
   
 به نام ایزد منان

، با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای 1395آذر  13مورخ  ششمین جشنواره حرکت روز شنبه

 دکتر سبحان الهی افتتاح گردید.

 باشد.دارای غرفه در این جشنواره میدانشکده فیزیک زیر نظر انجمن علمی دانشجویی فیزیک نیز 

 : است شرح بدین روز این علمی دانشجویی فیزیک در انجمن غرفه عملکرد و گزارش

 م دانشگاه جناب آقای دکتر سبحان الهی از غرفه انجمن وشرح عملکرد محتر  ریاست بازدید

ط اساتید شده توسدوره گذشته و اهداف آینده و تاکید بر حفظ روند سخنرانی های انجام 

گذشته و ادامه روند موفقیت آمیز چاپ و نشر نشریه علمی تخصصی  دانشکده به روال

 دانشکده فیزیک تحت عنوان "کوانت" توسط دبیر انجمن

 بازدید معاونت محترم دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکتر عزیزالله  حبیبی 

 دانشکده فیزیک برای بازدید از غرفه  آقای دکتر جهان پناه ریاست محترم دعوت از جناب 

  دعوت از جناب آقای دکتر کنجوری استاد مشاور انجمن علمی فیزیک برای بازدید از غرفه 

 گروه دانشکده فیزیک برای بازدید از غرفه  آقای دکتر حسن بیگی مدیر دعوت از جناب 

  آرا و آقای دکتر دعوت از اساتید محترم دانشکده فیزیک از جمله جناب آقای دکتر مجلس

 ی بازدید از غرفه انجمن علمیمومنی برا

  تحویل ماشین های استرلینگ برتر در مسابقه طراحی ماشین استرلینگ به غرفه انجمن و

 توضیح درباره چگونگی کار این ماشین به مراجعه کنندگان

 بازدید دبیر انجمن دوره گذشته سرکار خانم مسگری از غرفه انجمن 

 هایی برای ثبت یادگاری به دست سه گروه اساتید دانشکده فیزیک اساتید قرار دادن کاغذ

 دیگر رشته ها و دانشجویان

 اسپانسرینگ شیرین عسل از غرفه انجمن فیزیک 

  : 16:30لغایت  9ساعت کار غرفه 

 ت شده در پیوست آورده شده است .تعدادی از تصاویر ثب

 

 



   
 بازدید جناب آقای دکتر سبحان الهی از غرفه انجمن علمی فیزیک

 

 آماده سازی و چیدن غرفه قبل از شروع رسمی جشنواره . 

 



   
اتمام آماده سازی غرفه 

 



   
توضیحات دبیر انجمن برای جناب آقای دکتر سبحان الهی
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