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 ایرانصوتیّات  مهندسی پنجمین کنگرۀ انجمن هبیانیّ

ایران برگزار  صوتیّاتبا حضور خبرگان و فعاالن  7931ایران در پانزدهم اسفندماه صوتیّات پنجمین کنگرۀ انجمن مهندسی به لطف خداوند متعال 

های صنایع صوتی ها و فرصتپژوهشی، با برگزاری میزگرد بررسی چالشهای علمی و گردیده و ضمن تبادالت علمی حاصل از ارائۀ مقاالت و کارگاه

ن، ایران از سوی جامعۀ متخصصیصوتیّات این کنگره، انجمن مهندسی  کار خود پایان داد. پس از تجمیع نظرات و مطالب مطرح شده دربه در کشور 

 :داردفعاالن و خبرگان صوتی کشور موارد ذیل را اشعار می

جهان امروز، توجّه به جایگاه  راهبردیجوامع، صنایع و ساختارهای های صوتی در سطوح مختلف فنّاوری کارگیریبهافزون با گسترش روز -7

و مقابله با تهدیدات قابل صوتیّات  شماربی هایالزمۀ استفادۀ بهینه از قابلیت ،کشورو حاکمیتی صنعتی  ،های مختلف علمیدر حوزهصوتیّات 

 نهادهای حاکمیتی مورد تأکید است. در این راستا نقش ؛آن در مقطع کنونی است توجّه

، صوتیّات، زمینصوتیّاتآو، صوتیّات، زیستصوتیّات جوّ)صوتیّات مختلف  هایدر سطوح مختلف جامعه در حوزهصوتیّات ترویج و اشاعۀ  -2

 های بینوزهو دیگر ح پردازش گفتار، صوتیّاتروان ، جذب صوتی، صوتیّاتسازه ، هاموج دیس، محاسباتیصوتیّات ، آواشیمی، آوافیزیک

ایران صوتیّات و مقابله با تهدیدات آن است. در این راستا، انجمن مهندسی صوتیّات های فرصت کارگیریبهای مرتبط( اوّلین گام در جهت رشته

 نسبت به ترویج هرچه بیشتر این مهم اقدام نماید. کشور،صوتیّات  عضای خود و خبرگان و فعاالنوظیفه خواهد داشت با همکاری ا

مقرر گردید انجمن مهندسی صوتیّات ها در جهت افزایش اثربخشی فعالیتهای صنایع صوتی کشور، بات میزگرد بررسی چالشنظر به مصوّ -9

اقدام نموده و نسبت به انعکاس موارد و پیگیری  ایرانصوتیّات ها در شناسایی اولویتنسبت به صوتیّات آفرینان با همکاری نقش ایران صوتیّات

 آنها در نهادهای مرتبط اقدام نماید.

و  شناسایی، مقرر است صوتیّاتهای کشور در بهینۀ توانمندی کارگیریبهبرای های صنایع صوتی کشور، بات میزگرد بررسی چالشنظر به مصوّ -4

وتیّات صعنوان اولویت مستدام انجمن هب صوتی در مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور هایو توانمندی های فعالیتعرصه صنایع،گستره  معرّفی

 های این انجمن در نظر گرفته شود.در فعالیت

های صوتی در کشور، مقرر گردید انجمن اوریجهت اطمینان از استمرار رشد فنّهای صنایع صوتی کشور، بات میزگرد بررسی چالشنظر به مصوّ -5

های خود ر کمیتهد پیگیری تدوین سند توسعۀ صنایع صوتی کشورایران، نسبت به صوتیّات یاری خبرگان و فعاالن ان با همایرصوتیّات مهندسی 

 ها در صنایع صوتی کشور میسر گردد.فعالیتپیگیری نیازها و اقدام نموده و از این طریق 

ن ایران با همکاری متخصصیصوتیّات کشور، مقرر گردید انجمن مهندسی صوتیّات ها در بخش آموزش و تأمین نیروی انسانی با توجّه به کاستی -6

اقدام نموده و این مهم صوتیّات های آموزشی آغاز تدوین دورهایران و مراکز آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به صوتیّات 

 صورت مستمر پیگیری نماید.هرا ب

و عدم وجود یکپارچگی و جامعیت در استانداردهای صوتی کشور، صوتیّات صوص خبههای مختلف صنعتی، حوزهنظر به نقش استانداردها در  -1

 گردد.پیشنهاد می تدوین استانداردهای جامع و یکپارچۀ صوتی کشور

د قرار ایران است که در این کنگره مورد تأکیصوتیّات از جمله وظائف انجمن مهندسی  کشورصوتیّات پیگیری مطالبات جامعۀ علمی و صنعتی  -8

 نسبت به پیگیری این مطالبات اقدام نماید.صوتیّات انجمن با ایجاد ارتباط مستمر با فعاالن گرفت و مقرر گردید 

ستای ایجاد واژگان راهای خود اقدام نموده و همچنین در در سال آتی نسبت به استانداردسازی فعالیتصوتیّات ایران مقرر گردید انجمن مهندسی  -3

 تالش نماید. صوتی مشترک در علوم

در سطح کشور با توجّه به نیازها و صوتیّات های آموزشی ها و دورهنسبت به برگزاری مستمر کارگاهصوتیّات ایران مقرر گردید انجمن مهندسی   -71

 الزامات روز کشور اقدام نماید.


