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 مشخصات فردي

  1378تا  1374 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سالهاي شیمی محضرشته  :کارشناسی

  1381تا  1379، سالهاي  دانشگاه شهید باهنر کرمان، شیمی آلیرشته  کارشناسی ارشد:

 1387 تا 1382، سالهاي دانشگاه شهید باهنر کرمان، شیمی آلی رشته :دکتري

یلیسوابق تحص  

ISI and JCR مقاله در مجلات معتبر بین المللی 25 چاپ  

طرح پژوهشی به عنوان همکار 5طرح پژوهشی به عنوان مجري و   7اتمام   

TRL=5 3  محصول ارائه شده در نمایشگاه ها با  

1388مرکز بین المللی علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی در سال کسب عنوان پژوهشگر برتر در   

در کنفرانس هاي داخلی و خارجی مقاله 40چاپ بیش از   

و طرح هاي پژوهشی داخلی، خارجی داوري مقالات در مجلات  

  1393 دبیر علمی اولین همایش ملی واکنشهاي چند جزیی

  1397 دبیر اولین کنفرانس علوم و فناوري هاي شیمی کاربردي: شیمی زمین و شیمی محیط زیست

پایان نامه کارشناسی ارشد 30 و مشاوره  راهنمایی  

ت هاي یفعال

 پژوهشی

 

تا کنون در  1394در مرتبه استادیار و از سال  1393تا  1387از سال  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته عضو هیات علمی

 مرتبه دانشیار

کارشناسی ارشد  و تدریس در دوره هاي کارشناسی  

 

فعالیت هاي 

 آموزشی

  سال  3به مدت  1391تا  1389از سال  سرامیک پژوهشکده مواد گروه مدیر

  سال 1به مدت  1392در سال  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته نظارت و ارزیابیمدیر  

  سال 3به مدت  1396تا  1393از سال  دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته ،دیرکل امورآموزشیم

  تا کنون  1395سال  بهمن ماه  از کده علوم و فناوري هاي نوین، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفتهرئیس دانش

  تا کنون 1396سال   از مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده

  تا کنون  1392سال   از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفتهآموزشی عضو شوراي 

  تا کنون  1393سال   از دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته موارد خاص کمیسیونعضو  

  1394تا  1391از  پژوهشگاه علوم و تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطیپژوهشکده مواد دبیر کمیته منتخب 

  تا کنون 1396از سال  دانشگاهعضو کمیسیون فرهنگی 

  عضو شوراي مدیریت دانشگاه
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