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 ”سال یک زهار و سیصد و نىد و هس ” 

 
 

 
 

 
 

 

 ”یا محىل الحىل و االحىال حىل حالنا الی احسن الحال   یا مقلب القلىب و االبصار یا مدربالیل و النهار   ” 

 رد آستاهن فرا رسیدن عید نىروز باستانی و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نى تبریک
وندی  و تهنیت صمیماهن را تقدیم شما همرااهن همیشگی داشته و رد رپتى الطاف بیکران خدا

 ، سالمتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، زعت و کامیابی را آرزومندیم. 

http://radsms.com
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گسارش جلسات ّیات هذیرُ اًجوي آکَستیک ” 

 “ٍ ارتعاضات ایراى

جلسات ّیات هذیرُ اًجوي آکَستیک ٍ ارتعؼعاتعات ا       

اتتذای تاسیس اًجوي تِ صَرت هٌظن اٍلیي پٌجشٌعثعِ   

ّر هاُ ترگزار هی گردد. در جلسات اخیر تِ هعَوعَػعات     

لزٍم تذٍیي تذٍیي دٍرُ تعصعالعیع ت     ” هختلفی ا  جولِ 

آغا  اًتشار اٍلیي هجلعِ  ” ، “تکویلی آکَستیک ٍ ارتؼاتات

ّوکاری تا فرٌّگستاى ػلعَم  ” ، “ پژٍّشی اًجوي -ػلوی 

اًتخاب هٌْذس ترتر حعَ ُ  ” ، “ ترای ٍاژُ گزیٌی تخالالی

ترًاهِ ریعزی کعارگعاُ ّعای           ” ، “ آکَستیک ٍ ارتؼاتات

هٌظن سا ی سویٌارّای هعاّعیعاًعِ     ” ، “ 33آهَ تی سال 

تْثَد کعیعفعی      ”ٍ “ اًجوي ٍ ارائِ تقَین ساالًِ سویٌارّا

تذ. ّوچٌیي هقرر تذ  پرداختِ “  کٌفراًس چْارم اًجوي

هالَتات ّیات هذیرُ تِ صَرت هٌظعن ا      33کِ ا  سال 

 طریق خثرًاهِ تِ اط ع اػضا اًجوي رساًذُ تَد.

 

 “اعالم ّوکاری با ًْادّا ٍ هراکس هختلف هلی” 
 

 اًجوي آکَستیک ٍ ارتؼاتات ایراى آهادگی خَد را جْت ّوکاری تا ًْادّا ٍ هراکز  یر طی هکاتثات رسوی اػ م ًوَدُ است:

 هرکز هطالؼات ٍ ترًاهِ ریزی تْر تْراى .1

 کویسیَى اهَر  یرتٌایی، صٌؼت ٍ هصیط  یست -ّیات دٍلت جوَْری اس هی  .2

 کویسیَى ػلوی، تصقیقاتی ٍ فٌاٍری   -هؼاًٍت ػلوی پژٍّشی ٍ ارت ػلَم، تصقیقات ٍ فٌاٍری  .3

 کویسیَى تخالالی صٌایغ، هؼادى ٍ ارتثاطات   -تَرای ػالی ػلَم، تصقیقات ٍ فٌاٍری  .4

 کویسیَى تخالالی تذٍیي ٍ ّواٌّگی سیاست ّای ػلن ٍ فٌاٍری   -تَرای ػالی ػلَم، تصقیقات ٍ فٌاٍری  .5

 فرٌّگستاى  تاى ٍ ادب فارسی گرٍُ ٍاژُ گزیٌی .6

ارزیابی عولکرد اًجوي آکَستیک ٍ ” 

 “1931ارتعاضات در سال 

تا تَجِ تِ ار یاتی اًجام تذُ تَسط کویسیَى اًعجعوعي    

ّای ػلوی ٍ ارت ػلَم، تصقیقات ٍ فٌعاٍری، اًعجعوعي       

 1330آکَستیک ٍ ارتؼاتات ایراى ًسعثعت تعِ سعال           

پیشرفت چشن گیری داتتِ است. تر اساس ایي ار یاتعی   

اًجعوعي    32اًجوي آکَستیک ٍ ارتؼاتات ایراى ا   تیي  

اًعجعوعي     321ٍ در تیي  30حَ ُ فٌی ٍ هٌْذسی رتثِ 

را کسة ًوَدُ است ٍ در ًتیجِ رتعثعِ      00هَجَد رتثِ 

 ارتقا یافت. Bتِ  Cاًجوي ا   

فؼالیت ّای اًجوي ًسثت تِ سال پیش در حَ ُ ّعای    

تَاًوٌذسا ی، هذیریت ػلوی ٍ ایفای ًقش هعرجعؼعیعت     

الوللی ٍ فؼالیت ّای خ قاًِ  ػلوی، تَسؼِ تؼاه ت تیي

  ٍ هثتکراًِ پیشرفت داتتِ است.
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 “سویٌارّای هاّیاًِ”

سویٌار ّای آهَ تعی   1332اًجوي آکَستیک ٍ ارتؼاتات ایراى در ًیوِ دٍم سال 

 ریل را تا ّوکاری داًشگاُ ّای تْر تْراى ترگزار ًوَد:

هعرفی رٍش آکَستیک اهیطي ٍ کاربردّای آى در صنٌناین         » سویٌار  .1

در هعصعل        32/00/15آقای دکتر حسیي حینذری    تا سخٌراًی   «  هختلف

 داًشکذُ هٌْذسی هکاًیک داًشگاُ صٌؼتی خَاجِ ًالیرالذیي طَسی

آقنای دکنتنر      تا سخٌراًی «  ًقص ارتعاش در بیواری ٍ سالهتی  » سویٌار  .2

در هصل داًشکذُ هٌْذسی هکاًیک داًشگاُ صٌؼتعی   32/03/03حویذ کطَری 

 اهیرکثیر

تعا    « رٍش ّای هصَر سازی صذا در تحلیل ّای آکَستنینکنی     » سویٌار  .3

در هصل داًشکذُ هٌْذسعی   32/11/26آقای هٌْذس سٌْذ اطْری سخٌراًی 

 هکاًیک داًشگاُ تْراى

ضٌاسایی سیستن ّای غیرخطی چٌذ درجِ آزادی با استفنادُ    » سویٌار   .4

آقای دکتر هنْنذی سنرهسن          تا سخٌراًی   «   از رٍش هیرایی تطذیذ

 در هصل هجتوغ داًشگاّی َّافضا داًشگاُ صٌؼتی هالک اتتر 32/12/04

بررسی ٍ تحلیل ضَک ّای هکاًیکی ٍارد بر هاَّارُ در فازّای   » سویٌار  .5

آقای دکتر سعنینذ ضنکنرا نْنی         تا سخٌراًی   « پرتاب ٍ تسریق در هذار

 در هصل داًشکذُ هٌْذسی هکاًیک داًشگاُ ػلن ٍ صٌؼت ایراى 32/12/20

 “سرٍیس رایگاى کتابخاًِ دیجیتا ی”

تِ هٌاتغ ػلوی رٍ  جْاى اقذام        اًجوي ّا اعضا  دسترسی  تذیي ٍسیلِ تِ اط ع هی رساًذ کویسیَى اًجوي ّای ػلوی ایراى، تِ هٌظَر              

ّزار ػٌَاى پایاى ًاهِ التیي هی تاتذ،         400ّزار ػٌَاى کتة التیي ٍ        140تِ ارائِ رایگاى سرٍیس کتاتخاًِ دیجیتالی کِ تاهل تیش ا            

است. پس ا  اػ م اساهی تِ ٍ ارت ػلَم تَسط اًجوي، تٌاسِ               www.daryaweb.comًوَدُ است. آدرس ایٌترًتی ایي ساهاًِ        

اػضا ٍ  هی تاتذ     یکسالِکارتری ٍ رهز ػثَر ترای درخَاست کٌٌذگاى ارسال خَاّذ تذ. ال م تِ رکر است هذت ػضَیت در ایي کتاتخاًِ                    

  اًجوي آکَستیک ٍ ارتؼاتات هی تَاًٌذ ا  ایي اهکاى استفادُ ًوایٌذ.

ًام ٍ ًام خاًَادگی، آدرس ایویل ٍ         32/12/26ا  ػ قِ هٌذاى استفادُ ا  ایي سرٍیس درخَاست هی تَد کِ ًْایتا تا رٍ  دٍتٌثِ هَرخ                 

ارسال ًوایٌذ ٍ      info@isav.irتِ آدرس “  درخَاس  سرٍیس کتابخاًِ دیجیتا ی   ”خَد را تَسط ایویل، تصت ػٌَاى         توارُ تواس 

 تواس حاصل فرهایٌذ.   021-01032323یا تا توارُ تلفي 

سای  هجلِ علوی ترٍیجی صَت ”

 “ٍ ارتعاش

هجلِ علوی ترٍینجنی صنَت ٍ        سایت   

، ا  اًتشارات اًجوي آکعَسعتعیعک ٍ         ارتعاش

راُ 1332ارتؼاتات ایراى، در اٍاسط تْوي هاُ   

اًذا ی تذ. تِ ایي ترتیة، توام هراحل ارسعال     

هقالِ، داٍری ٍ اًتشار آى تالَرت الکترًٍیعکعی   

اًجام خَاّذ تذ. هقالِ ّای سِ توارُ قثعلعی    

ًشریِ ًیز ّن اکٌَى رٍی سایت قرار دادُ تذُ 

ٍ پژٍّشگراى ٍ ػ قوٌذاى هی تَاًٌذ ا  آًعْعا     

 استفادُ ًوایٌذ. 

ا  توام اساتیذ، پژٍّشگراى ٍ صٌؼتگراى دػَت 

هی تَد هقالِ ّای ػلوی ترٍیجی خَد را کعِ    

حاصل فؼالیت ّا ٍ تجرتیات ػلوی ٍ صٌؼعتعی   

آًاى هی تاتذ، جْت اًتشاردر تعوعارُ ّعای        

  تؼذی هجلِ ارسال فرهایٌذ. 

 ًطاًی جذیذ سای  هجلِ:

  http://jvs.isav.ir  

http://jvs.isav.ir


 

 ”هعرفی کتاب ٍ کٌفراًس ّای هرتبط در زهیٌِ آکَستیک ٍ ارتعاضات ”

 

کتاب هفیذ در  هیٌِ ّای هرتثط تِ آکَستعیعک ٍ      3هطاتق رًٍذ خثرًاهِ ّای اًجوي در ایي تخش،  تِ هؼرفی 

ارتؼاتات خَاّین پرداخت. ّوچٌیي  تؼذادی ا  کٌفراًس ّایی کِ در ایي  هیٌِ ترگزار هی تًَذ اػ م خعَاّعذ    

 تذ تا داًش پژٍّاى ٍ ػ قِ هٌذاى تِ هَوَػات ػلوی ٍ تصقیقاتی ا   هاى ٍ تاریخ کٌفراًس ّا آگاّی یاتٌذ.
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“هعرفی کتاب”  

 
 

 Active Control of Noise and Vi-

bration  

By Colin H. Hansen and Scott D. 

Snyder  

ISBN: 0-419-19390-1, E & FN Spon, 

London,1997  

1267 pages  
 

 An Introduction to the Finite Ele-

ment Method  

By J. N. Reddy  

ISBN: 0-07-051355-4, McGraw-Hill, 

Inc., 1993, 2nd ed.  

684 pages  

 

 Architectural Acoustics: Princi-

ples and Practice  

Ed. by William J. Cavanaugh and Joseph 

A. Wilkes  

ISBN: 0-471-30682-7, John Wiley & 

Sons, Inc., 1999  

332 pages  

“هعرفی کٌفراًس”  
 

 

 ASA - 761th Meeting, Providence, 
Rhode Island, 5-9, May 2014 

 

 ASA - 761th Meeting, Indianapolis, 
Indiana,  27-31, October 2014 

 

 ASA - 761th Meeting, Pittsburgh, 
Pennsylvania, 18-22, May 2015 

 

 ASA - 711th Meeting, Jacksonville, 
Florida, 2-6 November 2015 

 

 EAA Joint Symposium on Auralization 
and Ambisonics - Berlin, Germany 
April 3–5, 2014 

 

 ICSV21, Beijing, China 13-17 July, 2014 
 

 Forum Acusticum 2014 - Krakow, Po-
land, 7-12 September 2014 

 

 77th ECNDT - European Conference 
on Non Destructive Testing - Prague 
October 6-10, 2014 

 

 INTERNOISE 2014, Melbourne, Aus-
tralia, 16-19 November 2014 

 

 ICU 2015- Metz, France - May 10-15, 
2015 

 

http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/eaa-conferences/EAA%20Symposium/eaa-joint-symposium-on-auralization-and-ambisonics
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/eaa-conferences/EAA%20Symposium/eaa-joint-symposium-on-auralization-and-ambisonics
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/eaa-conferences/EAA%20Symposium/eaa-joint-symposium-on-auralization-and-ambisonics
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/list_of_events/2014/11th-ecndt-european-conference-on-non-destructive
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/list_of_events/2014/11th-ecndt-european-conference-on-non-destructive
http://www.eaa-fenestra.org/event-calendar/list_of_events/2014/11th-ecndt-european-conference-on-non-destructive

