
اولین س��ؤالی که بعد از ش��نیدن پیش��نهاد انجمن فیزی��ک ایران برای 
س��ردبیری  فیزیک روز به ذهنم رس��ید این بود که چرا مجله ئی دیگر؟ مگر 
مجله ی فیزیک و مجله ی گاما را نداش��ته ایم. مرکز نشر دانشگاهی نزدیک به 
سی سال است که مجله ی فیزیک را منتشر کرده است و گاما هم هشت سال 
منتشر شده است. این دو مجله در فارسی نویسی، روان نویسی و ساده نویسِی 
فیزیک در قالب مجله، تا به امروز  بضاعت ما بوده اند. بدیهی ست که هر شروع 

دیگری باید با استفاده از تجربه های آنان باشد.
چند س��ال همکاری با هیئت ویراس��تاران مجله ی فیزیک در مرکز نش��ر 
دانش��گاهی، بعضی مشکالت بر سر راه انتشار مجله ی علمی-ترویجی در ایران 
را به من نشان داده بود. مهمترین شان از نظر من یکی این بود که از جامعه ی 
فیزیک ایران با بیش از هزار فیزیک پیشه، حتی برای چهار شماره در سال هم 
مطلب خواندنی به دست هیئت ویراس��تاران نمی رسد، دیگر این که سر موقع 
درآوردِن مجله کاری بسیار مشکل است، آن هم در حالی که تقریباً هیچ کس 

به صورت تمام وقت درگیر کار مجله نیست.
حال که انجمن فیزیک ایران می خواهد چنین مجله ئی داشته باشد، باید 
فکری برای کم کردن این مش��کالت در مجله ی جدید کرد. به نظر می رس��د 
بای��د کاری کرد تا مطالب مجله تنها مقاالت علمی نباش��ند، یعنی باید تنوع 
بیش��تری به محت��وا داد. برای تهیه طرح محتوای چنی��ن مجله ئی با تعدادی 
از فیزیک پیش��گان کش��ور که بعضی از آنها در س��ال های گذشته درگیر نشر 
در فیزیک بوده اند مش��ورت های مفصل شد. به نظر می رسد هرچه مشاوران ما 
بیش��تر درگیر نشر بوده اند از ش��روع کاری جدید بیشتر ناامید هستند. در هر 
صورت، براس��اس نظرهای مش��اوران و نیازهائی که در جامعه ی فیزیک ایران 
وجود دارد، طرحی تهیه ش��د. این طرح که با تغییراتی در ابتدای پاییز 1۳۹۰ 
به تصویب هیئت مدیره ی انجمن فیزیک ایران رسید، شامل بخش های متفاوت 
و متنوعی در مجله می ش��د. طبق طرح اولیه، فیزیک روز باید شش دبیر برای 

هر بخش داشته باشد که به همراه سردبیر، هیئت دبیران مجله را می سازند. 
به دلیل مش��کالت مالِی انجمن فیزیک ایران و این که این طرح در آغاز 
کار اس��ت و ابتدا باید مش��کالت بر سر راه آن را پیدا کرد، به پیشنهاد هیئت 
مدیره برای دو س��ال با طرحی حداقلی ش��روع کردی��م. در این طرح ضمن 
حفظ س��اختار کلی و تن��وع محتوا، تعداد دبیران و حج��م محتوای مجله را 

تـداوم 
ایــــن 

راه؟

کاه��ش دادیم. هیئت دبیران مجله و اعضای هیئت مدیره ی انجمن این نگاه 
را دارند که بعد از دو س��ال انتش��ار )هشت شماره(، با توجه به بازخوردی که 

از خوانندگان گرفته می شود طرح مجله را اصالح کنند.
ام��ا نکته ی مهم دیگر در تهیه ی طرح این ب��ود که مخاطب مجله را چه 
کس��انی تش��کیل می دهند؟ بعد از انتش��ار، مجله را مخاطبان��ش می خوانند 
و می خرند و برایش مطلب می نویس��ند. به نوعی چ��رخ مجله با خوانندگانش 
می گردد. پس اولین قدم برای نوش��تن طرح مجله شناختن مخاطبانش است. 
 نظر انجم��ن فیزیک ایران این بود که مجله طوری باش��د که خوانندگاِن آن، 
طیفی گس��ترده از فیزیک خوانده ها را ش��امل شود. این گستردگی، همان طور 
که اش��اره شد نیاز به این دارد که محتوای مجله متنوع باشد و هر خواننده ئی 
از هر جای این طیف که باشد، مطلب موردعالقه ی خود را در آن بیابد. ایجاد 
تنوع بدون داشتن تنوع در عالیق و تخصص های هیئت دبیران مجله، در عمل 
کاری ناممکن اس��ت. حتی این تن��وع باید فراتر از دبیران مجل��ه برود و باید 
مشاورانی )با سالیق مختلف( از گروه های مختلف با مجله همکاری کنند. برای 
این مورد آخر انجمن فیزیک ایران به عنوان نهادی علمی می تواند بزرگ ترین 
کمک باش��د. انجمن حلقه ی ارتباطی فیزیک پیشگان کشور با یک دیگر است. 
ش��اخه های تخصصی ِ انجمن در صورت فعال شدن پتانسیل خوبی برای دادن 
مش��اوره به مجله در زمینه های مختلف فیزیک را دارند. ش��اخه ی دانشجویی 
انجمن در صورت راه افتادن و فعال شدن، شبکه ی ارتباطی دانشجویان فیزیک 
کشور است. حتی انجمن اعضایی از بین فیزیک خوانده هائی دارد که به کارهای 
دیگری در جامعه مشغولند. همه ی اینها )به عنوان مخاطب( اگر در طرح کلی 
برای محتوای مجله هم در نظر گرفته ش��ود ش��اید کمکی باش��د برای تولید 
محتوای مناس��ب برای مجله. در این صورت فیزیک پیشگان دانشگاهی کشور، 
دانشجویان فیزیک، معلمان فیزیک و هم چنین دیگر فیزیک خوانده هائی که به 
صنع��ت رفته اند یا در جای دیگری از جامع��ه کار آفریده اند، همگی مخاطبان 
بالق��وه ی آن خواهن��د بود. با دانس��تن طرح کلی محتوای مجله و آش��نایی با 
خوانندگان آن،  از س��ه نفر به عنوان دبیر برای همکاری دعوت ش��د. دو نفر از 
همکاران هیئت علمی در دانش��گاه های کشور و یک نفر از فیزیک خوانده هائی 
که در جامعه مش��غول کارند. البته چون هم چنان همه ی هشت بخشی را که 
در طرح مجله داشتیم حفظ کرده ایم بعضی از دبیران، دبیری دو یا چند بخش 
مجله را پذیرفتند. به این ترتیب در  آذرماه 1۳۹۰ کار را شروع کردیم. بعد از 
گفت وگوهای فراوان با دبیر مقاالت  این سیاست کلی را هم انتخاب کردیم که  
همه ی مطالب دریافتی برای انتش��ار در مجله داوری ش��وند و  داورها عالوه بر 
داوری، به دبیران مجله برای تناس��ب مقاله با سطح مجله و خوانا و روان بودن  
هم مشاوره بدهند.   برای حفظ یک دستی زبان مجله  از یکی از ویراستارهای 
حرفه ای و با س��ابقه ی متون علمی در کش��ور دعوت به هم��کاری کردیم که 

مسئولیت ویرایش تمام مطالب مجله را بپذیرد. 
اما نام مجله، هیئت مدیره ی انجمن فیزیک ایران در تابس��تان گذش��ته 
ن��ام »فیزیک روز«  را برای این فصل نامه انتخاب کرد. این فصل نامه به مدیر 
مس��ئولی رئیس انجمن فیزیک ایران و صاحب امتیازی  انجمن فیزیک ایران 
به دو صورت چاپی و الکترونیک در نیمه ی پایانِی هر فصل از س��ال منتش��ر 
می ش��ود. در نس��خه  ی الکترونیک که به صورت برخط در دس��ت رس است،  
هریک از بخش های مجله صفحات وب مخصوص خود را دارد که به خواننده 
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این امکان را می دهد تا مطلبی را بخواند و در همان صفحه به دوستان خود 
ه��م معرفی کن��د. ارتباط با هیئت دبیران مجله و ارس��ال مطلب برای مجله 
هم از این طریق به س��ادگی ممکن است. اش��تراک فیزیک روز به هر یک از 
دو ص��ورت الکترونیک و چاپ��ی یا هردو، برای افراد حقیقی و فقط به صورت 
چاپی برای کتابخانه ها و انجمن ها ممکن است. خوشبختانه وبگاه فیزیک روز 
این امکان را به ما می دهد تا  بتوانیم نظرات خوانندگان را درباره ی محتوا، 

زبان، نوع مطالب و به طور کلی مجله ی فیزیک روز، به سادگی دریافت کنیم. 
امیدواری��م خوانندگان فیزیک روز، مجل��ه را خواندنی بیابند، خود را در 
ش��کل گیری این مجله س��هیم بدانند و خواندن  آن را به دیگران هم توصیه 

کنند. 
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1. سردبیر »فیزیک روز«

هر شماره از فیزیک روز شامل هشت بخش مختلف می شود. دبیرانه ها، اخبار، 
مقاالت، فیزیک در جامعه، پژوهش های روز، معرفی کتاب، پرسش این شماره، 

اخبار انجمن فیزیک ایران. 
هر ش��ماره را با دبیرانه ها آغاز می کنیم. پس از آن به اخبار می رس��یم. اخبار 
را در دو بخش تهیه می کنیم. در بخش اخبار فیزیک، منبع خبری ما مجالت 
و وبگاه های خبری بین المللی س��ت. با توجه به فصل نامه بودن مجله، ناگریز از 
انتخاب خبرهائی هستیم که با گذشت یک فصل برای انتشار با اهمیت باشند. 
برای این کار  از ش��اخه های تخصصی انجمن مشاوره می گیریم. چون شاخه ها 
در آغاز فعالیت هس��تند  در این ش��ماره فقط توانس��تیم  از شاخه ی ذرات و 
میدان ه��ا کمک بگیریم. برای بخش اخبار جامعه ی فیزیک، دفتر مجله و دبیر 
خبر با انجمن ها، نهادها، پروژه های ملی، دانشکده های فیزیک کشور در تماس 
هس��تند.  برای هرچه پربارترشدن این بخش به همکاری شاخه ی دانشجویی 
انجمن و همه ی فیزیک پیش��گان کشور نیاز داریم.  در وبگاه مجله محلی برای 
ارس��ال خبر در نظر گرفته شده اس��ت که امیدواریم همکاران در دانشگاه های 
مختل��ف از این طری��ق ما را از اخبار دانش��گاه ها باخبر کنن��د. اخباری مانند 
شاخه های جدید، دانشکده های جدید، دوره های آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

جدید،  آزمایشگاه ها و کتابخانه های جدید. 
بخش مقاالت که مفصل ترین بخش مجله  است، شامل چند زیر بخش است. 
در هر شماره،  ابتدای بخش مقاالت، گزارشی از گروه های پژوهشی یا آموزشی 
در دانشگاه های مختلف کشور را داریم. برای تهیه ی این گزارش مصاحبه هائی 
با سرپرس��ت این گروه ها انجام می دهیم. با اس��تفاده از این گزارش و اطالعات 
دیگری که گروه ها در اختیارمان می گذارند گزارش را تهیه می کنیم.  بس��ته 
به این که نقش سرپرس��ت گروه چقدر پررنگ باشد بیشتر یا کمتر به آن فرد 
می پردازیم. هدف مان از تهیه ی این گزارش آشناش��دن با امکانات پژوهش��ی 
و آموزش��ی در کش��ور است. معرفی مش��خصه های با اس��تاندارد  بین المللی 
موجود در کار پژوهش��ی این گروه ها هم از اولویت های ماس��ت. در گزارش از 
گروه های پژوهشی  می خواهیم کارهای پژوهشی ئی را که به شکل گروهی و با 
س��اختار سلسله مراتبی شامل  استاد، پژوهشگر پسادکتری، دانشجوی دکتری 
و دانشجوی ارشد هستند معرفی کنیم و با تولیدات علمی آنها  و هم آیش ها و 
دوره ها و سمینارهای مرتب آنها آشنا شویم.  در گزارش از گروه های آموزشی، 
م��ی خواهیم ب��ا روش های مختلف تدری��س و برنامه ریزی های آموزش��ی در 
دانشکده های فیزیک کشور بیشتر آشنا شویم.  بعد از گزارش، دو یا سه مقاله 
با موضوع های مختلف خواهیم داشت:  آموزش  مفاهیمِ  پایه ی فیزیک با هدف 
آموختن مفهوم جدیدی در فیزیک یا ش��اخه های نزدیک به آن مثل شیمی-
فیزیک، زیست-فیزیک، ریاضی-فیزیک، فلسفه ی علم و تاریخ علم؛  روشی تازه 
در  طرح و بررسی یا آموزش مفاهیم شناخته شده ی فیزیک؛  نقد سیاست های 
دانش��گاهی مربوط به فیزیک مانند  نقدِ  سیاس��ت های آموزش��ی، پژوهشی و 

دانشجویی، یا نقد جایگاه آموزش عالی در جامعه و ارتباط نهادهای دانشگاهی  
با س��ایر  نهادهای  سیاستگذاری، آموزش��ی، تحقیقاتی، فرهنگی، اقتصادی و 
دفاعی.  زیربخش بازتاب در مقاالت، بازتاب دیدگاه های فیزیک پیشگان کشور 

است در زمینه هائی که برای موضوعات مقاالت هم در نظر داریم. 
فیزیک در جامعه بخش��ی از مجله است که به ویژه برای مخاطبان دانشجوی 
فیزیک تهیه می شود. در این صفحه به معرفی افرادی می پردازیم که فیزیک 
خوانده اند و در جامعه مشغول به کار شده اند، این افراد یا خود کارآفرین بوده اند 
یا جذب ش��غل هائی ش��ده اند که برای فیزیک خوانده ها موجود است و در این 
ش��غل فرد مؤثری بوده اند. به دنبال این هستیم که در این صفحه آگهی شغلی 

برای فیزیک خوانده ها هم منتشر کنیم. 
ط��رح اولیه ب��رای صفحه ی پژوهش ه��ای روز این بود که ش��وراهای اجرایی 
شاخه های تخصصی انجمن در شاخه های مختلف فیزیک کاری از بین کارهای 
پژوهشی انجام شده در ایران در هر فصل را  به هیئت دبیران معرفی کنند. اما 
اغلب این شاخه ها یا در حال شکل گیری هستند یا تازه آغاز به کار کرده اند و 
نتوانستند برای دو شماره ی اول به ما کمکی بکنند. برای زنده نگه داشتن این 
صفحه تا فعال ش��دن شاخه ها،  ما با کمک س��ردبیر  مجله ی پژوهش فیزیک 
ایران و کمیته ی علمیِ  کنفرانس هائی که انجمن برگزار می کند  س��ه یا چهار 
کار پژوهش��ی را به صورت گزارش��ی کوتاه را در هر شماره معرفی می کنیم. از 
خود پژوهشگران برای نوشتن مطلب کمک می گیریم.  زبان این بخش از مجله 
کاماًل تخصصی ست و هدف از آوردن آن در مجله ایجاد آشنایی  عمومی با نوع 
کارهای پژوهشی در کشور و  ایجاد شرایطی برای آغاز همکاری فیزیک پیشگان 

کشور با مجله است. 
در بخش معرفی کتاب به معرفی و نقد کتاب های قدیمی و جدید فیزیک که 
در داخل یا خارج از کش��ور منتش��ر شده اند می پردازیم. سفارش نقد و معرفی 
کتاب به نویس��ندگان داده می ش��ود. هم چنین در این صفح��ه  نقد همراه با 
تجربه ی تدریس کتاب جدید یا قدیمی فیزیک و مقایس��ه با دیگر کتاب ها را 
هم خواهیم داش��ت. دبیر این صفحه از فیزیک پیشگان داخل کشور می خواهد 
که تجربیات خود را برای ما بفرستند. در بخشی هم به معرفی کوتاه و گذرای 
کتاب های موجود در بازار کتاب دانش��گاهی و همگانی در زمینه های فیزیک، 
آموزش فیزیک، تاریخ فیزیک، تاریخ علم، فرهنگ نامه ها،  ترجمه های کتاب های 

فیزیکی و  زندگی نامه ها می پردازیم.
در صفحه ی پرس��ش این شماره یک یا دو پرسش  فیزیکی مطرح می شود که 
در شماره ی بعدی پاسخ آنها منتشر خواهد شد. برای تهیه ی این پرسش ها از 

همکاری باشگاه های فیزیک تهران و اصفهان استفاده می کنیم.
اخبار انجمن فیزیک ایران ش��امل بخش های مختلفی از معرفی فعالیت های 
انجم��ن در فصل گذش��ته و فصل های آینده و  اخبار ش��اخه های تخصصی و 

تصمیم های هیئت مدیره ی انجمن است.
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