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 ( ”ISAV2013گسارش کَتاّی از ترگساری سَهیي کٌفراًس تیي الوللی آکَستیک ٍ ارتعاضات )” 
 

دی هاُ تَسط اًجوي آوَستیه ٍ ارتؼاضات ایرراى   5ٍ  4سَهیي وٌفراًس تیي الوللی آوَستیه ٍ ارتؼاضات در رٍز ّای 

ٍ تا ّوىاری داًطگاُ صٌؼتی خَاجِ ًصیرالذیي طَسی در داًطىذُ هٌْذسی هىاًیه  ترگسار ضذ. در ایي وٌفراًس پرس     

 176همالِ تِ صَرت ارائِ پَستر ٍ    48-همالِ  818همالِ ارسال ضذُ تِ دتیرخاًِ وٌفراًس، ًْایتا  333از داٍری تیص از 

 ًطست هَازی ترًاهِ ریسی ضذ. 8طی  -همالِ تصَرت ارائِ ضفاّی

هراسن افتتاحیِ ایي وٌفراًس صثح رٍز چْارضٌثِ تا سخٌراًی آلای دوتر ضیاء تطرحك هؼاًٍت هحترم پژٍّطی داًطرگراُ   

آغاز ضذ. سپس آلایاى دوتر جثِ دار، ریاست هحترم اًجوي آهَزش هٌْذسی ایراى ٍ اهیر خلثاى احوذ آتادی هذیر ػاهر    

هحترم ضروت پٌْا سخٌراًی ًوَدًذ وِ طی ّواى هراسن از آًاى تمذیر ٍ تطىر تؼو  آهذ. سخٌراى ولیذی ورٌرفرراًرس      

 Active Vibration Control of “ ٌّذ تَدًذ؛ وِ در زهریرٌرِ      “  هَسسِ فٌاٍری دّلی” از “   پرٍفسَر ساًتَش واپَریا” 

Smart Piezolaminated Composite Structures using Nonlinearity in Strong Field Actuation  “           

 تِ ارائِ سخٌراًی پرداختٌذ.

هراسن اختتاهیِ وٌفراًس ػصر رٍز دٍم  ّوراُ تا تررگرساری   

یادتَدی ترای ػضَ فؼال ٍ هتؼْذ اًجوي، ضادرٍاى دورترر     

هحوذ حسیي وارگر ًَیي ّوراُ تا پخص ولیپی از زًذگری  

ایطاى، وِ تَسط داًطگاُ صٌؼتی ضریف آهادُ ضرذُ ترَد،     

ترگسار ضذ. در ایي هراسن لَح یادتَد ٍ تمذیرًاهِ ای  ترِ       

 ّوسر ٍ دختر هرحَم دوتر وارگر ًَیي تمذین گردیذ.

در اداهِ هراسن از حاهیاى هالی وٌفراًس تا اّذا لَح سپاس تجلی  تؼو  آهذ. ّوچٌیي هٌتخثیي هساتمِ اًتخاب رسرالرِ    

هؼرفی ضذًذ وِ در اداهِ جسئیات ایي هساتمرات آٍردُ    “  ساخت اتاله صذاگیر”پایاى ًاهِ ترتر ٍ هساتمِ ػلوی داًطجَیی 

 ضذُ است.

ضروت هَسسِ ٍ ترگرساری    18از دیگر فؼالیت ّای ایي وٌفراًس هی تَاى تِ ترگساری ًوایطگاُ تخصصی تا حضَر تیص از 

 وارگاُ ّای تخصصی آهَزضی ّوسهاى تا وٌفراًس اضارُ ًوَد.
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 “ترگساری دٍهیي هساتقِ اًتخاب پایاى ًاهِ/رسالِ ترتر داًطجَیی”

اًتخاب پایاى ًاهِ رسالِ ترتر داًطجَیی وِ ّر سال تَسط اًجوي آوَستیه ٍ ارتؼاضات ایراى ترگسار هی ضَد، اهسال ًیس  

ّوسهاى تا  سَهیي وٌفراًس تیي الوللی آوَستیه ٍ ارتؼاضات ترگسار ضذ. در هراسن اختتاهیِ وٌفراًس، لث  از هرؼررفری     

هٌتخثیي، دوتر داٍٍد یًَسیاى ػضَ هحترم ّیات هذیرُ اًجوي ًحَُ اًتخاب پایاى ًاهِ رسالِ ترتر را ضرح دادًذ. رسرالرِ      

ًسخِ پرایراى ًراهرِ        13داٍر اًتخاب ضذًذ. در هجوَع   4پایاى ًاهِ ّا طی دٍ هرحلِ داٍری تَسط وویتِ ای هتطى  از 

رسالِ دوتری ترای هساتمِ ارسال ضذُ تَد. در هررحلرِ اٍل در هرمر رغ                  13ًسخِ پایاى ًاهِ ارضذ ٍ  39وارضٌاسی، 

رسالِ اًتخاب ضذ وِ ًْایتا در ّرر     5پایاى ًاهِ ٍ در هم غ دوتری  7پایاى ًاهِ، در هم غ وارضٌاسی ارضذ  3وارضٌاسی 

 هم غ تحصیلی یه پایاى ًاهِ رسالِ اًتخاب گردیذ.

 رسالِ پایاى ًاهِ ّای هٌتخة تِ ضرح ری  اػالم گردیذ:

رسالِ جٌاب آلای دوتر رهضراًرؼرلری جرؼرفرری              -1       

هذلسازی ٍ تحلیل دینٌناهنین نی      ”  تلَوالئی تا ػٌَاى   

تیرّای هتَرق ّوساًگرد ٍ کاهپَزیتی چٌذ الیِ تحت 

از داًطگاُ صٌؼتی ضریف در   ”    حرکت ًیرٍ/جرم ًَساًگر 

دکتر حسیي کنارگنر     هم غ دوتری تا راٌّوایی ضادرٍاى 

 آقای دکتر هحوذ تقی احوذیاىٍ هطاٍرُ ًَیي 

هٌْذس هحوذ کنجنَری   پایاى ًاهِ جٌاب آلای     -8       

ضٌاسایی تارّای ارتعاضاتی تنِ رٍش      ”  تا ػٌَاى هٌص 

از داًطگاُ صٌؼتی ضیراز در هرمر رغ      “  آکَستیک هع َس

ٍ دکتر هحوذ اقتصناد    وارضٌاسی ارضذ تا راٌّوایی آلایاى 

 دکتر هحوذ رحین ّوتیاى

ترا  هٌْذس حسیي ًاصری پایاى ًاهِ جٌاب آلای   -3       

ًصنة   MEMSتررسی عول رد یک ضتاب سٌج ” ػٌَاى 

از داًطگاُ صرٌرؼرتری       ”   ضذُ رٍی ه اًیسم لٌگ ٍ لغسًذُ

خَاجِ ًصیرالذیي طَسی در هم غ وارضٌاسی تا راٌّرورایری    

  دکتر هحوذرضا ّوایی ًژادآلای 
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 “ترگساری اٍلیي هساتقِ علوی داًطجَیی””

ّوسهاى تا سَهیري  “  ساخت اتاله صذاگیر” اًجوي آوَستیه ٍ ارتؼاضات ایراى اٍلیي هساتمِ ػلوی داًطجَیی را تا ػٌَاى 

تین اػالم آهادگی ًورَدًرذ ورِ       83وٌفراًس تیي الوللی آوَستیه ٍ ارتؼاضات ایراى ترگسار ًوَد. در ایي هساتمِ تیص از 

تین در رٍز هساتمِ اتاله خَد را در هؼرض هساتمِ لرار دادًذ. ّذف از ایي هساتمِ ساخت اتاله تا اتؼاد هطرخرا از       18

 جٌس یًََلیت تَدُ است وِ حذال  صذا را در فرواًس ّای هختلف تِ تیرٍى هٌتم  وٌذ.

هساتمِ سَم دی هاُ، یه رٍز لث  از وٌفراًس ٍ تا حضَر گسارضگراى صذا ٍ سیوا جوَْری اسالهی ایراى ترگسار 

، “  دوتر داٍٍد یًَسیراى ” ضذ ٍ ًْایتا تر اساس ًتایج تست ّای اًجام ضذُ ٍ ًظر وویتِ داٍراى هتطى  از آلایاى 

سِ تین هطرٍحِ ری  اًتخاب ضذًذ ٍ جَایس ٍ لرَح    “  دوتر حویذ هْذیملی” ٍ “  دوتر ػثذالرضا اٍحذی ّوذاًی” 

 تمذیر خَد را طی هراسن اختتاهیِ وٌفراًس دریافت ًوَدًذ.

 

 از داًطگاُ صٌؼتی ضریف سذاگرٍُ  -1

 تردیا حجازی، هْسا ثرٍتیاػضای تین:  

 

 داًطگاُ صٌؼتی ضریف ضریف گرٍُ  -8

آرهیتا ٍکیلی، آرزٍ اعتصاهنی    اػضای تین:  

 راد، علیرضا رهضاًی

 

 داًطگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایراى ّلن َّلتس گرٍُ  -3

هحوذ جَاد صالحی تنینذار،     اػضای تین:    

 هْراى صذری



 “ضرکت ّای حاضر در ًوایطگاُ کٌفراًس”
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 “کارگاُ ّای آهَزضی کٌفراًس”

سِ وارگاُ ّای آهَزضری طری       ISAV2013ّوسهاى تا وٌفراًس 

رٍز دٍم ًیس ترگسار گردیذ وِ هَرد استمثال هتخصصیي صٌایغ لررار    

 گرفت. ػٌاٍیي وارگاُ ّا تِ ضرح زیر هی تاضذ:

آکَستیک ساختواًی: آزهَى ّای کلیذی ٍ هفاّین  ” وارگاُ     -1

 هٌْذس سٌْذ اطْریهذرس جٌاب آلای  “پایِ

هذرس جٌاب آلرای     “ رٍش تازرسی آکَستیک اهیطي” وارگاُ   -8

 دکتر حسیي حیذری

هذرس جٌراب   “ هثاًی پردازش سیگٌال ّای ارتعاضی” وارگاُ   -3

 دکتر هٌصَر رفیعیاىآلای 

 ضروت پرَّى آزها صٌؼت ایراًیاى 9 ضروت فرا صَت ًگار 1

 ضروت ایراى آوَستیه 10 ضروت پطتیثاًی ٍ ًَسازی تالگرد ّای ایراى 2

 ضروت تجْیس آزها پاواى )تاپىَ( 11 ضروت پژٍان صٌؼت ضریف 3

 وتاتسرای تاپىَ 12 ضروت ًَآٍراى پایص 4

 هَسسِ ه الؼات راّثردی سپیٌَد ضرق 13 ضروت صٌؼتی رض وَ 5

 هاٌّاهِ ػلوی تخصصی فٌاٍری سیواى 14 ضروت ًیسا صٌؼت آریاًا 6

 هروس چاج ٍ اًتطارات داًطگاُ ضاّذ 15 ضروت زیست تجْیس  پَیص 7

   ضروت آسواى صٌؼت زایٌذُ رٍد 8
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