
  بسمه تعالي

  13/9/1393دانشگاه اروميه  گزارش برگزاري روز فيزيك
به  همايشيك ايران مبني بر برگزاري وانجمن فيز اروميهپس از امضاي توافق نامه بين دانشگاه        

با مشاركت صميمي شامل اساتيد گروه فيزيك، مناسبت روز فيزيك، كارگروه برگزاري اين برنامه 
هاي فيزيك، دانشجويان تحصيالت تكميلي مرتبط و همچنين دانشجويان عضو انجمن هكارشناسان آزمايشگا

  ه بهتر برگزاري آن بحث و تصميم گيري و تقسيم كارشد.چدر خصوص هر علمي فيزيك دانشگاه تشكيل و

توانمندي هاي گروه معرفي فيزيك و جاذبه هاي آن و ، در اين روزمحوريت اين همايش مقرر شد        
  حضور دانشجويان و دانش آموزان اجرا شود.  ك دانشگاه اروميه بافيزي

توسط مسئولين اجرايي به صورت زير  13/9/93روز پنج شنبه مورخه اجرا در براي در نهايت برنامه ي 
  تنظيم و تصويب شد.

 "روز فيزيك" مصوب ليست برنامه هاي

 زمان عنوان برنامهرديف

 8:15الي  7:45 و پذيرايي مختصر اوليه پذيرش 1

 8:30الي  8:15 افتتاحيه 2

 9الي   8:30 توام با پخش فيلم"آشوب -فيزيك"سخنراني با موضوع  3

 9:30الي  9 توام با پخش فيلم "نانوفيزيك "سخنراني با موضوع  4

 10الي  9:30 توام با پخش فيلم "ابرسانايي"سخنراني با موضوع  5

 10:20الي  10 بازديد يرايي و تقسيم بندي گروه هايذپ 6

 12:40الي  10:20 )هاي هفت گانه بازديد از آزمايشگاه هاي تحقيقاتي (گروه 7

 13الي  12:40 اقامه نماز 8

 14الي  13 صرف نهار 9

 15:30الي  14 نظر خواهي ، اجراي مسابقه و اهداي جوايز و پاسخ به سواالت 10

  

و دانشجوياني كه از قبل ثبت نام كرده بودند ، دبيران آموزان با پذيرش دانش  همايش طبق برنامهاين     
گروه  7در  قالب جدول  به شرح توسط مسئولين اجرايي آغاز گرديد. پس از پذيرش، شركت كنندگان



سپس در  معرفي شدند.كه قبال انتخاب و توجيه شده بودند، تقسيم بندي شده و به راهنماهاي گروه ها 
  ا شركت نمودند.جلسات مشترك سخنراني ه

  : آمار شركت كنندگان در همايش روز فيزيك 1جدول 

  جمع  دانشجوي ديگر دانشگاهها دبيران فيزيك دانش آموز  رديف

  74  8 11 55  تعداد شركت كنندگان

گروه هاي هفت گانه بطور گردشي از آزمايشگاه ها و دستگاه هاي مورد نظر مطابق جدول زير بازديد      
ضيحات كارشناسان توام با انجام آزمايش و مشاهده نتايج و پرسش و پاسخ با نقاط جالب نموده  و با تو

فيزيكي آشنا مي شدند. گروه هاي هفت گانه در نظر گرفته طبق جدول زير در هركدام يكي از دانشجويان 
ه تحصيالت تكميلي و يا كارشناس آزمايشگاه مسئول انجام آن انتخاب شده بود و همچنين در هرگرو

. اساتيد گروه بازديد كننده يكي از دانشجويان انجمن علمي فيزيك به عنوان راهنما مشخص شده بود 
فيزيك نيز عالوه بر سخنراني هاي انجام شده به سواالت مطرح شده توسط شركت كنندگان جواب مي 

  دادند.

  : گروه هاي آزمايشگاهي هفت گانه2جدول 

  شرح آزمايش  رديف

 اسكن) - zدستگاه  –آزمايشگاه تحقيقاتي ليزر( اپتيك غير خطي  1گروه

  گاه نانوفيزيك(پروسه ساخت نانو تيوب)آزمايش 2گروه

 آزمايشگاه فيزيك هسته اي (پراكندگي رادرفورد) 3گروه

  تداخل) جذابآزمايشگاه اپتيك( پديده هاي 4گروه

  كتريسيته)آزمايشگاه الكتريسيته(آزمايش هاي جالب در ال 5گروه

  صندلي ماكسول و.....) - آزمايشگاه مكانيك (تكانه زاويه اي 6گروه 

  تلسكوپ و مشاهده لكه هاي خورشيدي 7گروه

  

  آمده كه جا دارد از همه به نحو مقتضي قدرداني شود. 3اسامي همكاران در اجراي اين همايش در جدول 

  



  : اسامي همكاران اجرائي اين همايش3جدول 

  ي همكاران اجرائياسام  رديف

  دكتر رحيم نادرعلي  -دكتر مهدي امنيت طلب  دبيران اجرائي

  دكتر اصغر اسمعيلي - دكتر محمد تقي احمدي-دكتر مهدي امنيت طلب  سخنرانان علمي

  دكتر كوروش آقايار -دكتر اكبر جعفري -دكتر آرش ثباتيان  اساتيد راهنما 

  ) ايوب طهماسبي4) رضا وحيدي اصل   3) علي عبدي 2  ) تقي استان1آقايان  كارشناسان آزمايشگاه

  آقاي حسن جباري كارشناس سمعي بصري

   حسين رنگاني جهرمي ،سيامك ميرزازاده انآقاي-وسولماز محمد پورحميده مطيعيهاخانم دانشجويان تحصيالت تكميلي

   از نايبيفرنو خانم ها سميرا رشيدي و  ، سينا رسد، عرفان پاشاييشاهين حسنيآقايان دانشجويان انجمن فيزيك

     

ميليون ريال( شامل پذيرايي دو وعده، نهار با كيفيت باال و اعطاء  15هزينه هاي اجرايي همايش بالغ بر 
هزار تومان) كمك رياست دانشكده علوم و  12جوايز و ...) كه از محل حق ثبت نام( هر شركت كننده 

  رداخت شده است.پحوزه پژوهشي دانشگاه اروميه 

شركت كنندگان، خود اظهاري ود همكاران و در كل با توجه به نظر خواهي انجام يافته و مشاهدات خ   
فقط موضوعي كه عوامل ر اجراي برنامه ها موفق بوده است. عليرغم فرصت اندكي كه داشتيم همايش د

  مك پروردگار مشكلي پيش نيامد.اجرائي را نگران كرده فرصت اندك از ثبت نام تا زمان اجرا كه با ك

در پايان از همه عزيزاني كه در اجراي اين همايش ما را  راهنمايي، كمك و همكاري كردند، بخصوص   
از انجمن فيزيك، معاونت محترم پژوهشي دانشگاه و رياست محترم دانشكده علوم و....  سمانه كياييخانم 

  صميمانه تشكر مي كنيم.

  دكتر رحيم نادرعلي   و دكتر مهدي امنيت طلب    : دبيران اجرايي همايش 

   


