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سًابق تحصیلی:
کارشناسی ? دثیری ریبضی داًشگبُ ترثیت هعلن تْراى (=;);9-
کارشناسی ارشد? ریبضی هحض داًشگبُ شْیذ ثبٌّر کرهبى ( );>-<7
دکتری ? ریبضی هحض داًشگبُ شْیذ ثبٌّر کرهبى ( ><)<;-

سًابق َیات علمی:
عضَ ّیبت علوی(هرثی) داًشگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى (><) <7-
عضَ ّیبت علوی(استبدیبر) داًشگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى () <>-=8
عضَ ّیبت علوی(داًشیبر) داًشگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى () =8-=:
عضَ ّیبت علوی(داًشیبر) داًشگبُ شْیذ ثْشتی (;= )=: -
عضَ ّیبت علوی(استبد توبم) داًشگبُ شْیذ ثْشتی (;=  -تب کٌَى)

افتخارات علمی:
 -1پژوهشگر نمونه داًشگبُ در سبل =8
 -7پژوهشگر نمونه داًشگبُ در سبل =8
 -8پژوهشگر برتر داًشگبُ در سبل ( =9کبًذیذای پصٍّشگر ًوًَِ کشَری)
 -9مدیر برتر برنامه ریسی آموزشی و درسی کشور تَسط اًجوي ثرًبهِ ریسی درسی ایراى در سبل ==
 -:معاون آموزشی برتر کشور در سبل >8
; -پژوهشگر نمونه داًشگبُ در سبل >7

سًابق کاری:
8

رئیس پردیس دانشگاهی داًشگبُ شْیذ ثْشتی(از سبل  >8تب کٌَى)

7

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور (از سبل >= تب )>8

8

مدیر کل دفتر گسترش و برنامه ریسی آموزش عالی ٍزارت علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری (از سبل  =9تب >=)

9

دبیر شورای گسترش و شورای برنامه ریسی آموزش عالی ٍزارت علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری (از سبل  =9تب >=)

:

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد ٍزارت علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍری( ثب حفظ سوت)(از سبل  =:تب ;= )

;

رئیس مرکس پژوهشی سیستن ّبی فبزی ٍ هَسس آى ( ثب حفظ سوت) ( از سبل  =9تب <=)

<

رئیس دانشکده علوم داًشگبُ ( سبل ) =9

=

مدیر کل امور اداری و پشتیبانی داًشگبُ ( از >< تب ) =8

>

مدیر گروه ریاضی داًشگبُ (از  <7تب ;< )

عضًیت در شًراَا ي کمسیًن َا
 -8عضَ کوسیَى علن ٍ فٌبٍری شَرای عبلی اًقالة فرٌّگی (از سبل  =:تب کٌَى)
 -7عضَ ّیبت هویسُ ٍ دثیر کویسیَى تخصصی علَم پبیِ ّیبت هویسُ داًشگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ( از سبل  =9تب ;= )
 -8عضَ ّیبت اهٌبء ٍ عضَ کوسیَى دائوی ّیبت اهٌبء داًشگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى ( از سبل  =9تب ) >9
 -9رئیس کوسیَى دائوی ّیأت اهٌبء داًشگبُ ّرهسگبى (از سبل ;= تب==)
 -:رئیس کوسیَى دائوی ّیأت اهٌبء داًشگبُ ترثیت هعلن آررثبیجبى (از سبل ;= تب ==)
; -عضَ ّیبت هویسُ داًشگبُ شْیذ ثْشتی (از سبل == تب>=)
< -عضَ ّیبت اهٌبء ٍ عضَ کوسیَى دائوی ّیبت اهٌبء داًشگبُ جبهع علوی کبرثردی ( از سبل >= تب ) >8
= -عضَ ٍ ًبیت رئیس ّیبت هویسُ داًشگبُ جبهع علوی کبرثردی ( از سبل >= تب ) >8

عضًیت در اوجمه َای علمی ي مجالت بیه المللی:
 -8رئیس اًجوي سیستوْبی فبزی ایراى (از سبل  >9تب کٌَى)
 -7عضَ ّیبت هذیرُ اًجوي سیستوْبی فبزی ایراى (از سبل  =9تب ==)
 -8هذیر هسئَل هجلِ سیستن ّبی فبزی ایراى ( Iranian Journal of Fuzzy Systems ( ISIکشَر ایراى ( از سبل  =7تب کٌَى)
 -9هذیر هسئَل هجلِ ثیي الوللی ( Inter. Journal of Algebraic Hyperstructures and its Applicationsاز سبل  >8تب کٌَى)
 -:عضَ ّیبت تحریریِ هجلِ ثیي الوللی  Italian Journal of Pure and Applied Math.کشَر ایتبلیب ( از سبل == تب کٌَى)
; -عضَ ّیبت تحریریِ هجلِ ثیي الوللی  International Review of Fuzzy Mathematicsکشَر ٌّذ ( از سبل  =9تب کٌَى )

< -عضَّیبت تحریریِ هجلِ ثیي الوللی  Bulletin of EEAC and Computer Sceinceکشَر رٍهبًی (ازسبل  =9تبکٌَى)
= -عضَ ّیبت تحریریِ هجلِ ثیي الوللی ) Advances in Fuzzy Mathematics (AFMکشَر ٌّذ (ازسبل  =9تبکٌَى )
> -عضَ ّیبت تحریریِ هجلِ ثیي الوللی  J. of Algebraic structures and their Appli.کشَر ایراى (از سبل )>7
 -89عضَ ّیبت تحریریِ هجلِ ثیي الوللیJ. of Categories and General Algebraic Structures with Appli.
کشَر ایراى (از سبل )>7

مقاالت چاپ شذٌ در مجالت معتبر بیه المللی:
چبح  661هقبلِ  ٍ ISIعلوی پصٍّشی در هجالت هعتجر ثیي الوللی ثِ شرح ریل?
 43 -8هقبلِ در هجالت ISI
 51 -7هقبلِ در هجالت هعتجر ثیي الوللی خبرجی ٍ علوی پصٍّشی داخلی

سخىراوی علمی در کىفراوسُای خارج از ایران:
ارائِ  33هقبلِ در کشَرّبی هختلف جْبى از جولِ?
آلواابى ا ایتبلیااب ا چاا

ا چاایي ا شاپااي ا کبًاابدا ا کاارُ جٌااَثی ا یًَاابى -اٍکاارایي – رٍساایِ –یَگسااالٍی

ارهٌستبى –هجبرستبى -اهبرات-سَئیس-رٍهبًی

سخىراوی علمی در کىفراوسُای داخل ایران:
ارائِ ثیش از  13هقبلِ در کٌفراًسْب ٍ سویٌبرّبی داخل کشَر

راَىمائی رسالٍ ي پایان وامٍ:
 استبد راٌّوبی  5رسبلِ دکتری (پبیبى یبفتِ) -استبد راٌّوبی  22پبیبى ًبهِ کبرشٌبسی ارشذ (پبیبى یبفتِ)

