
در ح��ال حاض��ر در ایران تعداد قاب��ل توجهی 
فیزیک پیش��ه در زمینه ه��ای متن��وع فیزی��ک  
فع��ال هس��تند، ب��ه همی��ن دلیل ش��اخه های 
تخصص��ی فیزی��ک در انجم��ن فیزی��ک ایران 
ش��کل گرفته  اس��ت به این ترتی��ب که افراد در 
ف��رم عضویت خ��ود، ش��اخه ی تخصصی مورد 
نظ��ر خ��ود را تعیی��ن می کنند. ارتب��اط مؤثر 
می��ان پژوهش��گران هر ش��اخه از جمله اهداف 

شکل گیری شاخه هاست. 
جدول زیر در برگیرنده ی عنوان ش��اخه ها و آمار 

اعضای آنهاست.
عالوه بر ش��اخه های تخصصی که خود می توانند 
عضو دانش��جویی داشته  باش��ند، انجمن شاخه ی 
دانش��جویی را برای ارتباط هرچ��ه مفیدتر میان 
اعض��ای دانش��جو در نظر گرفته اس��ت. در زیر به 
معرفی شاخه ها و ش��رح مختصری از فعالیت های 

آنها می پردازیم:

1- شاخه ی ذرات و میدان ها
• اعضای شورای اجرایی شاخه: حسام الدین ارفعی 
)رئیس ش��اخه(، منصور حقیقت، محسن خاکزاد، 

علی خرمیان، احمد شیرزاد، حمیدرضا مشفق
• سال تأسیس: 1۳8۹

• س��ابقه فعالیت ه��ا: برگ��زاری دو کنفران��س در 
سال های 1۳8۹ و 1۳۹۰ به ترتیب در دانشگاه یزد 
)6 و 7 بهمن 1۳8۹( و دانش��گاه س��منان )2 و ۳ 

آذر 1۳۹۰(.

2- شاخه فیزیک محاسباتی
• اعضای  هیات مؤس��س:  هادی اکبرزاده )رئیس 
هیئ��ت(، محمدرض��ا اجته��ادی، س��عید جاللی 
اسدآبادی، شاهین روحانی، سیدمهدی واعظ عالیی

• سال تأسیس: 1۳8۹
• سابقه ی فعالیت ها: برگزاری سه کارگاه به ترتیب 
در   LAMMPS نرم اف��زار ۵  دوره ی آم��وزش   •

دانشگاه تهران )12 اسفند 1۳8۹(
• کارگاه آموزشی پیشرفته محاسبات تمام الکترونی 
مبتنی بر نظر تابعی چگالی در دانش��گاه اصفهان 

)12 و 1۳ خرداد 1۳۹۰( 
• چهارمین کارگاه محاس��بات س��ریع و تورین در 
پژوهش��گاه دانش های بنی��ادی )22 تا 28 آذرماه 

)1۳۹۰

۳- شاخه ی گرانش و کیهان شناسی
ای��ن گرایش به صورت ش��اخه فعال نیس��ت ولی 
از س��ال 1۳7۹ هر س��ال همایش ملی گرانش و 
کیهان شناس��ی را در یکی از دانشگاه های تهران، 
صنعتی ش��ریف یا شهید بهش��تی برگزار می کند. 
فعالی��ت این گرایش به ش��کل ش��اخه در انجمن 

فیزیک بناست از امسال آغاز شود.

4- شاخه ی ماده ی چگال
این گرایش هم به صورت ش��اخه فعال نیس��ت اما  
کنفرانس های دوساالنه ی فیزیک ماده ی چگال را 
از سال 1۳6۹ تا کنون برگزار کرده است. فعالیت 
این گرایش به صورت ش��اخه هم بناست از امسال 

آغاز شود.

5- شاخه ی فیزیک هسته ای
فعالیت  این شاخه بناست از امسال آغاز شود.

6- شاخه ی فیزیک اتمی و مولکولی
فعالیت  این شاخه نیز بناست از امسال آغاز شود.

7- شاخه ی دانشجویی
• اعض��ای کمیت��ه ی اجرایی: از س��ال1۳84 تا 
کن��ون، انتخاباتی ص��ورت نگرفت��ه و جمعی به 
ص��ورت داوطلبان��ه فعالیت ه��ای این ش��اخه  را 
انج��ام می دهند. با توجه ب��ه آیین نامه ی انجمن 
فیزیک ایران، انتخابات این شاخه امسال برگزار 

می شود.
• سال تاسیس: 1۳7۳

• سابقه ی فعالیت ها: برگزاری ساالنه ی گردهمایی  
دانش آموزی

فعالیت های انجمن فیزیک 
ایران در بهار و تابستان ۱3۹۱

شاخه
عضو 

پیوسته
عضو 
وابسته

عضو 
جمع اعضاعضو سایردانشجویی

۳2۳4۰۵2718۹1ماده چگال
8۹2۰1۵4۰26۳ذرات و میدان ها

22۹۳4271۰۵۳4فیزیک محاسباتی

112۳2276۰42۰فیزیک هسته ای
2۳442۳۹۵۰672اتمی و مولکولی

126۵۰246142۳گرانش و کیهان شناسی

بهار1۳۹1:
1- اردیبهشت 1۳۹1: کنفرانس دینامیک شاره ها 

)سیاالت( 
2- خ��رداد 1۳۹1: کنفرانس ملی پیش��رفت های 

ابررسانایی
۳- اردیبهش��ت 1۳۹1: کنفرانس ملی رش��د بلور 

ایران 
4- اردیبهش��ت 1۳۹1:  سلسله کارگاه های مسائل 

تحقیقاتی روز در فیزیک

تابستان 1۳۹1:
1- ش��هریور 1۳۹1: کنفران��س س��االنه ی فیزیک 

ایران
گردهمای��ی   :1۳۹1 ش��هریور  ی��ا  م��رداد   -2

دانش آموزی فیزیک ایران

معرفی شاخه های تخصصی انجمن فیزیک ایران
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