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گسارش کًتاَی از برگساری
پىجمیه کىفراوس بیه المللی آکًستیک ي ارتعاضات
()ISAV2015
پٌجویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاضات دس سٍص ّای  5 ٍ 4آرس هاُ تَسط اًجوي آکَستیک ٍ استؼاضات ایشاى
ٍ تا ّوکاسی داًطگاُ تْشاى دس داًطکذُ هٌْذسی هکاًیک تشگضاس ضذ .دس ایي کٌفشاًس ،پس اص دسیافت  237هقالِ تَسط
دتیشخاًِ ٍ پس اص دٍ یا سِ داٍسی ٍ تٌا تِ ًظشات داٍساى  116هقالِ تشای اسائِ ضفاّی 60 ،هقالِ جْت اسائِ پوَسوتوش ٍ
هجوَػا  184هقالِ (  54هقالِ تِ صتاى اًگلیسی ٍ  122هقالِ تِ صتاى فاسسی) اًتخاب

گشدیذ.

دس اتتذای هشاسن افتتاحیِ ،کِ صثح سٍص چْاسضٌثِ دس سالي آهوفوی
تاتش داًطکذُ جذیذ التاسیس هٌْذسی هکاًیک داًطگاُ تشگضاس ضوذ،
جٌاب آقای دکتش سلطاًی(سیاست هحتشم داًطوکوذُ هوْوٌوذسوی
هکاًیک) تِ هذػَیي ٍ هْواًاى داخلی ٍ خواسجوی کوٌوفوشاًوس،
خیشهقذم گفتٌذ ٍ اتشاص اهیذٍاسی ًوَدًذ کِ اى ضااهلل تا یاسی خوذای
هتؼال ایي کٌفشاًس تخصصی تتَاًذ تِ اّذاف خَد دست یاتذ.
سپس آقایاى دکتش ػثذالشضا اٍحذی (سیاست هحتشم اًجوي
آکَستیک ٍ استؼاضات ایشاى) ،دکتش هحوذ هحجَب (دتیش هحتشم
کٌفشاًس) ،دکتش ػلیشضا یضدی صادُ (هؼاًٍت هحتشم تشًاهِ سیضی ٍ
کٌتشل ساّثشدی گشٍُ هپٌا) سخٌشاًی ًوَدًذ.
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سخٌشاًاى کلیذی پٌجویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ
استؼاضات ،آقایاى دکتش ًاًَ هایا (اص داًطگاُ فٌی لیسثَى)
تحت ػٌَاى:
”An Overview of Modal Analysis: Recent
“ Advances on Classical Topics

ٍ آقای گَسدى لًَذ (هذیش طشاحی هٌْذسی ضشکت Td

 )Railتحت ػٌَاى:
“Some Aspects on Vehicle Dynamics
Especially Important for High Speed
“ Passenger Trains

دس هشاسن افتتاحیِ تِ اسایِ آخشیي دستاٍسدّای ػلوی سضتِ آکَستیک ٍ استؼاضات پشداختٌذ.
هشاسن اختتاهیِ پٌجویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاضات ،ػصش سٍص پٌجطٌثِ هَسخ  5آرسهاُ تشگضاس ضذ .پس
اص اسائِ گضاسش جاهغ ای اص ًحَُ داٍسی هقاالت ،کِ تَسط جٌاب آقای دکتش هحوذسضا حائشی یضدی (دتیش هحتشم ػلوی
کٌفشاًس) اسائِ ضذ ،هشاسن تقذیش اص سخٌشاًاى کلیذی ،هحقق ٍ پژٍّطگش تشتش ،هٌْذس تشجستِ ،پایاى ًاهِ ّای تشتشٍ ،
تجلیل اص تشگضیذگاى هساتقِ ػلوی داًطجَیی تشگضاس ضذ.
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”معرفی محقك ي پژيَطگر برجستٍ“
ّواًٌذ سال گزضتِ اًجوي آکَستیک ٍ استؼاضات ایشاى ّوووضهواى توا
پٌجویي کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاضات ،هحقق ٍ پژٍّطگوش
تشتش سال  1394سا اص تیي اساتیذ تشجستِ حَصُ آکَستیک ٍ استوؼواضوات
هؼشفی ًوَد .ایي اًتخاب تش اساس آئیي ًاهِ هصَب اًوجوووي صوَست
گشفت .دس ایي هشاسن آقای دکتش ػقیل یَسفی کوا تِ هؼشفی ٍ تویواى
ضاخص ّای تؼییي هحقق ٍ پژٍّطگش تشجستِ پشداختوٌوذ .توش اسواس
تشسسیّای صَستگشفتِ جٌاب آقای دکتر سیامک اسماعیییز زادٌ
خادم اص داًطگاُ تشتیت هذسس تِ ػٌَاى محقك ي پژيَطگر برجستیٍ
سال  4931اًتخاب ضذًذ کِ دس هشاسن اختتاهیِ تا اّذاء لَح تقوذیوش ٍ
ّذیِ اص ایطاى قذسداًی تؼول آهذ.

”معرفی مُىذس برجستٍ“
اًجوي آکَستیک ٍ استؼاضات ایشاى اهسال ًیض ّوضهاى توا پوٌوجووویوي
کٌفشاًس تیي الوللی آکَستیک ٍ استؼاضات ،تا استفادُ اص آئویوي ًواهوِ
اًتخاب هٌْذس تشجستِ ،پس اص تشسسی ٍ هطالؼِ ساتقِ هٌْذساى هتؼذد
ٍ تا تَجِ تِ صهیٌِ کاسی هشتثط تِ حَصُ آکَستیک ٍ استؼاضات ،جوٌواب
آقای مُىذس مسعًد آسایص مذیر محترم گريٌ تجُیییسات ديار
مکاویکی پژيَطگاٌ ویري تِ ػٌَاى مُىذس برجستٍ اًتخاب ضوذًوذ
کِ اص ایطاى ًیض طی هشاسن اختتاهیِ ،تا اّذا لَح تقذیش ٍ ّذیِ قوذسداًوی
تؼول آهذ .دس ایي هشاسن آقای دکتش حویذ هْذیقلی تِ هؼشفی ضواخوص-
ّای هٌْذس تشجستِ ٍ اّذاف اًجوي دس ایي اهش پشداختٌذ.
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”مسابقٍ اوتخاب پایان وامٍ/رسالٍ برتر داوطجًیی“
اًتخاب پایاى ًاهِ/سسالِ تشتش داًطجَیی ّش سال تَسط اًجوي
آکَستیک ٍ استؼاضات ایشاى تشگضاس هوی ضوَد ،اهسوال ًویوض
ّوضهاى تا پٌجویي کٌفشاًس تیي الولولوی آکوَسوتویوک ٍ
استؼاضات تشگضاس ضذ .دس هشاسن اختتاهیِ کٌفشاًوس ،قوثول اص
هؼشفی هٌتخثیي ،دکتش داٍٍد یًَسیاىً ،ائة سئیس اًوجوووي،
ًحَُ اًتخاب پایاى ًاهِ/سسالِ تشتش سا ضشح دادًذ .سسالِ /پایواى
ًاهِ ّا طی دٍ هشحلِ داٍسی تَسط کویتِ ای هتطکول اص 4
داٍس اًتخاب ضذًذ.
دس هجوَع  5پایاى ًاهِ کاسضٌاسی 40 ،پایاى ًاهِ اسضوذ ٍ 6
سسالِ دکتشی تشای هساتقِ اسسال ضذُ تَد .دس هشحلِ اٍل دس
هقطغ کاسضٌاسی  3پایاى ًاهِ ،دس هقطغ کاسضٌاسی اسضوذ 5
پایاى ًاهِ ٍ دس هقطغ دکتشی  6سسالِ اًتخواب ضوذ کوِ دس
هشحلِ دٍم داٍسی پس تشسسی دقیق هذاسک اسسالی هتاسفواًوِ
پایاى ًاهِ ای دس هقطغ کاسضٌاسی اهتیاص الصم سا کسة ًٌوووَد
ٍ دس دیگش هقاطغ یک پایاى ًاهِ/سسالِ تشگضیذُ ضوذ .سسوالوِ/
پایاى ًاهِ ّای هٌتخة تِ ضشح ریل اػالم گشدیذ:
 -1سسالِ جٌاب آقای دکتش سیذ اتَرس افتخاسی تا ػٌَاى ” ارتعاضات غیر خطی تیرَای ضىاير حیامیز بیار
متحرک با استفادٌ از ريضُای ترکیبی جذیذ” اص داًطگاُ خَاجِ ًصیشالذیي طَسی دس هقطغ دکتشی تا ساّوٌوووایوی
دکتر علی اصغر جعفری
 -2پایاى ًاهِ جٌاب آقای مُىذس آرش خاصٍ تراش تا ػٌَاى ” آوالیس ارتعاضات بافت عضالوی بذن اوسیان
حیه ديیذن بٍ مىظًر تطخیص خستگی ي تعییه پارامترَای بُیىٍ کفص يرزضی” اص داًطگاُ تثشیض دس هوقوطوغ
کاسضٌاسی اسضذ تا ساٌّوایی آقایاى دکتر میر محمذ اتفاق ي دکتر رضا حسه وژاد
برای آگاهی از شرایط عضویت در اوجمه آکوستیک و ارتعاشات ایران و تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی  www.ISAV.irمراجعه فرمایید.

شماره  ،3سال ششم  33 -آذر 4331
تلفن انجمن  32381818 :؛ پست الکترونیکی انجمنinfo@isav.ir :

”کارگاٌ َای آمًزضی کىفراوس“
ّوضهاى تا کٌفشاًس  ISAV2015دٍ کاسگاُ آهَصضی طی دٍ سٍص تشگضاس ضذ کِ هَسد استقثال هتخصصیي صٌایغ قوشاس
گشفت .ػٌاٍیي کاسگاُ ّا تِ ضشح صیش هی تاضذ:
 -1کاسگاُ ”آوالیس مًدال ي کاربردَای آن“ هذسس جٌاب آقای
دکتر حمیذ احمذیان
-2

کوواسگوواُ ” Vehicle Dynamics and how it

 “Relates to High Speed Applicationsهذسس جٌواب
آقای گَسدى لًَذ

”ضرکت َای حاضر در ومایطگاٌ کىفراوس“
1

ضشکت صٌؼت آهَص ًَیي پاسسی

7

ضشکت Soundplan

2

ضشکت تاپکَ

8

ضشکت Woodcom

3

ضشکت ًیسا صٌؼت آسیاًا

9

اًتطاسات جْاى ادیة

4

ضشکت آصها فٌاٍسی ایشاًیاى

10

ضشکت هپفي

5

ضشکت دسخطص

11

ضشکت ساصُ 2000

6

ضشکت تْیٌِ پشداصش آسهاى
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”مسابقٍ داوطجًیی “
اًجوي آکَستیک ٍ استؼاضات ایشاى اهسال ًیض ّوچَى سال ّای گزضتِ دس ًظش داسد تا هساتقِ ایوی دیوگوش اص سوشی
هساتقات هلی داًطجَیی ”ػلن ٍ فٌاٍسی آکَستیک ٍ استؼاضات“ سا تشگضاس ًوایذ .ػالقِ هٌذاى تشای کسة اطالػات تیطوتوش
تِ سایت اًجوي هشاجؼِ ًوایٌذ.
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