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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :علیرضا امانی
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران460:
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

1376

دانشگاه مازندران

کارشناسی ارشد

فیزیک

1380

دانشگاه تهران شمال

نظری

دکتری

فیزیک

1388

دانشگاه مازندران

نظری

مرتبۀ دانشگاهی :دانشیار
شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک 09111128267 :ـــ
a.r.amani@hotmail.com
محل خدمت :دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران :ـــ
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.
 -1ارتقا انجمن نجوم ایران مطابق با موازین وضع شده از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم و فن آوری.
 -2ارتقا مجله انجمن نجوم از مرتبه علمی پژوهشی به مرتبه  .ISIالزم به ذکر است ،به طور معمول هر مجله علمی
پژوهشی با رعایت استانداردها ی بین المللی ( از جمله زمان بندی نشر ،فرآیند داوری ،قواعد نشر بین المللی و غیره)
پس از صرف سه سال قادر به ارتقا به مرتبه  ISIمی باشد.
 -3استفاده از متخصصان حرفه ای و آماتوری ،و هر گونه ظرفیت های موجود در انجمن جهت مشارکت در انجام پروژه
های منطقه ای ،ملی و بین المللی.
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 -4تشکیل کارگروه جهت بررسی و بروزرسانی سرفصل رشته اخترفیزیک و گرایش های آن در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری.
 -5بروزرسانی سایت انجمن نجوم ایران و درج شرح بیانیه ماموریت ،چشم انداز ،هدف و کاربرد نجوم ،و معرفی کتاب ها،
نرم افزارها ،ادوات و ابزارهای آموزشی و پژوهشی.
 -6بروزرسانی اساسنامه یا مرام نامه و تدوین آیین نامه اخالق علمی انجمن نجوم ایران در راستای خط مشی کمیسیون
انجمن های علمی وزارت علوم و فن آوری.
 -7انتشار مجله علمی ترویجی و بولتن خبری برای منجمان آماتوری.
 -8مدیریت هزینه و کنترل بودجه جهت برنامه ریزی های انجمن و همچنین درآمدزایی های الزم در راستای حفظ شان و
منزلت انجمن نجوم ایران.
 -9آموزش های کوتاه مدت جهت برگزاری دوره های مختلف آماتوری و حرفه ای.
 -10تشکیل کارگروه های آماتوری و حرفه ای متعدد با مشارکت اعضای عالقمند انجمن نجوم ایران.
 -11برگزاری سخنرانی های هفتگی توسط صاحب نظران و محققین برجسته علم نجوم و اخترفیزیک به صورت وبینار.
 -12حمایت جهت تاسیس شرکت ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علم نجوم در شهرهای مختلف کشور با رعایت
ظرفیت های موجود.
 -13ایجاد پایگاه نجومی در مراکز آموزشی و پژوهشی و سازمانی اعم از دانشگاه ها ،مدارس ،شهرداری ها و غیره جهت
ترویج و اشاعه ی نجوم و کیهان شناسی بین کودکان ،دانش آموزان ،دانشجویان و سایر افراد جامعه (هزینه ها به عهده
آن نهاد مربوطه است و مدیریت آن با انجمن نجوم ایران که در قالب کارگروه هایی که در بند  10بیان گردید می
باشد).
 -14تدوین سرفصل آموزش نجوم آماتوری و ابالغ آن به موسسات و شرکت های نجومی کشور.
 -15حمایت و معرفی موسسات و شرکت های نجومی کشور توسط انجمن نجوم ایران.
 -16جذب و معرفی عالقمندان آماتوری و حرفه ای به منظور عضویت در انجمن نجوم ایران و در مجمع بین المللی نجوم.
 -17ایجاد قرارداد در قالب طرح های پژوهشی با مراکز علمی و پژوهشی ملی و بین المللی.
 -18برگزاری مسابقات ،کارگاه ها ،جشنواره ها ،سمینارها و کنفرانسهای علمی ،آموزشی و تحقیقاتی منطقه ای ،ملی و
بینالمللی توسط انجمن یا موسسات وابسته به آن.
 -19ترغیب و تشویق عالقمندان و تجلیل از محققان و پژوهشگران ممتاز.
 -20تشکیل گروه استهالل ماه.
 -21تشکیل باشگاه های علمی و تحقیقاتی نجوم در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با حمایت معنوی انجمن نجوم ایران.
 -22برگزاری برنامه های ویژه در هفته نجوم (حتی در محل برخی سازمان ها و نهاد های علمی و آموزشی و غیره با حمایت
مالی از سوی آن ها).
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 -23گردشگری نجوم.
 -24برنامه ریزی و حمایت های الزم در المپیاد نجوم.
 -25ایجاد تفاهم نامه با مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشی جهت استفاده بهینه برای اعضا محترم انجمن نجوم ایران.
 -26تاسیس انجمن نجوم شاخه دانشجویی به ویژه در دانشگاه ها.
 -27امکان سنجی آموزش نجوم در مدارس و تدوین سرفصل الزم توسط کارگروه مربوطه که در بند  10ذکر گردید.

