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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :کیومرث کرمی
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران91 :
مدارک تحصیلی بهترتیب تاریخ اخذ (کارشناسی ،کارشناسیارشد ،دکتری و غیره)
رشتۀ تخصصی

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

تاریخ اخذ

موسسۀ محل اخذ مدرک

کارشناسی

فیزیک

1376

دانشگاه بوعلی همدان

نظری

کارشناسی ارشد

نجوم و

1378

دانشگاه شیراز

تجربی

(تجربی یا نظری)

اخترفیزیک
نجوم و

دکتری

1382

اخترفیزیک

دانشگاه تحصیالت

نظری

تکمیلی زنجان

مرتبۀ دانشگاهی :استاد
محل خدمت :دانشگاه کردستان
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران :عضویت در دورههای چهارم و پنجم
هیئت مدیره انجمن نجوم ایران
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.
 -1تدوین سند راهبردی انجمن نجوم بر اساس سند چشمانداز  20ساله کشور در افق  ،1404نقشه جامع
علمی کشور و سایر اسناد باالدستی
 -2افزایش سطح تعامالت و ارتباطات بینالمللی انجمن با اتحادیه بینالمللی نجوم و سایر انجمنهای علمی
معتبر دنیا
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 -3افزایش ارتباطات و تعامالت علمی با دانشگاهها با همکاری اعضای انجمن و استفاده از ظرفیت انجمنهای
علمی دانشجویی
 -4تالش برای استقالل مالی انجمن از طریق افزایش درآمدزایی از محل ارائه خدمات فنی ،مشاورهای و
مطالعاتی به سازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی
 -5تشکیل بنیاد حامیان انجمن نجو م ایران بعنوان یک سازمان مردم نهاد و به منظور جذب حمایتهای مادی و
معنوی مردمی
 -6توجه ویژه به آموزش نجوم در مقاطع مختلف تحصیلی و بازنگری سرفصل دروس با توجه به نیاز روز و
با همکاری سایر دانشگاهها
 -7فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت در برنامههای کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری
 -8جلب مشارکت حداکثری و بهره مندی از نظرات اعضای انجمن از طریق تشکیل کارگروهها و شوراهای
تخصصی به منظور سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینههای مختلف فعالیتهای نجومی در سطح ملی و
بینالمللی
 -9استفاده از ت جربیات اعضای پیشکسوت انجمن در سیاستگذاری و پیشبرد اهداف و برنامههای انجمن
 -10برنامهریزی به منظور افزایش دورهها و کارگاههای آموزشی ،کنفرانسها و وبینارهای علمی در سطح ملی
و بینالمللی با مشارکت انجمن و سایر دانشگاهها و مراکز پژوهشی
 -11تالش و برنامهریزی برای نمایهسازی مجله نجوم و اخترفیزیک ایران ( )IJAAدر پایگاههای معتبر
علمسنجی نظیر  Scopusو Web of Science
 -12فراهم آوردن بستر مناسب برای افزایش مشارکت اعضای انجمن در انجام پروژههای ملی و بینالمللی
 -13تالش و برنامهریزی برای افزایش عضویت اعضای انجمن در اتحادیه و انجمنهای معتبر بینالمللی
 -14استفاده حداکثری از ظرفیت شاخه آماتوری انجمن نجوم برای ترویج و اشاعه علم نجوم در میان جامعه

