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ضمن فتحي بري اصدكتر آغاز شد. سپس ايران و پخش سرود جمهوري اسالمي قرآن كريم  ي ازصبح با تالوت آيات 30/8مراسم راس ساعت 

هاي روز فيزيك برنامه وه فيزيك دانشگاه فردوسي پرداخت.گرو هم چنين معرفي هاي اين روز به تشريح برنامه ،عرض خيرمقدم به مهمانان
ها تدوين گرديده هاي علم فيزيك در زندگي امروزي آنآموزان با تأثيرات پيشرفتدر دانشگاه فردوسي مشهد به جهت آشنايي دانش 93سال 

زندگي امروزي بشر حاصل شده است  در هايي كهفتبه بررسي تأثيرات نظرية كوانتمي در پيشر (دكتر صابري فتحي) بود. لذا اولين سخنران
(كامپيوترهاي رقم خواهد زد براي بشر در آينده  هاپيشرفتاين چه كه آنبه ترسيم با نمايش فيلم كوتاهي . او در پايان اين سخنراني، پرداخت

و با قطعات  كردمعرفي را دكتر عربي ابررسانايي  نامهة بردر ادام، پس از استراحت و پذيرايي از مدعوين پرداخت.) را دوركوانتمي و انتقال از 
در قل و نحمل به نمايش وضعيت آيندة كوتاه  يبا فيلم داد. همچنين ايشانانجام ابررساناي ساخته شده در دانشگاه فردوسي چند آزمايش 

آزمايش هاي جذاب شاهد هاي گروه فيزيك در يكي از آزمايشگاهشركت كننده موزان آ دانش سپسپرداخت.  يابررسانااستفاده از شهرها با 
اي، تركيدن پرتقال با استفاده از نيروي گريز فيزيكي مانند استوانه جادويي، تغيير سرعت زاويه اي با استفاده از اصل بقاي اندازه حركت زاويه

اي جدانشدني با استفاده از نيروي اصطكاك بين از مركز، مايع غيرنيوتوني، تشكيل موج ايستاده دو بعدي با استفاده از آب و دياپازون، كتابه
ناهار در آزمايشگاه فيزيك  13. در ساعت پذيرفتتوسط دانشجويان فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد انجام بودند كه مولكولي سطحي، و غيره 

  با ياد فيزيكدانان بزرگي چون ماري كوري سرو شد.
  

با توضيحي مختصر در مورد ذرات بنيادي و نمايش فيلمي از مركز اروپايي  14نماز در ساعت اقامة هاي بعدازظهر پس از صرف ناهار و برنامه
ها (سرن) توسط دكتر تقوي شروع شد. پس از آن سخنراني دكتر عباسي در مورد چگونگي به وجود آمدن جهان و ساختار دهندهشتاب

و سپس توضيحاتي ارائه دادند دكتر رستگار در مورد نور و ليزر  16:30تا  16كنندگان در ساعت از پذيرايي از شركت بعد. ايراد شدستارگان 
آزمايشگاه اپتيك آزمايش هاي دو شكاف يانگ، حلقه هاي نيوتن، دو منشور فرنل، تداخل سنج مايكلسون و در كنندگان شركتبه همراه 

خاطرنشان مي پايان پذيرفت.   18لغو شد و مراسم در ساعت رگان ستا. به علت نامساعد بودن هوا برنامه رصد ندانجام داد و ... را فابري پرو 
انجمن . در پايان جا دارد از بودندآمده  بجنوردكه تعدادي از آنان از شهرستان دختر ثبت نام كرده بودند آموز دانش 25شود در اين برنامه 

 و تشكر برگزاري هرچه بهتر اين برنامه ياري رساندند، كليه عوامل و كادر دانشكده علوم دانشگاه فردوسي كه در فيزيك وگروه  علمي
  يم.ي كنارذسپاسگ

  هاجدول برنامه
 پذيرش 8:30- 8 - 

 )و انجمن علمي گروه فيزيك ،افتتاحيه (معرفي انجمن فيزيك 9 – 8:30 - 

 سخنراني: دكتر سيد مجيد صابري فتحي، آيا نظرية كوانتمي جهان ما را متأثر ساخته است؟  10 - 9 - 

 پذيرايي  10:30 - 10 - 

 سخنراني به همراه آزمايش : دكتر هادي عربي، ابررسانايي و كاربرد آن 11:30 – 10:30 - 

 با نظارت دانشجويان انجمن علمي نكنندگاانجام چند آزمايش توسط شركت 13 – 11:30 - 

 ناهار نماز و 14- 13 - 

 هادي و شتاب دهندهذرات بنيادر زمينة تقوي، فاطمه نمايش فيلم: دكتر سخنراني به همراه  15- 14 - 

 سخنراني: دكتر شهرام عباسي، نجوم  16- 15 - 

 پذيرايي 16:30- 16 - 

 ، در زمينة اپتيك و ليزرآزمايش: دكتر هادي رستگار مقدمسخنراني و  17:30- 16:30 - 

  رصد در صورت مساعد بودن هوا 18- 17:30 - 


