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 پیشگفتار

بعد کمک  هایدورهرا نشان دهد، با ثبت تجربیات به اداره دانشکده در  9911این گزارش عالوه براینکه عملکرد سال 

جایگاه دانشکده فیزیک در جامعه علمی داخلی و  یسه بر تبیین و ارتقاءئ. در این دوره تمام تالش هیات رخواهد کرد

 خارجی بوده است. 

پردیس علوم به دلیل جدایی جغرافیایی از بدنه پردیس علوم، ساختار،  هایدانشکدهدانشکده فیزیک بعنوان یکی از 

 پردیس علوم دارد.  هایدانشکدهمشکالت و توانایی های متفاوتی نسبت به بقیه 

فزایش درآمدهای اختصاصی، متنوع سازی منابع درآمدی و شفافیت مالی انجام شد. هرچند تالش زیادی در زمینه ا

را تا حد زیادی کاهش داد. در شوراهای  11به طور جزیی و سال  19که شیوع کرونا درآمدهای اختصاصی سال 

 . عمومی دانشکده گزارش مفصلی از عملکرد دانشکده به همه اعضای هیات علمی دانشکده ارایه شد

با تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مقرر شد دانشکده برای سال های پیش رو در دوره تحصیالت تکمیلی، 

دانشجوی رشته فیزیک بدون گرایش پذیرش کند. توقع داریم این نحوی پذیرش دانشجو منجر به افزایش کیفیت 

عمل دانشجویان باالتر رفته و امکان کار بر  رسد که به این ترتیب آزادیدانشجویان ورودی شود. در ضمن به نظر می

 روی پروژه های بین رشته ای میسرتر شود. 

 

 

 حوزه رياست دانشکده 

 ت رئیسه دانشکده برق و کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران جهت أبرگزاری جلسه مشترک با هی

 ؛همکاری

  91کار طرفین با ارائه  ییهازمینهفیزیک و برق جهت آشنایی با  هایدانشکدهبرگزاری کارگاه مشترک 

 ؛دانشکده 2سخنرانی از طرف 

 ؛پیگیری تحویل لیزر خریداری شده در سالهای قبل از مرکز ملی لیزر 

 ؛ارزیابی چند سال برگزاری رشته فیزیک مهندسی 

 ؛تشکیل آزمایشگاه مرکز فناوری کوانتومی دانشگاه تهران در دانشکده فیزیک 

 امه دانشگاه از دانشکده فیزیک و بررسی مشکالت دانشکده.بازدید معاونت طرح و برن 
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 آموزشی معاونت 

  تنظیم برنامه درسی با کمک نمایندگان آموزش به گونه ای که کمترین میزان تداخل دروس برای دانشجویانی

که به هر دلیل از برنامه درسی خود عقب افتاده اند وجود داشته باشد. این کار موجب کم شدن تعداد 

  ؛تقاضاهای مهمانی دانشکده شد

  با همکاری کمیته بازنگری دروس فیزیک تغییراتی در پیشنیازها اعمال شد که دانشجویان جای جبران عقب

 ؛ماندگیهای خود را داشته باشند و مدت زیادی آموزش درگیر عدم فارغ التحصیلی دانشجویان نباشد

 های همکاران ک به گونه ای که تا حد زیادی نگرانیپیگیری مدل دووجهی و تصویب آن برای دانشکده فیزی

 ؛در دانشکده در این مدل لحاظ شده باشد

 های مختلف متناسب با آموزش الکترونیکی اجباری به گونه تنظیم برنامه های تحصیلی دانشجویان در ورودی

 ؛ای که کمترین آسیب به برنامه تحصیلی ایشان وارد گردد

 ؛نه کردن آموزش الکترونیکی در دانشکدهتالش فراوان در راستای بهی 

  ارائه قوانین آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود به صورت اینفوگرافیک )در مدت باقیمانده از معاونت تکمیل

 ؛ و در وبسایت دانشکده بارگذاری خواهد شد.(

 اه برای اعالم نظر در انتخاب استاد نمونه آموزشی برای جشنواره آموزش دانشگاه )ضمنا پیرو درخواست دانشگ

 بود پاسخ نامه انتخاب استاد، پیشنهاد اصالحی شورای آموزش دانشکده فیزیک ارسال شد اما بدونمورد شیوه

 ؛ (نشد توجهی آن به و

 ؛پیگیری و اقدام برای حل مشکل ایجاد شده در مورد کارشناس آزمایشگاه دانشکده 

  فیزیک و فیزیک مهندسی.تهیه گزارش مقایسه عملکرد دانشجویان رشته 

 

 معاونت تحصیالت تکمیلی و پژوهشی 

 ؛ارائه خدمات آزمایشگاه مرکزی در قالب آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه  

  ؛نفر از اعضای هیات علمی دانشکده به عنوان سرآمدان علمی انتخاب شدند سه  9911در سال  

  همقاله در مجل یکهمکاران دانشکده با آدرس دانشگاه تهران یکی از  9911سال در Nature Physics 

 ؛چاپ نمودند
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  های پژوهشی دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران در زمره همکاران پروژه مهم و کلیدیگروهیکی از 

PANDA ؛قرار گرفت 

 در زمینه اپتیک  المللیبینم گروه فیزیک اتمی و مولکولی دانشکده فیزیک در فهرست مراکز معتبر آموزشی نا

 ؛و فوتونیک قرار گرفت

 مقرر گردید که این شودمییساله به میزبانی دانشکده فیزیک برگزار  گردهمایی فیزیکدانان ایران که هر .

  ؛هم به صورت مجازی در دانشکده فیزیک برگزار گردد 11برنامه در سال 

  11مرداد  93میزبانی گردهمایی یک روزه بانون در فیزیک ایران . 

 

  معاونت اداری مالی 

 دانشکده؛ سبز فضای ترمیم 

 ساختمان؛ کننده خنک برج سازی اتومات 

 معاونت مسئولین و علوم پردیس محترم رئیسه هیات نمایندگان حضور با درختکاری هفته مراسم برگزاری 

 ؛دانشگاه پشتیبانی

 ؛تهیه و ارسال فلوچارت وظایف کاری کارکنان دانشکده فیزیک 

 ساماندهی و نوسازی سیستم های دانشکده. 
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