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 فیزیک روز دو نوع اشتراک الکترونیک و چاپی 
دارد. شرایط اشتراک ها در وبگاه مجله آمده است.
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چهار باریکه با قطبیدگی های عمود برهم تجزیه می شود و 
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  پـژوهـش های جـهانی و 
ــژوهـش های محــلی پ

 
 آمــوزش همــراه با 
بــــازی و تـفـــریح

 پــروژه هـای مـلی

● سرآغاز
● تداوم این راه؟ 

● راه اندازی گروه مهندسی انرژی های تجدید پذیر    ● اخبار شاخه ی فیزیِک فرهنگستان علوم
● طرح چشمه ی نور ایران     ● جایزه ی علمِی ارنستو ایلی-تری یسته

● انجمن ترویج علم ایران      ● اتحادیه ی انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران
 ● دیوید هالیدی                    ● پژوهشگران قصد دارند روندهای فکری در arXiv را دنبال کنند    

● رده ی جدید سیارات          ● میکروکاواک های تار اپتیکی به دقت آنگستروم می رسند
● تازه ترین اخبار درباره ی هیگز

● نقص های سیلیسیوم کربید و نوید کیوبیت های مناسب برای ساخت ابزار
● نانوروبات از جنس دی ان اِ برای دارورسانی

● گزارش از گروه پژوهشی استاد محمد تقی توسلی  21
● سؤالی در ترمودینامیک  24

● نارسایی های آموزش فیزیک ماده ی چگال در ایران ۳1
● همگانی کردن ِعلوم - چرایی و چگونگی  ۳5

● آموزش همراه با بازی و تفریح مصاحبه با آقای حازم فریپور

J۰84۰+۳6۳۳گزارش تغییر خط جذبی در اختروش خط جذب پهن ●
● وابستگی دمایِی نوررخشانِی پیوسته و وابسته به زمان در نانوساختارهای ژرمانیوم

● شبیه  سازیِی ذره  اِی ناپایداری رامان پیش  رونده در پالسمای کم چگال

● نقد کتاب: نسبیت خاص
● معرفی و مرور کتاب آشنایی با فیزیک گرما

● معرفی کتاب: اخترفیزیک ● معرفی کتاب: فلسفه ی علم

● خاصیت خودتمیزکنندگی ِ برگ نیلوفر آبی 
● بهینه سازی  در طبیعت اطراف ما 

● فعالیت های انجمن فیزیک ایران در پاییز و زمستان 1۳۹۰
● معرفی شاخه های تخصصی انجمن فیزیک ایران

● فعالیت های انجمن فیزیک ایران در بهار و تابستان 1۳۹1
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