بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی :علی فرزادیان
رشته تحصیلی  :کشاورزی
گرایش  :مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری
مقطع تحصیلی  :دکترا
عضو هیات علمی :
پست سازمانی :رئیس دانشگاه
آدرس ایمیل :

فعالیت علمی  ،پژوهشی و سوابق کاری:
–

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان فیروزآباد(مامور قیر وکارزین)

–

محل اخذ دیپلم :دبیرستان شهید مطهری کازرون

–

کارشناسی :مهندسی منابع طبیعی ،رشته مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران

–

کارشناسی ارشد :مهندسی منابع طبیعی ،رشته آبخیزداری،دانشگاه تربیت مدرس

–

دکتری( : )Ph.Dمهندسی منابع طبیعی ،رشته آبخیزداری ،دانشگاه آزاد واحد علوم و

تحقیقات تهران
–

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد :بررسی سیل خیزی زیر حوزه های رودخانه شاپور با

استفاده از شبیه سازی جریان های سیالبی
–

عنوان پایان نامه دکتری :مدل سازی و آنالیز تلفات بارش با استفاده از شاخص بارش پیشین

در حوزه های آبخیز معرف ایران.

سوابق علمی -اجرایی و پژوهشی:
–

مدیر گروه کارشناسی بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد فیروزآباد از سال ۹۸۳۱

تا کنون
–

تدریس در دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد از سال  ۹۸۳۱تا کنون در

دانشگاه های آزاد فیروزآباد و ارسنجان
–

راهنمایی،مشاوره و داوری بیش از  ۰۵پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه های آزاد

مختلف کشور
–

عضو کمیته علمی و داور اولین و دومین همایش های کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه

آزاد ارسنجان
–

عضو کمیته علمی و داور اولین همایش کشاورزی و منابع طبیعی در دانشگاه آزاد فیروزآباد

–

عضو کمیته علمی و داور دومین کنفرانس سراسری مدیریت منابع آب در دانشگاه دولتی

شهید باهنر کرمان
–

چاپ  ۱مقاله  ISIو بیش از  ۱۵مقاله علمی-پژوهشی در مجالت علمی-پژوهشی خارج و

داخل وکنفرانسهای خارج و داخل
–

دارای  ۹۵طرح پژوهشی و همکاری در  ۱طرح ملی سیمای حوزه های آبخیز و بومی سازی

گیاه وتیور در ایران
–

 ۸سال سابقه همکار طرح در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور از سال ۹۸۳۱

الی ۹۸۳۰
–

 ۴سال همکار طرح در سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کل کشور از سال  ۹۸۳۰الی
۹۸۳۱

