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و از استعدادهاي رصتي بوده باشد براي شناخت خود و هويت خود. با شناخت از خود فانشاهللا اين همايش   .1

زه محکم تر و با انگي مي توان ،مانام زندگي کرد و براي رسيدن به اهدافاست که مي توان شاد و آرخود 

 بيشتري به سمت جلو قدم برداشت.

شناسايي موانع پيشرفت خود در راه علم بپردازيم و در راه چگونگي برخورد و رويارويي و دنبال بايد خود به  .2

. اگر واقعا مي تواند متفاوت باشد ، که اين موانع و چگونگي حل آنها براي هر شخصحل آنها تالش کنيم

 بخواهيم به موفقيتي دست بيابيم مي توانيم اما بايد بخواهيم.

خواسته خود را منطقي و از طريق روش صحيح نخواهيم و به دنبالش نرويم، خواسته ما را به ما  ،تا خود  .3

رت هاي زندگي خود را باال برده و ما انجام دهند، بايد مها يد منتظر شد تا ديگران کاري براينبا نخواهند داد.

 اي موفقيت علمي و شادکامي قدم برداريم.رخود ب

  از قبل را براي آينده ي خود رقم بزنيم.تر  و روشن با اين ديدگاه مي توان روزهايي متفاوت

  

  دومين همايش بانوان در فيزيك ايران :همايش عنوان

  28/2/1396:برگزاري تاريخ

  اصفهان :ي برگزار محل استان

  دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اصفهان :برگزاري مكان

  دانشكده فيزيك، دانشگاه صنعتي اصفهانآدرس دبيرخانه: 

  ارائه مقاالت شركت كنندگان در قالب نمايشگاه پوستر: نمايشگاه برگزاري
  

  نوآوري هاي اين دوره همايش: 

  . برگزاري كارگاه آموزشي1

  "آلبوم علمي برخي از بانوان فيزيك پيشه موفق و كارآفرين ايران"نام. چاپ يك بولتن علمي به 2

  . تهيه و ثبت اطالعات جامع بانوان فيزيك كارآفرين و موفق (شاغل به غير از دبير) در سطح ايران3

  . تبليغات وسيع همايش در سطح كشور به هدف جذب كليه استعدادهاي نهفته4

  لب نمايشگاه پوستر. ارائه مقاالت شركت كنندگان در قا5

  

دکتر اعظم ايرجي زاد(استاد دانشگاه صنعتي شريف)، دکتر ايرج کاظمي نژاد (استاد  : راهبري كميته اعضاي اسامي

دانشگاه چمران اهواز)، دکتر حميدرضا مشفق (استاد دانشگاه تهران)، دکتر پرويز کاملي (استاد دانشگاه صنعتي 



و ، فر(دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان)، دکتر صديقه دادرس(دانشيار دانشگاه الزهرا)اصفهان)، دکتر سيدجواد هاشمي 

.........  

دکتر اعظم ايرجي زاد(استاد دانشگاه صنعتي شريف)، دکتر اعظم پورقاضي (استاد بازنشسته  سخنرانان كليدي و مدعو:

 استاندارد خدمات و معيارهاي مصرف انرژي مدير کل دفتر نظارت برچهر قزلباش ( دانشگاه اصفهان)، مهندس پري

سازمان ملي مهندس مريم سلطان نيري (رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد،  )، کرج -ايران سازمان ملي استاندارد

  .)) و دکتر محمد ستوده نيا (عضو هيات علمي دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهانکرج -ايران استاندارد

)، دکتر نسرين (مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري اصفهانعشران دکتر سهيال اثني :كليدي نمهمانا

اعتصامي(دانشيار دانشکده مهندسي شيمي و مشاور رياست دانشگاه صنعتي اصفهان در امور بانوان)، دکتر مريم 

، دکتر مهدوي (استاد دانشگاه در دانشگاه صنعتي اصفهان) IEEEذکري(دانشيار دانشکده برق، نماينده بانوان شاخه 

  صنعتي شريف)

  

  


