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 استان فارس، شهرستان استهبان محل تولد:

 متأهل هل:وضعیت تأ

 علوم پایه زنجان یدانشگاه تحصیالت تکمیلدانشکده شیمی،  ل:اغتشمحل ا

 دانشیارمرتبه علمی: 

 02433153206 - 09171391937 شماره تماس:

 shahsavari@iasbs.ac.ir, hamidreza.shahsavari@gmail.com ایمیل:

 سوابق تحصیلی

 دانشگاه شیرازمعدنی، شیمی دکتري: 
 مرحوم پروفسور مهدي رشیدي :راهنما استاد

 دانشگاه شیرازمعدنی، شیمی ارشد:  کارشناسی
 مرحوم پروفسور مهدي رشیدي :راهنمااستاد 

 شیرازدانشگاه ، شیمی محض: کارشناسی

 سوابق آموزشی و پژوهشی

 تکمیلی تحصیالت مقاطع درمعدنی شیمی گرایش تدریس دروس  -

 ارشد کارشناسی و دکتريدانشجویان  نامه پایان مشاوره و راهنمایی -

 ISIپژوهشی در مجالت معتبر -مقاله علمی 50انتشار  -

 سخنرانی و پوسترالمللی به صورت  داخلی و بین هايهمایش در مقاله 40ارائه  -

 مقاله به عنوان طرح روي جلد مجالت 4انتخاب  -

 و خارج از کشور هاي داخلهمکاري مداوم با اساتید دانشگاه -

 المللی داوري کتاب، مقاالت پژوهشی داخلی و بین -

 و خارج از کشور داخل سخنران مدعو در دانشگاه هاي -

 )INSF( کشور فناوران و پژوهشگران از حمایت صندوقگرنت پژوهشی داخلی از  5دریافت  -

 هاي کشورهاي اسپانیا، ایتالیا، آلمان و آمریکاگرنت پژوهشی بین المللی از دانشگاه 6دریافت  -

 کشور آلمان Universität Würzburgتوسط  SICAS Fellowانتخاب به عنوان  -

 Moleculesدر مجله  Guest Editorبه عنوان دعوت  -



  رزومه علمی
 مشخصات فردي

  فرهاد پناهی: انوادگینام و نام خ
  1363شهریور  1: تاریخ تولد
  فارس، مرودشت: محل تولد

  )پسر 1دختر و  2فرزند،  3(متاهل : وضعیت تاهل
 هیئت علمی بخش شیمی دانشگاه شیراز: شغل

  09028211397: شماره تماس
 panahichem@ymail.com; shirazu.ac.ir@Panahi : ایمیل

  تحصیالت
  دانشگاه شیراز ،شیمی آلی :دکترا

  دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،یمی آلیش :کارشناسی ارشد
  دانشگاه شیراز ،شیمی محض :کارشناسی

  دوره هاي تحقیقاتی
  دانشگاه فرایبورگ آلمان بورسیه الکساندر فون هامبولت، ،سنتز نامتقارن :اپسادکتر
  لزهراادانشگاه  ،سرآمدان علمی ،ستکاتالی :اپسادکتر
 کاتالیست، بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه شیراز :اپسادکتر

  آموزشی
و بیولوژي، شیمی فیزیک آلی براي رشته شیمی، شیمی مواد رنگزا براي  ، پلیمرتدریس دروس شیمی آلی براي رشته هاي شیمی

  رشته مهندسی رنگ و پلیمر در دانشگاههاي شیراز و صنعتی امیرکبیر
 دانشگاههاي شیراز و صنعتی امیرکبیرتدریس دروس آزمایشگاهی مربوط به شیمی آلی در 

  پژوهشی
  مقاله پژوهشی در مجالت معتبر بین المللی 90چاپ بیش از 

  چاپ چندین مقاله در مجالت داخلی به زبانهاي فارسی و انگلیسی
  مجري و همکار در چند طرح تحقیقاتی در داخل کشور

  همکاري در تولید چند ماده فعال بیولوژیکی با شرکت هاي داخلی 
  خارجی به صورت پوستر و سخنرانی داخلی ودر کنفرانسهاي  شرکت

  همکاري با تیم هاي تحقیقاتی داخل و خارج از کشور 
 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره

  علمی جوایز و افتخارات
  خوارزمی جوان برگزیده جشنواره

 TWASجایزه بین المللی دریافت 
  لمانر فون هامبولت آالکساندبورسیه ریافت د

  ابوریحان بیرونی جایزه علوم پایهبرگزیده 
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