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انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران تفاهم نامه ای را  

 امضا نموده است. IIAVبا انجمن 

هدف از این تفاهم نامه ایجاد رابطه همکااری بایان 

و  (ISAV( انجمن آکوستیک و ارتاعااشاات ایاران

( بر IIAVموسسه بین المللی آکوستیک و ارتعاشات )

اساس زمینه های مشترک مورد عالقه طرفیان مای 

باشد. بر اساس این تفاهم نامه طرفین همدیگر را از 

برنامه کنفرانس ها، جلسات ساالنه، چاپ مجاالت و 

سایر اخبار مهم با اطالع می نمایند. امکان بارزاراری 

کنفرانس های مشترک نیر از دیگر مواد این تافااهام 

   نامه می باشد. 

انجامان  24در حال حاضر با بیش از  IIAVموسسه 

صوت و ارتعاش در سرتاسر دنیا رابطه همکاری دارد 

عضو از کشورهای مختلف مای  066و دارای بیش از 

 باشد.

 خبرنامه 

انجمن آكوستيك و 

 ارتعاشات ايران

 ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه: آکوستیک و ارتعاشات طرح

طرح ممیری علم، فناوری و نوآوری در حوزه آکوستیک و ارتعاشاات کاه در ساال 

توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شاده باود، تاوساط  0936

به اتمام رسید. بر اساس ارزیابی انجام شده توساط ایان  30انجمن اجرا و در خرداد 

امتیاز را کسب نمود. قسامات هاایای از  066امتیاز از  10معاونت، زرارش انجمن 

 دستاوردهای مهم این طرح در خبرنامه بعدی به چاپ خواهد رسید.
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پیشرفت چشام زایاری  0913فناوری، انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران نسبت به سال 

 داشته است.

انجمن حوزه فنای و  13بر اساس این ارزیابی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران از  بین  

را کسب نموده است و در نتیجاه  12انجمن موجود رتبه  412و در بین  43مهندسی رتبه 

 ارتقا یافت. Cبه  Dرتبه انجمن از  

نشست علمی در قالب چهار کارزروه تخصصی مطابق با فعالیت هاای  «در همین راستا در

، که توسط کمیسیون انجمن های علمی برزرار زردید، ریاست انجمان »انجمن های علمی

آکوستیک و ارتعاشات به نمایندزی از هیات مدیره انجمن لوح تقدیری را از جناا  آقاای 

 دکتر براری دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی به علت ارتقاء رتبه دریافت نمود.
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کاربرد روتور دینامیک در  «نشست ماهیانه انجمن با عنوان 

توسط آقای دکتر مهدی بهزاد »  عیب یابی تجهیزات دوار

 برگزار گردید

نشست تهران انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران با همکاری دانشگاه 

کاربرد روتور دینامیک در عیب یابی   «ماهیانه با موضوع 

در محل  0930ماه آذر  09را در روز دوشنبه »   تجهیزات دوار

دکتر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و با سخنرانی آقای 

برزرار  سرپرست مرکر پایش وضعیت دانشگاه شریف، مهدی بهزاد

نفر از دانشجویان و  06نمود. این نشست با استقبال بیش از 

 متخصصین صنعتی روبه رو زردید.



 

 جلسات هیات مدیره انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران عکس هایی از 

 

 مراجعه فرمایید. www.ISAV.irو تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی شرایط عضویت در انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران  برای آگاهی از 

 info@isav.ir؛  پست الکترونیکی انجمن:  32381818تلفن انجمن : 

 1931دی  1 -، سال سوم 2شماره 

 

 بیستمین کنگره بین المللی صدا و ارتعاش 

 (ICSV20) 

بیستمین کنگره بین المللی صدا و ارتعااش تاوساط 

 00الی  2موسسه بین المللی آکوستیک و ارتعاشات  

 در بانکوک برزرار می زردد. 4609جوالی 

 90تا تاریخ   ICSV20زمان ارسال چکیده مقاالت 

 تمدید شده است. 4609ژانویه 

عالقمندان می توانند از طریق آدرس زیر اطاالعاات 

 بیشتری را کسب نمایند:

 

http://www.icsv20.org 
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 عضویت متقابل در دو انجمن علمی

 

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و دو انجمن آموزش 

مهندسی ایران و انجمن مهندسان مکانیک، به عضویات 

 متقابل یکدیگر درآمده اند.

 

 معرفی یک نشریه علمی

 International Journal“نشریه تخصصای 

o f  A c o u s t i c s  a n d  V i b r a t i o n 

(IJAV)”     توسط  0335از سالIIAV  منتشر مای

 شود. 

 می باشد www.iiav.org/ijavآدرس این مجله 

 

 

 مسئول شاخه دانشجویی انجمن

بر اساس مصوبه سی و دومین جلسه هیات مدیره انجمن آکوستیک و ارتعااشاات ایاران  

آقای دکتر مهدی سرمست به عنوان مسئول بخش دانشجویی انجامان  30/63/63مورخ 

 انتخا  شدند.
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