
 در دانشكده علوم پايه دانشگاه گيالن برگزار شد.كشور برتر   چند دانشگاهروز جهاني فيزيك همزمان با  همايش

دانشكده علوم پايـه و   ياست محترمبه مناسبت روز فيزيك، به همت گروه فيزيك دانشكده علوم پايه دانشگاه گيالن با حضور ر
 .شددر دانشكده علوم پايه برگزار  1393آذر  13در تاريخ همايش روز فيزيك  ،اساتيد گروه فيزيكجمع كثيري از 

 7آموزان برگزيـده   ، از دانشبرگزار شدگروه فيزيك دانشكده علوم پايه  با حمايتفيزيك و در اين همايش كه با ابتكار انجمن  
و تماشـاي   بازديـد از تجهيـزات آزمايشـگاهي    دبيرستان برتر شهر رشت دعوت به عمل آمد تا عالوه بـر شـركت در همـايش و   

يان ذكـر اسـت برخـي مـديران مـدارس،      شا مرغ نيز شركت نمايند. مستند درباره علم فيزيك، در مسابقه نجات تخم يها فيلم
  را در اين همايش همراهي كردند. آموزان تعداد زيادي از اوليا، دانشاساتيد گروه فيزيك دانشگاه هاي آزاد و 

حسن با سخنراني دكتر  شد، آموختگان كارشناسي ارشد دانشگاه گيالن اجرا مي كه توسط خانم نيكراه از دانش احيهمراسم افتت
دربـاره اهـداف    از اعضاي هيأت علمي گـروه فيزيـك   فر مهدويسعيد روحي رياست دانشكده علوم پايه دانشگاه گيالن و دكتر 

فري از ديگر اعضاي هيأت علمي گروه و همچنين دبير همـايش از رونـد   همراه بود و در ادامه دكتر ساعد جعبرگزاري همايش 
  هاي اوليه سخن راندند. آل گيري همايش و مشكالت موجود در راه تحقق ايده شكل

نكته حايز اهميت، پوشش خبري اين همايش توسط صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران واحـد گـيالن بـود كـه بـا حضـور       
  د.شدر محل همايش ميسر  ناو تصويربردار انخبرنگار

هاي مختلف از  جا آزمايش ها هدايت شدند و در آن پس از مراسم افتتاحيه حاضرين توسط كادر اجرايي به محل برپايي آزمايش
انجـام و توضـيح داده   ي چهارم ساختمان علوم پايه دانشگاه گيالن  در طبقهگرايشهاي گوناگون علم فيزيك توسط كارشناسان 

همزمان با اين برنامه در طبقات سوم و دوم ساختمان نيز به ترتيب نمايشگاه پوسـترهاي كاربردهـا و گرايشـهاي مختلـف      شد.
پس از اين بخـش و صـرف ناهـار، مسـابقه نجـات      فيزيك و پخش مستندهاي جذاب فيزيكي، به صورت موازي انجام پذيرفت. 

  مرغ برگزار و برندگان اين بخش مشخص شدند. تخم

پخش تصاويري از مسابقه راكت آبـي بـود كـه سـال گذشـته توسـط انجمـن علمـي فيزيـك برگـزار           مراسم اختتاميه  ر آغازگ
آموختگان گروه  همراه بود كه توسط جمعي از دانشجويان و دانش» درماني فيزيك«كم نظير گرديد.ادامه مراسم با پخش كليپ 

مراسم اهداي جوايز افراد برگزيده همـايش توسـط دكتـر حسـين      و سرانجام حسن ختام فيزيك تهيه و تدارك ديده شده بود.
در پايان از اساتيد نامبرده بـراي   فر و دكتر ساعد جعفري بود. پناهي مدير گروه فيزيك دانشكده علوم پايه، دكتر سعيد مهدوي

شركت كننده در همايش،  آموزان همچنين به تمامي دانش پشتيباني از برگزاري جشن، توسط كادر اجرايي تقدير به عمل آمد.
  گواهينامه حضور اعطا شد.



  

  

  



  


