خبرنامه
انجمن آكوستيك و ارتعاشات ايران
شمارٌ  ،7سال ششم  58 -اسفىد 4637
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” سال یک زهار و سیصد و نىد و جنپ ”

لی
” یا مقلب القلىب و االبصار یا مدربا ل و النهار

یا محىل الحىل و االحىال حىل حالىا الی احسه الحال ”

دستان رپنىازش بهار  ،طبیعت خفتً را از خىاب بیدا ر می سازد

و زمیه و ردخت رازاهی رن گاروگ و عطرآگیه خىیش را نثار ن گاي ما می کنىد .

بخش
رد سال جدید سبزی  ،شادی  ،کامیابی  ،بهري وری  ،ارث ی فعالیتها و بهروزیتان را از ردگاي ازید مىان آرزومىدیم .

برای آگاهی از شرایط عضًیت در اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران و تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی  www.ISAV.irمراجعه فرمایید.
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” گسارش جلسات َیات مدیرٌ اوجمه آکًستیک

” ششمیه کىفراوس بیه المللی آکًستیک ي

ي ارتعاشات ایران“

ارتعاشات “

جلسات ّیات هذیشُ اًجوي آکَستیک ٍ استعاضات اص ابتدذا

با تَجِ بِ دسخَاست ّا هتعذد اعضا ٍ ّوشاّاى ّویطگدی

تاسیس اًجوي بِ صَست هٌظن ّش هاُ بشگضاس هی گشدد .پدس

کٌفشاًس ّا ساالًِ اًجوي ٍ بٌا بِ صالحذیذ تین سیداسدت

اص اًتخابات ّیات هذیشُ دٍسُ سَم ًیض ،اٍلیي چْاسضٌبدِ ّدش

گزاس  ،هکاى بشگضاس ضطویي کٌفشاًس بدیدي الدودلدلدی

هاُ جلسات بشگضاس ضذ .اص اّن فعالیت ّا هی تَاى ” اًدتدخدا

آکَستیک ٍ استعاضات تغییش کشد .هقشس ضذ کٌفشاًس ضطن با

دبیش اًجوي ،آقا دکتش کوال الذیي فشصاًِ“” ،چاپ جلذ ّفتن

ّوکاس داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیشالذیي طَسی دس هحدل

ٍ ّطتن هجلِ علوی-تشٍیجی صَت ٍ استعاش“” ،استقا سدحد

داًطکذُ هٌْذسی هکاًیک ٍ بِ دبیش آقا دکتش علی اصغدش

کیفی هجلِ علوی -پژٍّطی تاٍا ٍ چاپ جلذ دٍم ٍ سدَم“،

جعفش بشگضاس ضَد.

” اًتخا هٌْذس بشتش حَصُ آکَستیک ٍ استعاضات“” ،اًتخدا

الصم بِ رکش است فشاخَاى کٌفشاًس ً ISAV2016یوِ دٍم

هحقق ٍ پژٍّطگش بشتش حَصُ آکَستیدک ٍ استدعداضدات“ٍ ،

فشٍسدیي هاُ اعالم هی گشدد .عالقِ هٌذاى دس صَست داضدتدي

” بْبَد کیفی کٌفشاًس پٌجن اًجوي“ سا ًام بشدّ .ودندٌدیدي

ّشگًَِ سَال هی تَاًٌذ با ضواسُ تلفي ً ٍ 01032323ودابدش

هقشس ضذ کِ جلسات هاّاًِ ّدیدات هدذیدشُ دس سدال 55

 ٍ 01032322یا ایویدل  conf2016@isav.irاستدبدا

پٌجطٌبِ اٍل ّشهاُ تطکیل ضَد.

حاصل ًوایٌذ.

”سمیىارَای ماَیاوٍ اوجمه در سال “4931
 .1سویٌاس « سیستم َای کىترل فعال وًیس » با سخٌشاًی آقای دکتر مُدی اکرمی ویا  54/02/14دس هحل داًطکذُ هٌْدذسدی
ساُ آّي ،داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایشاى
 .2سویٌاس « تحلیل طیفی در ارتعاشات ي خستگی اتفاقی سازٌ َا » با سخٌشاًی آقای دکتر داييد یًوسیاان  54/03/04دس
هحل داًطگاُ صٌعتی ضشیف ،داًطکذُ هٌْذسی هکاًیک
 .3سویٌاس « آزمًن ارتعاش ي کاربرد آن در شىاسایی سیستمَای سازٌای » با سخٌشاًی آقای دکتر علی ویًشا 54/00/11
دس هحل داًطکذُ هٌْذسی ساُ آّي ،داًطگاُ علن ٍ صٌعت ایشاى
 .4سویٌاس « کاربرد ارتعاشات غیر خطی در تحلیل ريتًرَای ديار » با سخٌشاًی آقای دکتر سید علی اصغر حسایاىای
 54/00/25دس هحل داًطکذُ هٌْذسی هکاًیک داًطگاُ صٌعتی خَاجِ ًصیشالذیي طَسی
 .5سویٌاس « وًیس ي ارتعاش در جعبٍ فرماوُای َیدريلیکی » با سخٌشاًی آقای دکتر کمال الدیه فرزاوٍ  54/11/29دس هدحدل
داًطکذُ قذین هٌْذسی هکاًیک داًطگاُ تْشاى
 .6سویٌاس « ساخت ي کاربردَای میکريفًن ي بلىدگًَای فیلم وازک » با سخٌشاًی خاوم دکتر صدیقٍ بصایارجاعافاری
 54/12/10دس هحل داًطکذُ فیضیک داًطگاُ صٌعتی ضشیف
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”مجلٍ علمی  -پژيَشی ”تايا“
هجلِ علوی -پژٍّطی

”مجلٍ علمی  -تريیجی صًت ي ارتعاش“
هجلِ علوی -تدشٍیدجدی

” Journal of Theoretical

” صَت ٍ استعداش“ آهدادُ

and Applied
Vibration and Acoustics
”)(TAVA
آهادُ پزیشش هقاالت هی باضذ .عالقدِ

پزیشش هقاالت هی باضذ.

هٌذاى هی تَاًٌذ با هشاجعِ بِ آدسس

عالقِ هٌذاى هی تَاًٌذ با
هشاجعِ بِ آدسس
http://JVS.isav.ir

http://TAVA.isav.ir
ًسبت بِ باسگزاس هقاالت خَد اقذام ًوایٌذّ .دودندٌدیدي،

ًسبت بِ باسگزاس هقاالت خَد اقذام ًوایٌذ.

ضواسُ ّا قبلی هجلِ بصَست توام هتي دس سایت ًطدشیدِ

ّونٌیي ،ضواسُ ّا قبلی هجلِ بصَست تدودام

قابل استفادُ هی باضٌذ.

هتي دس سایت ًطشیِ قابل استفادُ هی باضٌذ.

”عضًیت/تمدید عضًیت در اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران“
اعضا هحتشم ٍ کاسبشاى گشاهی اًجوي آکَستیک ٍ استعداضدات ایدشاى،
بذیي ٍسیلِ بِ اطالع هی سساًذ با تَجِ بِ اتوام کلیِ عضَیت ّدا دس
پایاى سال  54اص ضوا عضیضاى دعَت هی گشدد تا ّونَى گزضتِ ها سا
دس پیطبشد اّذاف اًجوي ّوشاّی بفشهائیذ ٍ با توذیذ عضَیت خدَد اص
هضایا عضَیت دس اًجوي آکَستیک ٍ استعاضات ایشاى بْشُ هٌذ ضَیذ.
ّونٌیي خَاّطوٌذ است دس ٌّگام عضَیت/توذیذ عضَیت ًسبت بدِ
بشٍصسساًی اطالعات خَد اقذام فشهَدُ تا اطالعات هَجدَد دس سدایدت
اًجوي ًیض ،جْت استبا هٌاسب تش ٍ بْشُ هٌذ بیطتش اص تدخدصد
جٌابعالی ،بشٍص گشدد.
اهیذ است تا با با اتکال بِ ًیشٍ الْی ٍ حوایت ّا ّویطگی ضوا ّوشاّاى گشاهی ایي جاهعِ تخصصی بتَاًذ گدام ّدا
هفیذ دس استقا سح علوی داًطجَیاى ،داًص پژٍّاى ٍ هحققاى کطَس بشداضتِ ٍ حاهی جَاًاى عالقِهٌذ بِ صهیٌدِ ّدا
تخصصی اًجوي باضذ.
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” ”معرفی کتاب ي کىفراوس َای مرتبط در زمیىٍ آکًستیک ي ارتعاشات
ٍ  کتا هفیذ دس صهیٌِ ّا هشتبط بِ آکَستدیدک3  بِ هعشفی،هحابق سًٍذ خبشًاهِ ّا اًجوي دس ایي بخص
 ّونٌیي تعذاد اص کٌفشاًس ّایی کِ دس ایي صهیٌِ بشگضاس هی ضًَذ اعالم خدَاّدذ.استعاضات خَاّین پشداخت
.ضذ تا داًص پژٍّاى ٍ عالقِ هٌذاى بِ هَضَعات علوی ٍ تحقیقاتی اص صهاى ٍ تاسیخ کٌفشاًس ّا آگاّی یابٌذ
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Aires, Argentina

Matthew



Power Ultrasonics
Applications of High-Intensity Ultrasound
By Gallego-Juárez & Graff
Release Date: 07 Nov 2014
Print Book ISBN: 9781782420286
eBook ISBN : 9781782420361
Pages: 1166

. مراجعه فرماییدwww.ISAV.ir برای آگاهی از شرایط عضًیت در اوجمه آکًستیک ي ارتعاشات ایران و تکمیل فرم به وب سایت انجمن به نشانی

