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 گشارش کَتبّی اس ثزگشاری

 چْبرهیي کٌفزاًس ثیي الوللی آکَستیک ٍ ارتعبضبت  

(ISAV2014) 
 

آرس هاُ تَػط اًجوي آکَػتیک ٍ استؼااؿاات    20ٍ  19چْاسهیي کٌفشاًغ تیي الوللی آکَػتیک ٍ استؼاؿات دس سٍص ّای 

هقالِ تاِ   280دس ایي کٌفشاًغ، ایشاى ٍ تا ّوکاسی داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى دس داًـکذُ هٌْذػی هکاًیک  تشگضاس ؿذ.  

هقالِ جاْات      60هقالِ تشای اسائِ ؿفاّی،  122دتیشخاًِ سػیذ ٍ اص هیاى آًاى پغ دٍ یا ػِ داٍسی ٍ تٌا تِ ًظشات داٍساى 

 .هقالِ تِ صتاى فاسػی( اًتخاب گشدیذ 136هقالِ تِ صتاى اًگلیؼی ٍ   46هقالِ )  182اسائِ پَػتش ٍ هجوَػا 

دس ػالي هشحَم ًاثاَی داًـاکاذُ       هشاػن افتتاحیِ، کِ صثح سٍص چْاسؿٌثِ دس اتتذای 

هٌْذػی هکاًیک داًـگاُ تشگضاس ؿذ، جٌاب آقای دکتش تشخَسداسی )سیاػت هاتاتاشم       

داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى( تِ هذػَیي ٍ هْواًاى داخلی ٍ خااسجای کاٌافاشاًاغ،              

خیشهقذم گفتٌذ ٍ اتشاص اهیذٍاسی ًوَدًذ کِ اى ؿااهلل تا یااسی خاذای هاتاؼاا  ایاي             

 کٌفشاًغ تخصصی تتَاًذ تِ اّذاف خَد دػت یاتذ.

 

دس اداهِ هشاػن، آقای دکتش حویذ احوذیاى )دتیش هتتشم کٌفشاًغ(، پاغ اص اسائاِ           

هقالِ ّایی کِ اهتیاص تااتتاشی سا اخاز        گضاسؿی اص سًٍذ تشگضاسی کٌفشاًغ فشهَدًذ:  

ًوَدُ تاؿٌذ، تا ّوکاسی ًَیؼٌذگاى آًْا دس پیؾ ؿواسُ ّای ًـشیِ تیي الاوالالای       

  .تِ صتاى اًگلیؼی چاج ٍ هٌتـش خَاٌّذ ؿذ ( TAVA ) آکَػتیک ٍ استؼاؿات
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پغ اص اتوام فشهایـات ایـاى، جٌاب آقای دکتش ػثذالشضا اٍحذی )سیاػت             

هتتشم اًجوي آکَػتیک ٍ استؼاؿات ایشاى ٍ دتیش هتتشم ػلوی کٌفشاًغ(،            

 -93تا آرس     89دس تاصُ خشداد    -گضاسؽ خالصِ ای اص فؼالیت ّای اًجوي          

 اسایِ ًوَدًذ. 

اص ٍصاست ػلَم، تتقیقات ٍ فٌاٍسی هجَص فؼالیت اخز ًوَد، تشگضاسی چْاس              1388ایـاى تا اؿاسُ تِ ایٌکِ اًجوي دس تیشهاُ         

تشٍیجی -؛ اًتـاسهجلِ ػلوی  1404کٌفشاًغ تخصصی؛ اجشای طشح هویضی حَصُ تخصصی صذا ٍ استؼاؽ تشای چـن اًذاص              

؛ هؼاتقات اًتخاب پایاى ًاهِ/سػالِ تشتش دس ػِ هقطغ تتصیلی؛ تشگضاسی هؼاتقات داًـجَیی؛ تقذیش اص                  “صَت ٍاستؼاؽ “

پیـکؼَتاى ٍ هتققاى تشجؼتِ ایشاًی؛ تقذیش اص هٌْذػاى تشجؼتِ؛ اهضای تفاّن ًاهِ تا هَػؼِ تیي الوللی آکَػتیک ٍ                    

ٍ IIAVاستؼاؿات )  سا اص اّن فؼالیت ّای اًجوي اص تذٍ تاػیغ تا کٌَى              I-INCE  ٍICA ػضَیت دسهجاهغ جْاًی      (؛ 

تاس آلَدگی صَتی فشهَدًذ :     تیاى آثاس صیاى    پغتشؿوشدًذ. ایـاى ّوچٌیي تِ اّویت هَضَع آلَدگی صَتی اؿاسُ ًوَدُ ٍ            

 “تصم اػت تِ هَضَع آلَدگی صَتی ًگاُ ػلوی داؿتِ تاؿین تا تتَاًین آى سا کاّؾ دّین.”

ًَّجیاًگ اٍیاًگ )اػتاد ٍ هتقق     آقایاى دکتش   ػخٌشاًاى کلیذی چْاسهیي کٌفشاًغ تیي الوللی آکَػتیک ٍ استؼاؿات،            

اػتاد ٍ هتقق ػلن استؼاؿات اص      )هتوذ جؼفشی   دس صهیٌِ آکَػتیک ٍ استؼاؿات اص داًـگاُ لیَسپَ  اًگلیغ( ٍ دکتش ػلی            

فشاًؼِ( دس هشاػن افتتاحیِ تِ اسایِ آخشیي دػتاٍسدّای ػلوی سؿتِ آکَػتیک ٍ استؼاؿات                CNRSهشکضتتقیقات ػلوی 

 .پشداختٌذ

(، کاسؿٌاػی  1982پشٍفؼَس اٍیاًگ کاسؿٌاػی هٌْذػی هکاًیک )ػا            

( 1989( ٍ دکتشای هٌْذػی ػاصُ )ػا         1985اسؿذ هکاًیک جاهذات )ػا    

خَد سا اص داًـگاُ صٌؼتی دالیاى چیي دسیافت ًوَدًذ. دس حا  حاضش ایـاى              

ػضَ اػاتیذ داًـگاُ لیَسپَ  اًگلیغ هی تاؿٌذ. ایـاى ّوکاس هَػؼِ                

فیضیک ٍ ادیتَس هَضَػات طٍسًا  صذا ٍ استؼاؽ ٍ  ادیتَس طٍسًا  تیي الوللی              

 صذا خَدسٍ ٍ استؼاؽ دس ًَاحی اسٍپا هی تاؿذ.
 

پشٍفؼَس جؼفشی کاسؿٌاػی خَد سا دس سؿتِ هٌْذػی الکتشیک اص داًـگاُ                

دسیافت ًوَدًذ. ایـاى کاسؿٌاػی اسؿذ ٍ           1975صٌؼتی اهیشکثیش دس ػا        

دکتشی خَد سا دس ّویي سؿتِ اص داًـگاُ پاسیغ دسیافت ًوَدًذ. دس حا                    

حاضش ایـاى هتقق ٍ پظٍّـگش دس صهیٌِ ّای هختلف اص جولِ تشهَگشافی                  

 تاؿذ.ّای غیش هخشب، ػیگٌا  ٍ پشداصؽ تصَیش ٍ ... هیکاهپیَتشی، تؼت
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ػالي آرسهاُ دس هتل      20هشاػن اختتاهیِ چْاسهیي کٌفشاًغ تیي الوللی آکَػتیک ٍ استؼاؿات، ػصش سٍص پٌجـٌثِ هَسخ              

داًـکذُ هٌْذػی هکاًیک تشگضاس ؿذ. پغ اص اسائِ گضاسؽ جاهغ ای اص ًتَُ داٍسی هقاتت، کِ تَػط دتیش                    هشحَم ًثَی   

هتتشم ػلوی کٌفشاًغ اسائِ ؿذ، هشاػن تقذیش اص ػخٌشاًاى کلیذی، هتقق ٍ پظٍّـگش تشتش، پایاى ًاهِ ّای تشتش، هٌْذع                    

 تشجؼتِ ٍ تجلیل اص تشگضیذگاى هؼاتقِ ػلوی داًـجَیی تشگضاس ؿذ.
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 “هعزفی هحقق ٍ پژٍّطگز ثزجستِ”

تشای اٍلیي تاس اًجوي آکَػتیک ٍ استؼاؿات ایشاى ّوضهاى تا چْاسهایاي   

کٌفشاًغ تیي الوللی آکَػتیک ٍ استؼاؿات، هتقق ٍ پظٍّـگش تشتش ػا  

سا اص تیي اػاتیذ تشجؼتِ حَصُ آکَػتیک ٍ استؼاؿاات هاؼاشفای        1393

ًوَد. ایي اًتخاب تش اػاع ؿاخص ّای اػتخشاج ؿذُ تَػط کویتِ ای    

اص اػضای ّیات هذیشُ اًجوي صَست گشفت.  دس ایي هشاػن آقای دکاتاش    

ّای تؼییي هتقق ٍ پظٍّـگش فیشٍص تختیاسی ًظاد تِ هؼشفیَ تیاى ؿاخص

دکترز  گشفتِ جٌاب آقای ّای صَستتشجؼتِ پشداختٌذ. تش اػاع تشسػی 

هحرقرق ٍ     اص داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف تِ ػٌَاى   هحوذ تقی احوذیبى 

اًتخاب ؿذًذ کِ دس هشاػن اختتاهایاِ     3131پژٍّطگز ثزجستِ سبل 

 تَػط لَح تقذیش ٍ ّذیِ اص ایـاى تقذیش تؼول آهذ.

 

 “هعزفی هٌْذس ثزجستِ”

هٌْاذع ػالای      ” اًجوي آکَػتیک ٍ استؼاؿات ایشاى پغ اص هؼشفی آقای 

تِ ػٌَاى هٌْذع ًوًَِ ٍ تقذیش اص ایـاى طی هاشاػان سٍص     ”  اکثش ٍکیلی 

دس داًـگاُ صٌؼتی اهیش کثیش، تش آى ؿذ تاا   -92اػفٌذهاُ ػا  -هٌْذع 

ّشػالِ ّوضهاى تا تشگضاسی کٌفشاًغ تیي الوللی اًجاواي تاِ هاؼاشفای           

هٌْذع تشتش اقذام ًوایذ. دس ّویي ساػتا اهؼا  ّوضهاى تا چاْااسهایاي        

کٌفشاًغ تیي الوللی آکَػتیک ٍ استؼاؿات، پغ اص تذٍیي آئایاي ًااهاِ       

اًتخاب هٌْذع تشجؼتِ، پغ اص تشسػی ٍ هطالؼِ ػاتقِ هٌْذػاى هتؼذد 

ٍ تا تَجِ تِ صهیٌِ کاسی هشتثط تِ حَصُ آکَػتیک ٍ استؼاؿات،  جاٌااب   

تاِ  کوبل الذیي فزساًِ  هذیز عبهل هحتزم ضزکت فزساى کبر   آقای   

اًتخاب ؿذًذ کِ اص ایـاى ًیاض طای هاشاػان         هٌْذس ثزجستِ ػٌَاى 

اختتاهیِ، اّذا لَح ٍ ّذیِ تقذیش ٍ تـکش تؼول آهذ. دس ایي هشاػن آقاای     

ّای هٌْذع تشجؼتِ ٍ اّاذاف      دکتش هتوذ هتجَب تِ هؼشفی ؿاخص

 اًجوي دس ایي اهش پشداختٌذ.  
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 “هسبثقِ اًتخبة پبیبى ًبهِ/رسبلِ ثزتز داًطجَیی”

اًتخاب پایاى ًاهِ/سػالِ تشتش داًـجَیی ّش ػا  تَػط اًجوي  

آکَػتیک ٍ استؼاؿات ایشاى تشگضاس های ؿاَد، اهؼاا  ًایاض            

ّوضهاى تا  چْاسهیي کٌفشاًغ تیي الوللای آکاَػاتایاک ٍ          

استؼاؿات تشگضاس ؿذ. دس هشاػن اختتاهیِ کٌفشاًاغ، قاثال اص         

هؼشفی هٌتخثیي، دکتش فشٌّگ ٌّشٍس ػضَ هاتاتاشم ّایاات        

هذیشُ اًجوي ًتَُ اًتخاب پایاى ًاهِ/سػالِ تشتش سا ؿشح دادًذ.  

سػالِ/ پایاى ًاهِ ّا طی دٍ هشحلِ داٍسی تَػط کوایاتاِ ای       

 داٍس اًتخاب ؿذًذ.  4هتـکل اص 

سػالِ دکتشی تشای هؼاتقِ اسػا  ؿذُ تَد. دس   13ًؼخِ پایاى ًاهِ اسؿذ ٍ  40ًؼخِ پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی،  7دس هجوَع 

سػالِ اًتخااب   7پایاى ًاهِ ٍ دس هقطغ دکتشی  5پایاى ًاهِ، دس هقطغ کاسؿٌاػی اسؿذ  3هشحلِ اٍ  دس هقطغ کاسؿٌاػی 

ؿذ کِ دس هشحلِ دٍم داٍسی پغ تشسػی دقیق هذاسک اسػالی هتاػفاًِ پایاى ًاهِ ای دس هقطغ کاسؿٌاػی اسؿذ اهاتایااص    

تصم سا کؼة ًٌوَد ٍ دس دیگش هقاطغ یک پایاى ًاهِ/ سػالِ تشگضیذُ ؿذ. سػالِ/پایاى ًاهِ ّای هٌتخة تاِ ؿاشح ریال             

 اػالم گشدیذ:

ارایِ یک رًٍذ حل تحلیلی جذیذ ثزای ارتعربضربت آساد     ” سػالِ جٌاب آقای دکتش هتوذ فذائی تا ػٌَاى   -1       

اص داًـگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایشاى دس هقطغ دکتشی ”  هتپَستِ ّبی دٍ اًحٌبیی ضخین ثب خَاظ هتغیزدر راستبی ضخب

 دکتز ضبّزخ حسیٌی ّبضویتا ساٌّوایی 

تحلیل تیز سبًذٍیچی هزکت دارای ّستِ صرلرت   ” تا ػٌَاى   هٌْذس هیالد آسٍر پایاى ًاهِ جٌاب آقای   -2       

اص داًـگاُ تثشیض دس هقطغ کاسؿٌاػی تا ساٌّوایی آقای ”   تحت ثبرگذاری جشم هتحزک ثز اسبس تئَری ّبی هختلف

  دکتز حسي ثیگلزی
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 “هسبثقِ داًطجَیی سبخت اتبقک صذاگیز”

“ ػاخت اتاقک صذاگیاش ” اًجوي آکَػتیک ٍ استؼاؿات ایشاى پغ اص تشگضاسی هَفقیت آهیض اٍلیي هؼاتقِ ػلوی داًـجَیی 

اهؼا  ًیض دٍهیي هؼاتقِ داًـجَیی سا پغ اص تغییش ؿشایط هؼاتقِ ٍ تا دسخَاػت دفتشچِ طشاحی ػاصُ تشگضاس ًواَد. دس     

تین دس سٍص هؼاتقِ اتاقک خَد سا دس هؼشض هؼاتقِ قاشاس دادًاذ.        7تین اػالم آهادگی ًوَدًذ کِ  15ایي هؼاتقِ تیؾ اص 

ّذف اص ایي هؼاتقِ ػاخت اتاقک تا اتؼاد هـخص اص هَاد ػایق صَت اػت کِ حذاقل صذا سا دس فشکاًغ ّای هختلف تاِ  

 تیشٍى هٌتقل کٌذ.

ٍ تا حضاَس  داًـکذُ هٌْذػی هکاًیک  هشحَم ًثَی دس ػاليیک سٍص قثل اص کٌفشاًغ آرسهاُ،  18ػِ ؿٌثِ هَسخ هؼاتقِ 

گضاسؿگشاى صذا ٍ ػیوا جوَْسی اػالهی ایشاى تشگضاس ؿذ ٍ ًْایتا تش اػاع ًتایج تؼت ّای اًجام ؿذُ ٍ ًظش کاوایاتاِ       

داٍساى دٍ تین هٌتخة یِ ؿشح صیش جَایض ٍ لَح تقذیش خَد سا طی هشاػن اختتاهیِ کٌفشاًغ دسیافت ًوَدًذ. دس هاشاػان      

 اختتاهیِ آقای دکتش داٍٍد یًَؼیاى اّذاف ٍ ؿشایط هؼاتقِ سا تـشیح ًوَدًذ.
 

اص داًـگاُ ػلاَم   آکَستیک اصفْبىگشٍُ  -1

 پضؿکی اصفْاى

جعفز صبلحیبى، سّزا هحورذی،  اػضای تین:   

 هسعَد هصیجی
 

 داًـگاُ صٌؼتی ؿشیف اهیزکجیز گشٍُ  -2
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