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Curriculum Vitae (C.V.)  

 

1- Personal information 

 

First name(s)  Abbas Ali  

Last name(s)  Vali 

Major/domain  DESERT GEOMORPHOLOGY 

QUANTITATIVE GEOMORPHOLOGY 

WIND EROSION 

 

Address(es)  University of kashan 

Telephone(s)  091310879607 

Fax(es)   

E-mail(s)/webpage  vali@kashanu.ac.ir     

abvali@yahoo.com  

Nationality(-ies)  Iranian 

Date of birth  22/03/1973  

Marital Status   Married 

Gender  Male  

 

 

2- Education and training  

 

Date 

(from- to) 

Locat

ion 

Name and of 

organisation 

Title of qualification 

awarded, 

(Major & speciality) 

Degree 

obtained    

 1992-1996 Iran Yazd  University 

Natural resources 

engineering (Range and 

watershed 

management) 

Bachelor of 

Science 

1996-1998 Iran 
Tarbiyat modarres 

University  

Natural resources 

engineering 

(Desert&Range 

management) 

Master of 

Science 

2005-2008 Iran Isfahan University  
Geomorphology(applied 

geomorphology) 
PhD 

 

 

3. Training courses and workshops  

 
 

 
Photo 

 
 
 

mailto:vali@kashanu.ac.ir
mailto:abvali@yahoo.com
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1. Research method, Shiraz University, Iran, 2001 

2. Teaching method, Shiraz University, Iran, 2003 

3. Evaluation and measurement in teaching. Shiraz University, Iran, 2003 

3. GIS 1,2 program  Isfahan University of technology, 2006 

4-Artifical intelligence, Isfahan University, 2007 

5- Statistical modelling by SPSS, Isfahan University 2007 

6- Computer programing by MATLAB,  2007 

7- Artificial neural network and fuzzy toolbox in MATLAB, 2008 

8-Managenent from Islamic approach , Shiraz university,2011 

 

 

4. Research interests and specialities: 

1 .Quantitative geomorphology  

2- Modeling in geomorphology 

3. Arid land management 

4- Arid land geomorphology 

5. Flood and waste water management 

6-Ecogeomorphology ,phytogeomorphology. 

 

 

5. Thesis 

 

1. B.Sc. thesis: study comprehensive interdisciplinary a watershed 

(pedology,climatology,vegetation,geology,geomorphology,soil and water 

conservation, sociology and economic, watershed management.),1996,Yazd 

university. Iran. point:19 out of 20 

2. MSc thesis: Determination suitable method for utilization level in arid land 

Range, 1998 , Tarbiat Modarres University ,Iran point:19 out of 20 

 

3.  PhD thesis: Performance evaluation of geomorphology-based artificial neural 

networks for sediment yield modeling over an Iranian watershed. 2008. Isfahán 

university.Iran. point:19.04out of 20 

 

6. Qualification: 

6.1. Professional Experiences: 
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1. Assistant professor at Shiraz University. Teaching for undergraduate student in 

Natural resources management since 1998 until 2011. 

2. Associate professor at University of Kashan. Teaching for graduate student in 

Natural resources management since 2011 until now. 

 

6.2. Teaching Experiences) 

 

1. Advanced geomorphology (PhD program) university of kashan. 

2. Quantitative geomorphology (PhD program) university of kashan. 

3. Desertification criteria and indices (PhD program) university of kashan. 

4. Evaluation of Desert combating and controlling plans (PhD program) university 

of kashan. 

5. Evaluation of sediment production of formation (PhD program) university of 

kashan. 

6. Research method (M.Sc. program) university of kashan. 

7. Wind erosion (M.Sc. program) university of kashan. 

8. Quaternary formation (M.Sc. program) university of kashan. 

9. General Geomorphology, Shiraz University 

10. Applied geomorphology, Shiraz University. 

11. Climatology, Shiraz University 

12. Soil and water management, Shiraz University 

13. Desert ecosystem, Shiraz University 

14. Measurement of vegetation, Shiraz University 

15. Arial photos, Shiraz University. 

16. Range management, Shiraz University. 

17. Ecology, Shiraz University. 

18. Computer programming. Shiraz University. 

19. Soil geography, Shiraz University. 

20. Range improvement, Shiraz University. 

 دروس تدریس شده

 الف ( دوره دکتری

 (ژئومورفولوژی پیشرفته ،دکتری آبخیزداری1

 بیابانزدایی(ژئومورفولوژی کمی ،دکتری 2



 4 / 3 

 (ارزیابی رسوبزایی سازندها،دکتری آبخیزداری3

 (ارزیابی طرح های بیابان زدایی،دکتری بیابان زدایی4

 (معیارها وشاخص های بیابان زایی ،دکتری بیابان زدایی5

 ب(دوره کارشناسی ارشد

 (سازندهای کواترنری،کارشناسی ارشد آبخیزداری وبیابان زدایی6

 ییزدا ابانیبی ارشد کارشناسآن ، (فرسایش بادی وکنترل7

 ییزدا ابانیوب یزداریآبخ ارشد یکارشناس(روش تحقیق، 8

 ییزدا ابانیب ارشد ی،کارشناس(طرح های بیابان زدایی 9

 مرتع داری ارشد یکارشناس (تجزیه وتحلیل اکوسیتم ،11

 یدار مرتع ارشد یکارشناس(روش های اندازه گیری وارزیابی مرتع،11

 کارشناسیج(دوره 

 ی عمومیژئومورفولوژ (12

 1ی کاربردیژئومورفولوژ (13

 2ی کاربردی ژئومورفولوژ (14

 (اندازه گیری وارزیابی مرتع15

 (اصالح وتوسعه مرتع16

 (عکسهای هوایی18

 (مدیریت آب وخاک19

 (اکولوژی21

 

 

 

6.3. Responsibilities & Executive Experiences: 

1. Dean of range and watershed department, 1998-2002, since 2009 until 2011.  

2. Sub dean of college (education & research), 2004-2006. 

3. Dean of desert science engeenering department ,2011 until 2012 

4. Sub dean of college (education & research), 2012 until now. 
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 سوایق اجرایی

 مرتع  وآبخیزداری)دانشگاه شیراز(-(مدیر گروه منابع طبیعی1

 (معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده منابع طبیعی)دانشگاه شیراز(2

 (مدیر گروه مهندسی علوم بیابان )دانشگاه کاشان(3

 (کاشان دانشگاه)منابع طبیعی دانشکده یوپژوهش یآموزش معاون (4

6.4. Awards: 

1. Choice faculty member (educational) 2005, Shiraz University 

2. Choice faculty member (research) 2004, Shiraz University 

3. Choice faculty member (educational) 2012, University of kashan. 

4. Choice faculty member (research) 2012, University of kashan. 

 ب افتخارات دانشگاهیکس

 دانشگاه شیراز2115(استاد نمونه آموزشی سال 1

 رازیش دانشگاه2114 سال پژوهشی نمونه استاد(2

 دانشگاه کاشان2112سال یآموزش نمونه استاد (3

 کاشان دانشگاه2112سال پوهشی نمونه استاد (4

 

 

7. Publications and Conference Presentations: 

7.1. Papers (including journal papers): 

.پژوهش هاي جغرافيایي. تحليل 8811ولي عباسعلي ، معيري مسعود ، رامشت محمد حسين و ناصر موحدي نيا 

 .18مقایسه اي شبکه هاي عصبي مصنوعي و مدلهاي رگرسيوني پيش بيني بار رسوب دانشگاه تهران.شماره 

 

هاي مورفو متري رسوبات تبخيري جهت تعيين  بررسي ویژگي 8811ولي عباسعلي ، معيري مسعود ،

 .81پایداري.فصلنامه تحقيقات جغرافيایي.شماره

 

بر برخي Juncus gerardiو Halocnemum strobilaceum نه هاي و.تاثير گ8811ولي عباسعلي.

 مطالعه موردي کرسيا داراب.مجله علوم وفنون کشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه خصوصيات خاک، محيط ریشه

 .8صنعتي اصفهان.شماره 
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. ارزیابي عملکرد آبياري با سيالب بر ميزان توليد علوفه و پوشش سطح 8811. ولي عباسعلي، قضاوي رضا

 .1خاک.مجله علوم کشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه گرگان.شماره 

 

. ارزیابي روش هاي محيطي.جغرافيا و برنامه ریزي 8811مقامي یاسر ،قضاوي رضا، ولي عباسعلي، شرفي سيامک.

مطالعه موردي: »GISمختلف ميان یابي به منظور پهنه بندي کيفيت آب شرب با استفاده از نمودار شولردر محيط 

 پذیرفته شده در دست چاپ .مجله جرافيا و برنامه ریزي محيطي شهرستان آباده.

 PSIACو  EPM  ،MPSIAC  دلهاي. جغرافيا و توسعه .ارزیابي م8811قضاوي رضا، ولي عباسعلي ، مقامي یاسر.

    . مجله جغرافيا و توسعه GIS      در برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از

 اتارتباط اي مقایسه تحليل. اصفهان دانشگاه.يطيمح يزیر وبرنامه ايجغراف.8811.محسن ي،پورخسروانيعباسعل يول

 .8ج.83شماره(.گياهي گونه8)گياهي ومورفولوژي نبکا مورفومتري هاي مولفه بين

خصوصيات  برخي بررسي تاثير کاشت پرچين ها بر. 8811قضاوي رضا ، ولي عباسعلي ، محمد اسماعيلي مجيد.

  .منابع آب ایران.خاک هيدروليکي

 هاي برخان: موردي مطالعه: )برخاني هاي تپه حجم برآورد سازي مدل .8813  موسوي حجت سيد ولي، عباسعلي

 .1111-1811 .خشک مناطق جغرافيایي مطالعات فصلنامه .(جام چاه منطقه

چين بر روي مرفولوژي آبراهه ها و ترسيب بررسي تاثيراحداث سدهاي خشکه8811، قضاوي رضا، ولي عباسعلي 

  .. منابع آب ایرانفارساستان -جوانحوضه آبخيز آب رسوبات )مطالعه موردي:

 علي حاج کویر زایي بيابان وضعيت پایش .8811،  رنجبر ابولفضل معيري، مسعود ولي، عباسعلي موسوي، حجت سيد

 .1118-1111 .کمي ژئومورفولوژي هاي پژوهش فصلنامه .(8111-1331) قلي

. بررسي ارتباطات موفولوژیکي گياهي با خصوصيات بنکاي 8811ومعيري مسعود. ولي عباسعلي پورخسرواني محسن ،

 .گل گزي

 دانشگاه تهران.پژوهش هاي جغرافيایي مجله 

مجله علوم  انتخاب مناسب ترین روش تعيين ميزان بهره برداري در درمنه زار. .8811،بصيري مهدي. ولي عباسعلي

 .وفنون کشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان
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 حجم و زیستي توده اکوژئومورفولوژِي ارتباطات بررسي .8811.مسعود يريومع عباسعلي ولي ، محسن يپورخسروان

 .1811-1111 .شهري آمایش و جغرافيا فصلنامه .Reaumaria Turcestanica گونه نبکاهاي مخروط رسوبات

 بررسي .8818. محمودي طيبه ، دهقانپور محسن ، پورخسرواني محسن ، ولي عباسعلي ، رامشت حسين محمد

 هاي پژوهش فصلنامه .سرگردان هايسنگ قطر آماري تحليل از استفاده با یخچالي فرایندهاي عملکرد

 .1118-1111 .کمي ژئومورفولوژي

 

 ميانگين و خاک بافت اجزاي تاثير بررسي .8818.   پرست حق حامد ، قضاوي رضا ، ولي عباسعلي ، ابراهيمي زهره

 .1118-1111 .کمي ژئومورفولوژي هاي پژوهش فصلنامه .خاک سطح طيفي پاسخ روي هاذره قطر هندسي

 

 
 
Vali AA and Gh(R) Ghazavi. 2004. The study of relationships between Plant-density and 

soil-salinity and texture in Korsia saline area in Darab.J. Desert. 53:35-48.   

 

Vali AA and Ghazavi Gh(R).2003. The study effects of flood spreading on plant cover 

and production in Darab.  Jornal of agricultural sciences and natural recourses. 7: 44-51 

 

Vali AA, Ghazavi Gh(R). 2005. The relationship  between plant density and soil  salinity 

and texture in Korsiah saline area in darab region.Biaban. 8:236-248 

 

Vali AA and Ghazavi Gh(R).2003; Tecomella undolata, suitable tree for reforastation in 

arid zone. J. of Zayton. 156:50-53. 

 

Ghazavi R., Vali A.A.and S eslamian.2010. Impact of flood spreading on infiltration rate 

and soil properties. Water resources management. DOI 10.1007/s11269-010-9579-y 

 

Ghazavi R., Vali A.A.and S eslamian.20##. Impact of flood spreading on groundwater 

level variation and groundwater quality in an arid environment. Water resources 

management .Submitted 

 

Ghazavi R., Vali A.A. Ghasemi R, and S eslamian,20## Soil physicochemical properties 

and vegetation pattern in an arid environment affected by a diapiric salt dom.Journal of 

Geography and geology.  Submited 

 

Ghazavi Gh(R) and AA Vali. 2001. Investigation of Cypress habitat (Study about soil 

characteristic and water condition in cypress habitat). Journal of Pagohesh and 

sazandegy . 51:46-49 
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Ghazavi Gh(R) and AA Vali. 2002. Evaluation the effect of flood separating on physical 

and chemical characteristics of soil, J. of agricultural sciences and natural 

resourses.Vol.9/NO/AUTUMN  

   

Ghazavi Gh(R) and AA Vali . 2003. Determination of a suitable method to calculate run 

off in the basin that haven’t a hydrometric station., J. of agricultural sciences and 

natural resourses,VOL4/NO10 /AUTUME  

 

MOUSAVI.SH.Dorgouie M. ) and AA Vali.2010.Statistical modeling of morphological 

parameters of barkhan dune. Journal of Geography and Geology.Vol. 2, No. 1. 

 

Vali AA.,M.Pourkhosravani.2009.A comparative evaluation of relationship between 

nebkha morphometry and plant morphology,case stydy:Kair abad desert in Sirjan. 

.journal of geography and environmental planning.vol 35.No 3:119-134. 

 

 

Musavi,S.H, AA Vali,M.moayeri.2010.The effectiveness of Barchan morphometric 

parameters on its movment rate.journal of geography and environmental planning.vol 

38.n0 2:101-118. 

7.2. Books: 

7.3. Projects (supervisor & advisor): 

 راهنمایی

 

 ی،دانشگاه اصفهان.ژئومورفولوژ عوامل از استفاده با رواناب-بارش یساز مدل 

 اصفهان ،دانشگاهیژئومورفولوژ ازعوامل استفاده با رسوب– رواناب یآمار یساز مدل. 

 اصفهان دانشگاه ،الشتر معادن انداز چشم یآنترپوژئومورفولوژ. 

 دانشگاه کاشان.کاشان دشت ینبکاها یتوژئومورفولوژیف، 

 کاشان معلق،دانشگاه رسوبات یمدلساز در یمصنوع یعصب شبکه کاربرد. 

 کاشان دانشگاه ،سکونتگاه توسعه در یعیطب یندهایوفرآ ها فرم یبررس. 

 کاشان دانشگاه ،دشت کاشان به کمک عوامل اقلیمی ومنابع آب انزایییابوضعیت ب بررسی. 

  بررسی وضعیت بیابانزایی به کمک مدلESAS،کاشان دانشگاه ابوزیذ آباد کاشان. 

 کاشان دانشگاه ی،دروژئومورفولوژیه یساز مدل در یفراکتال لیتحل. 

 کاشان دانشگاه ،رواناب-بارش یزمان یسر ینروفاز یساز مدل. 
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 ، اصفهان. دانشگاه بررسی دورسنجی وضعیت بیابانزایی کویر حاج علیقلی 

 اصفهان دانشگاه ،ی نبکاهای دشت سیرجانژئومورفولوژبررسی اکو. 

 .اصفهان دانشگاه ، مدل سازی تپه های برخانی کویر حاج علیقلی. 

 کاشان دانشگاه ، بررسی وپیش بینی شاخص های خشکسالی اقلیمی استان ایالم. 

 شاورهم

 کاشان دانشگاه ی،شهر رواناب برآورد مناسب روش نییتع. 

 کاشان دانشگاه ،کاشان دشت ینیزم ریز آب یفیوک یکم یساز هیشب. 

 کاشان دانشگاه ی،وخشک بارش یپارامترها دوربا از وندیپ یالگوها نیب ی رابطه یابیارز. 

 کاشان دانشگاه اشنان، با یشور به آلوده یها خاک اصالح توان یابیارز. 

 اصفهان دانشگاه ،یاستپ ینواح یتوژئومورفولوژیف. 

 اصفهان دانشگاه ،یژئومورفولوژ در اسیمق. 

 اصفهان دانشگاه لرستان، نورآباد حوضه در رسوب دیتول روند مطالعه. 

 

 

 

 

7.4. Conference Presentations (orals & posters): 

مسعود.ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بار رسوب ولی عباسععلی،رامشعت محمد حسین،معیری 

 .1387رودخانه.اولین همایش مدیریت جامع حوضه آبخیز.اصفهان زمستان

ولی عباسعلی،رامشت محمد حسین.نگرش سیستمی الزمه مدیریت یکپارچه حوضه های آبخیز.اولین همایش مدیریت 

 .1387جامع حوضه آبخیز.اصفهان زمستان

باسععلی،رامشت محمد حسین،معیری مسعود.تحلیل مقایسه ای عملکرد شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد ولی ع

 .1387دبی اوج جریان رودخانه.اولین همایش مدیریت جامع حوضه آبخیز.اصفهان زمستان

ه ب ولی عباسععلی،رامشععت محمد حسععین.تحلیل عدم انطباا رفتارهای طیر خطی پارامترهای مختلف سععیسععتم آبرفتی

 .1387کمک نظریه کیاس.اولین همایش مدیریت جامع حوضه آبخیز.اصفهان زمستان

 .1385ولی عباسعلی.ارزیابی آلودگی  هوادر شهراصفهان ناشی از ترافیک شهری.همایش ترافیک .اصفهان.

 .1385ولی عباسعلی.فضای سبز شهری کنترل کننده آلودگی ترافیک شهری.همایش ترافیک .اصفهان.
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.معرفی شاخص عملکرد گونه های گیاهی در مواجهه با آلودگی ،جهت توسعه 1389علی و قضعاوی رضعا.ولی عباسع

 نخستین همایش توسعه پایدارشهری .دانشگاه گیالن.کمربند سبز شهری.

..استفاده از توان های محیطی در اراضی شهری وروستایی به منظور مدیریت منابع 1389قضاوی رضا و ولی عباسعلی.

 .وتوسعه پایدار. نخستین همایش توسعه پایدارشهری .دانشگاه گیالنآب 

 ادیب فرسایش ملی همایش دومین " سیرجان کویر نبکاهای مورفومتری های ویژگی بررسی" م پورخسروانی ع، ولی

 (1389) گردوطبار های وطوفان

 دومین " ژئومورفیک دار شیب سطوح روی بر بادی رسعوبگذاری روند سعازی مدل" م کرداریان ع، ولی ر، قضعاوی

 (1389) طبار و گرد طوفانهای و بادی فرسایش ملی همایش

 یمل همایش دومین " برخانی های تپه مرفومتریک پارامترهای بین آلومتریک روابط ارزیابی" ر قضععاوی ع، ولی

 (1389) طبار و گرد طوفانهای و بادی فرسایش

 لیم همایش دومین " رسوبات دریافت در ژئومورفیک سطوح زبری تاثیر سازی مدل"،کرداریان م ر قضعاوی ع، ولی

 (1389) طبار و گرد طوفانهای و بادی فرسایش

 طبیعی عمناب بایدار توسعه جهت مردمی مشرکت جلب در آبخیزداری تعاونیهای ایجاد تاثیر بررسی" ر قضاوی ع، ولی

 (1385) آب بحران با مقابله کنفرانس اولین "

 همایش نرمی چها " خاک هیدرودینامیکی و فیزیکی خصوصیات بر ها پرچین کاشت تاثیر بررسی" ع ولی ر، قضاوی

 (1389) رسوب و فرسایش ملی

 طبیعی عمناب بایدار توسعه جهت مردمی مشرکت جلب در آبخیزداری تعاونیهای ایجاد تاثیر بررسی" ر قضاوی ع، ولی

 (1385) آب بحران با مقابله کنفرانس اولین "

 جهت روسععتاییان آموزش و اجتماعی توسعععه در ارتباطات و اطالعات آوری فن نقش بررسععی" ع ولی ر، قضععاوی

 (1382) روستا در ارتباطاطت و اطالعات فناوری کاربری همایش " طبیعی منابع از حفاظت

 لیم کنفرانس اولین " خشک نیمه و خشعک مناطق مراتع طبیعی بحرانهای و محدودیتها بررسعی و شعناخت" ع ولی

 (1379) خشکسالی و آبی کم با مقابله راهکارهای بررسی
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8. Personal skills and competences: 

 

Language(s)/level  English (good /medium /beginner);  

Computer skills and 

competences 

 Matlab ,SPSS.SAS,ArcGIS,Surfer,and other general skill.... 

Driving licence(s)   

 

9. Personal interests and activities: 

 

                      Horticulture 

                      Mountain climbing 

                      Landscape planning 

                      Swimming. 


