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فیزیک فرهنگستان علوم
اخبار شاخهی
ش��اخهی فیزیک فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی ایران در ادامهی دو سمینار اولویتهای
آموزشی و پژوهشی فیزیک کشور و فیزیک
و میانرش�تهایها دو سمینار دیگر در زمستان
گذش��ته برگزار کرد .جمعی از فیزیکپیش��گان و
صاحبنظ��ران در کش��ور بهدعوت فرهنگس��تان
در این س��مینارها ش��رکت کردند و ب��ه ارزیابی
پژوهش��ی کنونی و چشم
برنامههای آموزش��ی و
ِ
انداز آیندهی فیزیک کشور پرداختند.
س��مینار فیزی�ک و ل�زوم همگانی کردن
آن در هش��تم دیماه  ۱۳۹۰در محل فرهنگستان
علوم برگزار شد .سخنرانان این سمینار بهدعوت
کمیتهی علمی س��مینار ،مقاالت خود را به دفتر
شاخهی فیزیک فرهنگس��تان ارسال کرده بودند
و به صورت شفاهی هم آن مقاالت را ارائه کردند.
کمیتهی علمی این سمینار محمد اخوان (دبیر
کمیته) (دانشگاه صنعتی شریف) ،هادی اکبرزاده
(دانش��گاه صنعتی اصفه��ان) ،علیرض��ا بهرامپور
(دانشگاه صنعتی شریف) ،حبیب تجلی (دانشگاه
تبریز) ،یوسف ثبوتی (دانشگاه تحصیالت تکمیلی
در عل��وم پای��ه زنجان) ،محمدعلی ش��اهزمانیان
(دانش��گاه اصفه��ان) ،محمدمهدی ش��یخجباری
(پژوهش��گاه دانشهای بنیادی) ،مهدی گلش��نی
(دانشگاه صنعتی شریف) و همگی عضو شاخهی
فیزیک فرهنگستان علوم بودند.
س��خنرانان و موضوع س��خنرانی آنها به این
ترتیب بودند:
 -1توس��عهی فرهن��گ سنجهشناس��ی:
زیرس��اخت اساس��ی برای رش��د عل��م و فناوری،
محمدتقی توسلی (دانشگاه تهران)
 -2همگانیکردن علم :س��ابقه و وضع کنونی،
محمدرضا خواجهپور (دانشگاه تحصیالت تکمیلی
در علوم پایه زنجان)
 -3جایگاه معل��م در ترویج فیزیک ،معصومه
شاهسواری (اتحادیهی انجمنهای علمیآموزشی
معلمان فیزیک ایران)
پیش شماره

6

 -4نق��ش نهاده��ای تقنین��ی در ترویج علم،
سعداهلل نصیری قیداری (دانشگاه زنجان و انجمن
فیزیک ایران)
 -5جای��گاه تروی��ج علم در اس��ناد توس��عه
و کالن کش��ور ،اک��رم قدیمی (مرک��ز تحقیقات
سیاست علمی کشور)
 -6نقش انجمنهای علمی در همگانیکردن
عل��وم ،محمدرضا اجته��ادی (دانش��گاه صنعتی
شریف و انجمن فیزیک ایران)
 -7عمومیکردن علوم با اس��تفاده از تجربهی
جامع��هی ریاضی ،علی رجالی (دانش��گاه صنعتی
اصفهان و خانهی ریاضیات اصفهان)
 -8م��روری بر فعالیته��ای جهانی در ترویج
و همگانیک��ردن علم با تأکید ب��ر فیزیک ،فرهاد
رحیمی (دانشگاه فردوسی مشهد)
در آخ��ر هر س��خنرانی فرصت��ی برای بحث
پیرامون موضوعات مطرحش��ده هم وجود داشت.
در آخ��ر روز هم میزگردی برگزار ش��د و حاضران
نظرات خود را ارائ��ه کردند و پیرامون این نظرات
بحثهائی در گرفت .میزگرد را محمدمهدی شیخ
جباری ،مدیر طرح همگانیکردن علم در شاخهی
فیزیک فرهنگس��تان علوم ،آغاز کرد و از حاضران
خواس��ت درباره ی فیزیک ،تروی��ج آن ،اهمیت و
راهکارها وارد بحث شوند.
مجموع��ه مق��االت و مذاکرات این س��مینار
یکروزه ،در بهمن ماه  ۱۳۹۰منتش��ر ش��د و در
اختیار شرکتکنندگان قرار گرفت.
شاخه ی فیزیک فرهنگس��تان علوم ،سمینار
دیگری با عن��وان چالشهای فیزیک کش�ور:
هماندیشی انجمنهای علمی و پژوهشکدهها
در یازدهم اسفندماه  ۱۳۹۰برگزار کرد .سخنرانان
این سمینار هم به دعوت کمیتهی علمی سمینار
تعیی��ن ش��ده بودند و مق��االت خود را ب��ه دفتر
شاخهی فیزیک فرهنگستان علوم فرستاده بودند.
عنوانهای س��خنرانیها و نام س��خنرانان از این
قرار بود:

 -1توس��عهی علم��ی -انجمن ه��ای علمی،
مرتضی براری (دبیر کمیسیون انجمنهای علمی)
 -2ل��زوم بازنگ��ری در ش��یوهی ارزیاب��ی و
عملکرد مؤسس��ات پژوهش��ی ،محمد بلوریزاده
(انجمن اپتیک و فوتونیک ایران)
 -3نقش پژوهش��کدههای فیزیک در صنعت،
هاش��م رفیعیتب��ار (پژوهش��کدهی عل��وم نان��و،
پژوهشگاه دانشهای بنیادی)
 -4فلسفهی وجودی پژوهشکدهها ،مصطفی
صحرای��ی (پژوهش��کدهی فیزی��ک کارب��ردی و
ستاره شناسی)
 -5تبیین لزوم وجود پژوهشکدههای فیزیک
ب��ر گس��ترش تحقیق��ات کش��ور ،محمدمه��دی
طهرانچی (پژوهش��کدهی لیزر و پالسما ،دانشگاه
شهید بهشتی)
 -6جای��گاه انجمنه��ای عل��وم فیزی��ک در
برنامههای علمی کش��ور ،محمدحسین مجلسآرا
(انجمن بلورشناسی ایران)
 -7لزوم بازنگری در شیوهی ارزیابی و عملکرد
مؤسس��ات پژوهش��ی ،محمد پازوکی (پژوهشگاه
مواد و انرژی)
 -8آی��ا توس��عهی علم��ی ب��دون توس��عهی
انجمنها امکانپذیر است؟ رضا منصوری (انجمن
فیزیک ایران)
در آخر این سمینار هم میزگردی برگزار شد،
با موضوع :لزوم هم اندیشی و همآهنگی مراکز
متولی علم فیزیک کشور در حل چالش های
موجود :ارائهی راهکارها و س�ازوکار .مجموعه
مق��االت و مذاک��رات این س��مینار ه��م بهزودی
منتشر میشود و در اختیار شرکت کنندگان قرار
میگیرد.
از آقای دکتر محمد اخوان رئیس ش��اخهی
فیزی��ک فرهنگس��تان عل��وم که اطالع��ات الزم
ب��رای تهیهی این خب��ر را در اختیار ما قرار دادند
سپاسگزاریم.
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