
  مقدمه
 نفر 80 حدود برنامه اين در. شد آذر ماه برگزار 13در دانشگاه صنعتي شريف در روز  1393برنامه روز فيزيك سال 

 8 ساعت مراسم. بودند كرده شركتآموزگارانشان  از تعدادي همراه به تهران مختلف هاي مدرسه آموزان دانش از
 به .شد انجام آموزان دانش پذيرش برنامه، ابتدايي ساعت يك در. رسيد پايان به  17:30 ساعت در و شد آغاز صبح
 ها،سرا فيزيك ي خالصه دانشگاه، نقشه ،A4  ورقه تعدادي خودكار، شامل(  پوشه يك آموزان دانش از يك هر

 با ليدر عنوان به فيزيك ي دانشجو يك انتها در. شد داده فيزيك روز مخصوص كارت و) ها گروه بندي زمان ي برنامه
  .شد همراه برنامه انتهاي تا گروه هر

  قه بود.مساب و فيلم پخش سرا، فيزيك ها، آزمايشگاه از بازديد شامل هاي مختلف برنامه بخش
 11 ،پذيرايي 11تا  10:40 ،سرا (بخش اول) ها و فيزيك آزمايشگاه 10:40تا  9بندي به اين صورت بود:  برنامه زمان

عالوه  پخش فيلم به 14:30تا  13:30 ،هار و نمازان 13:30تا  12:40 ،سرا (بخش دوم) ها و فيزيك آزمايشگاه 12:40تا 
مسابقه (بخش  17:30تا  16پذيرايي و  16تا  15:45 ،مسابقه (بخش اول) 15:45تا  14:30 ،كليپ معرفي انجمن

  .دوم)
  

  ها بازديد از آزمايشگاه
 آشنايي بخش، اين از هدف انجام گرفت. 12:40 تا 9سرا از ساعت  موازي با بخش فيزيك يها بازديد از آزمايشگاه

 كمك باها بود.  هاي انجام شده در آن يك و پژوهشفيز دانشكده تخصصي هاي آزمايشگاه از برخي با آموزان دانش
 در ها، آن به مربوط علمي دستاوردهاي آخرين و ها پژوهش روزترين به و ترين مهم درباره ،ها آزمايشگاه مسئولين

هاي فيزيك  مايشگاهآز دش بازديداز آنها كه  تخصصي هاي آزمايشگاه. دش ارائه توضيحاتي كنندگان شركت سطح
  بودند. ليزرو  هاي نانومتري ، اسپاترينگ، پوشش 3پزشكي، آكوستيك، بيوفيزيك، اپتيك ، آز جديد، آز 

  

ها فيلم مايع چرخان نشان داده شد و يك آزمايش موچك با اين وسيله نيز انجام  ابتدا به افراد پروژه فيزيك پزشكي:
 jacob'sهاي ولتاژ و  ه آن نشان داده شد. و بعد از آن دستگاهو آزمايش مربوط ب water bridge. سپس پروژه شد

ladder  انجام شد. آنبراي افراد توضيح داده شد و آزمايش  
  

هاي  تر شدن مفهوم آزمايش طرح آكوستيك: ابتدا مفهوم موج ايستاده به افراد توضيح داده شد سپس براي واضح
اتاق سكوت و اتاق زنده انجام گرفت و كاربرد و طرح معماري هر اتاق كالدني انجام شد. در ادامه بازديد از دو 

  براي افراد توضيح داده شد.
  

  اپتيك: بررسي آزمايش هاي پراش و آينه هاي فرنل و طرح تداخلي.
  

سه  ها منابع نور همدوس هستند. اساس كار ليزر بر پايه گسيل برانگيخته است. بسته به نوع ماده فعال بهليزر: ليزر
است. اين  nd.yagشوند. در اين آزمايشگاه با دو ليزر جامد آشنا شدند. ليزر اول  نوع جامد و مايع و گاز تقسيم مي

كند. دومي ليزر ورودي است كه خروجي پيوسته دارد و نور آن  ليزر پالسي است و در ناحيه مادون قرمز كار مي
  سبز است.

  

يد و از روي پراش آ ي الكترون ورودي بر روي بلور فرود مي باريكه آز جديد: بررسي آزمايش پراش الكترون.
  فهميم كه الكترون رفتار موجي هم دارد. حاصل مي

  



هاي كشش سطحي (آزمايش كف و صابون) و ايجاد موج ايستاده ( به كمك لوله ي رابن) و  : بررسي پديده3آز 
  ي زنش به كمك بلندگوي صوتي. پديده

  

 و خورشيدي سلول كاركرد نحوه و خورشيد از استحصال قابل انرژي ميزان مورد در هاي نانو متري: پوشش
 مانند آنها تحليل تجهيزات و مختلف هاي شيوه به نشاني اليه توسط خورشيدي سلول ساخت هاي روش همچنين

  .شد داده توضيح ولتاژ جريان نمودار رسم دستگاه و خورشيد ساز شبيه
  

 كليپ در. گذاشت مي نمايش به را نوري اندازي تله اساس اول كليپ نشان داده شد. يزيك: چند كليپ آموزشيبيو ف
 ذوب را پارافين محيط ليزر، توان افزايش با و افتد مي تله به پارافين محيط در نانومتري 200 ذره نانو يك دوم
كه توسط يك نانو ذره سوراخ و محتويات درون آن بيرون  دهد مي نشان را مخمر سلول يك سوم كليپ. كند مي

از گلبول قرمز توسط يك ذره ميكروني در كليپ چهارم به نمايش گذاشته  tetherشود. بيرون كشيدن  كشيده مي
  بين دو ذره ميكروني را در خود دارد. DNAاندازي اپتيكي  كليپ پنجم شواهدي از تله شود و نهايتاً مي
  

آموزان انجام شد كه ليست آنها به قرار زير  هايي براي دانش بخش مختلف آزمايش 3در اين قسمت در  :فيزيكسرا
  است:

  سازي پرتو كيهاني. آشكار1
  . مايع ويسكوز2
  . شمع در ميدان الكتريكي3
  . آب در كنار بادكنك باردار شده4
  . طرح تداخلي ليزر از بين كوليس5
ي چرخان و گرفتن  ي چرخان و باز و بسته كردن دست + ايستادن در صفحه در صفحهايستادن اي ( . تكانه زاويه6

  چرخ دوچرخه)
  زميني با چوب كبريت... . تعادل سيب7
  سان هاي نينيهنرباآ. حباب صابون در اشكال ساخته شده با 8
  . زنجير بلند9

  بگ و باال رفتن آن . آتش زدن تي10
  ي مسي . عبور آهنربا از لوله11
  انتقال آب از دستمال كاغذي به ليوان ديگر. 12
  . كشش سطحي با شير و جوهر13
  . شتاب دادن بادكنك هليم14
  

  به مدت يك ساعت پخش شد. "The universe. dark matter. Energy"در اين بخش فيلم  :فيلم
  

مرحله بود. مرحله اول بايد روشي ابداع شود كه بادكنك در مقابل شعله ديرتر بتركد. در 4: اين بخش شامل مسابقه
تر شود و هر بادكنكي كه سوزن بيشتري در آن برود و  مرحله دوم بايد راهي يافت كه بادكنك در مقابل سوزن مقاوم



شود كه از گاز مجهولي پر شده و بايد  بادكنك داده مي 4ها  گيرد. در مرحله سوم به گروه نتركد امتياز باالتري مي
ي كه كي آخر نيز به اين صورت است كه بادكن كردند كه چگالي گاز داخل آن را بيابند. مرحله آزمايشي طراحي مي

گيرد. وسايلي كه  تر از ارتفاع دو متري زمين به زمين برسد امتياز باالتري مي بدون تركيدن و بدون كمك دست سريع
) است.  تايشان از قبل با گاز خاصي پر شده 4بادكنك ( كه  20ها قرار گرفت يك متر، يك كرنومتر و  ر ابتداي آزمايش در اختيار گروهد

وسايلي چون سوزن،  »فيزو بادكنك«توانستند از فروشگاه  ها قرار گرفت كه مي در اختيار گروه» فيزون«اي  همچنين مقداري پول مسابقه
  ، واشر، وازلين و ... خريداري كنند.ليوان، نخ


