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سوابق علمی:
مدرس دانشگاه کنت انگلستانعضو هیات علمی دانشگاه شیراز ( از  3131تا کنون )چاپ  13مقاله علمی و پژوهشی  ،ارائه  63مقاله در همایش های علمی.تالیف و ترجمه  1کتاب و اجرای  33طرح تحقیقاتی.فرصت مطالعاتی در دانشگاه تورنتو کانادا.-عضو انجمن ریاضی ایران ،آمریکا ،لندن و فرانسه.
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نوگشائی دوره دکترای جبر در دانشگاه شیراز.استاد راهنمای  31دانشجوی دکتری و  43دانشجوی کارشناسی ارشد.زمینه های تحقیقاتی:
نظریه میدان ها و چند جمله ای ها.جبر جابجائی.نظریه جبری اعداد.جوائز و افتخارات:
بورسیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در دوره دکتری.استاد نمونه آموزشی دانشگاه شیراز .3133دانشیار نمونه دانشگاه شیراز .3133دانشیار نمونه دانشگاه شیراز .3131 استاد نمونه کشوری .3131عضو هیات تحریریه مجله های زیر:
الف) J. Algebra & Related Topics
ب) .J. Algebraic Systems
ج)Algebraic Structures And Their Applications

سوابق اجرائی:
.3

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس از  3131/3/1تا کنون.

.6

نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در هیأت ممیزه دانشگاه یاسوج از  3131/1/61تا .3131

.1

عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان فارس از  31تا کنون.

.4

عضو شورای سیاستگذاری رویداد کارآفرینی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری پارس از  33تاکنون.

.1

عضو شورای راهبردی جمعیت استان فارس از  33تاکنون.

.3

عضو شورای آموزش و پرورش استان فارس از  33تا کنون.

.3

عضو شورای انتشارات مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری از  33تاکنون.

.3

عضو هیأت امناء دانشگاه آزاد اسالمی هرمزگان از تابستان  36تا .94

.3

معاون پژوهشی دانشگاه شیراز (  3133تا .) 3134

 .31دبیرکارگروه پژوهشی و فناوری استان فارس (  3133تا ) 3134
 .33عضو شورای عالی کارآفرینی کشور (  3131تا .) 3134
 .36مسئول پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه شیراز (  3131تا .) 3134
 .31عضو هیات ممیزه دانشگاه شیراز (  3131تا  ) 3134و (  3133تا . ) 3134
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 .34رئیس هیات بدوی دانشگاه شیراز( به مدت  4سال).
 .31عضو اصلی هیات بدوی دانشگاه شیراز از ( به مدت  6سال).
 .33دبیر کمیته ارتقا در دانشکده علوم (به مدت  4سال).
 .33عضو کمیته اجرائی منطقه ویژه علم و فناوری (از سال  3136تا .)3134
 .33عضو شورای پژوهشی استانداری فارس (از سال  3136تا .)3134
 .33عضو شورای اعطای نشانها (از سال  3133تا .)3134
 .61مرمت موزه نارنجستان قوام (به مدت  1سال).
 .63اجرای پروژه مرمت و بازپیرایی باغ ارم شیراز (به مدت  1سال).
 .66ساخت کتابخانه مالصدرا در دانشکده علوم ،تکمیل کتابخانه دانشکده دامپزشکی و مرمت اساسی کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز.
 .61راه اندازی  4مجله علمی در دانشگاه شیراز.
 .64راهاندازی  14پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه شیراز.
 .61راهاندازی  11موزه تخصصی و یک گنجینه کتب خطی و سنگی در دانشگاه شیراز.

