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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :نیلوفر حسینخان
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران297 :
مدارک تحصیلی بهترتیب تاریخ اخذ (کارشناسی ،کارشناسیارشد ،دکتری و غیره)
موسسۀ محل اخذ

رشتۀ تخصصی

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

تاریخ اخذ

مدرک

(تجربی یا نظری)
حالت جامد

کارشناسی

فیزیک

1387

دانشگاه یاسوج

نجومی

کارشناسی ارشد

فیزیک

1389

دانشگاه آزاد اسالمی

دکتری

فیزیک

1396

واحد تهران مرکزی
گرانش و

دانشگاه مازندران

کیهانشناسی
(فیزیک نظری)
مرتبۀ دانشگاهی:

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

غیره

محل خدمت :شرکت پارس ایزوتوپ
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران :نداشته ام
کاندیدای عضویت در هیئت مدیره هستید یا بازرسین انجمن؟ هیئت مدیره
در صورت انتخاب شدن به عنوان عضو هیئت مدیره یا بازرس برنامههای پیشنهادی جنابعالی برای
ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای انجمن چه خواهد بود؟ پاسخ دقیق و مشخص شما میتواند به اعضای
انجمن در تصمیمگیری و انتخاب شایسته کمک نماید.
 .1ایجاد کمپین جهت تامین مالی پروژههای تحقیقاتی با همکاری جامعه نجوم آماتوری و اعطای
اسکالرشیپ به دانشجویان تحصیالت تکمیلی براساس طرحهای ارائه شده
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 .2کمک به ایجاد طرحهای پژوهشی ملی به ویژه در زمینه نجوم رصدی جهت استفاده هرچه
بیشتر از پتانسیلهای آتی رصدخانه ملی و ترغیب دانشگاهیان به مشارکت در انجام پروژهها
 .3ایجاد طرحهای علمی قابل مشارکت برای دانش آموزان و عالقهمندان به نجوم با تکیه بر
پتانسیلهای رصدخانه ملی و آموزش متقاضیان
 .4کمک به افزایش ارتباطات و همکاریهای بین المللی بین گروههای دانشگاهی و منجمان ایران و
جهان
 .5اطالع رسانی رویدادهای علمی بین المللی در زمینه نجوم (به ویژه وبینارها)از طریق شبکه
های اجتماعی انجمن
 .6استفاده هر چه بیشتر از پتانسیلهای جامعه نجوم آماتوری جهت باال بردن سطح گرایش به علم
و عقالنیت در جامعه و تالش برای شناساندن هرچه بیشتر ارزش علوم پایه به عموم و ترغیب
نخبگان کشور به انتخاب رشتههای علوم پایه و نجوم
 .7جوان گرایی و استفاده از اشتیاق و نوآوری قشر تحصیل کرده جوان در زمینه نجوم ،و
مشارکت دادن آن ها در انجام و اداره امور مربوط به انجمن و برگزاری رویدادها

