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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :معین مصلح
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران350 :
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)

کارشناسی

فیزیک

شهریور ۱۳۸۱

دانشگاه شیراز

کارشناسی ارشد

اخترفیزیک

شهریور ۱۳۸۶

دانشگاه ساسکس

تجربی

انگلستان

(مشاهداتی)

دکترا

اخترفیزیک

خرداد ۱۳۹۲

دانشگاه الیدن هلند

تجربی
(مشاهداتی)

مرتبۀ دانشگاهی :استادیار
محل خدمت :دانشگاه شیراز
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران:
کاندیدای عضویت در هیئت مدیره هستید یا بازرسین انجمن؟ (عضویت در هیات 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.
 تهیهی نقشهی راه ده ساله و جامع برای نجوم ایران با همکاری و همفکری کلیهی اعضاء و
جامعهی نجوم کشور
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 تالش برای تقویت ارتباطات بینالمللی :شامل عضویت ایران در پروژههای بینالمللی در دنیا،
برگزاری همایشها و کارگاههای مشترک ،عضویت پژوهشگران ایرانی در انجمن بینالمللی
نجوم
 فراهم ساختن زمینههای بیشتر همکاری علمی در سطح کشور
 تالش برای فراهم ساختن بستر مناسب جهت جذب نیروهای متخصص در حوزههای مختلف
اخترفیزیک و کیهانشناسی متناسب با نقشهی راه نجوم
 رایزنی و جذب مشارکت و همکاری بیشتر اعضاء انجمن نجوم کشور در جهت ارتقاء و
هدفمندسازی برنامههای آموزشی شاخههای مختلف اخترفیزیک و کیهانشناسی در نظام
آموزش عالی کشور و متناسب با نیازهای پژوهشی
 ایجاد ارتباط موثر با جامعهی نجوم آماتوری و تالش برای تقویت و ساماندهی بیش از پیش
بخش آماتوری انجمن
 هماندیشی در خصوص راههای افزایش اعتبارات پژوهشهای تخصصی در حوزهی
اخترفیزیک و کیهانشناسی در ایران

