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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :هومان مرادپور
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران49 :
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)
نظری

کارشناسی

فیزیک

1386

دانشگاه شیراز

نظری

کارشناسی ارشد

فیزیک حالت

1389

دانشگاه شیراز

جامد
دکتری

اخترفیزیک و

1392

دانشگاه شیراز

نظری

کیهانشناسی
مرتبۀ دانشگاهی:

استادیار

محل خدمت :مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه ،دانشگاه مراغه
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در 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.
 -1پر رنگ کردن جایزه سید مصطفی امام
 -2ارتقاء جایگاه علمی مجله عملی_پژوهشی  IJAAو هدف گذاری برای تبدیل آن به یک
ژورنال ISI
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 -3تالش در جهت ثبت رسمی روز ملی نجوم در تقویم و در کنار عبارت کنونی که تنها روز
بزرگداشت ابوریحان بیرونی درج شده است
 -4برگزاری آزمون تربیت مربی نجوم
 -5افزایش فعالیت های اشاره شده توسط  IAUو ارتقاء جایگاه ایران در  IAUدر زمینههای
مختلف (آماتوری و حرفه ای)
 -6ساماندهی فعالیتهای رصدگاه اختصاصی انجمن
 -7شناسایی مکانهای مستعد برای ثبت بهعنوان پارکهای آسمان تاریک در اتحادیه ida
 -8ارتقاء کیفیت گردهمایی نجوم و اخترفیزیک ایران
 -9ارتقاء کیفیت گردهمایی منجمان آماتور ایران

