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 سخن دبیر دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

 .حاصل است یاد او بی گشایم که هر امر مهمی بی دفتر را به نام او می

المللللآ وکلیکلتلیل  و            خداوند متعال را شاکر هستم که امکان برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین    

ارتعاشات را فراهم نمید. کپاس و درود بلله تمامللآ اکللاتید و دانشلجیيان محتلرم، پژوهشللرلران                 

گراملآ، مهندکلین و متخصصلان ارزشلمند صنعلت و همله عزيزانآ کله بلا مشارکت و تشلللريل                  

 (ISAV2022)الملللآ وکیکلتی  و ارتعلاشلللات           فرمايلآ خلید در دوازدهمیلن کنفرانلس بین     

میجللب برگزاری میفق ايللن کنفرانللس شللدند. بسللیار میجلب خیشلیقتآ اکلت کله برخلآ از       

شید. ايلن کنفرانلس نیلز همچلین يلازده کنفلرانللس       اخبار و رويدادهای مهم اين کنفرانس ارائه مآ       

منلللدان   گذشلته، ملیرد تیجله و اکلتقبال اکلاتید، پژوهشلرران، مهندکللین، دانشللجیيان و عالقه 

حللیزه وکیکللتی  و ارتعاشللات قللرار گرفت. کنفرانللس دوازدهللم بللا همللکاری انجمللن وکیکللتی  و ارتلعلاشلللللات                

ايللران و دانشللکده مهندکللآ مکانیل  دانشلراه صنعتلآ امیرکبیلر )پللآ تکنیل  تهلران( برگلزار شد، گرچله انجللام ايللن              

ها و مراکلز تحقیقاتلآ و صنعتللللآ اکلللللت. در ايللن                     مهلم قطعلًا مديلین هملکاری و پشلتیبانآ گسلترده همله دانشلراه        

 49داوری علملآ بلرای هلر مقالله،    2زمینله اصللآ، پلس از انجلام فروينلد حداقلل   51مقالله دريافتلآ در  531کنفرانلس از  

 مقاله به زبان انرلیسآ و  24مقالله ( انتخلاب شلدند ) 504مقالله بله صلیرت پیکلتر ) جمعاً  51مقالله بله صلیرت شلفاهآ و 
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هللای علمللآ و داوران مللیرد ارزيابللآ و داوری          نفللر از اعضللاء کمیته     12مقاله به زبان فارکآ(. ايللن مقللاالت تیکللط          80

نشسللت تخصصللآ و در دو روز ارائلله شدند. پللس از کنفرانللس مقللاالت                  25قللرار گرفتنللد. مقللاالت منتخللب در        

برگزيللده بللرای بررکللآ و چللاپ بلله نشللريات علمللآ صللیت و ارتعللاش )فارکآ( و تللاوا )انرلیسآ( ارکللال شللده                     

همچنیلن چهلار کلخنرانآ کلیلدی تیکلط دانشلمندان مشلهیر           باشد.  اکت که در مرحله بررکآ تیکط مجالت مذکیر مآ           

کارگاه   50کلخنرانآ مدعلی متخصصلان بنلام و شايسلته دانشلراهآ داخلل کشلیر ارائله گرديد. برگلزاری               3خلارج از کشلیر و     

ومیزشلآ در حلیزه وکیکلتی  و ارتعاشلات، برپايلآ نمايشلراه تخصصلآ، انتخلاب و تقديلر از محقللق برگزيللده و مهنللدس                   

نامه/رکللاله برتللر در کله مقطلع کارشناکلآ، کارشناکلآ ارشلد و دکتلری،                برجسللته، انتخللاب و اهللداء جايللزه پايان       

بلا حضلیر اکلاتید   “  صلدا و ارتعلاش خیدروهلای الکتريکلآ    ”اهلداء جايلزه دکتلر حمیلد احمديلان و برگلزاری پنلل تخصصلآ          

هللای جانبللآ کنفرانللس دوازدهللم بید. همچنیلن در اين             و صاحلب نظللران دانشللراهآ و صنعتللآ از جمللله برنامه           

کنفرانس يلاد و نلام دو اکلتاد گرانقلدر مهندکلآ مکانیل  و از مؤکسلین انجملن وکیکلتی  و ارتعاشللات ايللران، مرحللیم                    

وقايللان دکتللر حمیللد احمديللان و دکتللر محمللد اقتصللاد را گرامللآ داشتیم. خداونلد متعلال را شلاکر هسلتم کله بله                     

هملت جمعلآ از دانلش ومیختلران مرحلیم دکتلر احمديلان و بله پلاس داشلت نلام ايشلان، امسلال بلرای اولیلن بلار                          

هلای برگزيلده ارتعاشلات و وکیکلتی  تجربلآ         جايلزه علملآ دکتلر حمیلد احمديلان( بله مقاله       (ای بلا نلام ايشلان        جايلزه

 اهللداء شد. پژوهشللآ تللاوا، کلله ون مرحللیم اولیللن کللردبیر ون مجللله بیدنللد، -چللاپ شللده در مجللله علمآ

شللائبه هملله همکارانللم در برگلزاری هرچله بهتلر          هللای بللآ   بللر خللید الزم میدانللم ضمللن تشللکر و تقديللر از تالش          

هلای راهبللردی و علمللآ، داوران گرامللآ و مسللئیلین          ايلن کنفرانلس، از همله هملکاران دانشلراهآ، اعضلای محتلرم کمیته        

هلای   ها، کللخنرانان کلیللدی و مدعللی، ارائلله دهنلدگان مقلاالت، مدرکلین و شلرکت کننلدگان در کارگاه                       نشسللت

های حاضللر در نمايشللراه تخصصللآ، هیئللت رئیسلله و متخصصللان ارزشللمند                ومیزشلآ، دانشلجیيان عزيلز، شللرکت    

شللرکت کننلده در پنلل تخصصلآ و همچنیلن کلیله عزيزانلآ کله در برگلزاری هرچله بهتر ايلن کنفرانس يلاری رکلان ملا                     

بیدند، کپاکلرزاری نمايلم. قطعلًا بلدون کمل  و پشلتیبانآ مسلتمر و جلدی اعضلای انجملن وکیکلتی  و ارتعاشلات ايلران و                

مسلئیل محتلرم دبیرخانله انجملن و مسلئیلین و کارکنلان دانشلراه صنعتلآ امیرکبیلر و دانشلکده مهندکلآ مکانیل                        

های حمايلت کننلده     ها و دانشلراه    برگلزاری چنیلن کنفرانلس تخصصلآ املکان پذيلر نبلید. در پايلان بلا تشلکر از کلازمان              

های پارکلآ تل  و اکلنیات ،        معنلیی، مراتلب تقديلر و کلپاس ويلژه خلید را از حامیلان اصللآ ماللآ کنفرانلس، شلرکت                

دارم. امیلدوارم  با کمل  و همیلاری شلما عزيلزان و بلا برگلزاری ايلن کنفرانلس کلهمآ هرچنلد انلدک                   صمیمانله اعلالم ملآ  

الملللآ برداشته باشلیم و اين       هلای حلیزه وکیکلتی  و ارتعاشلات در کلطح مللآ و بین            در تیکلعه و ترويلج دانلش و فناوری      

 رخلداد علملآ يل  تجربله میفلق و للذت بخلش برای حاضرين در کنفرانس باشد. 

 به امید حضلیر و ديدار شلما در کنفرانس بعدی انجمن.  

 دکتر عبدالرضا اوحدی

 المللی آکوستیک و ارتعاشات رئیس انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران و دبیر دوازدهمین کنفرانس بین
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 المللی آکوستیک و ارتعاشات اخبار برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین

المللآ وکیکتی  و ارتعاشات با همکاری انجمن وکیکتی  و ارتعاشلات ايلران و دانشلکلده               دوازدهمین کنفرانس بین  

طیر خالصه  شد که در ادامه به برگزار    5905وذرماه    29الآ    23مهندکآ مکانی  دانشراه صنعتآ امیرکبیر در روزهای        

 شید. برخآ از اخبار و رويدادهای مهم اين کنفرانس ارائه مآ

 

 

 المللی آکوستیک و ارتعاشات گزارش دبیر اجرایی دوازدهمین کنفرانس بین

 دبیر اجرایی کنفرانس—دکتر مریم قصاب زاده

بلا     5905وذرملاه       29و  23شنبه میرخ     المللآ وکیکتی  و ارتعاشات، در روزهای چهارشنبه و پنج          دوازدهمین کنفرانس بین  

مجازی از     -صیرت حضیری   همکاری دانشکده مهندکآ مکانی  دانشراه صنعتآ امیرکبیر برگزار شد. برگزار شدن کنفرانس به             

دوره اول اين کنلفلرانلس       4های  خاص کنفرانس  اين کال بید که تجربه جديدی اکت. انجمن وکیکتی  و ارتعاشات،                    ويژگآ

صیرت ملجلازی بلرگلزارشلده         گیری بیماری کرونا به صیرت حضیری و دهمین و يازدهمین دوره اين کنفرانس به دلیل همه      به

های قبل، کعآ شد که از مزايای کنفرانس حضیری و ملجلازی                شده در دوره    اکت. در کنفرانس امسال بر اکاس تجارب کسب        

نفر از دانشجیيان دانشراه صنعتآ امیرکبیر در مقاطع کارشنلاکلآ،    91زمان بهره گرفته شید. در برگزاری کنفرانس امسال،            هم

هلا،     های مهم کنفرانس شاملل بلرگلزاری نشلسلت              های مختل  مشارکت داشتند. بخش       کارشناکآ ارشد و دکتری در بخش     

 باشد.   های ومیزشآ مآ کخنرانان مدعی، کخنرانان کلیدی، میزگرد تخصصآ، نمايشراه صنعتآ و کارگاه

مجازی برگزار شد. جناب وقای دکتر امیرعبدالله         -صیرت حضیری   ها به   در کنفرانس امسال که کخنرانآ مدعی در برنامه نشست        

از دانشراه صنعتآ امیرکبیر و جناب وقای دکتر حسین صامتآ از دانشراه صنعتآ شري  در محل کنفرانس حضیر يافتند وللآ                     

وجید اين امکلان      جناب وقای دکتر رکتم گلمحمدی از دانشراه علیم پزشکآ همدان به دلیل ُبعد مسافت حضیر نداشتند، بااين                

ها در بسلتلر         صیرت ونالين همه کخنرانآ     مند شیند. همچنین به      فراهم گرديد که حاضرين در کنفرانس از اين کخنرانآ بهره         

 .مجازی ارائه شد

صیرت ونالين، به ارائه تجارب علملآ خلید           المللآ وکیکتی  و ارتعاشات چهار کخنران کلیدی به         در دوازدهمین کنفرانس بین   

پرداختند. کخنرانان کلیدی از کشیرهای کانادا، فرانسه، ومريکا و ايتالیا در میضیعات متنیعآ مانند برداشت انرژی، ارتعلاشلات                 

ها در کالن دکتر اديبآ کاختمان ابیريحان         ها به ارائه نتايج تحقیقات تئیری و تجربآ پرداختند. تمام کخنرانآ             غیرخطآ پیکته 

ها اکتفاده   زمان از بستر مجازی از کخنرانآ       مندان هم   برای حاضرين در کنفرانس پخش گرديد و اين امکان فراهم شد که عالقه            

 کنند.
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 کخنرانآ وقای دکتر غفاريان، معاون پژوهشآ دانشراه صنعتآ امیرکبیر -مراکم افتتاحیه
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 1041عنوان پژوهشگر برتر سال  انتخاب دکتر رضا انصاری به

م به انتخاب و مللعللرفللآ    به  انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران     شرران، هرکال اقدا شیيق و تقدير از پژوه منظیر ت

مديره انجملن در     نامه مصیب هیئت   های انتخاب مطابق با وئین      نمايد. شاخص    مآارتعاشات و آکوستیک    پژوهشرر برتر درزمینه    

 شید.  نظر گرفته مآ

ها در میرد بیش از بیست نفر از پژوهشرران ممتاز کشیر که درزمینه ارتعاشات يا وکیکتی  فعالیلت دارنلد،                  با بررکآ شاخص  

تاد               به دلیل باالتر بیدن جمع امتیازات وقای          انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران،    درنهايت،   س لی، ا خا ل خ دکتر رضا انصاری 

شان را به  دانشگاه گیالن،    رتر کال       اي شرر ب ( برگلزيلد، و در ملراکلم            پرفسور لیاقتی) به نام مرحیم   5905عنیان پژوه

عللمللل            المللی آکوستیک و ارتعاشات     دوازدهمین کنفرانس بین   شان تقدير به  شراه صنعتآ امیرکبیر، از اي ، در دان

 وورد.

، و تعداد ارجاعات به ملقلاالت ايشلان         459بر    ( تا زمان بررکآ، بالغ     SCOPUSتعداد مقاالت دکتر انصاری در اککاپیس )       

و تلعلداد        51ومیخترلان دکلتلری         ( بیده اکت. با راهنمايآ دکتر انصاری، تعداد دانش  h-indexو با شاخص اچ )       25610

های تألیفآ ايشان پنج عنیان و تعداد مقاالت فارکآ بلر اکلاس        شده اکت. کتاب گزارش 10ومیختران کارشناکآ ارشد   دانش

 بیده اکت. 68برابر   ISCپايراه 

وقای دکتر انصاری اکتاد دانشکده مهندکآ مکانی  دانشراه گیالن هستند که در گذشته نیز افتخاراتآ به شرح زيلر کسلب                       

 اند: کرده

 تاکنین؛ 5349قرار گرفتن در زمره دانشمندان ي  درصد برتر جهان از کال 

 ؛5342دانشمند جیان برجسته مهندکآ مکانی  فرهنرستان علیم ج.ا. ايران در کال 

؛5346و  5349تا 5345های  متخصص برتر کتاد ويژه تیکعه فناوری نانی، وابسته به معاونت علمآ رياکت جمهیری، در کال 

برنده جايزه دانشمند جیان ايران تیکط اککاپیس 

 



 

  1041سال  –جایزه علمی دکتر حمید احمدیان در ارتعاشات و آکوستیک تجربی 

جايزه علمآ دکتر حمید احمديان در ارتعاشات و وکیکتی  تجربآ برای پاس داشت نام دکتر حمید احمديان، اکتاد                      

، از اعضای هیئت مؤکس انجمن وکیکتی  و ارتعاشات ايران           (IUST)حیزه ارتعاشات در دانشراه علم و صنعت ايران          

(ISAV)          و مؤکس و اولین کردبیر مجله علمآ تاوا(JTAVA)           تا کال    5343که هدايت اين مجله را از ابتدا در کال

شید که فعالیت     شید. برای شرکت در رقابت اين جايزه، از پژوهشرران دعیت مآ                بر عهده داشتند، اهداء مآ       5900

را در قالب ي  مقاله جهت فرويند داوری در مجله تاوا ارکال               “  ارتعاشات و وکیکتی  تجربآ   ”پژوهشآ خید درزمینه    

ای از مجله تاوا قرار خیاهند        نمايند. اين مقاالت در ي  فرويند کريع داوری علمآ جهت انتشار احتمالآ در بخش ويژه                

المللآ   زمان، در رقابت جايزه علمآ شرکت داده خیاهند شد. اعالم برندگان و اهدای جیايز در کنفرانس بین                    گرفت و هم  

ومیختران، همکاران    گیرد. اين جايزه با حمايت مالآ جمعآ از دانش          کالیانه انجمن وکیکتی  و ارتعاشات ايران انجام مآ       

عنیان اعضای هیئت مؤکس و با همکاری انجمن وکیکتی  و ارتعاشات ايران                  و دوکتداران دکتر حمید احمديان به       

 عنیان کازمان اجرايآ اهداکننده جايزه ايجاد گرديده اکت. به

 میالدی(: ۲4۲۲) 1041جوایز سال 

اندازی جايزه و ايجاد کازوکارهای رکمآ مربیط به ون             راه

در کال اول میجب ايجاد تأخیر در اعالن عمیمآ و                  

فرويندهای دريافت و داوری مقاالت شد. به خاطر اين              

ي  از مقاالت         شرايط، فرويند داوری برای هیچ           

شده برای    کننده در رقابت کال اول تا مهلت تعیین          شرکت

کنندگان جهت دريافت جیايز در کنفرانس                 شرکت

ISAV2022          ،تکمیل نررديد. بر مبنای اکاکنامه جايزه

مقاله با محتیای تجربآ که در بازه زمانآ           22داوران    هیئت

کال منتهآ به زمان رقابت در مجله تاوا منتشرشده               3

عنیان کانديدهای دريافت جايزه انتخاب کردند و         بیدند را به  

فرويند داوری جهت دريافت جیايز برای اين مقاالت صیرت         

جايزه شامل ي  جايزه در کطح دوم )به مبلغ             3گرفت.  

جايزه در کطح کیم )هري  به         2میلیین تیمان( و         50

ی   ای در جلسه     میلیین تیمان( طآ مراکم ويژه        1مبلغ  

 اهدا گرديد.  ISAV2022ی کنفرانس  اختتامیه
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 ISAV2022نامه برتر سال در کنفرانس  انتخاب رساله/پایان

نامه برتر تیکط کمیته راهبردی کنفرانس پیشنهاد و برگزيده شدند. پس از اعالم فلراخلیان                   اعضای کمیته انتخاب رکاله /پايان     

نامه خلید و بلا        از رکاله / پايان  5905تا مهر  5900برای دانشجیيان مقاطع کارشناکآ، کارشناکآ ارشد و دکتری که از مهر  

 1اند، دفتر انجمن در مهلت مقرر و البته با تمديد چندروزه، بر اکاس اطالعات خید اظهاری درنلهلايلت،               نمره باال دفاع کرده   

عنیان رکاله دکتری دريافت کلرد. در ملرحلله اول                20نامه کارشناکآ ارشد و       عنیان پايان   52نامه کارشناکآ،     عنیان پايان 

عنیان رکلالله دکلتلری        59نامه کارشناکآ ارشد و  عنیان پايان 4نامه کارشناکآ،  عنیان پايان   3داوری، اکاتید محترم کمیته     

يافته به دور بعد درخیاکت گرديد که مستندات خید را ارکال نمايلنلد. ملرحلله دوم                       برگزيده شدند. کپس از دانشجیيان راه      

صیرت حضیری در محل دفتر انجمن برگزار شد. در طآ اين نشست طیالنلآ، اکلاتلیلد                    وذرماه به   51شنبه    داوری، در روز که   

های دريافت شده و با در نظر گرفتن اهم معیارهای مقاالت پژوهشآ معلتلبلر و                    نامه  محترم کمیته پس از بحث و بررکآ پايان       

 های برتر به شرح زير انتخاب گرديد: نامه ويژه کاربرد صنعتآ میضیع، پايان انجام کار وزمايشراهآ و به

در مقطع کارشناکآ: وقای علآ جعفری از دانشراه فردوکآ مشهد با راهنمايآ وقايان دکتر حمید معین فرد و دکلتلر علار                  

 افشار فرد حائز باالترين امتیاز گرديد.

 در مقطع کارشناکآ ارشد: وقای تیفیقآ نیاکآ از دانشراه صنعتآ امیرکبیر با راهنمايآ وقای دکتر عبدالرضا اوحدی و وقای  

محمدهادی فصیحآ هرندی از دانشراه صنعتآ اصفهان با راهنمايآ         

طیر مشترک حائلز بلاالتلريلن املتلیلاز                وقای دکتر علآ لقمانآ به    

 گرديدند.

در مقطع دکتری نیز که به دلیل حساکیت باالی ون بله تلائلیلد                  

پیر از دانشلرلاه         مديره انجمن رکیده اکت: وقای علآ جمال         هیئت

علم و صنعت ايران با راهنمايآ دکتر کیدمحمد هاشلملآ نلژاد و                

پلرديلس ابلیريلحلان بلا           -وقای زاهد فتحآ زاده از دانشراه تهران      

طیر مشترک حائز باالتريلن       راهنمايآ وقای دکتر محمد ابینجمآ به     

 امتیاز گرديدند.

در پايان، در اختتامیه کنفرانس دانشجیيان نامبرده جیايز خلید را           

 را دريافت نمیدند.“ جایزه پرفسور اسماعیل زاده”میکیم به 
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 1041عنوان مهندس برجسته سال  انتخاب مهندس حمید کریمی  به

وکیکتی  و ارتعاشات، هللر               به  انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران     شیيق و تقدير از مهندکان حیزه  منظیر ت

می(               کال اقدام  به انتخاب و معرفآ مهندس  برجسته در زمینه                هرا ب خواه  ک ارتعاشات و آکوستیک  ) با نام پرفسور نی

، 5905شلید. در کلال             مديره انجمن در نظر گرفته ملآ      نامه مصیب هیئت    های انتخاب مطابق با وئین      کند. شاخص    مآ

انتخلاب شلد. در زيلر            5905مهندس حمید کريمآ، کارشناس شرکت پااليش نفت اصفهان، مهندس برجسته در کال       

 ای از رزومه ايشان ومده اکت: خالصه

  5380کارشناکآ مهندکآ مکانی  در طراحآ جامدات از دانشراه يلللزد کال 

  5346کارشناکآ ارشد مهندکآ مکانی  تبديل انرژی از دانشراه يزد کال 

      کارشناکآ ارشد در مديريت کاخت و نصب (Construction Management)     از دانشراه گرنیبل فرانسه کلال
2004  

  ارتعاشات از میکسه میبییس اکترالیا 3دارای گیاهینامه کطح  

  التراکینی  از شرکت 5دارای گیاهینامه کطح SDT  بلژي  

  يلابلآ و      يابآ تجهیزات دوار در دوازدهمین کنفرانس عیب      عنیان مهندس ماهر درزمینه ونالیز ارتعاشات و عیب         انتخاب به
 پايش وضعیت

   يابلآ و پلايلش وضلعلیلت              اندازی، نرهداری و تعمیرات، عیب کال تجربه کاری درزمینه نصب تجهیزات، راه   25دارای
  تجهیزات دوار

 يابآ و پايش وضعیت شرکت پتروشیمآ زاگرس رئیس عیب 

 رئیس کنترل، نرهداری و تعمیرات پیشریرانه شرکت پااليش نفت اصفهان 

 های مختل  های پايش ونالين در شرکت برداری از کیستم اندازی و بهره راه 

  کاعت دوره ومیزشآ، وبینار و کارگاه ومیزشآ 3000برگزاری بیش از 

 های پايش وضعیت مشاوره و انجام پروژه 

   اجرای نظام روانکاری بر اکاس تکنی  التراکینی  در شرکت پااليش 

 

 

 

 

 

 

 

 ای از مصاحبه با مهندس حمید کريمآ ومده اکت: در ادامه خالصه

 7صفحه          1041بهمن -، سال سیزدهم 2خبرنامه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ، شماره 



 8صفحه          1041بهمن -، سال سیزدهم 2خبرنامه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ، شماره 

عنوان مهندس برجسته تبریک گفته، و بابت زمانی کهه   آقای مهندس حمید کریمی، انتخاب شایسته جنابعالی را به 

      نمایم. گذارید، تشکر می برای این مصاحبه برای خبرنامه انجمن می

 خواهشمند است مختصری از تحصیالت و سوابق کاری خود را بیان کنید. -س

التحصیل شدم و بالفاصللله       در رشته کارشناکآ مهندکآ مکانی  گرايش جامدات از دانشراه يزد فارغ            5380جانب در کال      اين

به اکتخدام شرکت ملآ صنايع پتروشلیلملآ     5385در همان کال در ي  شرکت مهندکآ مشاور مشغیل به کار شدم. در کال     

بله شلرکلت         5382عنیان کارومیزی گذراندم. در کلال          درومدم و مدت کمتر از ي  کال را در مجتمع پتروشیمآ شیراز به         

وکاز بید و تجلربله        پتروشیمآ زاگرس در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس منتقل شدم که در ون زمان شرکت در حال کاخت                 

میفق به دريافت بیرکیه ادامه تحصیل در دوره کارشلنلاکلآ ارشلد        2006بسیار ارزشمندی در ون زمان کسب نمیدم. در کال  

التحصیل شلدم. در        فارغ 2008مديريت کانستراکشن دانشراه گرنیبل فرانسه از شرکت ملآ صنايع پتروشیمآ شدم و در کال               

يابآ و پايش وضعیت شرکت پتروشیمآ زاگرس منصیب شدم که در ون کال بنیان ايلن اداره       عنیان رئیس عیب به 5381کال  

به دلیل عالقله بله      5346به شرکت پااليش نفت اصفهان منتقل شدم و در کال  5349در چارت کارفرما گذاشته شد. در کال         

علنلیان رئلیلس        ادامه تحصیل در رشته مکانی ، برای ادامه تحصیل در دانشراه يزد مشغیل به تحصیل شدم. در حال حاضر به              

 باشم. بینانه در هلدينگ پتروپااليش اصفهان مشغیل به کار مآ کنترل، نرهداری و تعمیرات پیشریرانه و پیش

 ترین افتخارات علمی و شغلی خود مواردی را ذکر نمایید. از مهم -س

 يابآ و پايش وضعیت دانشراه صنعتآ شري  عنیان مهندس ماهر در کنفرانس عیب انتخاب به 

 عنیان کارمند نمینه در دو دوره در پتروشیمآ زاگرس و پااليش نفت اصفهان انتخاب به 

 عنیان مقاله برتر درزمینه ونالیز روغن در دانشراه صنعتآ شري  ارائه چندين مقاله و انتخاب يکآ از مقاالت به 

 ترجمه، تألی  و ويرايش بیش از ده کتاب و مقاله درزمینه پايش وضعیت و مديريت نت 

 نامه دانشجیيآ   همکار صنعتآ پايان 

 ها چه تأثیری بر کار  شما داشته است؟ اید. این دوره های آموزشی متعددی شرکت کرده شما در دوره -س

گذارد ولآ واقعیت اين اکت که از         ها راندمان چندانآ نداشته تأثیری بر کار اجرايآ نمآ          البته بايد اعترا  کنم که بعضآ از دوره       

هايآ کله   کننده ايجاد کند. در کل، در دوره         ای در ذهن شرکت     تیاند جرقه   های با راندمان کم نیز مآ       جانب، حتآ دوره    ديدگاه اين 

ای کله       جلی بیده اکت. همچنین در هر دوره    ام، کروغاز ايجاد ي  تغییر جديد و پیشرفت روبه ها شرکت نمیده   جانب در ون    اين

 ام و افق جديدی پیش رويم بازشده اکت.  شخصاً مدرس ون بیده و در مراکز مختل  برگزار نمیدم نیز مطلب جديدی ومیخته

دهد که عمده فعالیت شما در صنایع نفت و گاز است. پایش وضعیهت را در            سوابق شغلی جنابعالی نشان می      -س

 کنید؟ لطفاً مسائل مهمی که در این صنایع مطرح هستند را ذکر کنید. این صنایع چگونه ارزیابی می

البته در صنايع فیالد نیز کابقه نزدي  به ده کال دارم و با اين صنعت ارتباط تنراتنگ دارم. گرچه ورود مقیله پايش وضعلیلت                          

های پلايلش    شده اکت ولآ همچنان انتظاری که از بخش به ايران از صنايع نفت و گاز بیده پايش وضعیت در اين صنعت نهادينه        

رود بسیار باالتر اکت. منظیر از انتظار، انتظار پشتیبانآ مديريت از ايلن بلخلش             های حیزه نفت مآ     وضعیت در بعضآ از شرکت    

کی ارتقاء کطح تیانمندی و دانش تیکط کارشناکان بخلش   شامل پشتیبانآ تجهیزاتآ، ومیزشآ، معنیی و نیروی انسانآ و از ون         

تنها در صنعت نفت بلکه در همه صنايلع،          ترين مسئله در حیزه پايش وضعیت نه        جانب، بزرگ   باشد. به باور اين      پايش وضعیت مآ  

حاصل اکت. خرق اين عادت نیازمند انریزه کازمانآ و داشتلن   انراری میضیع و عادت به ي  مجمیعه فعالیت تکراری و کم  کاده



 کطح دانش و مهارت باالکت.

ها و صنایع بهایهد        از نظر جنابعالی برای ارتباط بهتر و بیشتر دانشگاه و صنعت، چه اقداماتی از سوی دانشگاه                 -س

 صورت گیرد؟

هلا و       ها بازشده که اين کلار ريسل        بنیان و دانشراه های دانش   جانب در بخش صنعت راه ورود خیبآ برای شرکت          به نظر اين  

تیان به نخبه پروری، اعتماد به دانش و دانشراه، مجهز شدن صنلعلت بله       ها مآ زده اکت. ازجمله اين فرصت    هايآ را رقم    فرصت

هايآ نیز در اين حیزه وجلید     بال علمآ، افزايش کطح تیانمندی و ديد صنعتآ دانشجیيان و اکاتید و... اشاره کرد. البته ريس                   

تیان به کلب اعتماد به دلیل خطاهای اجرايآ احتمالآ، عدم وشنايآ دانشراهیان با مباحث صنعلتلآ و                 دارد که از ون جمله مآ     

 پرداختن به تئیری محض و... اشاره نمید.

هلای     جانب، الزم اکت ارتباط ومیزشآ دانشراه با صنايع تنراتنگ شید و کارشناکان صنعتآ نسبت به برگزاری دوره                  به نظر اين  

های علمآ در صنعت اکلت.       ها دعیت شیند چرا که وگاهآ از مباحث صنعتآ از نیازهای اولیه اجرای فعالیت               ومیزشآ در دانشراه  

رغم اشتیاق و تمايل دانشجیيان،       ام ولآ متأکفانه علآ     های مختل  بیده    جانب شخصًا چندين بار وغازگر اين ارتباط با دانشراه          اين

 گینه حرکات نشد. حمايت مؤثری از کیی مديريت دانشراه ازاين

آموختگی اسهتهفهاده       های بعد از دانش     از نظر جنابعالی مطالب درسی دوران تحصیل چقدر در کارها و فعالیت             -س

 هایی بیشتر مفید واقع شدند؟ شود؟ برای خود شما مطالب چه درس می

از نظر بنده مؤثرترين مطالب، مطالب بنیادين مکانی  کیاالت، دينامی  و ارتعاشات، طراحآ اجزای ماشین و ترمیديلنلاملیل                    

شلد کله        هايآ برگزار ملآ    که دوره شد يا اين های کاربردی مرتبط نیز زده مآ کاش در زمان تدريس اين مطالب، مثال اکت. ای  

زنم اين اکت که  کردند. مثالآ که همیشه در اين خصیص مآ         ها را در ونجا برای دانشجیيان تشريح مآ         نخبران صنعتآ اين مثال   

ي  شخص پس از خروج از دانشراه، بايد با ي  عین  علمآ خارج و مسائل را از پشت اين عین  ببینلد. از شلخلصلآ کله                                 

رود مسائل و مفاهیم بنیادين را فهلملیلده و درک         رود ولآ انتظار مآ ها و معادالت نمآ دانشراه رفته انتظار حفظ کردن فرمیل     

 ها، از همین مفاهیم بنیادين اکتفاده کند. کرده باشد و در رويارويآ با مشکالت کاری و حل ون

 که گذاشتید، اگر نکته و صحبت دیگری هست بفرمایید: در پایان، ضمن تشکر فراوان از وقتی -س

جلانلب،      اندرکاران در انتخاب ايلن      ضمن تشکر از برگزارکنندگان کنفرانس وکیکتی  و ارتعاشات و قدردانآ از حسن نظر دکت             

 روز ارتقاء يابد. چنینآ پايدار باشد و کطح علمآ ون روزبه امیدوارم برگزاری رويدادهای علمآ اين
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 معرفی برخی از کنفرانس مهم درزمینه آکوستیک و ارتعاش 

 میالدی( ۲4۲2خورشیدی ) 104۲در سال 

 SAE2023 کنفرانس نویز و ارتعاش  -1

عنیان محل اجتماع متخصصان پیشرو در صنعت خیدرو، وکايلل            شید، به   بار برگزار مآ    اين کنفرانس که هر دو کال ي       

اين کنفرانس  .شید شناخته مآ NVH های  ها و پیشرفت    نقلیه تجاری و هیافضا برای به اشتراک گذاشتن وخرين فناوری         

 باشد. مآ SAEتحت حمايت انجمن خیدرو 

 ودرس کايت اين کنفرانس به شرح زير اکت:

https://www.sae.org/attend/nvh 

 شرکت های حاضر در نمایشگاه کنفرانس
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 شرکت مهندکآ فناوران مدرس 0 شرکت صنعت ومیز نیين پارکآ 1

 شرکت ديده پرداز صبا 5 شرکت تجهیز وزما پاکان تاپکی ۲

 شرکت دلتا صنعت شري  6 شرکت اکنیات  2

https://www.sae.org/attend/nvh


 برگزاری سمینار ماهیانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

 کمینار ماهیانه انجمن وکیکتی  و ارتعاشات ايران با میفقیت برگزار شد: 

نفر از اکاتید، پژوهشرران و دانشلجلیيلان حلیزه            20صیرت مجازی و با حضیر بیش از          اين کمینار در فضای اککای روم به      

 ارائه گرديد. 56، کاعت 5905ماه  دی 58ارتعاشات در روز يکشنبه 

 پذير و نسبت منظری بال باال عنیان وبینار: تحلیل ويروکرواالکتسیته پهپاد با بدنه انعطا 

 نصیرالدين طیکآ ومیخته دانشراه صنعتآ خیاجه دهنده : دکتر کلمان شفقت، دانش ارائه
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وبینار: رياضیات مرتبه کسری و کاربردهای ون برای مدل              

 کازی خاصیت ويسکیاالکتی  در کازه ها  

دانش ومیخته دانشراه      -ارائه دهنده: دکتر احسان لقمان       

 صنعتآ امیرکبیر

 58-56کاعت  5905اکفند  4زمان: که شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکیکتیکآ کازه های دوجلداره       -وبینار: کنترل فعال ارتعاشآ    

 هیشمند هیبريدی

دانش ومیختله دانشلرلاه         -ارائه دهنده: دکتر علآ جمال پیر      

-5905برگزيده جايزه رکاله برتر کال    -علم و صنعت ايران    

 انجمن وکیکتی  و ارتعاشات ايران 

   58-56کاعت  5905اکفند  3زمان: چهارشنبه 

 برنامه سمینار های آینده انجمن

 https://vc.sharif.edu/ch/isav لین  وبینار: 

https://vc.sharif.edu/ch/isav
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 عضویت در انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

طلیرکلللآ دو گلینله           مراجعه شید. به   (ISAV.ir)انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران      برای عضیيت در انجمن، لطفًا به وبراه        

 شده اکت: بینآ عضیيت در انجمن به شرح زير پیش

 الف( عضویت حقیقی

های مهندکآ مکانی ، بلرق،   اين عضیيت شامل مهندکان )در کطح کارشناکآ، کارشناکآ ارشد و دکتری( و دانشجیيان گرايش     

تیانند با تکمیل ملدارک ملیردنلیلاز        های ديرر مهندکآ نیز مآ  باشد. متخصصان رشته     عمران، معماری و علیم فیزي  و غیره مآ       

 عضی وابسته انجمن وکیکتی  و ارتعاشات ايران شیند. 

ارکال شید. در ايلن حلاللت            info@isav.ir همچنین جهت درخیاکت عضیيت پییکته الزم اکت مدارک و رزومه به ودرس 

 .باشد حداقل مدرک تحصیلآ میردنیاز کارشناکآ ارشد مآ

 :اند از مدارک الزم برای عضیيت حقیقآ عبارت

 کايت( تکمیل فرم درخیاکت عضیيت حقیقآ )از طريق وب 

   ،پرداخت حق عضیيت 

 ب( عضویت حقوقی

 .شید ها و غیره مآ ها، شرکت ها، مؤکسات دولتآ و غیردولتآ، کارخانه اين عضیيت شامل دانشراه

 :اند از مدارک الزم برای عضیيت حقیقآ عبارت

 کايت( تکمیل فرم درخیاکت عضیيت حقیقآ )از طريق وب 

 کايت( تکمیل فرم درخیاکت عضیيت حقیقآ برای دو نفر از اعضای شرکت )از طريق وب 

 تصیير نامه درخیاکت شرکت به انجمن مبنآ بر درخیاکت عضیيت حقیقآ و معرفآ دو عضی حقیقآ 

 تصیير روزنامه رکمآ ثبت شرکت 

  واريز حق عضیيت کاالنه 

کپس با ورود به     واجدين شرايط، جهت عضیيت در انجمن، نیاز اکت که ابتدا در وبراه انجمن حساب کاربری ايجاد نمايند.                       

متقاضآ، کارت     کايت ، تکمیل فرم مربیطه، و پرداخت حق عضیيت، فرايند عضیيت تکمیل مآ شید. با برقراری عضیيت                       

 عضیيت الکترونیکآ ايشان در وبراه صادر و وماده خیاهد شد. 

isav.ir

