
(Resumè)علمی کارنامٔه

پورموسی امیرمسعود

١٣٨٦ بهمن ١٠

سوابقتحصیلی ١
تاکنون) ١٣٨٦) شریف صنعتی دانشگاه فیزیک، ارشد کارشناسی دانشجوی •

راهوار سهراب دکتر راهنما: استاد

(١٣٨٦ تا ١٣٨٢) شریف صنعتی دانشگاه فیزیک، کارشناسی •

وابسته شرودینگر معادلٔه شبیهسازی وسیلٔه به سنگین عناصر واپاشی زمان محاسبٔه پروژه: نام
عراقی مقیمی سامان دکتر راهنما: استاد زمان، به

(سمپاد) رشت میرزاکوچکخان آموزشی مرکز ریاضیفیزیک، رشتٔه پیشدانشگاهی، دیپلم •
(١٣٨٢ تا ١٣٧٨)

حمیدی نیما همراه به بیلیارد، توپهای حرکت دوبعدی شبیهسازی پروژه: نام

اجرایی مسئولیتهای ٢

دانشآموزی پروژههای از حمایت «طرح دورٔه پنجمین و سومین دومین، داوران گروه عضو •
١٣٨٦ و ١٣٨٤ ،١٣٨٣ سالهای زمستان سمپاد»،

تا ١٣٨٤ زمستان شریف، صنعتی دانشگاه فیزیک دانشجویان نشریٔه «تکانه،» نشریٔه سردبیر •
١٣٨٦ زمستان تا ١٣٨٦ تابستان و ،١٣٨٥ پاییز

دانشآموزان (برای بندرانزلی ریاضیات خانٔه تابستان١٣٨٦، ریاضی، برگزاریکارسوق مسئول •
دبیرستان) و راهنمایی

بود. شریف صنعتی دانشگاه ریاضی کارسوق گروه عهدٔه بر کارسوق این علمی مسئولیت

فرزانگان و میرزاکوچکخان آموزشی مراکز ،١٣٨٥ تابستان ریاضی، کارسوق برگزاری مسئول •
دبیرستان) و راهنمایی دانشآموزان (برای (سمپاد) رشت

بود. شریف صنعتی دانشگاه ریاضی کارسوق گروه عهدٔه بر کارسوق این علمی مسئولیت

تابستان١٣٨٤،مراکزآموزشیمیرزاکوچکخان دبیرومسئولبرگزاریکارسوقعلوماجتماعی، •
دبیرستان) دانشآموزان (برای (سمپاد) رشت فرزانگان و

بود. تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشجویان از جمعی عهدٔه بر کارسوق این علمی مسئولیت
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برای فیزیک» «جاذبههای آموزشی بستٔه طراحی در شریف» «نورآفرین شرکت با همکاری •
١٣٨٣ تابستان دبیرستانها، در تدریس

و میرزاکوچکخان آموزشی مراکز ،١٣٨٣ تابستان فیزیک، کارسوق برگزاری مسئول و دبیر •
دبیرستان) و راهنمایی دانشآموزان (برای (سمپاد) رشت فرزانگان

بود. صنعتیشریف فیزیکدانشگاه دانشجویان از جمعی عهدٔه بر کارسوق این مسئولیتعلمی

صنعتی دانشگاه انسانی)، علوم ترویجی و مطالعاتی (گروه «فانوس» دانشجویی گروه عضو •
١٣٨٤ پاییز تا ١٣٨٢ پاییز شریف،

روزبه)، (جایزٔه ایران فیزیک انجمن دانشآموزی گردهمآیی در داور مشاور عنوان به همکاری •
١٣٨٢ زمستان

آموزشی سوابق ٣

کالسهایپژوهشیدبیرستانعالمهحلیتهران، راهنمایپروژههایدانشآموزیفیزیک، دبیر •
١٣٨٦-٨٧ تحصیلی سال

به دبیرستان)، و راهنمایی دانشآموزان (برای فیزیک با آشنایی آزمایشگاهی دوماهٔه دورٔه •
١٣٨٦ تابستان بندرانزلی، ریاضیات خانٔه قانع، زهرا همراه

پاییز شریف، نورآفرین شرکت طرف از تهران، دبیرستانهای در فیزیک کارگاههای برگزاری •
١٣٨٣

مرکز دانشآموزیفیزیک، المپیاد فیزیکبرایآمادگیشرکتدر دورههایآموزشیآزمایشگاه •
١٣٨٢ تابستان رشت، میرزاکوچکخان آموزشی

سخنرانیها ٤

آموزشی مرکز ،١٣٨٥ پاییز عام)، نسبیت نظریٔه با (آشنایی ماه تا زمین فاصلٔه اندازهگیری •
(سمپاد) شهرری شهیدبهشتی

آموزشی مرکز ،١٣٨٣ تابستان فیزیک، کارسوق کارگاه)، ارشمیدس(کالسو قانون و شناوری •
رشت میرزاکوچکخان

پژوهشی دستاوردهای نمایشگاه ،١٣٨٢ زمستان کاظمیمنش، فرهاد همراه به حد، سرعت •
رشت میرزاکوچکخان آموزشی مرکز

مقالهها ٥

ترجمه ٥-١
است. آمده مراجع بخش در مقالهها اصلی نسخٔه مشخصات

شمارٔه تکانه، ناسازگاری؟، دانشجویان— یادگرفتن و ما دادن درس مکِدرمات، سی. لیلیان •
[١] ١٣٨٥ پاییز ،١١
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[٢] ١٣٨٤ زمستان ،١٠ شمارٔه تکانه، سرگرمی؟، یا آموزش ابزار کالسی: آزمایشهای •

تألیف ٥-٢
حمیدرضا همراه به کافیاند؟، کالسیک الکترودینامیک توصیف برای ماکسول معادالت آیا •

١٣٨٦ زمستان ،١٣ شمارٔه تکانه، کاویانی،

١٣٨٦ زمستان ،١٣ شمارٔه تکانه، دیراک، بزرگ عددهای فرضیٔه •

دانشکدٔه استادان و تکمیلی تحصیالت دانشجویان با گفتگوهایی کارشناسی، دورٔه آموزش •
اورامان همراه به دانشکده، این در فیزیک کارشناسی دورٔه آموزشی وضعیت دربارٔه فیزیک

١٣٨٣ زمستان ،٩ شمارٔه تکانه، حاجیزاده،

،١٠ شمارٔه تکانه، فنود، رفیعی محمد همراه به کرد؟، میتوان چه دانشکده وضع بهبود برای •
١٣٨٤ زمستان

١٣٨٤ پاییز ،١٠ شمارٔه تکانه، جهان، هستهای آزمایشگاه بزرگترین •

١٣٨٤ تابستان فیزیک، جهانی سال ویژهنامٔه تکانه، کوانتومی، کامپیوترهای •

١٣٨٤ تابستان فیزیک، جهانی سال ویژهنامٔه تکانه، سزامی، و ایران •

١٣٨٤ تابستان فیزیک، جهانی سال ویژهنامٔه تکانه، سرن، با ایران همکاری •

افتخارات و جوایز ٦
جوان دانشپژوهان باشگاه ،١٣٨١ تابستان فیزیک، کشوری المپیاد نقره، مدال •

١٣٨٢ سراسری کنکور ،(٢ (منطقٔه ١٦٦ رتبٔه •

١٣٨٦ فیزیک ارشد کارشناسی کنکور ،١٢ رتبٔه •

١٣٨٦ بهار فیزیک، دانشجویی المپیاد نهایی مرحلٔه ،١٤ رتبٔه •

مهارتهایکامپیوتری ٧

(نسخههای ویندوز مایکروسافت و (٢٫٦ هستٔه (نسخٔه لینوکس سیستمعاملهای با آشنایی •
(XP و ME ،98

Visual Basic 6 و C++ و C زبانهای به برنامهنویسی با آشنایی •

(Mathematica و Maxima) نمادین ریاضی محاسبات نرمافزارهای با آشنایی •

ArabXeTEX و TEX نرمافزارهای با فارسی و انگلیسی نوشتارهای حروفچینی با آشنایی •

Microsoft Office و OpenOffice.org Writer به (مسلط واژهپرداز نرمافزارهای با آشنایی •
(Word
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JavaScript و PHP زبانهای با مقدماتی آشنایی وب، طراحی و HTML با آشنایی •

OpenOffice.org Calc, Impress) نمایشاسالید و صفحهگسترده نرمافزارهای با آشنایی •
(Microsoft Office Excel, Powerpoint و

زبان به نرمافزاری مستندات (ترجمٔه آزاد/متنباز نرمافزارهای پروژههای با داوطلبانه همکاری •
تاکنون ١٣٨٤ فارسی)،

مدخلهای ویراستن و (نوشتن فارسی زبان به ویکیپدیا آزاد دانشنامٔه با داوطلبانه همکاری •
تاکنون ١٣٨٤ فیزیک)،

اطالعاتشخصی ٨
تهران ،١٣٦٤ مرداد هشتم متولد
بندرانزلی دائم: زندگی محل
تهران موقت: زندگی محل
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