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 مشخصبت سىذ

 احوذیبى حویذ ػلوی دکتش یجبیضُی هسبثقِ - ئًبهِ اجشای ضیَُػٌَاى سٌذ: 

 5اص  2صفحِ:  01ٍیشایص: 

 
 اقذام کىىذگبن

 امضب ياحذ سبزمبوی وبم ي وبم خبوًادگی مسئًلیت

 کىىذگبنتُیٍ 

 داًطگبُ ًَستوجشیب حسي جاللی

 

 داًطگبُ صٌؼتی اساک فشصاد سفیؼیبى

 

 هحوذحسي عبّشیبى
ضشکت تَسثیٌْبی گبصی 

 صٌؼتی خبٍس هیبًِ
 

 فشصاد سفیؼیبى تبییذ کىىذگبن
ی جبیضُ سییس ّیئت هذیشُ

 ػلوی

 

 تصًیب کىىذٌ
 

 اٍحذی ّوذاًیػجذالشضب 

 

سئیس اًجوي ػلوی 

 آکَستیک ٍ استؼبضبت ایشاى
 

 

 امضب شمبرٌ ي تبریخ صًرتجلسٍ وبم ي وبم خبوًادگی دبیر مرجع ثبت ي وگُذاری

اًجوي آکَستیک ٍ استؼبضبت 

 ایشاى

  ام ّیئت هذیشُ 142جلسِ  

06/05/1401 

 

https://aut.ac.ir/cv/2015/
https://aut.ac.ir/cv/2015/
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 علمی دکتر حمیذ احمذیبن یجبیسٌاجرایی  شیًٌ وبمٍمعرفی : 1مبدٌ 

ثش ثبضذ کِ هی «تجشثیٍ آکَستیک  استؼبضبت دس احوذیبى حویذ دکتش ػلوی یجبیضُ» یی هسبثقِئی اجشاًبهِضیَُ هذسک حبضش 

( ی اًجوي ػلوی آکَستیک ٍ استؼبضبت ایشاىی جبیضُ ٍ ّیئت هذیشُهصَة ّیئت هذیشُ)ی ػلوی ی ایي جبیضُهجٌبی اسبسٌبهِ

ی ی اجشایی ٍ ّیئت داٍساى جبیضُایي ضیَُ ًبهِ دستَسالؼولْبی اجشایی هشثَط ثِ ثشگضاسی هسبثقِ تَسظ کویتِ .تٌظین ضذُ است

 ًوبیذ.ػلوی سا اسائِ هی

 

 ي شرایط وبمسدَب ی شرکت در مسببقٍوحًٌ : 2مبدٌ 
ی استؼبضبت ٍ دس صهیٌِ )صشفب ص فؼبلیت پژٍّطی خَدضشکت کٌٌذگبى اًیبص است ی جبیضُ ػلوی، جْت ضشکت دس هسبثقِ

ی ػلوی اًگلیسی صثبى اًجوي ثب ًبم ًطشیِجْت اًتطبس احتوبلی دس  1ی ػلویفشهت هقبلِ بی اٍلیِ ثًسخِیک  (آکَستیک تجشثی

هذاسک تؼییي ضذُ دس ّوشاُ ثب سبیش  (http://tava.isav.irی ًطشیِ )ایي ًسخِ دس سبهبًِسپس تْیِ ًوبیٌذ.  2اختصبسی تبٍا

 .H"اص ًَع جْت فشآیٌذ داٍسی اسسبلی  یًَع هقبلِگشدد. ًیبص است هیاسی ضیٌذ داٍسی ثبسگآجْت فش اػالى ػوَهی هسبثقِ،

Ahmadian Prize" .ی ػلوی تْیِ ٍ اص عشیقی اجشایی جبیضُاػالى ػوَهی هسبثقِ ثِ صَست سبلیبًِ تَسظ کویتِ اًتخبة گشدد 

 گشدد.ی ػلوی آکَستیک ٍ استؼبضبت اعالع سسبًی هیی تبٍا، اًجوي ٍ سبیش هسیشّبی استجبعی ثب جبهؼٍِثگبّْبی ًطشیِ

ّبیی کِ دس ًگبسش آًْب حذاقل یک ػضَ ّیئت ػلوی ٍ یک داًطجَ هطبسکت داضتِ ثبضٌذ تؼلق خَاّذ  ی ػلوی ثِ هقبلِجبیضُ

 سبل 20)اسبتیذ جَاى  ی ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ثبضذ.ّبی صیشهجوَػِ ًطگبُاستخذام داػضَ ّیئت ػلوی ثبیذ دس  گشفت.

 ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد.ایي ضیَُ ًبهِ  3ی هغبثق ثب جذٍل اهتیبص دّی ریل هبدُ ای ( اص اهتیبص ٍیژُاستخذام اثتذای

 
تَاًذ ثب دس ی ػلوی هیاجشایی جبیضُی ًفش ثبضذ، کویتِ 20ضشایغی کِ تؼذاد ضشکت کٌٌذگبى دس هسبثقِ کوتش اص دس  -1

ی تبٍا سبلِ هٌتْی ثِ صهبى اػالم ًتبیج هسبثقِ، اص ثیي هقبالت هٌتطش ضذُ دس ًطشیِ 3ی ًظش گشفتي یک پٌجشُ

 َیسٌذگبى جْت ضشکت دس سقبثت دس ًظش ثگیشد.سا ثب تَافق ً ًبهضدّبیی

-هبُ قجل اص تبسیخ ثشگضاسی کٌفشاًس سبلیبًِ 4وی، حذاقل ی ػلی جبیضًُیبص است اسسبل هقبالت ضشکت کٌٌذُ دس هسبثقِ -2

هبُ دس  2صَست پزیشد. کبّص ایي صهبى تب  –کِ هؼشفی ثشًذگبى جبیضُ دس ایي سٍیذاد صَست خَاّذ گشفت  –ی اًجوي 

 ی ػلوی ثالهبًغ است.ی جبیضُخصَظ اٍلیي سبل ثشگضاسی هسبثقِ

اًذ، دس سبل جبسی اهکبى  ی سبل قجل اًتخبة ضذُجَایض ػلوی سِ گبًِی ّشیک اص ؼٌَاى ثشًذُثًَیسٌذگبى هسئَل کِ  -3

 ی هسئَل یک هقبلِ سا ًذاسًذ.ضشکت دس هسبثقِ ثؼٌَاى ًَیسٌذُ

سبل قجل ثؼٌَاى  سقبثتی سبل جبسی، دس ی ضشکت کٌٌذُ دس هسبثقًَِیسٌذُ اص ًَیسٌذگبى یک هقبلِ 2چٌبًچِ ثیطتش اص  -4

اص لیست ضشکت کٌٌذگبى حزف خَاّذ ثَدُ ثبضٌذ، ایي هقبلِ  َایض ػلویی جثشًذُ یسِ گبًِ ًَیسٌذگبى یکی اص هقبالت

 ضذ.
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 تخصیص امتیبز بٍ شرکت کىىذگبن دايری ي یوحًٌ: 3مبدٌ 
 ی ػلوی دسػلوی، هقبالت ًبهضد ضذُ ثشای سقبثت دس جبیضُ ی جبیضُاسبسٌبهِ 5پس اص تطکیل ّیئت داٍساى هغبثق ثب ضشایظ هبدُ 

ی تبٍا داٍسی خَاٌّذ ضذ. دس صَست تکویل فشآیٌذ داٍسی دس خصَظ یک ضشکت کٌٌذُ ٍ قبلت یک فشآیٌذ تسشیغ ضذُ دس ًطشیِ

 هسبثقِ ّیئت داٍساىی ػلوی تَسظ جبیضُی جْت سقبثت دس هسبثقِ 1پزیشش ػلوی هقبلِ جْت اًتطبس، ایي هقبلِ هغبثق ثب جذٍل 

 َاّذ ضذ.ی خاهتیبصدّ داٍس( 5)هتطکل اص حذاقل 

 ی ػلوی دکتش حویذ احوذیبىجبیضُ ی: هؼیبسّبی اهتیبصدّی ثِ هقبالت ضشکت کٌٌذُ دس هسبثق1ِجذيل 

1 

ی
ظش

ی ً
جبً

ه
 

 تب  10  اهتیبص ی هذلْبی ًظشیاصبلت ٍ ًَآٍسی دس ایجبد ٍ تَسؼِ

2 
ی حل تحلیلی، ًیوِ تحلیلی ٍ یب ػذدی ثش هجٌبی اصبلت ٍ ًَآٍسی دس اسائِ

 ًظشی هذلسبصی
 اهتیبص  10تب  

3 

ؼِ
غبل

ه
ی

جشث
ی ت

 

 اهتیبص  10تب   ی آصهبیطگبّیهجوَػِ  عشاحی، سبخت ٍ ساُ اًذاصی

 اهتیبص  10تب   عشاحی ٍ اًجبم آصهبیطْبی تجشثی هحذٍد / هجسَط ٍ تحلیل تجشثی ًتبیج 4

 اهتیبص  10تب   اػتجبسسٌجی ًتبیج ثذست آهذُ اص هذلْبی تحلیلی ثب ًتبیج آصهبیطگبّی 5

6 

ی
سس

ثش
 

ی
ذاً

هی
 

ًتبیج ٍ یبفتِ ّب )ضجیِ سبصی، عشح هسبلِ، اسجبع کبسثشد صٌؼتی  تَصیف

 ثِ هَاسد گضاسش ضذُ، ...(
 اهتیبص  02تب  

 اهتیبص  10تب   ٍ یبفتِ ّبکبسثشد صٌؼتی ًتبیج ی اًجبم آصهبیص هیذاًی ٍ اسائِ 7

8 

 اهتیبص  20تب   سغح ًَآٍسی فؼبلیت پژٍّطی تجشثی:

 اهتیبص  4تب   حل یک هسبلِ سایج 1سغح  

 اهتیبص  8تب   ثشسسی اًَاع ساُ حل ثشای حل یک هسبلِ 2سغح  

 اهتیبص  12تب   ٍیشایص یک ساُ حل هَجَد ثشای حل هسبلِ 3سغح  

 اهتیبص  16تب   ی جذیذ ثشای حل هسبلِایذُ / ایجبد یک ساُ حل 4سغح  

 اهتیبص  20تب   ی هسبلِاسبسی دس صهیٌِ تبثیشگزاسی 5سغح  

9 
سبل اثتذای استخذام( دس  20هسئَل هقبلِ، ػضَ ّیئت ػلوی جَاى ) یًَیسٌذُ

 ثبضذ.ی ٍصاست ػلَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی هیداًطگبّْب ٍ یب هَسسبت صیشهجوَػِ
 اهتیبص  +10تب  

 

 ی جبیضُثشًذُ 3ًِ بسبلی ی ػلوی،اسبسٌبهِ جبیضُ 3ی هبدُ 2ثٌذ بصات کست ضذُ تَسظ ضشکت کٌٌذگبى ٍ هغبثق ثب ثش هجٌبی اهتی

 ی اجشایی ٍ هتؼبقجب سئیس اًجوي هؼشفی خَاٌّذ ضذ.ػلوی تَسظ  ّیبت داٍسى تؼییي ٍ ثِ کویتِ
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ی علمی ي اوجمه ی جبیسٌمذیرٌ َیئتبصًرت مشترک تًسط  05/1401/ 00مبدٌ در تبریخ  3مشتمل بر  شیًٌ وبمٍایه 

ی علمی گیری در اجرای رقببت جبیسٌ آکًستیک ي ارتعبشبت ایران بٍ تصًیب رسیذ ي از ایه زمبن جُت بکبر علمی

ی اجرایی ایه جبیسٌ الزم االجرا خًاَذ بًد. َرگًوٍ تفسیر ي رفع ابُبم فقط از سًی دکتر حمیذ احمذیبن تًسط کمیتٍ

 سبل اجرا قببل ببزوگری خًاَذ بًد. 2از  بعذ شیًٌ وبمٍایه  ی آن مجبز خًاَذ بًد.مقبمبت تصًیب کىىذٌ


