
 شاهرود دانشگاه در بار اولين براي فيزيك روز برگزاري

 ايران، فيزيك انجمن همكاري با فيزيك، روز مناسبت به جاريسال  ماه آذر13 پنجشنبه شاهرود، دانشگاه
 دبيرستان مقطع آموز دانش 320 از بيش ميزبان كشور، سراسر از ديگر دانشگاه 9 با همزمان بار اولين براي
 دكتر و شاهرود دانشگاه رئيس فاتح مهدي محمد دكتر حضور با بازديد اين. گرديد علم اين به مند عالقه

 دانشكده رييس مومني، مهدي دكتر. بود همراه دانشگاه الملل بين امور و عمومي روابط مدير نظري محسن
 از آشنايي: كرد نشان خاطر تكنولوژي و صنعت در فيزيك علم فراوان كاربردهاي به اشاره با دانشگاه، فيزيك

 ما علم اين متعدد هاي كاربرد و اهميت وجود با و باشد مي ها رشته ديگر براي اي پايه و الزمه فيزيك علم
 در فيزيك روز دوره اولين برگزاري از خرسندي ابراز ضمن وي .هستيم حركت حال در دانش مرزهاي در

 در كه كرد اميدواري اظهار و دانست شاهرود دانشگاه براي افتخاري را آن آميز موفقيت برپايي دانشگاه،
 دانش بيشتر آشنايي و ترغيب راستاي در فيزيك، روز برگزاري جهت مناسبتري امكانات و شرايط آينده

  .گردد فراهم مند عالقه آموزان

 جمله از) تحقيقاتي و آموزشي( آزمايشگاهي هاي محيط از بازديد ضمن روز اين در مند عالقه آموزان دانش
 ساعت ساخت كارگاه نانو، آزمايشگاه ،پالسما فيزيك آزمايشگاه مدرن، فيزيك آزمايشگاه اپتيك، آزمايشگاه

 در واقع سرا فيزيك در حضور با و پرداخته لكه هاي خورشيدي رصد به نيز دانشگاه محوطه در آفتابي،
 را مواردي از آزمايشهاي جذاب فيزيكي رشته، اين دانشجويان همراهي با شاهرود دانشگاه فيزيك دانشكده

 از تيز شي عبور ، غيرنيوتني سيال آزمايش: شامل گرفته انجام آزمايشات جمله از .دادند قرار آزمايش مورد
 هارمونيك، آونگ ها، رنگ تركيب جوشان، قرص و رنگ موج، فورس، ويلبر آونگ ، فركتالي ،آونگ بادكنك
  .گوسي تفنگ و مغناطيسي تاج زنش، نيوتن، گهواره

  همچنين اين برنامه توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمي واحد سمنان پوشش خبري داده شد.

 اين اساتيد علمي سخنراني با دانشگاه، يها شقايق تاالر در حضور با آموزان دانش بازديد اين اختتاميه در
 و آن كاربردهاي و فيزيك ماهيت جمله از مباحثي با تقصير بي دكتر و زاده هراتي دكتر جمله از رشته

 .شدند آشنا شناسي كيهان علم همچنين

 

 

 



  
  اعضاي انجمن علمي مشغول تدارك برنامه هاي روز فيزيك

 

  جلسه ي هماهنگي اعضاي برگزار كننده

 



 

 

 

 



 

 

 

 



  
  

 



  

  



  

 



  
  مراسم اختتاميه

 


