به نام خداوند جان و خرد

کزين برترانديشه برنگذرد

خالصه زندگي نامه علمي ،اجرايي
احمد شيخي ،استاد فيزيک دانشگاه شيراز

Homepage1: https://sci.shirazu.ac.ir/~asheikhi
https://scholar.google.com/citations?user=9D5mawgAAAAJ&hl=en
خالصه زندگي نامه علمي
اينجانب در  02آبان  5511در روستاي دالکي ،استان بوشهر و در خانواده اي مذهبي و متدين چشم به جهان گشودم.
تحصيالت ابتدايي و راهنمايي را در همين روستا به اتمام رساندم .در سال  5532در آزمون ورودي دبيرستان نمونه دولتي امام
خميني بوشهر شرکت و با کسب رتبه سوم در بين همه داوطلبان استان ،پذيرفته شدم .سال  5531ديپلم خود را اخذ و با ياري
خداوند متعال ،همان سال با کسب رتبه دو رقمي کشوري در رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران قبول شدم .اصرار و
عالقه خانواده و اطرافيان بنده را به رشته پزشکي سوق داد .اما عالقه ذاتي به فيزيک مسير ديگري را در زندگي براي بنده رقم
زد .در سال  5531بعد از دو نيم سال ،از رشته پزشکي انصراف و به شوق تحصيل فيزيک ،رنج دوران سربازي را به جان خريدم.
دو سال در نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي در جزيره تنب بزرگ ،بعنوان مسئول توپ  05ميليمتري و سپس
مسئول تسليحات و تدارکات گردان پدافند هوايي ،خدمت مقدس سربازي را سپري کردم .دوران سربازي با وجود همه مشکالت
و سختي ها ،درس صبوري ،خويشتنداري و مدارا را در زندگي به بنده آموخت و مرا به به شناخت بهتر خويش و خداي خويش
رهنمون ساخت.
سال  5533مجددا درکنکور شرکت و رشته فيزيک دانشگاه شيراز را بعنوان انتخاب اول خود برگزيدم .دوره کارشناسي را در
بهمن  5532و کارشناسي ارشد را در بهمن  5530به اتمام رساندم .در همين دوره به دليل رتبه ممتاز آزمون کارشناسي ارشد،
از ارائه پايان نامه نيز معاف گرديده و پس از قبولي در بهمن  5530وارد دوره دکترا شدم .مقطع دکتري را در مدت کمتر از 5.1
سال با چاپ  50مقاله با ضريب تاثير باال به اتمام ،و در تيرماه سال  5531از رساله دکتري خود در گرايش اخترفيزيک و کيهان
شناسي ،تحت راهنمايي استاد علم و اخالق جناب آقاي دکتر نعمت اله رياضي دفاع نمودم .با توجه به اينکه دوره دکتري
بورسيه دانشگاه شهيد باهنرکرمان بودم ،از سال  5531تا  5535در اين دانشگاه ،بعنوان هيات علمي تمام وقت خدمت کردم.
پس از اتمام تعهدات بورس در سال  5535به دانشگاه شيراز منتقل گرديدم .فروردين  5532به مرتبه دانشياري (کمتر از  1سال)
و در سال  5531به مرتبه استادي ارتقا يافتم .تاکنون  50دانشجوي دکتري و  52دانشجوي کارشناسي ارشد را راهنمايي و فارغ
التحصيل کرده ام .در حال حاضر رئيس گروه اخترفيزيک و کيهان شناسي دانشگاه شيراز بوده و  3دانشجوي دکتري و  0محقق
پسا دکتري ( با حمايت مالي فدراسيون سرآمدان) را هدايت مي کنم .از سال  5533برگزيده فدراسيون سرآمدان علمي ايران و
از سال  5533جزو يک درصد دانشمند برتر جهان بوده ام.
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افتخارات علمي


استاد نمونه کشوري در سال تحصيلي 5533-5122



برگزيده جشنواره بين المللي خوارزمي در بخش پژوهش هاي بنيادي درسال 5530با ارائه نظريه " ماهيت ترموديناميکي نيروي
گرانش"



برنده جايزه آکادمي علوم کشور هاي در حال توسعه ( )TWASدر سال  0251براي دانشمندان جوان



جزو يک درصد دانشمند پر استناد سال  0202بر اساس ارزيابي دانشگاه استنفورد



جزو يک درصد دانشمند پر استناد سال هاي  0253و  0202بر اساس ارزيابي اسکوپوس و الزوير



برگزيده فدراسيون سرآمدان ايران در سال  5122با کسب رتبه  02دربين همه پژوهشگران و همه رشته ها



برگزيده فدراسيون سرآمدان ايران در همه سال هاي 33و  33و 33



تحت حمايت بنياد ملي نخبگان



پژوهشگر برتر استان فارس در سال هاي  35و  33و پژوهشگر برتر دانشگاه شيراز از  5535تا 5533



پژوهشگر برتر دانشگاه شهيد باهنر و استان کرمان در همه سالهاي  33الي32



چاپ بيش از  022مقاله  ISIدر مجالت معتبر بين المللي و ارائه بيش از  11مقاله در کنفرانس هاي داخلي و خارجي



تاليف کتاب آشنايي با بخش تاريک کيهان



دريافت بورس تحقيقاتي موسسه ماکس پالنک آلمان 5533-5533



داور ممتاز و برگزيده انتشارات فيزيک اروپا در سال 0255



استاد نمونه بسيجي استان کرمان سال 5535



استاد بسيجي برگزيده جشنواره جهادگران علم و فنآوري سازمان بسيج استادان کرمان سال 33
سوابق اجرايي



عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران از سال 5530تا کنون



رئيس گروه اخترفيزيک و کيهان شناسي از  5535تا کنون



مديراستعداد هاي درخشان دانشگاه شيراز از  5530تا 5531



مديرکل تحصيالت تکميلي دانشگاه شيراز از  5531تا 5533



عضو هيات مديره انجمن نجوم ايران



عضو هسته مرکزي قطب علمي نجوم و اختر فيزيک ايران



عضو پيوسته انجمن فيزيک ايران و انجمن نجوم ايران



عضو کميسيون تخصصي هيات مميزه دانشگاه شيراز



راهنمايي و مشاوره بيش از  13پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري



سردبير مجله بين المللي علوم و فنون ايران -شاخه علوم  31-31و عضو هيات تحريريه اين مجله از سال  5535تا کنون
سوابق تحصيلي



دکتراي فيزيک تير ماه  5531از دانشگاه شيراز با چاپ  50مقاله ( ISIمدت تحصيل  5.1سال)

 کارشناسي ارشد فيزيک سال  2831از دانشگاه شيراز (مدت تحصيل  2.1سال)
 معاف از پايان نامه کارشناسي ارشد بدليل رتبه برتر کنکور کارشناسي ارشد فيزيک در سال 5535
 کارشناسي فيزيک سال  2831از دانشگاه شيراز (مدت تحصيل  8.1سال)


ديپلم سال  5531دبيرستان نمونه دولتي شبانه روزي امام خميني بوشهر
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