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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :علیرضا خصالی
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران80 :
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

1368

فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

نجوم و اختر

1371

فردوسی مشهد

نظری

فیزیک
دکتری

نجوم و اختر

1380

فیزیک
مرتبۀ دانشگاهی :استاد
محل خدمت :دانشگاه مازندران
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران:
هیئت مدیره دوره سوم  :مدیر کمیته های تخصصی
هیئت مدیره دوره چهارم  :نائب رئیس
هیئت مدیره دوره پنجم :بازرس اصلی
هیئت مدیره دوره ششم :عضو اصلی
کاندیدای عضویت در هیئت مدیره هستید یا بازرسین انجمن؟
کاندیدای عضویت در هیئت مدیره هستم.

فردوسی مشهد

نظری

تهران  -صندوق پستی 15875 – 3651
تلفن)021( 66401770 :
نمابر)021( 66415464:

The Astronomical Society of IRAN

بسمه تعالی

PO. Box: 15875-3651
Tehran, Iran
Tel-: (+98) 21-66401770
Fax: (+98) 21-66415464
Email: info@asi.ir

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.
به عنوان عضوی از انجمن نجوم ایران به اطالع می رساند انجمن نجوم پتانسیل های بالقوه بسیاری به
دلیل ماهیت خاص و جذاب علم نجوم دارد که در صورت توجه و فعالیت پیرامون آن می تواند بالفعل
شده و پرچمدار فعالیت علمی پژوهشی و آماتوری آحاد جامعه گردد.
در این راستا موضوعات ذیل در خصوص فعالیت های انجمن نجوم ایران مد نظر اینجانب می باشند:
 توجه ویژه به تکالیف قانونی انجمن که توسط کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تعریفشده است.
 موضوع مجله انجمن ( مجله علمی پژوهشی نجوم و اخترفیزیک ایران  ) IJAAکه باید با تالشبیشتر پیگیری شود.
 فعالیت در حوزه بین الملل و معرفی پروژه های بین المللی انجام شده یا در دست انجام توسطمنجمان ایرانی و در صورت امکان مشارکت بیشتر انجمن در این حوزه ها.
پیگیری انتشار مجله علمی ترویجی با توجه به پتانسیل عظیم آماتوری در ایران پیگیری مسائل مربوط به عضویت انجمن نجوم ایران در مجمع بین المللی نجوم ( )IAUو ظرفیتهایی که به واسطه آن قابل دستیابی است.
 ساماندهی آموزش نجوم آماتوری در کشور تقویت سایت انجمن نجوم ایران  ،داشتن سایتی در شان انجمن نجوم ایران دارای بخش های متنوعاز قبیل معرفی دانشگاه های نجومی ایران و دانشگاه ها و مراکز معتبر جهان ،کتاب های معتبر حوزه
نجوم ،معرفی چهره های نجوم کشور و جهان ،معرفی مدرسین مورد تایید حوزه آماتوری ،معرفی
رصدخانه ها و رصدگاه های کشور ،معرفی انجمن های نجوم سایر کشورها ،سایت های مفید،
مجموعه مقاالت کنفرانس ها ،نرم افزارهای نجوم ،نجوم کودکان ،پایگاه خبری گروه های نجوم کشور
 ،حامیان انجمن.
 همکاری با نهادهای عمومی مثل شهرداری ها جهت برنامه های ترویجی و آموزشی ورود به بحث گردشگری نجومی -داشتن تفاهم نامه با سازمان های که می توانند به انجمن در رسیدن به اهدافش یاری برسانند.
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 -تشکیل شاخه های دانشجویی با همت اساتید و دانشجویان عضو انجمن در شهرهای خودشان.

