
 خدا نام به

 فیزیک دانشکده معرفی

  

 :مختصر تاریخچه

 دانشگاه، در دانشکده علوم آموزشی يها فعالیت شروع با همزمان 1356 سال از فیزیک گروه
 فیزیک و مغناطیس ـ الکتریسیته حرارت، مکانیک، فیزیک دروس ارائه براي را خود يها فعالیت

 )مغناطیس و الکتریسیته( 2 فیزیک و) مکانیک و حرارت( 1 فیزیک يها آزمایشگاه ارائه و موج
 يها آزمایشگاه تجهیز و علمی هیأت کادر تکمیل کرد. با آغاز هاي فنی مهندسی براي رشته

 فیزیک رشتۀ کارشناسی تاسیس شد و دورة 1364دانشکده فیزیک در سال  فیزیک، تخصصی
 دنبال شدند. به همان سال پذیرش مهرماه از دوره این دانشجویان اولین و دایر دانشکده این در

 مجزا و مناسب ساختمان یک تخصیص آن، علمی هیأت اعضاي ارتقاء دانشکده، خوب عملکرد
 1368در سال  کامپیوتري، هاي سایت و تحقیقاتی يها آزمایشگاه تجهیز و فیزیک دانشکدة به

  . ایجاد شدي در دانشکده دکترهاي  دوره 1377در سال  و ،ارشد کارشناسی يها دوره
  



 علمی: هیأت

 نفر 8 آنها از که بوده برخوردار وقت تمام علمی هیئت عضو 39 از کنون تا فیزیک دانشکده
 مدت این در ایشان از نفر 13 و اندبوده مربی نفر 4 و استادیار نفر 15 دانشیار، نفر 12 استاد،

  .دارد علمی هیأت عضو 26 دانشکده این حاضر حال در اند.شده بازنشسته

 

 فیزیک دانشکده علمی هیئت اعضاي

 



 آموختگان:دانش و دانشجویان آمار

 دانشجوي 155 کارشناسی، دوره دانشجوي 225 )1399-1400( جاري تحصیلی  سال در
 و تجربی نظري، چگال ماده فیزیک هايگرایش در دکتري دانشجوي 67 و ارشد کارشناسی
 مشغول دانشکده ینا در ايهسته فیزیک و شناسیکیهان و بنیادي ذرات فیزیک محاسباتی،

 .هستند تحصیل

 دوره در نفر 95 و ارشد کارشناسی دوره در نفر 750 کارشناسی، دوره در نفر 1400 تاکنون
 .اندشده التحصیلفارغ دانشکده این از دکتري

  
  ها: گرایش

 تجربی، محاسباتی،( چگالهاي پژوهشی دانشکده عمدتاً در سه گرایش فیزیک ماده  زمینه
بنیادي چگالماده  شیگرا. است اي هسته فیزیک و  ذرات فیزیک ،)پیچیده هاي سامانه و نظري

در این  ها فعالیتآغاز به کار کرد و در ادامه با گسترش حالت جامد  گرایش نام با 1364 سال از
ش ذرات یگرا سپسو  1364در سال  يا هستههایی تقسیم شد. گرایش  گرایش، به زیربخش

اي از  رشته هاي دیگر و بین در حال حاضر دانشکده در گرایش .جاد شدیا 1374در سال بنیادي 
  هاي پیچیده و اپتیک کوانتمی نیز فعالیت دارد. شناسی، سیستم جمله کیهان

  
  ي پژوهشی:ها فعالیت
به طوري که حاصل  ،چشمگیر بودههاي گذشته بسیار  در سالپژوهشی دانشکده  عملکرد
مقاله علمی پژوهشی بوده که  800ش از یب )1400 بهار(ي پژوهشی دانشکده تاکنون ها فعالیت

به چاپ رسیده اند.  المللی بینو در مجالت معتبر  ISIدرصد این تعداد از نوع  75بیش از 
فیزیک، چاپ و انتشار هاي مختلف  کتاب در شاخه 14ش از یب هترجمبه  توان می بر آن عالوه
 9ش از یپژوهش فیزیک ایران (با همکاري انجمن فیزیک ایران)، انعقاد قرارداد و انجام ب همجل

هاي ابررسانا و پودر عناصر در ابعاد نانو  طرح پژوهشی با خارج از دانشگاه در زمینه ساخت سیم
همچنین  اشاره کرد. ع و نوظهوریبد يها در حوزه یمعکوس مغز به سطح کوانتوم یو مهندس

مغناطیس و ابررسانا، کنفرانس ساالنه هاي  کنفرانس و اجرایی هاي علمی عضویت در کمیته



کنفرانس فوتونیک، کنفرانس  کنفرانس شتابگرهاي ذرات، کشور، اي هسته ، کنفرانسفیزیک
ي پژوهشی اعضاي هیأت ها فعالیت خالء و کنفرانس فیزیک ذرات بنیادي بخش دیگري از

  دانشکده فیزیک بوده است. علمی
  

 المللی: هاي بین ارتباط
و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور از جمله مرکز  ها دانشگاهاین دانشکده در ایجاد ارتباط با 

 اي هستهو مرکز تحقیقات  SISSA، مرکز تحقیقات  ICTPتحقیقات فیزیک نظري 
INFN  ایتالیا و همچنین مراکز تحقیقاتیJülich  وMax Planck مرکز در آلمان ،

کرانت یالمللی اختر فیزیک نسبیتی ا قات بینیمرکز تحق در ژاپن، Rikenتحقیقاتی 
ICRANet ا و مرکز یتالیاCern ي چشمگیري داشته به طوري ها فعالیتسوئیس در
الذکر هر ساله تعدادي از  هاي به عمل آمده بین این دانشکده و مراکز فوق که با توافق
شوند.  دکترا براي انجام کارهاي تحقیقاتی مشترك به این مراکز اعزام می هدوردانشجویان 

هاي کوتاه مدت با  همچنین تعدادي از اعضاي هیأت علمی دانشکده در قالب ماموریت
  مراکز فوق همکاري دارند. 

، و رسمینا ،سکنفران 50بیش از از برگزاري  توان میي این دانشکده ها فعالیتاز دیگر 
 نام برد. المللی بینهاي آموزشی متعددي در سطح ملی و  کارگاه

 
فیزیک امیدوار است در آینده با افزایش کادر هیأت علمی و مجهزتر کردن  هدانشکد

هاي  ي ي در ارتقاء توانمندترمؤثر هاي ي آموزشی و تحقیقاتی خود بتواند گامها آزمایشگاه
 المللی بینملی و  علمی جایگاهافزایش موجب  وو فناوري بردارد پژوهشی  ،آموزشی

  .شود و کشور دانشگاه صنعتی اصفهان
  

  :افتخارات دانشکده
 .المللی یو.اس.نیوز در کشور بندي موسسه بین در رده 2016رتبه اول در سال •
 .المللی یو.اس.نیوز در کشور بندي موسسه بین در رده 2017رتبه اول در سال •



دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب عنوان نخست نیچر،  2017هاي نمایه  براساس گزارش •
 (IPM)هاي بنیادي  تولید مقاالت حوزه فیزیک، به لحاظ تعداد مقاله، پس از پژوهشگاه دانش

 .هاي ایران را به خود اختصاص داده است و دانشگاه تهران، جایگاه سوم برترین
 .در کشورالمللی یو.اس.نیوز  بندي موسسه بین در رده 2019رتبه اول در سال  •
دانشکده فیزیک  500ي کشور در جمع ها دانشگاهقرارگیري تنها دانشکده فیزیک  •

 .2021و  2020 هاي برتر جهان در رتبه بندي شانگهاي در سال
  

  ):Outreachي فراگستر (ها فعالیت
 داشته علم ترویج و فراگستر يها فعالیت در پررنگی نقش اخیر هاي سال در فیزیک  دانشکده

  : از عبارتند ها فعالیت این از برخی. است
به طور منظم. باشگاه فیزیک  1389اندازي و برگزاري باشگاه فیزیک اصفهان از سال  راه

) یک جلسه شامل سخنرانی، ها دانشگاهجز زمان تعطیلی  اي است که در آن هر ماه (به برنامه
آن شامل دانشجویان شود و طیف مخاطبان  ماه، خبرنشست و معرفی کتاب برگزار می پرسش

  . است فیزیک رشته عالقمندان   آموزان، دبیران و همه هاي مختلف، دانش رشته
  .کنون تا تأسیس بدو از اصفهان فیزیک  همکاري تنگاتنگ با خانه

 در فیزیک   رشته به مستعد دانشجویان جذب در مؤثري نقش که فیزیک روز  برگزاري برنامه
  .است داشته اخیر هاي سال

  
  ها و نهادهاي علمی: با انجمن  همکاري
 هیأت اعضاي و است داشته علمی نهادهاي و ها انجمن با مؤثري ارتباط همواره فیزیکدانشکده 

توان به  که از جمله می دارند و داشته عضویت متعددي ساختارهاي در دانشکده این علمی
  زیر اشاره کرد:  دموار

  
  اي دو دوره. بر فیزیک انجمن ریاست و ایران فیزیک انجمنعضویت در هیأت مدیره 

  هاي علمی انجمن فیزیک ایران. عضویت در شاخه
  بازرس انجمن فیزیک ایران به مدت دو دوره.



  .علوم فرهنگستان فیزیک   عضویت در شاخه
  .هاي مختلف وزارت عتف عضویت در کمیته

  
يهافعالیت  دانشجویی:  

 است دانشجویی هايتشکلو اهفعالیت زمینه در فعال هايدانشکده جمله از فیزیک دانشکده
 شوراي و صنفی شوراي ورزشی، هايانجمن ،شناسی ستاره انجمن علمی، انجمن از عبارتند که

 اینگونه به ايویژه توجه دانشکده دانشجویان هايمهارت ارتقاي و اجتماعی رشد براي فرهنگی.
 پژوهشی و آموزشی هايلیتافع کنار در دانشجویان پویایی و رشد الزمه را آن و اردد هافعالیت

  .داندمی

 

 

 

 

 

 

             
  
  
  
  
  

   

 



  

  ي دانشکده فیزیکها آزمایشگاهلیست    
 

  تاسیس آزمایشگاه•

 فیرد شگاهینام آزما سیسال تاس

 1 ستهیک الکتریزیشگاه فیآزما 1356

 2 کیک حرارت و مکانیزیشگاه فیآزما 1356

 3 3و2و1ه یک پایزیف -آز 1364

 4 کیشگاه اپتیآزما 1365

 5 دیک جدیزیشگاه فیآزما 1365

 6 کیشگاه الکترونیآزما 1366

 7 شگاه صوت و امواجیآزما 1366

 8 اي هستهشگاه یآزما 1366

 9 ییس و ابررسانایخواص مغناط یقاتیشگاه تحقیآزما 1370

 10 1ساخت نمونه  یقاتیشگاه تحقیآزما 1370

 11 شگاه حالت جامدیآزما 1370

 12 یکیخواص الکتر یقاتیشگاه تحقیآزما 1372

 13 کیزیف یلیشگاه تکمیآزما 1376

 14 و کندو پاش یزر پالسیل ینشان هیشگاه الیآزما 1382



 15 شرفتهیپ اي هستهشگاه یآزما 1390

 16  یسیکلوترون شتابگر  آزمایشگاه  1392

 17  آزمایشگاه شبیه سازي کوانتومی مواد 1392

 18 نانو سنسور یقاتیشگاه تحقیآزما 1393

 19 کیمغناطو اپت یقاتیشگاه تحقیآزما 1393

 20 2ساخت نمونه  یقاتیشگاه تحقیآزما 1395

 21  آزمایشگاه اپتومغناطیس  1395

گروه علوم  -هاي پیچیده آزمایشگاه سیستم 1395
  شناختی
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  پژوهشی دانشکده فیزیک. ي ها آزمایشگاهبرخی از امکانات 
  

 
  گیري پذیرفتاري مغناطیس متناوب دستگاه اندازه

  
  



  

 
  دستگاه الکترو مگنت.

  
  
  
  

  
  

  تپشی. لیزر نشانی الیه دستگاه



 
  پاش. و کند روش به نشانی الیه دستگاه

  
  

  

  مغناطواپتیک. تحقیقاتی آزمایشگاه



  
  .اي هستهآلفا در آزمایشگاه  سنجی طیف سیستم

  
  

  
  

 .HPGe پرتو گاما آشکارساز


