اًجوي ػلوی – داًـجَیی فیضیک داًـگبُ تْشاى "ّوبیؾ ػبالًِ ی یک سٍص فیضیکی "سا بب هحَسیت "فیضیک هحبػببتی "دس دٍ
بخؾ ػخٌشاًی ٍ کبسگبُ بشگضاس هی کٌذ.

بخش اول – سخنرانی :
صهبى  :سٍص چْبسؿٌبِ  9اسدیبْـت هبُ 4991اص ػبػت  41صبح
هکبى  :آهفی تئبتش ؿْیذ پَسهؼشاج داًـکذُ فیضیک داًـگبُ تْشاى
 " -4تعریف و اهمیت فیسیک محاسباتی "  :دکتش هحوذسضب اجتْبدی  ،داًـگبُ صٌؼتی ؿشیف  ،ػبػت آغبص 41:41 :

چکیذُ :
بب پیـشفت تَاى هحبػببتی کبهپیَتشّب ،سٍص بِ سٍص بش تَاًبیی حل هؼبیل پیچیذُ افضٍدُ هیـَد .دس ایي صحبت بِ ًقؾ ٍ
اّویت هحبػببت دس فیضیک ّن دس ؿبخِ ّبی بٌیبدی ٍ بِ هٌظَس دسک بْتش ٍ ّن دس ؿبخِ ّبی کبسبشدی بشای طشاحی ٍ یب تَلیذ
هحصَل هیپشداصین.
 " -2فیسیک محاسباتی در ماده چگال "  :دکتش احؼبى ًذایی اػکَئی  ،داًـگبُ تحصیالت تکویلی ػلَم پبیِ صًجبى ،
ػبػت آغبص 44:11 :

چکیذُ :
" -9کیهان شناسی محاسباتی "  :دکتش ػیذ هحوذ صبدق هَحذ  ،داًـگبُ ؿْیذ بْـتی  ،ػبػت آغبص 49:11 :

چکیذُ :
بب ػٌبیت بِ سؿذ سٍصافضٍى فٌبٍسی دس خصَف جوغ اٍسی دادُ ّب ٍ سصذّبی اخیش اص کیْبى؛ فشصت هغتٌوی فشاّن ؿذُ کِ تئَسی
ّبی هتؼذدی کِ دس حَصُ فیضیک اًشطی ّبی ببال ٍ کیْبى ؿٌبػی ابذا ع ؿذُ اًذ سا بب هـبّذات ٍ سصذّبی اخیش هقبیؼِ ًوَدُ ٍ
ػبصگبسی آًْب سا بشسػی کٌین  .بٌببشایي اهشٍصُ ًقؾ سٍؿْبی ؿبیِ ػبصی ٍ هحبػببت سایبًِ ای دس ایي ؿبخِ اص ػلن بیؾ اص پیؾ
ًوبیبى ؿذُ اػت  .دس ایي ػخٌشاًی ػوَهی بشآًن کِ ضوي هؼشفی ٍیظگی ّبی کیْبى هب اص هٌظش سصذّبی اخیش بشخی اص سٍؿْبی
هحبػببتی کِ هَسد تَجِ اػت سا هؼشفی کٌن ٍ تبؼبت آًْب سا بِ طَس خالصِ بشؿوبسم .دس پبیبى ػؼی خَاّن کشد تب آًجب کِ هی
تَاًن سًٍذ کلی فیضیک هحبػببتی سا دس ایي ؿبخِ اص ػلن فیضیک سا هَسد بشسػی قشاس دّن.
 " -1محاسبه در فیسیک ررات  :از شبیه سازی تا کشف"  :دکتش حبهذ بخـیبى  ،پضٍّـگبُ داًؾ ّبی بٌیبدی  ،ػبػت
آغبص 49:11 :

چکیذُ:
 " -1نقش احتمالی کامپیوترهای کوانتومی در آینذه علوم "  :دکتش ٍحیذ کشیوی پَس  ،داًـگبُ صٌؼتی ؿشیف  ،ػبػت
آغبص 41:11 :

چکیذُ:

جذول زمانبذی:
44:11 -41:41

تؼشیف ٍ اّویت فیضیک هحبػببت"  :دکتش اجتْبدی

44:11 – 44:11

"فیضیک هحبػببتی دس هبدُ چگبل"  :دکتش ًذایی اػکَئی

49:11 – 44:11

ًبّبس ٍ ًوبص

49:11 – 49:11

"کیْبى ؿٌبػی هحبػببتی"  :دکتش هَحذ

41:21 – 49:11

"هحبػبِ دس فیضیک رسات  :اص ؿبیِ ػبصی تب کـف"  :دکتش بخـیبى

41:11 – 41:21

اػتشاحت ٍ پزیشایی

41:91 – 41:11

"ًقؾ احتوبلی کبهپیَتشّبی کَاًتَهی دس آیٌذُ ػلَم"  :دکتش کشیوی پَس

بخش دوم – کارگاه :
صهبى  :سٍص پٌج ؿٌبِ  41اسدیبْـت هبُ 4991اص 9صبح تب  6ػصش

هکبى  :ػبیت دکتش ػلیوحوذی داًـکذُ فیضیک داًـگبُ تْشاى
هذسػیي  :جٌبة آقبی هشتضی جاللًَذ ٍ جٌبة آقبی ػلی ؿبکشی
ػلی ؿبکشی  :داًـجَی دکتشی فیضیک داًـگبُ تحصیالت تکویلی ػلَم پبیِ صًجبى
هشتضی جاللًَذ  :داًـجَی کبسؿٌبػی فیضیک داًـگبُ تْشاى

سرفصل

ها :

دس ایي کبسگبُ ؿوب بشًبهِ ًَیؼی بِ صببى  pythonسا خَاّیذ آهَخت ،بب هذٍل ّبی هختلف دس  pythonآؿٌب خَاّیذ ؿذ ٍ
ًحَُ اػتفبدُ اص پکیج ّبی  ٍ SciPy ٍ NumPyسػن ًوَداس دس  pythonسا فشا خَاّیذ گشفت .پکیج ّبی ٍ NumPy
 SciPyتَابغ ٍ اهکبًبت بؼیبسی دس صهیٌِ حل چٌذ جولِ ای ّب ،جبشخطی ،تبذیل فَسیِ ،اًتگشال گیشی ػذدی ،دسٍى یببی ،بْیٌِ
ػبصی ،بشاصؽ هٌحٌی ٍ پشداصؽ ػیگٌبل ٍ آهبس داسًذ کِ بب آًْب آؿٌب خَاّین ؿذ .جْت اػتفبدُ ّش چِ بْتش اص کبسگبُ ٍ هـبسکت
فؼبل دس ًوشیي ّ ب ّوشاُ داؿتي لپتبپ تَصیِ هی ؿَدّ .وجٌیي تَصیِ هی ؿَد بش سٍی لپتبپ خَد ػیؼتن ػبهل لیٌَکغ داؿتِ
ببؿیذ.
شرکت در کارگاه رایگان است.
بشای ثبت ًبم دس کبسگبُ اطالػبت صیش سا بِ آدسع  pythonut@gmail.comاسػبل ًوبییذ:
ً -4بم ٍ ًبم خبًَادگی  ،سؿتِ ٍ هقطغ تحصیلی
 -2اهکبى ّوشاُ داؿتي لپ تبپ دس سٍص بشگضاسی کبسگبُ
 -9چِ ػیؼتن ػبهل یب ػیؼتن ػبهل ّبیی بش سٍی لپ تبپ خَد داسیذ؟
-1آیب تجشبِ بشًبهِ ًَیؼی داسیذ؟ اگش بلِ بِ چِ صببًی ٍ دس چِ ػطحی؟

