
 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 عنوان داخلی مستقیم شهری مشخصات
 رئیس دانشکده 0053 54330053 54545353 دکتر علیرضا جاللی زند

 54545353 مجید قاسمی
54330035 0035 

 مسئول دفتر رئیس
54330044 0044 

 آبدارخانه ریاست 0053 54330053 - مهدی صاحبان

ریحانه سلیمانیدکتر  پژوهشی دانشکده معاون آموزشی 0053 54330053 -   

 کارشناس پژوهشی)پایان نامه( 0055 54330055 54545503 الهه بلوچستانی

 مدیر سایت 0033 54330033  مهندس بابک بهاری

کالس ها مجتمع و پشتیباندفتر  0053 54330053 - احمد ترابی  

کشاورزیرئیس آموزش  0034 54330034 - سعید قنبری  

 کارشناس آموزش کشاورزی 0035 54330035 - -

 کارشناس آموزش کشاورزی 0033 54330033 - -

 مدیر گروه تولید ژنتیک گیاهی 0045 54330045  دکتر ایمان احمدی

 مدیرگروه علوم خاک و آب 0053 54330053 - دکتر الهام چاوشی

نفیسه زمین داردکتر  علوم صنایع غذاییمدیرگروه  0053 54330053 -   

حسینعلی اسدی دکتر  مدیرگروه علوم باغبانی 0053 54330053 - 

امیرداور فروزنده دکتر  مدیرگروه علوم دامی 0053 54330053 - 

ریحانه سلیمانی دکتر  مدیر گروه گیاه پزشکی 0043 54330043  

عاطفه چمنی دکتر  مدیر گروه محیط زیست 0035 54330035 - 

طهمورث پورآرزو  دکتر  - 54543300  5400 یکروبیولوژیمدیر گروه م   

 مدیرگروه فیزیک 0055 54330055 - مهندس سیدحسین مویدی

 مدیرگروه شیمی 0055 54330055 - دکتر عباس عابد اصفهانی

 دفتر مجله دانشکده کشاورزی 0040 54330040 - دکتر علی سلیمانی

 رئیس مرکز تحقیقات مطالعات آب 0054 54330054 - دکتر بهنام سروری نژاد

 مدیر گلخانه های تحقیقاتی 0553 54330553 - مهندس مجید دکترصفایی

 مدیر مزرعه تحقیقاتی - 54055543 -         دکتر سیدعلیرضا بنی طبا

رمضانی-دکتر احمدی  اساتید  0030 54330030 - 

 دفتر اساتید علوم باغبانی 0050 54330050 - گروه اساتید

 دفتر اساتید صنایع غذایی 0005 54330005 - گروه اساتید

 دفتر اساتید صنایع غذایی 0033 54330033 - گروه اساتید

 دفتر اساتید صنایع غذایی 0005 54330005 - دکتر مهشید جهادی

 دفتر اساتید صنایع غذایی 0055 54330055 - دکترمحمد فاضل

اساتید صنایع غذاییدفتر  0033 54330033 - دکترمحمد گلی  

 دفتر اساتید گیاه پزشکی 0055 54330055 - گروه اساتید



 

 

 دفتر اساتید علوم باغبانی 0053 54330053 - دکتر کتایون پورسخی

 دفتر اساتید علوم باغبانی 0034 54330034 -  

ابوالحسنی دکتر  دفتر اساتید محیط زیست 0035 54330035 - 

محمدی-دکتراحمد جاللیان  دفتر اساتید علوم خاک 0055 54330055 - 

بهارلوییدکتر  –دکترعطاآبادی   دفتر اساتید علوم خاک 0054 54330054 - 

 دفتر اساتید محیط زیست 0030 54330030 - دکتر مژگان احمدی

 دفتر اساتید زراعت 0035 54330035 - دکترمحمدرضا نادری

اساتید اصالح نباتاتدفتر  0053 54330053 - دکتر احمدرضا گل پرور  

 دفتر کارشناسان آزمایشگاه 0035 54330035 - کارشناسان آزمایشگاه

احسان هللا توالییانمهندس   رئیس آزمایشگاه ها 0030 54330030 - 

 آزمایشگاه پژوهشی 0033 54330033 - مهندس بهروز امامی

 آزمایشگاه کارتوگرافی 0033 54330033 - مهندس علی رضایی نژاد

توالییانهللا  مهندس احسان   آزمایشگاه علوم دامی 0043 54330043 - 

5آزمایشگاه صنایع غذایی  0033 54330033 - مهندس مریم شیروانی  

0آزمایشگاه صنایع غذایی  0043 54330043 - مهندس آمنه عالمه  

5آزمایشگاه شیمی  0033 54330033 - مهندس حبیب اله آل مظفر  

قدرخواهمهندس هاجر  0آزمایشگاه شیمی  0035 54330035 -   

نفیسه قاسمی خانم  آزمایشگاه میکروبیولوژی 0033 54330033 - 

5آزمایشگاه خاک شناسی  0030 54330030 - مهندس جابر فالح زاده  

0آزمایشگاه خاکشناسی  0033 54330033 - مهندس جابر فالح زاده  

0آزمایشگاه فیزیک  0034 54330034 - خانم طباطبایی  

کتایون پورسخی دکتر  آزمایشگاه گیاه شناسی 0035 54330035 - 

 آزمایشگاه حشره شناسی 0053 54330053 - مهندس ژینا زمانی

 آزمایشگاه باغبانی 0035 54330035  -

 آزمایشگاه زراعت 0030 54330030 - مهندس بهروز امامی

 کتابخانه و سایت دانشکده 0035 54330035 - معصومه رجب پور

 آبدارخانه همکف دانشکده 0053 54330053 - برنجیان


