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 1401 آبان -سال سیزدهم  ،1، شماره رانیارتعاشات ا نامه انجمن آکوستیک وخبر

 
 خبرنامه فهرست مطالب

 و ارتعاشات کیآکوست یالملل نیکنفرانس ب نیاخبار دوازدهم -1

 کنفرانس  مدعو  یسخنران های و دیکل یسخنران ها -2

 و ارتعاشات کیآکوست یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم یآموزش یهاکارگاه -3

 ییمهلت مسابقه دانشجو دیتمد -4

 رانیارتعاشات ا و کیانجمن آکوست انهیسال یمجمع عموم یبرگزار -5

 1401در سال  رانیو ارتعاشات ا کیبرگزار شده توسط انجمن آکوست یعلم یها یسخنران -6

 رانیو ارتعاشات ا کیدر انجمن آکوست تیعضو -7

 یدیخورش 1402سال  در و ارتعاش کیآکوست نهیاز کنفرانس مهم در زم یبرخ یمعرف -8

 و ارتعاش کیآکوست نهیکتاب در زم یمعرف -9

 

****************************************** 

 و ارتعاشات کیآکوست یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهماخبار 

 

و  انریت او ارتعاشا کیانجمن آکوست یو ارتعاشات با همکار کیآکوست یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم

 .دشویار مزبرگ 1401آذرماه  24الی  23روزهای  در ریرکبیام یدانشگاه صنعت کیمکان یدانشکده مهندس

هرساله  یبرگزار با توانسته است که (ISAVانجمن آکوستیک و ارتعاشات ايران ) الزم به ذکر است که

ناسب و م یطیمح ،شورمطرح ک یاز دانشگاه ها یکیبا  یآکوستیک و ارتعاشات با همکار یالمللنیکنفرانس ب

 . کند جادیا یحوزه علم نیا نیپژوهشگران و متخصص نیتبادل نظر ب یرا برا یعلم

ث ن مباحو از آخریکنفرانس بین المللی شرکت کنند و مهندسان محترم می توانند در این  پژوهشگران

 ر کنند. اط برقراارتب مرتبط با حوزه ارتعاش و صوت اطالع یافته و با پژوهشگران و صنایع مرتبط با این زمینه

 جعه نمایید.مرا https://2022.isav.irبه آدرس لطفا برای دریافت اطالعات بیشتر به وبگاه این کنفرانس 
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 سخنران های کلیدی این رویداد علمی به شرح زیر می باشند:
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 باشند:یبه شرح زیر م و ارتعاشات کیآکوست یالمللنیکنفرانس ب نیدوازدهم های مدعوسخنرانهمچنین 

 یصامت نیدکتر حس -1

 ، وتریکامپ یسده مهندکدانش اریدانش ،یهوش مصنوع گروه

 فیشر یصنعت دانشگاه

 بازشناسی و سنتز گفتار عنوان سخنرانی:

 

 

 

 

 عبداله ریدکتر ام -2

 یمهندس یو دکترا سانسیو فوق ل فیشر یاز دانشگاه صنعت کیمکان یمهندس

 ،انگلستان UMIST از دانشگاه منچستر شرفتهیپ دیساخت و تول

 ریرکبیام یتدانشگاه صنع کیمکان یدانشکده مهندس اریدانش

آشنایی با فناوری پیشرفته مهندسی آلتراسونیک و کاربردهای  :یعنوان سخنران

 آن

 

 

        یدکتر رستم گلمحمد -3

 کشور، یابهداشت حرفه یقطب علم  استاد،

     همدان یبهداشت، دانشگاه علوم پزشک دانشکده

 تهران قاتیاز دانشگاه علوم و تحق ستیز طیمح یمهندس

 صدا در اماکن بسته متداول ینیب شیپ یهاشاخص :ینرانعنوان سخ

 

 

****************************************** 

 و ارتعاشات کیآکوست یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم یآموزش یهاکارگاه

 

 یللالم نیکنفرانس ب نیدوازدهمهای آموزشی پیش بینی شده برای برگزاری در در ادامه فهرست کارگاه

س ه آدربکنفرانس  نیوبگاه اها، لطفا به آمده است. برای ثبت نام در کارگاه و ارتعاشات کیستآکو

https://2022.isav.ir  کنیدمراجعه. 
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****************************************** 
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  يیمهلت مسابقه دانشجو ديتمد

 پارکینسون بیماران تدس به اخواستهن ارتعاشات کاهش هتج ارتعاش دض دستکش اختس و طراحی

 یالملل نیکنفرانس ب نیدوازدهم ییجوکنندگان محترم مسابقه دانشو شرکت انیمتقاضبه اطالع 

 ر،یاخ یهاها در ماهدانشگاه طیاساس شرا بر ییمسابقه دانشجو تهیکمکه  رساندیو ارتعاشات م کیآکوست

 .ودش دیتمد ریز یبندتا مهلت مسابقه بر اساس زمان ندگرفت میتصم

  :1401 ماه ید 22مهلت ثبت نام 

 1401 بهمن ماه 16 یال 8: یگزارش بخش تئور لیمهلت تحو 

 یلقب یبا هماهنگ 1401اسفندماه  16 یبهمن ماه ال 23: آزمایشانجام  یبرا یبازه زمان 

  1401 اسفندماه 20زمان مسابقه: شنبه 

 یمهندس حق نظر یآقا  isav.comp2022@gmail.com لیمیدرخواست خود را به ا آزمایشانجام  جهت

 .دییارسال نما

****************************************** 

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه انجمن آکوستیک و ارتعاشات ايران

 شد. برگزار 16/06/1401در روز چهارشنبه مورخ  رانیو ارتعاشات ا کیانجمن آکوست انهیسال یمجمع عموم

ه شد. رساند به اطالع اعضای انجمن و حاضرین در جلسهت مدیره و بازرس انجمن در این جلسه گزارش هیا

انه الیس بر اساس مصوبه مجمع .ته مورد بررسی و تصویب قرار گرفتدر ضمن صورت های مالی دوره گذش

 د:باش یم ریبه شرح ز 1402سال  یانجمن برا دیجد یها تی، حق عضورانیو ارتعاشات ا کیانجمن آکوست

 یک میلیون ریال( ریال 1000000: ییدانشجو تیحق عضو( ، 

 میلیون ریال( 3) ریال 3000000: وستهیو پ وابسته تیحق عضو ، 

 میلیون ریال( 20) ریال 20000000: یحقوق تیحق عضو،  

و  ه بحثو ارتعاشات برگزار شد و در آن ب کیصاحب نظران حوزه آکوست یشیپس از مجمع نشست هم اند

 . پرداخته شد رانیو ارتعاشات ا کیانجمن آکوستگسترش و افزایش فعالیت  تبادل نظر در خصوص
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****************************************** 

 1401در سال  انجمن آکوستیک و ارتعاشات ايرانشده توسط برگزار سخنرانی های علمی 

ه: دکتر دهند ارائه، "یکینامید یتحت اثر بارها ینیزم ریز یسازه ها یرفتار پوشش بتن یبررس" ناریوب -1

، 1401ادماه خرد 21: شنبه یبرگزار زمان، )ع( نیدانشگاه جامع امام حس یعلم ئتیه عضو، مانیصفا پ

 .18 یال 16ساعت 

 یریادگی یاز روش ها با استفاده یاتیمودال عمل ییشناسا یخودکار ساز دیجد تمیارائه الگور" ناریوب -2

 ینعتدانشگاه ص کیمکان یمهندس یدکتر لیالتحص فارغ، یغمام یددهنده: دکتر مه ارائه، "نیماش

 .18 یال 16، ساعت 1401 ورماهیشهر 28: دوشنبه  یبرگزار زمان، اصفهان

****************************************** 

 رانيو ارتعاشات ا کیانجمن آکوستدر  تيعضو

به طور . ودشمراجعه   (ISAV)ارتعاشات ايران انجمن آکوستیک و برای عضویت در انجمن، لطفا به وبگاه 

 کلی دو گونه عضویت در انجمن به شرح زیر پیش بینی شده است:

 یقیحق تيعضوالف( 

 یهاشیگرا انی( و دانشجویارشد و دکتر یکارشناس ،یشامل مهندسان )در سطح کارشناس تیعضو نیا

 یدسمهن گرید یهارشته متخصصان ی باشد.غیره مو  کیزیو علوم ف یبرق، عمران، معمار ک،یمکان یمهندس

  د.ونش رانیو ارتعاشات ا کیعضو وابسته انجمن آکوست ازیمدارک مورد ن لیبا تکم توانندیم زین

ارسال  info@isav.ir الزم است مدارک و رزومه خود را به آدرس وستهیپ تیجهت درخواست عضو همچنین

 .باشد یارشد م یکارشناس ازین مورد یلیحداقل مدرک تحصدر این حالت . ندینما

 :عبارتند از برای عضویت حقیقی مدارک الزم

 (تیوبسا قیاز طر) یقیحق تیفرم درخواست عضو لیتکم 
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 یعضاا یبرا الیر 2،000،000ی، کارشناس انیدانشجو یبرا الیر 800،000 ، تیحق عضو پرداخت 

 وستهیپ یاعضا یبرا الیر 2،000،000، وابسته

 یحقوق تيعضوب( 

 .شودمی غیرهکارخانه ها ، شرکتها و  ،یردولتیو غ یها، مؤسسات دولتشامل دانشگاه تیعضو نیا

 :عبارتند از یحقوق تیعضوبرای الزم  مدارک

 یحقوق تیفرم درخواست عضو لیتکم 

 شرکت یدو نفر از اعضا یبرا یقیحق تیفرم درخواست عضو لیتکم 

 دو عضو  یو معرف یحقوق تیاست عضوبر درخو ینامه درخواست شرکت به انجمن مبن ریتصو

 یقیحق

 ثبت شرکت یروزنامه رسم ریتصو 

 زیوار ایو  کیدرگاه پرداخت الکترون قیاز طر الیر 15.000.000به مبلغ  ساالنه تیحق عضو زیوار 

  رانیو ارتعاشات ا کیبانک تجارت به نام انجمن آکوست 0266111339به شماره حساب 

ربوطه م رمف لیشده و پس از تکم تیوارد سا یحساب کاربر قیاز طر که ، نیاز استدر انجمن تیعضو جهت

 صادر خواهد شد. تیکارت عضو ت،یو پرداخت حق عضو

****************************************** 

 و ارتعاش  کیآکوست در زمینه کنفرانس مهممعرفی برخی از 

 میالدی( 2023خورشیدی ) 1402 در سال

 

 SAE2023  ارتعاش و زيکنفرانس نو -1

ت ر صنعد شرویشود، به عنوان محل اجتماع متخصصان پ یبار برگزار م کیکنفرانس که هر دو سال  نیا

 NVH یاه شرفتیها و پ یفناور نیبه اشتراک گذاشتن آخر یو هوافضا برا یتجار هینقل لیخودرو، وسا

 باشد. یم SAEانجمن خودرو  تیکنفرانس تحت حما نیا .شود یشناخته م

 :به شرح زیر است کنفرانساین  تیآدرس سا
https://www.sae.org/attend/nvh 
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  ACOUSTICS2023 کنفرانس -2

 .شود یبرگزار م 2023 اکتبر 17 الی 16 در روزهای کنفرانس نیا

 :به شرح زیر است کنفرانساین  تیآدرس سا
https://www.ioa.org.uk/civicrm/event/info?reset=1&id=750 

 

****************************************** 

 و ارتعاش  کیآکوست کتاب در زمینهمعرفی 

 

 کنترل فعال ارتعاش

 

 


