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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :عزیز خدادادی پیره یوسفان
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران335 :
مدارک تحصیلی بهترتیب تاریخ اخذ (کارشناسی ،کارشناسیارشد ،دکتری و غیره)
موسسۀ محل اخذ

رشتۀ تخصصی

مدرک

(تجربی یا نظری)
نظری
تجربی -نظری

مدرک تحصیلی

رشتۀ تحصیلی

تاریخ اخذ

کارشناسی

دبیری فیزیک

1378/06/03

دانشگاه کردستان

1381/06/31

دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد
دکتری

نظری واختر
فیزیک
اختر فیزک و
کیهان شناسی

مرتبۀ دانشگاهی:

1398/06/30

دانشگاه تحصیالت
تکمیلی زنجان

نظری -تجربی

غیره

محل خدمت :آموزش و پرورش استان تهران
فهرست مسئولیتهای اجرایی گذشته در انجمن نجوم ایران :عضو حرفهای انجمن نجوم ایران
کاندیدای عضویت در :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.
برنامههای پیشنهادی:
 -1تمرکز فعالیت انجمن در راستای نیاز جامعه در سطوح مختلف (کودکان ،دانش آموزان ،آماتور
و حرفه ای) با توجه به شاخص های ارزیابی عملکرد
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 -2تقویت ارتباطات بین المللی با مراکز معتبر نجومی جهان به ویژه ارتباط با اتحادیه بین المللی
نجوم ( )IAUو استفاده از برنامه های جهانی نجوم و مشارکت در تور ها ،همایشها و
پژوهشهای نجومی بین المللی و نیز تعامل مستمر با اساتید برجسته بین المللی نجوم
 -3ایفای نقش محوری در تعیین سیاستهای کلی آموزش نجوم در کلیه سطوح به خصوص در
برنامه درسی دانش آموزان و دانشجویان
 -4سامان دهی انجمن های نحوم سراسر کشور و جهت دهی مناسب برای فعالیتهای استاندارد و
در چارچوب مصوبات انجمن
 -5توجه ویژه به نشریه انجمن نجوم ایران ( )IJAAو دریافت مجوز جهت چاپ نشریات نجومی
برای سطوح مختلف در کشور
 -6تعامل بیشتر با دانشگاهها و سایر موسسات آموزشی کشور و افزایش شاخه های مختلف
انجمن در آنها
 -7توجه ویژه به بخش ساخت تجهیزات نجومی با راه اندازی بخش کارگاهی جهت ساخت ابزار
نجومی به خصوص ابزار نجومی مورد نیاز دانش آموزان با همکاری وزارت آموزش و پرورش
 -8تقویت یا راه انداری بخش ترجمه و چاپ کتابهای نجومی مرجع و معتبر با همکاری اساتید
برجسته داخلی
 -9ارتباط با فرهنگستان زبان برای واژه گزینی واژگان جدید نجومی
-10

برگزاری سمینارهای ماهانه و همایشهای ساالنه انجمن و نیز هدایت و نظارت بر

سمینارهای نجومی دیگر سازمان ها و موسسات آموزشی
-11

برگزاری رصد عمومی و آکادمیک به صورت مستمر

-12

برگزاری مسابقات نجومی کشوری و هدایت و نظارت بر مسابقات نجومی دیگر

سازمان ها و موسسات آموزشی
-13

برگزاری سخنرانی های علمی در سطوح مختلف به صورت مستمر
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برگزاری کارگاههای آموزشی کشوری و هدایت و نظارت بر کارگاههای آموزشی

دیگر سازمان ها و موسسات آموزشی
-15

انجام پروژه های تحقیقاتی نجومی ملی و همکاری با پروژه های تحقیقاتی نجومی بین

المللی یا مگا پروژه
-16

تعامل با صدا و سیما جهت اظالع رسانی و آگاه سازی عمومی در زمینه نجوم

-17

ایجاد شعب خارج از کشور و عضو گیری ازسایر کشورها به ویژه کشورهای فارسی

زبان
-18

پایش کشوری اماکن و اسناد نجومی باستانی و چاپ آن به عنوان یک دایره المعارف

نجومی باستانی
-19

تعامل با بخش المپیاد نجوم باشگاه دانش پژوهان جوان

-20

ارتباط موثر با رصد خانه های سراسر کشور به ویژه رصد خانه ملی ایران

