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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :مهدی کردزنگنه
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران490 :
مدارک تحصیلی بهترتیب تاریخ اخذ (کارشناسی ،کارشناسیارشد ،دکتری و غیره)
رشتۀ تخصصی

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

تاریخ اخذ

موسسۀ محل اخذ مدرک

کارشناسی

فیزیک

1389

دانشگاه شهید چمران اهواز

---

کارشناسی ارشد

فیزیک

1391

دانشگاه شیراز

نظری و اخترفیزیک

دکتری

فیزیک

1395

دانشگاه شیراز

اخترفیزیک و کیهانشناسی

(تجربی یا نظری)

مرتبۀ دانشگاهی :استادیار
محل خدمت :دانشگاه شهید چمران اهواز
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران :مسئولیتی 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.
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ارتقاء جایگاه مجله علمی-پژوهشی نجوم و اخترفیزیک ایران  IJAAو برنامه ریزی جهت
کسب نمایه  ISIبرای این مجله

-2

فعال سازی شاخه دانشجویی انجمن

-3

فعال سازی شاخه های استانی انجمن

-4

برنامه ریزی جهت گسترش برگزاری مسابقات علمی مرتبط

-5

تعامل و همکاری بیشتر با نهادهای مختلف از جمله


آموزش و پرورش جهت بسط و گسترش ترویج و آموزش نجوم در میان دانش آموزان
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نهادهای عمومی مانند شهرداریها ،فرهنگسراها ،پژوهشسراها جهت ترویج و آموزش
ساماندهی شده نجوم برای عموم جامعه



فرهنگستان زبان در امر واژه گزینی



نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر و ارائه نظرات کارشناسی جهت سیاستگذاریهای
مناسب برای ترویج و ارتقاء جایگاه نجوم در کشور
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انتشار مجله علمی-ترویجی وابسته به انجمن نجوم با توجه به حجم باالی مناسبت ها و
پیشرفت های پژوهشی در زمینه های مرتبط با نجوم و همچنین فعالیت های گسترده آماتوری
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فعال سازی کمیته ارتباطات رسانه ای جهت ساماندهی و تقویت ارتباط رسانه ای انجمن با
جامعه از طریق مصاحبه ،گفتگو و مشارکت در برنامه های صدا و سیما و مطبوعات
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فعال سازی کمیته ارتباطات بین الملل جهت فعالیت در زمینه هایی از جمله
 فعال سازی سمینارهای بین المللی به ویژه به شکل مجازی
 تعامل و همکاری بیشتر با انجمن های سایر کشورها
 تعامل بیشتر با اساتید و متخصصان خارجی و یا ایرانی خارج از کشور و استفاده از
ظرفیتهای آنان در پیشبرد اهداف انجمن
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انعقاد تفاهم نامه با مراکز آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاهها ،آموزش و پرورش و مراکز
تحقیقاتی و استفاده از پتانسیل این مراکز در پیشبرد اهداف انجمن
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تعامل و همکاری بیشتر با سایر انجمن های علمی و تعریف اهداف مشترک و هم افزایی برای
نیل به آنها
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تعامل بیشتر با اعضاء در قالب نشست های منظم در طول سال جهت بهره گیری از نظرات و
پیشنهادات ایشان

 -12ساماندهی به فعالیت های آماتوری در سطح کشور

