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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :محمدعلی حداد
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران144:
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

1384

دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد

فیزیک

1387

دانشگاه یزد

دکتری

فیزیک

1393

دانشگاه فرای آمستردام

فیزیک اتمی-

(هلند)

مولکولی(تجربی)

فیزیک اتمی-
مولکولی(تجربی)

مرتبۀ دانشگاهی:

استادیار

محل خدمت :دانشگاه یزد-دانشکده فیزیک
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران:
 -مسوولیت اجرایی مشخصی در هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران نداشتم .اما با همکاریانجمن نجوم ایران همایش گذر عطارد را در سال  1395در دانشگاه یزد برگزار کرده ایم.
کاندیدای عضویت در هیئت مدیره هستید یا بازرسین انجمن؟ بازرسین
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.
برنامه های پیشنهادی
 -1ایجاد کمیتهها و کارگروهها تخصصی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان در طرحریزی و
اجرای برنامههای انجمن نجوم ایران.
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 -2برگزاری ماهانه نشستهای مجازی تخصصی به دعوت از اساتید برجسته ملی و بین المللی.
 -3تقویت فعالیتهای علمی-ترویجی انجمن نجوم ایران در رسانههای ملی و بین المللی
 -4بهرمندی از ایرانیان موفق خارج از کشور.
 -5ساماندهی وضعیت عضویت اعضای انجمن و دعوت از عالقمندان و منجمین آماتوری سرآمد برای
عضویت در انجمن.
 -6تقویت باشگاههای علمی نجوم در استانها با توجه به ظرفیتهای علمی بومی و منطقهایی.
 -7تقویت انتشارات علمی-ترویجی و علمی-پژوهشی انجمن نجوم ایران.
 -8استفاده از شبکههای علمی بین المللی در نوع و کمیت فعالیتهای انجمن نجوم ایران.
 -9تقویت مناسبات علمی انجمن با نهادهای مرتبط در سطح ملی و بین المللی در حمایت مالی از
پروژههای پژوهشی اعضای انجمن.

