
انسیه عرفانی
استادیار، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

زنجان  ۴۵۱۳۷ - ۶۶۷۳۱بلوار استاد یوسف ثبوتی, کد پستی   
۰۲۴ - ۳۳۱۵ ۲۱۱۴تلفن: 

erfani@iasbs.ac.ir
https://iasbs.ac.ir/ erfani/∼  

  سوابق کاری 

 تا کنون                             هیات علمی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه، زنجان۹۴دی                   
                       محقق، آی سی تی پی، برزیل۹۴ – آذر ۹۳خرداد         

                      محقق پسادکتری، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تهران۹۳ – خرداد ۹۱مهر 

 تحصیالت 

                                    دکتری، کیهانشناسی، دانشگاه بن، آلمان۹۱مرداد 
                                 پیش دکتری، فیزیک انرژی باال، مرکز تحقیقات فیزیک نظری، ایتالیا۸۸شهریور 

                                     کارشناسی ارشد، گرانش، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۸۴بهمن 
                                    کارشناسی، فیزیک، دانشگاه تبریز۸۲خرداد 

 افتخارات و جوایز

۱۴۰۰موسس شاخه بانوان انجمن نجوم ایران )شبانا(، 
۲۰۲۱عضو هیات اجرایی آکادمی جوانان جهان، 

۱۳۹۹عضو هیات مدیره انجمن نجوم ایران، 
۱۴۰۰عضو هیات مدیره شاخه گرانش و کیهانشناسی انجمن فیزیک ایران، 

۲۰۲۱عضویت آکادمی جوانان جهان، 
۲۰۱۹عضویت دائم تشکل زنان دانشمند کشورهای در حال توسعه, 

، ژاپن۲۰۱۹شرکت در اجالس جهانی علم و تکنولوژی در جامعه 
۱۳۹۸تاسیس صندوق یار دانش، 

۲۰۱۸عضویت در شاخه جوانان آکادمی علوم جهان، 
۲۰۱۷عضویت وابسته مرکز تحقیقات فیزیک نظری، ایتالیا، 

، اردن۲۰۱۷شرکت در اجالس جهانی علم
۲۰۱۵بورسیه تحقیقاتی آکادمی علوم جهان، 
۲۰۱۴بورسیه تحقیقاتی آکادمی علوم جهان، 

۲۰۰۹بورسیه دانشگاه بن – کلن، 
۲۰۰۷بورسیه مرکز تحقیقات فیزیک نظری، ایتالیا،  

 تجربه کاری

۱۴۰۰برگزار کننده هفته جهانی نجوم انجمن نجوم، اردیبهشت 
۱۳۹۹عضو کمیته علمی همایش گرانش و کیهانشناسی، 

۹۸ و دی ۹۹ سیما، تیر ۴کارشناس برنامه زنده کسوف شبکه  
برگزار کننده روز جهانی جدول مندلیف، دی۹۸ 

۹۸بازگشایی رصدخانه دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، آبان 
، زنجان۹۸کارگاه و رصد گذر عطارد، آبان 



۹۹ تا آذر ۹۸مسئول رصدخانه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، مهر 
۱۳۹۸کارشناس برنامه راهنمای مسافران کهکشان، 

۱۳۹۸برگزاری مراسم تقدیر از پیشکسوتان نجوم ایران، اردیبهشت 
۱۳۹۷دبیر اجرایی بیست و یکمین گردهمایی پژوهشی نجوم، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، 

 تا کنون۱۳۹۷عضوهیات تحریریه گروه فیزیک دانشنامه کودکان و نوجوانان، خرداد 
۲۰۱۸برگزارکننده اولین کارگاه فیزیک، دانشگاه کابل، افغانستان، 

۱۳۹۷ تا ۱۳۹۵برگزارکننده سمینارهای عمومی فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، 
۱۳۹۴عضو کمیته علمی همایش بهاره، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، 

تدریس دروس کارشناسی ارشد و دکتری فیزیک
تدریس نجوم از مقطع ابتدایی تا دبیرستان، خانه فیزیک و نجوم تبریز

تدریس المپیاد نجوم، پژوهش سرای دانش آموزی تبریز
۱۳۸۳دبیر انجمن نجوم آیاز تبریز، 


