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در بخش فيزيك دانشگاه شيراز برگزار شد. در اين  1393ماه آذر 13پنج شنبه همايش روز فيزيك 
هاي  شهر شيراز و شهرستانان از نواحي چهارگانه تهاي دوم و سوم دبيرس سال آموزان دانش ،همايش

انجمن با همكاري اين برنامه  .كردندخود شركت  كفسا، مرودشت و داراب به همراه دبيران فيزي
آشنايي بيشتر دانش آموزان با  از اجراي اين مراسم هدف .علمي دانشجويي بخش فيزيك برگزار شد

شناخت بيشتر جهان  هاي آزمايشگاهي و تجربي علم فيزيك و علم فيزيك، محيط دانشگاه، جنبه
  ستي بود.ه

اين مراسم آقاي دكتر هندي  در شد.برنامه با تالوت آياتي از قرآن مجيد و نواختن سرود ملي آغاز 
فروش به سخنراني در زمينه  آقاي دكتر پوست ،به معرفي بخش فيزيك پرداختند و پس از آن

واهران و برادران تقسيم سته خد 2آموزان به  دانش ،شناسي پرداختند. پس از مراسم افتتاحيه كيهان
اين رصدخانه شدند و برادران به  رصدخانه ابوريحان بيروني عازم ند. خواهران براي بازديد ازشد

ي از يها ها شامل آزمايش هاي آموزشي بخش فيزيك پرداختند. اين آزمايشگاه بازديد از آزمايشگاه
نماز آموزان براي  د بود. سپس دانش، اپتيك و فيزيك جدي3، پايه 2و پايه  1پايه  كفيزي آزمايشگاه

  .ازگشتندبه مسجد دانشگاه راهنمايي شدند و سپس براي صرف ناهار به بخش فيزيك ب
آموزان دختر به بازديد از  موزان پسر براي بازديد از رصدخانه عازم شده و دانشآ بعدازظهر دانش

 و آموزان برگزار شد ابقه علمي بين دانشمس 15:30ت ساع پرداختند.هاي بخش فيزيك  آزمايشگاه
 اردكاني در اين مراسم آقاي دكتر عباس قاسم پور شد.مراسم اختتاميه برگزار  17 تا 16:15ساعت 

رياست دانشكده و دركاران همايش ان و از دست گفتندهمايش به عنوان دبير همايش در مورد اين 
مسئول فروتن دكتر كار خانم رسقاي دكتر بردبار، آبخش فيزيك  ئيسآقاي دكتر مرادي و ر علوم

و دكتر شيخي رئيس دفتر هدايت استعداد درخشان دانشگاه و اساتيد بخش فيزيك  انجمن علمي،
جراي همايش كه براي ا و انجمن علمي بخش فيزيك جويان تحصيالت تكميليهمچنين دانش

اين مراسم آقاي دكتر غالمي به عنوان نماينده آموزش و  ادامه رد .كردندحضور داشتند تشكر 
كنندگان در همايش  ي و شركتئكميته اجراو از دانشگاه شيراز ، اعضاي  كردندسخنراني پرورش 

  شد. اهداان مسابقه علمي گبه برند . در پايان مراسم جوايزيكردندتشكر 
  

  دكتر عباس قاسم پور اردكاني
  دبير همايش روز فيزيك

و هيئت علمي بخش فيزيك 
 دانشگاه شيراز


