صٌؼت آهَص ًَیي پاسسی 1

 BASFششکت  7 ششکت تاپکَ 2

 ششکت دیذُ پشداص صثا 8 ششکت ًیسا صٌؼت آسیاًا 3

 ششکت پژٍاک صٌؼت ششیف 9 ششکت تجْیضات آصهَى ّای غیش هخشب پیششفتِ 4

   ششکت خذهات هٌْذسی ستاک 5
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 کارگاُ ّای آهَزشی کٌفراًس

ّفت کاسگاُ آهَصشی طی دٍ سٍص تشگضاس شذ کِ هَسد استقثال هتخصصیي صنٌناینغ         ISAV2017ّوضهاى تا کٌفشاًس 

 قشاس گشفت. ػٌاٍیي کاسگاُ ّا تِ ششح صیش هی تاشذ:

دکتر بْساد، دکتر رٍحاًحی  هذسس آقایاى  “ پیش بیٌی عور هفیذ با قیواًذُ یاتاقاى ّای غلتشی” کاسگاُ  -1

 ٍ هٌْذس ارغٌذ  

 دکتر حویذ احوذیاىهذسس آقای  “آًالیس هَدال ٍ کاربردّای آى”کاسگاُ   -2

هحْحٌحذس    هذسس آقنای      “ پایش ٍضعیت ارتعاشی تجْیسات دٍار با استفادُ از تبذیل هَجک” کاسگاُ   -3

 حسیي ٍرٍاًی فراّاًی

هٌْحذس هحْحرداد      هذسس آقای  “هذٍالسیَى داهٌِ ٍ فرکاًس در ارتعاشات هاشیي ّای دٍار”کاسگاُ  -4

 ً شیٌِ

 دکتر حویذرضا چابکهذسس آقای  “Ultrasound Transducers Technology”کاسگاُ -5

 Performing the Following Industrial Applications by Using” کنناسگنناُ       -6

PULSE Reflex Software“  هذسس آقایMartin Davy 

هنذسس   “ Ultrasound Solution for Lubrication Control - LUB Expert” کاسگاُ     -7

 Haris Trobradivcآقای 
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