
 ..با عرض سالم و خسته نباشید خدمت دانشجویان و اساتید محترم دانشکده ي فیزیک دانشگاه کاشان

و استقبال شما، برنامه هاي انجمن علمی فیزیک در طول نیمسال اول ضمن تشکر و قدردانی از همکاري 
  .به پایان رسید 98-97تحصیلی 

                                                                                                            

  :ما در طول ترمی که گذشت شامل موارد زیر بود "اجرایی"برنامه هاي 

   

فارغ التحصیل دکتراي تخصصی (با حضور دکتر بهرام خوشنویسان    how to apply  سمینار تخصصی.1
   از گروه فیزیک؛) از دانشگاه سالفورد

این برنامه مشترکا با انجمن هاي علمی شیمی، برق و مکانیک، به منظور آشنایی دانشجویان با روند 
  .اپالي، در تاالر آزادي برگزار شد

  ؛صمیمی دانشجویان با اساتید دانشکده ي فیزیک نشست.2 

دکتر سید محمدباقر قرشی و دکتر مجید ناظري از گروه لیزر و دکتر علی : میهمانان این برنامه، آقایان
دکتر سروش زمانی مقدم ،دکتر محمد اقبالی و : خیاطیان از گروه ماده چگال بودند که با حضور آقایان

لن کنفرانس دانشکده ي علوم برگزار شد؛ اجراي پانتومیم اساتید و ایجاد دکتر روح اهللا فرقدان در سا
  .فضایی صمیمی تر میان دانشجویان و ایشان از دیگر برنامه ها و اهداف این نشست بود

  ؛ Gravity اکران فیلم.3

بهترین  ،نهاي بهترین تدوی موفق به دریافت هفت جایزه در رشته 2014 که در مراسم اسکار Gravity فیلم
هاي ویژه، بهترین میکس صدا و  بهترین جلوه ،يبردار بهترین موسیقی متن، بهترین فیلم ،اتدوین صد

در سالن کنفرانس ) مدیر گروه گرایش ذرات(بهترین کارگردانی شد؛ با تایید آقاي دکتر احسان باورساد 
  .دانشکده اکران شد

  ؛دالورودبراي دانشجویان جدی 1کالس حل تمرین ریاضی عمومی .4

کارگاه هاي حل  98-97، اواخر ترم اول نیمسال )97ورودي (پیرو درخواست دانشجویان فیزیک 
  .براي دانشجویان ارائه گردید) دانشجوي رشته ي فیزیک مهندسی(انتگرال توسط آقاي فرزاد کرباسی



   

  ؛)ویژه خواهران(اردو علمی رصدخانه نیاسر .5

توسط (اد از گروه ذرات، به منظور معرفی رصدخانه ي دانشگاه این اردو با حضور دکتر احسان باورس
  .و همچنین رصد ماه و ستارگان در آسمان شب برگزار شد) استاد صفایی

   

  ؛)ویژه برادران(تفریحی رصدخانه نیاسر-اردو علمی.6

صد در این برنامه که با حضور دکتر سروش زمانی مقدم و استاد حسین ارباب برگزار شد؛ ضمن معرفی ر
  .خانه، گفتوگویی میان دانشجویان و اساتید در فضایی صمیمی و متفاوت از دانشگاه شکل گرفت

  ؛سمینار عمومی روشهاي صحیح مطالعه در ایام امتحانات.7

  .در سالن کنفرانس علوم پایه برگزار شد) روانشناس و مشاور تحصیلی(که توسط استاد مصطفی صادقی 

  

 


