
 1- روز فیزیک  
محمدرضا اجتهادی )دانشگاه صنعتی شریف(

یکی از اه��داف انجمن های علمی و بس��یاری از 
مراک��ز آموزش��ی و پژوهش��ی، تروی��ج دانش در 
جامعه و آش��ناکردن ِ اقش��ار مختل��ف جامعه با 
آن چه اس��ت که دانش پیش��گان انجام می دهند. 
ب��رای مثال  خیل��ی از دانش��گاه ها و مراکز معتبر 
علمی در جهان، روزی را برای آشنا کردن جامعه 
با این مراکز، »روز باز« می نامند. در این روز این 
امکان برای عموم وجود دارد که به آزمایش��گاه ها 
و کالس های درس س��ر بزنند و با اندیشمندان و 
دانش��مندان این   مراکز دیدار و گفت وگو داش��ته 
باشند. در ایران نیز در س��ال های اخیر بعضی از 
دانش��کده های فیزیک مثاًل دانشکده های فیزیک 
دانش��گاه ته��ران و   دانش��گاه صنعت��ی اصفهان 
برنامه هائ��ی به این منظور بر پا داش��ته اند. در پی 
ای��ن تجارب و ب��ا پیش��نهاد برگزارکنندگان این 
برنامه ه��ا، س��ال گذش��ته   انجمن فیزی��ک ایران 
تصمیم گرفت که برنامه ئی هم آهنگ در تعدادی 
دانش��گاه برگ��زار کن��د و در ص��ورت موفقیت و 
استقبال جامعه، در رواج این برنامه در  دانشگاه ها 

و شهرهای دیگر تالش کند. 
این گونه بود که انجمن روزی را در آذر ماه س��ال 
1۳۹۰  »روز فیزیک« نامید و بعد از اطالع رسانی 
از طری��ق وبگاه انجمن، نام نویس��ی از متقاضیان 
ش��رکت در برنامه هائی که در س��ه دانش��کده ی 
فیزی��ک در دانش��گاه صنعتی اصفهان، دانش��گاه 
تهران و دانش��گاه صنعتی شریف طرح ریزی شده 
ب��ود آغاز ش��د. برنامه های این س��ه دانش��کده با 
یک دیگر هم آهنگ بود و در مجموع سعی شده بود 
با برگزاری مس��ابقه و نمایش های جذاب فیزیکی، 
ش��رکت کنندگانی که انتظار می رفت بیشتر دانش 
آموزان دبیرس��تانی باشند روزی پرنشاط و جذاب 
را بگذرانند. ضمن این که بازدید از آزمایشگاه های 
آموزشی و پژوهشی و سخنرانی های علمی نیز در 

دستور کار بود. 
هم چنین برای آن که دبیران فعال فیزیک بتوانند 
دان��ش آم��وزان عالقه مند خ��ود را در این برنامه 
همراه��ی کنن��د، امکان ثب��ت نام گروه��ی برای 
دبیران نیز فراهم ش��د.  اولین نکته ئی که در این 
برنامه جلب توجه کرد استقبال زیاد از این برنامه 

ب��ود به طوری که برگزار کنندگان مجبور به تعیین 
الویت برای محدود کردن ش��مار ِ شرکت کنندگان 
ش��دند. این نش��انه ی خوبی ب��رای انجمن بود که 
نشان می دهد بالقوه امکان گسترش این برنامه در 
سال های آینده وجود دارد. بعد از برگزاری برنامه 
نیز انجمن با پس خوردهای بس��یار مثبتی مواجه 
شد که همگی در جهت تش��ویق برگزارکنندگان 
به گس��ترش و توسعه ی برنامه ی »روز فیزیک« و 
تکرار آن در س��ال های آین��ده بود. با توجه به این 
تجربه ی موفق انجمن تصمیم دارد که این برنامه 
را در تقویم س��الیانه خود قرار ده��د به این امید 
که در آینده در »روز فیزیک« جنب و جوش��ی در 
کل جامعه برای بازدید از برنامه های گس��ترده ی 
آموزش��ی و نمایش��ی به وجود آید. انجمن امیدوار 
اس��ت ک��ه ب��ا اس��تقبال و هم��کاریِ  نهاده��ا و 
س��ازمان هائی مانند ش��هرداری ها و صداوسیما و 
وزارت خانه ی آموزش و پ��رورش و برد این برنامه 

در سطح جامعه بیشتر شود.

 روز فیزی�ک در دانش�گاه صنعت�ی اصفهان
)۳ آذر 1۳۹۰(:

سید جواد هاشمی فر )دانشگاه صنعتی اصفهان(
• مس�ئول برگ�زاری: س��ید ج��واد هاش��می فر  

)دانشگاه صنعتی اصفهان(
• برگ�زار کنندگان: حس��ین احمدوند )دانش��گاه 
صنعتی اصفهان(، مس��لم زارعی )دانشگاه صنعتی 
اصفهان(، سید جواد هاشمی فر با همکاری باشگاه 
فیزی��ک اصفهان و جم��ع زیادی از دانش��جویان 

فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان.
• شرکت کنندگان: ۹6 نفر از دانش  آموزان، دبیران 
و دانشجویان شهرستان اصفهان و برخی شهر های 

اطراف

نحوه اجرا و محتوا:
همایش در سه بخش مجزا برگزار شد:

بخش اول: 
- س��خن رانیِ  عمومی با عنوان مفه��وم و جایگاه 
نظریه پ��ردازی در فیزی��ک )احم��د ش��ریعتی - 

دانشگاه الزهرا(
- نمایش فیلم های آموزش��ی و بررسی رخ دادهای 

روز فیزیک در قالب خبرنشست
- طرح سؤال با اهدای جایزه به بهترین پاسخ

بخش دوم:
- انجام آزمایش های کوتاه و جذاب با اهدای ابزار 
یکی از آزمایش های کوتاه )قیف برنولی( که مورد 

توجه قرار گرفته  بود، به شرکت کنندگان 
بخش سوم:

- بازدید از آزمایشگاه ها همراه با انجام آزمایش های 
تخصصی در زمینه های اپتیک، امواج و …

- اجرای نمایش هائی در زمینه ی نجوم
- برقراری اتاق بحث و گفت وگو برای دریافت نظرات 
ش��رکت کنندگان و نیز ارائه ی پاس��خ ها به پرسش 

بخش اول و اهدای جایزه به پاسخ های صحیح

روز فیزیک در دانشگاه تهران )۳ آذر 1۳۹۰(:
سید مهدی واعظ عالیی )دانشگاه تهران(

• مس�ئول برگزاری:  س��ید مه��دی واعظ عالیی 
)دانشگاه تهران(

• همکاران برگزاری: دانش��کده ی فیزیک دانشگاه 
تهران ک��ه پیش تر برنامه ای مش��ابه تحت عنوان 
»روز بازدید« را از س��ال 1۳86 ت��ا کنون برگزار 

می کرده است.
• ش�رکت کنندگان: بیش از 1۳۰ نفر ش��امل 2۳ 
دانش��جوی کارشناسی، ۵ دانش��جوی تحصیالت 
تکمیلی، 7 دبیر آموزش و پرورش، 8 عضو هیئت 
علم��ی و مابق��ی دان��ش آموزان مقاط��ع مختلف 
دبیرس��تان و پیش دانشگاهی. از این میان 16 نفر 

از سایر شهرها در این برنامه شرکت کرده اند.

نحوه اجرا و محتوا:
 برنامه ی روز فیزیک دانشگاه تهران در سه بخش 

اجرا شد:
بخش اول:

- س��خنرانی با عنوان »فیزیک چیست؟« )محمد 
تقی توسلی- دانشگاه تهران(.

- انج��ام چند نمون��ه آزمایش ه��ای تکنیک ماره 
ب��ا چن��د اب��زار س��اده، ک��ه نمونه ئ��ی از آنها به 
شرکت کنندگان داده ش��ده بود. شرکت کنندگان 
می توانستند آزمایش های متنوعی را با استفاده از 

این ابزار و این شیوه انجام دهند.
بخش دوم:

- س��خنرانی با عنوان»فیزیک، چرا؟« )محمد رضا 
محمدی زاده- دانش��گاه تهران( با تأکید بر اهمیت 

فعالیت های انجمن فیزیک ایران در پاییز و زمستان ۱3۹۰
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اس��تفاده از عل��م فیزی��ک در مس��ائل روزمره ی 
جامع��ه ی ایران و جهان و تاثیرگذاریِ  این علم بر 

پیشرفت های فنی و اجتماعی
-  پرس��ش مس��ابقه )مس��عود مهجور ش��فیعی- 

دانشگاه تهران( و اهدای جایزه به سه پاسخ برتر
دانش��جویان  ک��ه  فیزیک س��رائی  از  بازدی��د   -
دانشکده ی فیزیک دانشگاه تهران تحت سرپرستی 
ِ دکتر خسرو حسنی برپا کرده  بودند. این مجموعه 
ش��امل آزمایش های جالب و نمایشی بود که مورد 

استقبال بازدید کنندگان نیز قرار گرفت. 
بخش سوم:

- بازدید از آزمایش��گاه های تخصصی ابررس��انایی، 
اپتیک کاربردی، نانو فیزیک و دستگاه میکروسکوپ 

نیروی اتمی

روز فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف 
)۳ آذر 1۳۹۰(:

سامان مقیمی عراقی )دانشگاه صنعتی شریف(

• مسئول برگزاری: سامان مقیمی عراقی )دانشگاه 
صنعتی شریف(

• همکاران برگزاری: تعدادی از استادان و جمعی 
از دانشجویان دانشکده ی فیزیک دانشگاه صنعتی 

شریف
• ش�رکت کنندگان: ۹۵ نفر شامل74 دانش آموز، 
18 دانش��جو، 2 دبی��ر آموزش و پ��رورش و یک 
عض��و هیئت علمی؛ از ای��ن میان حدود 4۵ نفر با 
هماهنگی مدرسه ها در برنامه شرکت کرده  بودند.

• نحوه اجرا و محتوا:  
برنامه ی روز فیزیک در دانش��گاه صنعتی ش��ریف 

شامل بخش های زیر بود:
- گشت در آزمایش�گاه های تحقیقاتی دانشکده 
به صورت گروه های دوازده نفره. این بازدید با شرح 
مختص��ری درب��اره ابزارها، آزمایش ه��ای فیزیک 

مربوط به آن و کاربردهاشان همراه بود.
-   فیزیک س��را: در ای��ن بخ��ش ب��ا اس��تفاده از 
آزمایشگا  ه های آموزش��ی دانشکده مثل آزمایشگاه 
اپتی��ک و الکتروآکوس��تیک و آزمایش��گاه فیزیک 
جدید، پدیده های جذابی به بازدیدکنندگان نشان 

داده شد.
 )Cosmic Voyage( نمایش فیلم سفر کیهانی -

برای شرکت کنندگان.
- س��خن رانی ب��ا عنوان»ماده ن��رم« )محمد رضا 

اجتهادی- دانشگاه صنعتی شریف(
- برگ��زاری مس��ابقه: دو ب��رگ کاغ��ذ A4 ب��ه 
ش��رکت کنندگان داده  ش��د تا بدون اس��تفاده از 
چس��ب آن ها را به هم  متص��ل کنند.  با آویختن 
وزنه ه��ای مختلف به برگه ه��ا، محکم ترین اتصال 

تعیین و برنده اعالم شد.

و  ذرات  س�االنه ی  همای�ش   -2  
میدان ها )آذر 1۳۹۰(

نخستین سری این همایش ها در بهمن ماه 1۳8۹ 
در ش��هر یزد )دبی��ر اجرایی: دکتر س��ید محمد 
موس��وی نژاد( برگ��زار ش��د و منجر به تأس��یس 
ش��اخه ی ذرات بنیادی در انجم��ن فیزیک ایران 
ش��د. این تصمیم گیری حاص��ل کیفیت و کمیت 
قاب��ل توجه فعالیت های علمی در زمینه ی فیزیک 
ذرات بنیادی و میدان ها در کش��ور است و بناست 
این ش��اخه، محلی برای ارتباطات حرفه ای میان 

متخصصان این رشته شود.
دومی��ن همای��ش فیزی��ک ذرات و میدان ه��ا در 
دانش��گاه س��منان در تاری��خ دوم و س��وم آذرماه 
1۳۹۰  برگزار ش��د. تعداد ثبت ن��ام کنندگان در 
دومین همای��ش بالغ بر ۳۰۰ نفر بود که این رقم 
در مقایس��ه با تعداد شرکت کنندگان سال گذشته 
بس��یار شایان توجه اس��ت. از این میان، 164 نفر 
برای ش��رکت در همایش پذیرفته ش��دند. تعداد 
مق��االت دریافتی 12۳ عدد ب��ود که 2۳ مورد آن 
به صورت سخن رانی و 62 مورد به صورت ارائه ی 
پوس��تر پذیرفته ش��د. ضمناً به بهترین پوستر به 

لحاظ محتوا و ارائه،  جایزه ئی داده شد.
در ای��ن کنفران��س، ش��رکت کنندگان از مراک��ز 
دانشگاهی شهرهای کش��ور حضور قوی و پررنگ 
داش��تند ک��ه خود نش��انگر روند رو به رش��د این 
زمینه ی تحقیقاتی در کش��ور اس��ت. هم چنین از 
دیگر اهداف ای��ن کنفرانس فراهم کردن موقعیتی 
ب��ود تا اعض��ای هیئت علمی دانش��گاه ها و مراکز 
تحقیقاتی کش��ور عالوه بر شرکت در همایش های 
بین المللی، بتوانند آخرین دس��ت آورد های علمی 
خ��ود را در کنفرانس ه��ای داخلی ب��رای افزایش 
اطالع��ات دانش��جویان تحصیالت تکمیل��ی ارائه 
دهند. به همین س��بب س��خن رانان این کنفرانس 
همگ��ی از می��ان اعض��ای هیئت علم��ی انتخاب 
ش��ده بودند که در می��ان آن ها فیزیک پیش��گانی 
همچون محم��د المعی، ش��اهین روحانی، احمد 

شیرزاد و محسن علیشاهیها حضور داشتند. 
این نکته البته از جمله نکاتی بود که در نشس��ت 
ش��اخه ی ذرات در انتهای برنامه علمی کنفرانس، 
درباره ش��ان با ش��رکت کنندگان گفت وگو شد. از 
آنجایی ک��ه چنین گردهمایی هائ��ی بهترین مکان 
برای دانش��جویان تحصیالت تکمیلی برای بهبود 
مهارت هاش��ان در ارائه ی س��خن رانی و پرسش  و 
پاسخ علمی با ش��نوندگان است، پیشنهاد شد در 
همایش های آینده ی فیزیک ذرات و میدان ها، در 
کنار سخن رانی پژوهشگران زبده، بازه ای نیز تحت 
عنوان بخش دانش��جویی به سخنرانی دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی اختصاص یابد.
در کن��ار کیفیت علمی، ای��ن کنفرانس از کیفیت 
اجرایی بسیار خوبی نیز بهره مند بود. این امر البته 
مرهون تالش های هیئت اجرایی کنفرانس به دبیری 
علی خرمیان و همکاری رئیس دانش��گاه س��منان، 
دکتر خیرالدین و معاون پژوهش��ی این دانش��گاه 
دکتر هرمزی بود که س��بب ش��د محدودیت هائی 
از قبیل کوتاهی فرصت برای س��امان دادن به امور 
گردهمای��ی و یا برگزاری همایش ه��ای موازی در 
دانش��گاه س��منان تأثیری در روند کاره��ا نگذارد. 
محل برگزاری کنفرانس، به جز مراسم افتتاحیه و 
س��ه سخنرانی آغازین که در دانشگاه سمنان انجام 

گرفت، در هتل دربنِد مهدی شهر بود.
از آقای دکتر علی خرمیان برای کمک در تهیه ی 

این خبر سپاسگزاریم.

• کمیته ی علمی:  
- فرهاد اردالن  )دانشگاه صنعتی شریف(

- حسام الدین ارفعی  )دانشگاه صنعتی شریف(
- منصور حقیقت )دانشگاه صنعتی اصفهان( )دبیر 

کمیته علمی(
- محسن خاکزاد  )پژوهشگاه دانشهای بنیادی(

- علی خرمیان  )دانشگاه سمنان(
- احمد شیرزاد  )دانشگاه صنعتی اصفهان(
-  سید محمد  موسوی نژاد )دانشگاه یزد(

•  کمیته ی اجرایی:  
- فاطمه  اربابی فر

- مسعود  اسفندیاری
- علی  خرمیان )دبیر کمیته اجرایی(  

- مهرداد قمی نژاد
- حمیدرضا  موالیی 

-  حسین مهربان
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 ۳- کارگاه محاسبات سریع تورین 
HPC4، 22 تا 28 آذر 1۳۹۰

• محل برگزاری: پژوهشگاه دانش های بنیادی
• برگزارکنندگان: پژوهشگاه دانش های بنیادی با 

همکاری انجمن فیزیک ایران 

• برنامه ی کارگاه:
)صبح( سخنرانی، )بعد از ظهر( کارگاه های عملی 

• هدف از برگزاری: آشنایِی کاربران با ماشین های 
محاسبات س��ریع )HPC( و بسته های نرم افزاری 
)که ب��ه برنامه های کاربردی این امکان را می دهد 
تا ب��ا صدها گ��ره کامپیوت��ری و حجم وس��یعی 
از داده ه��ا کار کنن��د(، برنام��ه نویس��ی م��وازی 
و  gLite محاس��بات  و   OpenMP کم��ک   ب��ه 

.Grid Computing

• شرکت کنندگان: 
از رش��ته های مختل��ف و هم چنین کارشناس��ان 
خوشه های محاسباتی دانشگاه ها و پژوهشکده های 

متصل به پروژه ی تورین ملی.
4۳ نفر با رشته ی تحصیلی فیزیک، 2 نفر شیمی، 
14 نفر کامپیوتر، 2 نفر مهندسی هسته ای، 2 نفر 
ریاض��ی، 1 نفر مکانیک و 2 نفر مهندس��ی برق با 
مقاطع تحصیلی متفاوت از کارشناس��ی تا دکتری 

و هیئت علمی دانشگاه ها.

• کمیته اجرایی:
-  محمدرضا اجتهادی )دانشگاه صنعتی شریف(

- ش��اهین روحانی )دانش��گاه صنعتی ش��ریف و 
پژوهشگاه دانش های بنیادی(

- حامد سیدعالیی )پژوهشگاه دانش های بنیادی(
- سیدمهدی واعظ عالیی )دانشگاه تهران(

• سخن ران ها و موضوع های سخن رانی:
- محمدرض��ا گرام��ی ) پژوهش��گاه دانش ه��ای 

Advanced Linux :)بنیادی
- زینب زینالپور )پژوهش��گاه دانش های بنیادی(: 

Intro to IPM-Grid
- حامد بخش��یان )پژوهشگاه دانش های بنیادی(: 

CRAB and CMS SW
- امید جودی )پژوهش��گاه دانش ه��ای بنیادی(: 

Financial Risk Calculation
- احسان ندایی )دانش��گاه تحصیالت تکمیلی در 

Open MP, MPI,CUDA :)علوم پایه زنجان
- حس��ین قربانفکر )دانش��گاه صنعتی ش��ریف(: 

Gromacs
- حسین راسی )پژوهش��گاه دانش های بنیادی(: 

Test and Benchmarking
- شاهین روحانی )پژوهشگاه دانش های بنیادی و 

دانشگاه صنعتی شریف(:
Opening talk and progress report  

- مهسا نجف زاده )پژوهشگاه دانش های بنیادی(: 
CA

 4- همایش ملی گرانش و 
کیهان شناسی

محمد نوری زنوز )دانشگاه تهران(

همای��ش ملی گران��ش و کیهان شناس��ی مدت 
12 س��ال است که هر س��ال با همکاری انجمن 
فیزیک و تعدادی از دانش��گاه ها برگزار می شود. 
اولین همایش در س��ال 1۳7۹ در دانش��کده ی 
فیزی��ک دانش��گاه ش��ریف و دوازدهمین دوره 
آن در بهم��ن ماه س��ال 1۳۹۰ در دانش��کده ی 
فیزیک دانش��گاه تهران برگزار شد. در طی این 
س��ال ها چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی 
همایش مزبور دچار تغییرات اساسی شده است. 
در دوره ه��ای اول این همایش ب��ه علت تعداد 
کم مقاالت ارسالی عماًل مقاالت داوری نمی شد 
و ب��ه همین دلیل کیفی��ت مقاالت چند دوره ی 
اول را ب��ا دوره های اخیر قابل مقایس��ه نیس��ت. 
افزایش تعداد مقاالت پذیرفته ش��ده در ششمین 
همایش )س��ال1۳84( باعث شد مدت همایش 
به یک روز و نیم افزایش یابد که این امر بعد از 
دوره ی هش��تم عماًل به استاندارد زمانِی همایش 
ب��دل ش��د. از دوره یازده��م )س��ال1۳8۹( نیز 
ارائ��ه ی مقاله به صورت پوس��تر نیز در دس��تور 
کار همایش قرار گرفت. ارائه ی س��خن رانی های 
عموم��ی نی��ز از دوره ی نهم به بع��د در برنامه ی 
همایش قرار گرفت که باعث استقبال دوچندان 
از آن ش��د. تحول بس��یار مهم دیگر که در چند 
دوره ی اخیر ش��اهدش بوده ای��م ارائه ی مقاالت 
در زمین��ه ی کیهان شناس��ی رص��دی و تحلیل 
داده ها بوده اس��ت ک��ه قطعاً بر غن��ای همایش 
افزوده اس��ت و برگزارکنندگان سعی دارند این 
ام��ر همچن��ان با س��یر صعودی ت��داوم یابد.  با 
برگ��زاری دوازدهمین دوره ی همایش در س��ال 

1۳۹۰ برگزارکنندگان امیدوار هس��تند با اتخاذ 
معیاره��ای جدید ب��رای مقاالت ارائه ش��ده گام 
دیگری در جهت افزایش کیفیت محتوا و نحوه ی 
ارائه ی مطلب بردارند. ش��اید بتوان تحوالت در 
س��یر کمی و کیفی این همایش در طی  دوازده 
سال گذش��ته را انعکاس تحوالت کمی و کیفی 
در آم��وزش تحصی��الت تکمیل��ی در زمین��ه ی 
گرانش و کیهان شناس��ی در کش��ور دانست که 
خود بی ش��ک متأثر از تحوالت شگرف علمی در 
این زمینه در 12 س��ال اول قرن بیس��ت و یکم 
درس��طح جهان اس��ت، تحوالتی که منجر به دو 
جایزه ی نوبل در سال های 2۰۰6 و 2۰11 برای 

کیهان شناسان شده است. 

• زمان برگزاری: 
12و1۳ بهمن 1۳۹۰

• محل برگزاری: دانشکده ی فیزیک دانشگاه تهران
• برگ�زار کنن�دگان: انجم��ن فیزی��ک ای��ران با 

همکاری دانشگاه تهران
• تعداد مقاالت دریافتی: ۵6 

• تع�داد مق�االت پذیرفته ش�ده ب�رای ارائ�ه ی 
شفاهی: 1۹ 

• تعداد پوسترهای پذیرفته  شده: 22 
• زمینه های مورد بحث:
- ماده و انرژی تاریک 

- تابش زمینه ای کیهان 
- تشکیل س��اختار کیهانی و کهکشان ها، گرانش 

کالسیک و کوانتمی 
- کیهان اولیه 

- سیارات فراخورشیدی 

• کمیته ی علمی:
- سهراب راهوار )دانشگاه صنعتی شریف( 

- حمیدرضا سپنجی )دانشگاه شهید بهشتی( 
- فاطمه شجاعی )دانشگاه تهران( 

- محمد نوری زنوز )دانش��گاه تهران()دبیر کمیته 
علمی( 

•  کمیته ی اجرایی: 
- ناهید احمدی 

- علی شجاعی )دبیر کمیته اجرایی(
- فاطمه شجاعی 

- امیرمسعود عباسی 
- محمد نوری زنوز

ره
شما

ش 
پی

5۰


