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 سوابق پژوهشی :

وشکسانی کپه  شرکت در هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک در کرمان و ارائه ی مقاله به صورت سخنرانی با عنوان))محاسبه-

 1392ای در قرص های اطراف سیاه چاله های غیر چرخان(( دربهمن ماه 

 با عنوان  2012در سال   Astronomical Society of Japanچاپ مقاله در مجله  -

 Shear tensor and dynamics of relativistic accretion disks around rotating black"" 

با عنوان))بررسی تاثیر  94ارائه ی مقاله به صورت سخنرانی در دومین کنگره بین المللی فیزیک در دانشگاه شهید بهشتی در بهمن -

وشکسانی کپه ای در قرص های اطراف سیاه چاله های غیر چرخان در دو حالت
r
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  )) 

 با عنوان 2017در سال      Astrophysics and Space Scienceچاپ مقاله در مجله -

"Bulk viscosity of accretion disks around non rotating black holes " 
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 با عناوین 1395ملی نجوم و اختر فیزیک ایران در دانشگاه سیستان بلوچستان در بهمن  همایش دهمین ارائه دو مقاله در–

وشکسانی "  و "ترمودینامیکی برای قرص های برافزایشی دارای وشکسانی کپه ای در اطراف سیاه چاله های چرخانمحاسبه کمیت های "

 "کپه ای نسبیتی در قرص های اطراف سیاهچاله های چرخان

 

با عنوان6139 در بهمن  فردوسی مشهدملی نجوم و اختر فیزیک ایران در دانشگاه یازدهمین  همایشارائه مقاله در –  

  "ساختار عمودی  قرص های  برافزایشی با در نظر گرفتن تمامی مولفه های تانسور تنش "
 

 با عنوان 2018در سال  Acta Physica Polonica Bمقاله در مجله  چاپ
"Influence of Relativistic Viscosity in the Thermodynamical Quantities in the Accretion Disks 

around the Rotating Black Holes" 

 با عنوان  2018در سال  Iranian Journal of Astronomy and Astrophysicsچاپ مقاله در مجله 
"Calculation of the relativistic bulk tensor and shear tensor of relativistic accretion ows in 
the Kerr metric." 

 

 

 سوابق اجرایی

 22/10/1392تا  03/10/1391مدیر امور دانشجویی از -

 16/1/1396تا  22/10/1392دانشجویی دانشگاه کوثر از  تمعاونسرپرست - 

نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی  مشترک جتمع آموزش عالی اسفرایی و دانشگاه کوثر در کارگروه علمی از -

 تا کنون 14/04/1394

الحیت های عمومی هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی  مشترک جتمع آموزش نماینده رئیس دانشگاه  در کارگروه بررسی ص-

 تا کنون 10/04/1394عالی اسفرایی و دانشگاه کوثر در کارگروه علمی از 

 تا کنون 20/1/1396از  مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده -

 13/06/1398لغایت  06/09/1397مدیریت گروه فیزیک مهندسی و مهندسی اپتیک و لیزر از تاریخ -

 تا کنون  1/05/1398ریاست دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه از  -

 


