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 علی فرهادی سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و کاری

 

 

 الف( مشخصات فردی

 معافیت دائمی )قانون دو برادری(وضعیت نظام وظیفه:  علی فرهادی نام و نام خانوادگی:

 

 متاهلوضعیت تاهل:  1352سال تولد: 

 شاغلوضعیت اشتغال:  02417273267تلفن تماس: 

سازمان جهاد کشاورزی سعدی شمالی، خیابان آدرس: 

 ریزی و امور اقتصادیعاونت برنامهم -استان زنجان

 alifarhadi52@yahoo.comآدرس الکترونیکی: 

 

 : تحصیلیب( سوابق 

 سال خاتمه سال شروع پایان نامه نمره معدل کل نام دانشگاه ایشگر-رشته  مقطع تحصیلی

 1377 1373 - 67/14 تبریز اقتصاد کشاورزی کارشناسی

 اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد

 تجارت خارجی –
 1380 1378 19 17/17 تربیت مدرس

اقتصاد  دانشجوی دکتری تخصصی

نابع م -کشاورزی

 طبیعی

 - 1390 در حال انجام 83/16 تبریز

  -عنوان پروژه کارشناسی

 نام استاد راهنما

ه شرقی و تحلیل روند آن طی دور اندازه گیری بهره وری عوامل تولید در کشت گندم استان آذربایجان

 اب اله حیاتیب با راهنمایی دکتر      1368 -74

 -عنوان پروژه کارشناسی ارشد

 نام استاد راهنما

صااد  بررسی بهره وری عوامل تولید در بخش های کشاورزی و صنعت و معدن   باا راهنماایی دکتار 
 خلیلیان

 مدرک زبان -

 توضیحات امتحانسال  نمره اخذ شده نام آزمون

 تافل تربیت مدرس

 تافل تربیت مدرس

 تافل دانشگاه تبریز

56 

51 

70 

1381 

1388 

1396 
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 تدریس دروس کاردانی و کارشناسیب( سوابق آموزشی: 

 نام موسسه یا دانشگاه سال تحصیلی مقطع نام درس ردیف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 اقتصاد ایران

 اقتصاد سنجی

 اقتصاد ومدیریت منابع طبیعی

 اقتصاد و بازاریابی گل و گیاه زینتی

 مدیریت اقتصادی واحدهای پرورش طیور

 اقتصاد و بازاریابی گل و گیاه زینتی

 اقتصاد دامپروری

 بازاریابی گل و گیاه زینتیاقتصاد و 

 مدیریت اقتصادی واحدهای پرورش طیور

 اقتصاد و بازاریابی گل و گیاه زینتی

 اصول سرپرستی

 اصول سرپرستی

 مدیریت اقتصادی واحدهای پرورش طیور

 اقتصاد کشاورزی

 بازاریابی کشاورزی

 اصول اقتصاد و سرپرستی واحداهای پرورش طیور

 پرورش طیورمدیریت اقتصادی واحدهای 

 اصول اقتصاد کشاورزی

 اصول اقتصاد کشاورزی

 اصول اقتصاد کشاورزی

 1اقتصاد کالن 

 1اقتصاد خرد 

 اصول اقتصاد کشاورزی

 1اقتصاد کالن 

 1اقتصاد خرد 

 2اقتصاد کالن 

 کارشناسی

 کارشناسی 

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کاردانی

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کاردانی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

86-1385 

86-1385 

86-1385 

87-1386 

88-1387 

88-1387 

88-1387 

89-1388 

90-1389 

91-1390 

92-1391 

93-1392 

93-1392 

93-1392 

94-1393 

94-1393 

94-1393 

87-1386 

87-1386 

87-1386 

88-1387 

88-1387 

88-1387 

89-1388 

89-1388 

89-1388 

 دانشگاه آزاد اسالمی میانه

 دانشگاه آزاد اسالمی میانه

 میانهدانشگاه آزاد اسالمی 

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 ردیکارب-یدانشگاه جامع علم

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 اربردیک-دانشگاه جامع علمی

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان



 3 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 اقتصاد توسعه کشاورزی

 اقتصاد ومدیریت منابع طبیعی

 1اقتصاد کالن 

 1اقتصاد خرد 

 2اقتصاد کالن 

 وسعه کشاورزیاقتصاد ت

 اقتصاد ومدیریت منابع طبیعی

 اقتصاد تولید کشاورزی

 اصول اقتصاد کشاورزی

 اقتصاد تولید کشاورزی

 اقتصاد توسعه کشاورزی

 اقتصاد ومدیریت منابع طبیعی

 اقتصاد تولید کشاورزی

 اصول اقتصاد کشاورزی

 اقتصاد تولید کشاورزی

 اقتصاد توسعه کشاورزی

 کشاورزی تجارت بین الملل محصوالت

 1اقتصاد خرد 

 اقتصاد تولید کشاورزی

 اقتصاد تولید کشاورزی

 تجارت بین الملل محصوالت کشاورزی

 تجارت بین الملل محصوالت کشاورزی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

 کارشناسی

89-1388 

89-1388 

90-1389 

90-1389 

90-1389 

90-1389 

90-1389 

90-1389 

90-1389 

91-1390 

91-1390 

91-1390 

92-1391 

92-1391 

92-1391 

92-1391 

93-1392 

93-1392 

93-1392 

94-1393 

94-1393 

94-1393 

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 شگاه پیام نور زنجاندان

 دانشگاه پیام نور زنجان

 دانشگاه پیام نور زنجان
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 : پژوهشی( سوابق ج

 ده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمیناره و همایش های داخلی و خارجی:شمقاالت چاپ  -1

 سال انتشار نام مجله یا کنفرانس عنوان مقاله ردیف
نویسندگان به ترتیب ذکر نام 

 شده در مقاله

 بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران 1
فصلنامه اقتصاد 

 کشاورزی و توسعه
1381 

صاد  خلیلیان و علی 

 فرهادی

 رونق صادرات و رشد بخش کشاورزی 2
چهارمین کنفرانس دو 

 ساالنه اقتصاد کشاورزی
 علی فرهادی و رضا مقدسی 1382

3 
روند و موانع صادرات گردوی ایران در بازارهای  بررسی

 جهانی

اولین همایش تخصصی 

 گردوی کشور
 علی فرهادی و رضا مقدسی 1382

4 
مطالعه تاثیر گذاری سیاست های پولی و مالی بر بخش 

 کشاورزی

نخستین همایش 

 کشاورزی و توسعه ملی
 رضا مقدسی و علی فرهادی  1382

 انداز آنتجارت جهانی برنج و چشم  5
یازدهمین همایش ملی 

 برنج کشور
1383 

علی فرهادی، میترا حسینی 

 و شهال خان احمدی

 زعفران، چالشهای تولید و تجارت 6
ماهنامه اقتصادی 

 سرزمین سبز
 علی فرهادی 1384

7 
بررسی جایگاه بخش کشاورزی در تولید و اشتغال 

 استان زنجان

همایش توسعه کشاورزی 

 استان زنجان
 علی فرهادی 1385

8 
سهم بخش کشاورزی در اعتبارات عمرانی و تسهیالت 

 بانکی استان زنجان

همایش توسعه کشاورزی 

 استان زنجان
1385 

علی فرهادی و خیراله 

 عباسی

9 
اندازه گیری بهره وری عوامل تولید عدس در منطقه 

 شمال غرب کشور

همایش تخصصی توسعه 

کشاورزی استانهای 

 شمال غرب کشور

 علی فرهادی 1390

10 
بررسی مقایسه ای بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی 

 استان زنجان

همایش ملی مدیریت 

سرمایه و استعدادهای 

 کشاورزی

1391 
علی فرهادی، حسین عظیمی 

 و رویا عبدی

11 
بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصادی 

 ایران با تاکید بر بخش کشاورزی
 1394 کشاورزیمجله اقتصاد 

اسماعیل پیش بهار، محمد 

 قهرمانزاده و علی فرهادی

 :طرح های ملی یا تحقیقاتی -2

 کارفرما نام طرح ردیف
سال اجرای 

 طرح
 سمت در طرح

1 Agricultural Development Planning همکار 1382 وزارت جهاد کشاورزی و فائو 

2 Agricultural Trade (Challenges and 

Opportunities) 
 همکار 1382 وزارت جهاد کشاورزی و فائو

3 
مطالعات برنامه آمایش استان زنجان )تحلیل وضعیت و 

 ساختار(
 همکار 1386 استانداری زنجان

4 
مطالعات برنامه آمایش استان زنجان )پیش بینی و آینده 

 نگری بهره وری نیروی کار و سرمایه(
 همکار 1389 استانداری زنجان

5 
مطالعات برنامه آمایش استان زنجان )پیش بینی و آینده 

 نگری ترکیب اشتغال(
 همکار 1389 استانداری زنجان
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 سوابق شغلی و اجرایی ) از ابتدای استخدام تاکنون(( د

 

محل 

 خدمت

 مدت )ماه( تا تاریخ از تاریخ سمت سازمان

 تهران

موسسه پژوهش های برنامه 

 ریزی، اقتصاد کشاورزی و

 توسعه روستایی

)کارشناس  پژوهشگر

 اقتصاد کشاورزی(
01/04/1381 30/08/1384 41 

 سازمان جهاد کشاورزی زنجان
کارشناس اقتصاد 

 کشاورزی
01/09/1384 20/03/1385 5/6 

 سازمان جهاد کشاورزی زنجان
کارشناس مسئول آمار 

 و اطالعات
21/03/1385 15/09/1387 30 

 سازمان جهاد کشاورزی زنجان
کارشناس مسئول 

 برنامه ریزی
16/09/1387 17/04/1392 55 

 سازمان جهاد کشاورزی زنجان
مدیر امور برنامه و 

 بودجه
 51 ادامه دارد 18/04/1392

 

 

 : و( دوره های گذرانده شده

 نوع دوره نمره برگزاری دوره مرکز تاریخ پایان تاریخ شروع مدت دورهعنوان 

 ویژه 14 مرکز آموزش امام خمینی 21/09/1383 28/06/1383 48 توسعه اقتصادی

 03/04/1389 01/04/1389 36 تکنیک برنامه ریزی
مرکز آموزش جهاد کشاورزی 

 قزوین
 ویژه 20

شیوه های جذب تسهیالت بانکی 

 و اعتباری
12 14/11/1391 17/11/1391 

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 ویژه 20

 31/06/1392 03/06/1392 24 در بخش کشاورزی یارانه

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 ویژه 100

اصول برنامه ریزی توسعه بخش 

 کشاورزی 
24 15/03/1392 15/04/1392 

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 ویژه 20

سیاستها و ابزارهای تجاری 

 بخش کشاورزی
 تخصصی با موفقیت مرکز آموزش امام خمینی 28/02/1384 25/02/1384 24

سیستم اطالعات جغرافیایی 

GIS 
36 15/08/1385 20/09/1385 

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 تخصصی 17
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اصالح الگوی مصرف از دیدگاه 

 اسالم
18 22/02/1388 28/02/1389 

تحقیقات و آموزش مرکز 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 تخصصی 15

 25/01/1389 25/01/1389 8 پدافند غیر عامل

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

بسیار 

 خوب
 تخصصی

 تخصصی با موفقیت مرکز آموزش امام خمینی 06/10/1389 06/10/1389 8 طرح هدفمند کردن یارانه ها

و سنجش از راه دور  GISکاربرد 

 در مدیریت
24 22/04/1389 03/05/1389 

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 تخصصی 12

 20/03/1392 05/03/1392 16 مدیریت دانش

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 تخصصی 95

کنترل اصول برنامه ریزی و 

 بودجه
16 05/03/1392 19/03/1392 

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 تخصصی 18

 03/04/1393 02/04/1393 16 اقتصاد مقاومتی
موسسه پژوهش های برنامه 

 ریزی و اقتصاد کشاورزی

بسیار 

 خوب
 تخصصی

 360هبری ر -مهارتهای مدیران 

 درجه
8 14/12/1392 14/12/1392 

مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان زنجان

 تخصصی 70

نقش تسهیالت بانکی در توسعه 

 بخش کشاورزی
8 21/09/1392 21/09/1392 

مرکز آموزش جهاد کشاوری 

 تهران )شهیدزمانپور (
 تخصصی 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


