
 

دانشجويي  اتج م اطاانجاص ا جن  اص دانشجويياص  ایتكانه نشريه

كارشنات ، دانشويياص تحصيالت تكمين  دانشجاا    اضاجای أيج ت 

بهنيد اايزش  ،باشندم أدف از انتشار تكانهفيزيك ا  ضنم  دانشكد 

م تكانجه از أمكجاری باشدا   پژ أش فيزيك در بين اطااناص نشريه 

 كندمبه گرا  اتتقنال ا أمه اطااناص نشريه 

 يجا هينشجر اطاانجاص یأمجه برای بايد شيد،چاپ ا  تكانه در چهاص

 زيجر اجيارد از يك  شاال   بيد  افيد   اناتب أااص از بطش  حداقل

 :باشد

 از را درتج  انجاب  در شد  اطرح اناحث كه اايزش  أایاقاله 

 عمج ت   گسجترش را أجااص يجا كنجدا  بررتج  دياجر ایزا يه

 بطشدما 

 اطتنج  أایشجاهه با كنّ  اشناي  قصد به كه اايزش  أایاقاله 

 در بيشجتر یاطالعجه برای اطااناص یانايز  برانايطتن   فيزيك

 مشيندا  نيشته ،أازاينه اص

 مفيزيك اايزش أایر ش دربار  أاي اقاله 

 مفيزيك فرأنگ يا تاريخ دربار  أاي اقاله 

 يجا اايزش با استقيماً كه هينشر اطااناص به اربيط  نف  اطالب 

 مباشند اربيط فيزيك پژ أش

  هينشر اطااناص پژ أش    اايزش  كارأای اعرف  به كه اطالن 

 مپردازندا  فيزيك یدربار 

تيانند از اري  تاي  اند به ارتال اقاله أستند، ا كسان  كه ضالقه

 نشريه يا ادرس الكتر نيك  اص اقدام نمايندم 

 

 مسئول مدیر دکتر سامان مقیمی

 سردبیر مهدی اسحاقی

 دبیرخانه نشریات مدیریت امور فرهنگی

 دانشگاه صنعتی شریف 

 حمایت و پشتیبانی
 

 گروه  علمیمسئول  ساحل عزیزپور

 مسئول گروه  آموزشی اویس شیبانی –شهرزاد زارع 

 

سینا  -شهرزاد زارع -دهیامید خاجه

شیوا  -مهدی اسحاقی -صبا مدقالچی -رسولی

 -نمینرضا منتظری -ساحل عزیزپور -عزیزپور

 -شاهیمحمدحسن حسن -ایمان احمدآبادی

 مقدمصبا مرتضوی -دکتر سامان مقیمی

 

 

 

 تحریریه

 اویس شیبانی – ساحل عزیزپور–شهرزاد زارع 

 مهدی اسحاقی -

 ویرایش

 آراییصفحه مهدی اسحاقی

 طراحی جلد پورافشین فالح

 

 دکتر  –دکتر شانت باغرام  –دکتر سامان مقیمی 

 -پوردکتر وحید کریمی -محمدرضا اجتهادی

 دکتر نعیمه ناصری 
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 مطالب           
  |3  |سخن آغازین

 ساحل عزیزپور  و  شهرزاد زارع                                                                       

                                                                  چند پرسش در مورد آموزش در دانشگاه

 |4|  و چند پاسخ از استادهاي دانشکده
 شهرزاد زارع

 

 کالسییک؟درهم
ی

 |7|  تنیدگ
 دهیامید خواجه

 

 و آزمایشگاه آن در دانشکدهآشنایی با پرتوهاي ک
ی
یکیهای ی  |10|  ي فی 

 مقدمصبا مرتضوی

 

 |17|  اخالِق علم
 شیوا عزیزپور

 

 |26|  قطبش
 ساحل عزیزپور

 

 و با شییم آشنایی 
ی
یک محاسبای ی  |32 |  (1)فی 

 ایمان احمدآبادی

 

وکرومیک با آشنایی   |35|   مواد الکیی
 مهدی اسحاقی

 

 |42 |  های پیچیدهسیستم
 سامان مقیمیدکتر 

 

و در طول تاری    خ  شکل ی مفهوم نی   |50|   علم گی 
 مهدی اسحاقی

 

" چیست؟ ی ی ماشی   |55|   "یادگی 
 صبا مدقالچی  و ی سینا رسول

 

 |64|  تابستان خود را در مراکز بزرگ علیم دنیا بگذرانیم
 شاهیمحمدحسن حسن

 

 |66|  تحلیل پرسشنامه اساتید رس کالس درس
 نشریه تکانه آموزشیگروه 

 

 

 

 فهرست   


