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پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :انسیه عرفانی
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران489 :
مدارک تحصیلی به ترتیب تقدم تاریخ اخذ (کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری و غیره)
مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ اخذ

مؤسسه محل اخذ مدرک

کارشناسی

فیزیک

۱۳۸۲

دانشگاه تبریز

رشته تخصصی
-

(تجربی یا نظری)
نظری

کارشناسی ارشد

فیزیک

۱۳۸۴

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

گرانش

نظری

ICTP
Postgraduate
Diploma
دکتری

فیزیک

۱۳۸۷

مرکز تحقیقات فیزیک نظری،

فیزیک انرژی باال

نظری

فیزیک

۱۳۹۱

ایتالیا

مرتبۀ دانشگاهی :استادیار

Astroparticle

دانشگاه بن ،آلمان

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

نظری

غیره

محل خدمت :دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم :مسئولیتی نداشتهام.
از سال  ۱۳۸۲با آموزش نجوم در خانه فیزیک و نجوم تبریز و سازمان دانش آموزی فعال بوده ام .در سال
 ۱۳۸۴مسئول گروه نجوم آیاز تبریز بوده ام .سابقه برگزاری روز نجوم و برنامه های نجومی به مناسبت
شب ی لدا را داشته ام .در حوزه دانشگاهی رصدخانه دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان را در سال  ۹۸بعد
از  ۱۴سال تعطیلی افتتاح کرده ام .برنامه عمومی گذر سیاره عطارد را در آبان  ۹۸در شهر زنجان برگزار
کرده ام .در سال  ۹۸و همزمان با گردهمایی نجوم مراسم تقدیر از پیشکسوتان نجوم را برگزار کردم .دبیر
برگزاری  ۲۱امین گردهمایی پژوهشی نجوم در سال  ۹۷بودم .در  ۴برنامه راهنمای مسافران کهکشان
شبکه  ۴سیما و دو برنامه زنده کسوف در  ۵دی  ۹۸و  ۱تیر  ۹۹کارشناس بوده 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.
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 برگزاری جلسات انجمن بطور منظم و رعایت اساسنامه و آئین نامهها تالش جهت استقالل مالی انجمن و جذب حمایتهای مردمی توجه به فعالیتهای آماتوری نجوم و حمایت از گروههای نجوم فعال توجه به شاخه دانش آموزی انجمن بروز رسانی منابع آموزش نجوم در مقاطع دانشگاهی تالش جهت اضافه کردن مطالب نجومی درکتابهای درسی دانش آموزان نظارت بر چاپ کتابهای عامه فهم در حوزه نجوم جهت جلوگیری از چاپ مطالب شبه علم تربیت مدرسان نجوم و ارائه گواهی جهت تدریس نجوم در مدرسهها و مراکز آموزشی احیای عضویت انجمن نجوم در انجمنها و گروههای بینالمللی از جمله گروه نجوم بدون مرز شرکت در پروژه های جهانی ترویج و آموزش نجوم راه اندازی کارگاههای مرتبط با ساخت ابزارآالت نجومی از جمله تلسکوپ و اسطرالب و تالش جهتتولید
 توجه به نجوم کودکان و تهیه بروشور ،مجله ،کتاب و بازیهای نجومی حمایت از گروههای فعال در حوزه گردشگری نجومی برگزاری مراسم روز نجوم و روز هوا و فضا با کیفیت و نظارت و با هدف ترویج در تمام مناطق کشور تهیه لیستی از امکانات نجومی کشور مثل رصدخانههای فعال ،تلسکوپها و ابزارهای رصدی موجودجهت استفاده موثرتر در ترویج نجوم
 تشکیل شاخه بانوان منجم و تالش جهت فراهم آوردن محیط مناسب جهت رصد و یادگیری نجوم تالش جهت نظارت انجمن به المپیاد نجوم و امکان آموزش و شرکت دانش آموزان از تمام مناطق کشور بررسی امکان تشکیل شاخههای انجمن در شهرهای فعال در حوزه نجوم ادامه برنامه باشگاه های ماهانه و تالش جهت انجام آن در سایر شهرها نظارت بر کمیت و کیفیت همایشهای دانشگاهی در زمینه نجوم همکاری و ارتباط با انجمن فیزیک بخصوص شاخه گرانش و کیهانشناسی همکاری موثرتر با کمیسیون انجمنهای علمی کشور همکاری به مجله نجوم و تالش جهت ارتقا مطالب علمی و دردسترس قرارگرفتن آن با قیمت مناسب -ارائه گزارش ساالنه و برگزاری جلسات منظم با همه اعضای انجمن
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بررسی امکان آموزش نجوم به نابینایان توجه به مساله آلودگی نوری و تالش جهت رفع این مشکل در محیطهای شهری بررسی امکان نظارت به محتوای علمی برنامههای در حوزه نجوم صدا و سیما -برگزاری مسابقات جهت ترویج نجوم
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