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عضو  مختصری از فعالیت های علمی، سیاسی و اجرایی عباس عابدی

 هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند
 

 
 

دیپلم رشته ریاضی را اخذ  4531تحصیالت دوره ابتدایی ودبیرستان خود را در مدارس بیرجند گذرانده و در سال 

د در رشته ریاضی شدم. دو سال بعد پس از فارغ التحصیلی به نموده و در همان سال وارد دانشسرای راهنمایی مشه

دو سال رسماً به استخدام  از بیرجند مشغول به تدریس شده و پسصورت سپاهی دانش در آموزش و پرورش 

در رشته فیزیک دانشگاه بیرجند  4531در سال  آموزش و پرورش به عنوان دبیر ریاضی دوره راهنمایی در آمدم.

 4533و به تحصیل و تدریس پرداختم. به دلیل شروع انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها، در سال پذیرفته شده 

در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه مشهد در رشته فیزیک  4531دوره کارشناسی را به پایان بردم. در بهمن ماه سال 

از آموزش و پرورش  4533در سال  م.این مقطع را به پایان رساند 4531گرایش هسته ای قبول شده و در شهریور 

در  4514جدا شده و در گروه فیزیک دانشگاه بیرجند به عنوان عضو هیأت علمی مشغول به کار شدم. در سال 

با چاپ  4513دوره دکتری رشته فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شیراز پذیرفته شده و در شهریور سال 

ک دانشگاه به پایان رسانده و از آن تاریخ به بعد با رتبه استادیاری در گروه فیزیاین دوره را نیز  ISIدو مقاله 

مقاله کامل چاپ شده در مقاله نامه  54با همکاری دانشجویانم تعداد در این مدت  .بیرجند به خدمت مشغولم

مرتبط با گرایش نجوم ارائه نموده ام و دروس مختلف دوره های  ISIمقاله  1و  سمینارهای مختلف داخلی

 .می باشم 53و اینک استادیار پایه  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را تدریس کرده ام

در خصوص فعالیت های اجرایی می توانم به ریاست مدرسه راهنمایی شبانه شهید مطهری بیرجند، ریاست 

ریاست دانشکده علوم دانشگاه تی، معاون پرورشی آموزش و پرورش بیرجند، دانشسرای مقدماتی شهید محال

، یک سال سرپرست دوره مدیر گروه فیزیک دانشگاه بیرجند یک ،بیرجند، معاون دانشجویی دانشگاه بیرجند

 و معاون اداری و مالی دانشگاه بیرجند ریاست رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه بیرجند ،دانشگاه فرهنگیان بیرجند

   اشاره کنم.

برمی گردد که در آن سال همراه مردم مسلمان ایران در تظاهرات و راهپیمایی  4533به سال  فعالیت های سیاسیم

به فرمان حضرت امام مبنی بر  4531یم پهلوی شرکت می کردم. پس از پیروزی انقالب در سال های ضد رژ

أسیس نموده و در ایام تشکیل بسیج، با کمک اهالی محل در مسجد صاحب الزمانی خیرآباد نو پایگاه مالک اشتر را ت

جنگ تحمیلی خداوند توفیق حضور در جبهه ها و شرکت در چند عملیات نظامی را در لباس بسیجی نصیبم 

    فرمود.

 


