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بسمه تعالی

پرسشنامهی کاندیداتوری عضویت در نهمین دورهی هیئت مدیره و بازرسین انجمن نجوم ایران
نام و نام خانوادگی :حسین صفری
شماره عضویت در انجمن نجوم ایران120 :
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)
000

کارشناسی

فیزیک

1377

دانشگاه زنجان

نظری

کارشناسی ارشد

فیزیک

1380

دانشگاه تحصیالت
تکمیلی زنجان

1385

دکتری

دانشگاه تحصیالت

نظری-عملی

تکمیلی زنجان
مرتبۀ دانشگاهی:

استاد

محل خدمت :دانشگاه زنجان
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.
 -1ایجاد بستر همفکری و کار با کلیه اعضای نجوم ایران برای ارتقا جایگاه انجمن نجوم ایران در
داخل و خارج از کشور
 -2توجه به چارچوب ارزیابی نهادهای باال دستی برای ارتقا جایگاه انجمن
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 -3کمک به معرفی کارهای آموزشی و پژوهشی انجام شده و در حال انجام در بدنه نجوم ایران
بصورت جهانی (معرفی همکاری های بین المللی ،طرح ها و پروژههای انجام شده توسط
منجمان ایرانی ،خبرسازی و ارسال خبر در فضای مجازی در مورد فعالیت های اعضا در
صحنه ملی و بین المللی)
 -4پیگیری وبینارهای منظم و مرتب از محققان و مدرسان با تجربه و با مشارکت عمده اعضا
 -5ارایه راهکار برای افزایش و هماهنگ سازی آموزش نجوم آماتوری
 -6ارایه طرح وپیگیری آن برای ارایه خدمات نجوم عمومی و همگانی برای ترویج فرهنگ علمی
با کمک امکانات نجومی و رصدخانه های موجود با کمک اعضا بخصوص منجمان آماتور
 -7پیگیری امور مربوط به مجله  IJAAو تالش برای باال بردن جایگاه آن در  ISCو برنامه ریزی
برای  ScopusوWoS
 -8ارایه طرح و پیگیری آن برای ساماندهی نجوم و کیهانشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری دانشگاه ها با مشارکت اعضای انجمن نجوم
 -9ایجاد فضای همفکری برای ارایه طرح های رصد خارج از جو و پیگیری آن با کمک پتانسیل
اعضا در قالب مگا پروژه و غیره
-10

ایجاد ارتباط سازنده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،وزارت علوم و

غیره برای پذیرش محققق پسا دکتری تحت حمایت معنوی انجمن نجوم

