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 لیست پست الکترونیک مدیران حوزه آموزشی( 1پیوست

 شماره تماس پست الکترونیک پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

 Kashani@gau.ac.ir 11992227711 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نژادمهدی کاشانی 1

 mohammadian@gau.ac.ir مدیر آموزشی دانشگاه علی محمدیان بهبهانی 2

behbahani3131@yahoo.com 
11992271912 

 ramezanpours@gau.ac.ir مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیده ساناز رمضانپور 9
ramezanpours@gmail.com 

11992271912 

 hoseinifar@gau.ac.ir های مجازی دانشگاهمدیر آموزش فرسیدحسین حسینی 4

hossein.hoseinifar@gmail.com 
11992221912 

 Mostafa.gorzin@yahoo.com رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه مصطفی گرزین 7
11992441291  

(927) 
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 لیست پست الکترونیک مدیران گروه( 2پیوست 

 آدرس پست الکترونیک /مدیر گروهدانشکده معاون گروه دانشکده

 دانشکده تولید گیاهی

8- 71022420710 

 

 farshidghaderifar@yahoo.com قادری فرفرشید دکتر   زراعت

 nasrollahnejad@gau.ac.ir قمی نصراله نژاد اصغر علی دکتر اصالح نباتات و بیوتکنولوژی

 alizadehpub@gmail.com علیزادهمهدی دکتر   علوم باغبانی و فضای سبز

 nadimi@gau.ac.ir ندیمی احمد  دکتر گیاهپزشکی

 Khoshhal.sarmast@gmail.com خوشحال سرمستمصطفی دکتر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 دانشکده شیالت و محیط زیست

71022420747 

 sgorgin@gau.ac.ir دکتر سعید گرگین برداری آبزیانتولید و بهره

 fisheriessafari@yahoo.com دکتر رقیه صفری تکثیر و پرورش آبزیان

 pourashouri.p@gmail.com دکتر پرستو پورعاشوری فراوری محصوالت شیالتی

 marjan.mohammadzadeh@gmail.com دکتر مرجان محمدزاده محیط زیست

 دانشکده مرتع و آبخیزداری

71022420747 

 baranihossein@yahoo.com بارانی حسین  دکتر مدیریت مرتع

 آبخیزداری
 alizadeh_m1003@yahoo.com حسینعلی زادهمحسن دکتر 

 مدیریت مناطق بیابانی

 azimi.mojgansadat@gmail.com عظیمیمژگان سادات دکتر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 دانشکده صنایع غذایی

71022420700 

 ziaiifar@gmail.com فرضیاییمحمد اماندکتر  مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

 amoayedi@gau.ac.ir مویدیعلی دکتر  مهندسی علوم صنایع غذایی

 دانشکده مدیریت کشاورزی

71022420700 

 r_joolaie@yahoo.com جوالییرامتین دکتر  اقتصاد کشاورزی

 abediac@gmail.com سروستانی عابدیاحمد دکتر  ترویج و آموزش کشاورزی

 خاک دانشکده مهندسی آب و

71022420700 

 rgnasr@yahoo.com نصرآبادی قربانیرضا دکتر  علوم خاک

 m.abdolhosseini@yahoo.com عبدالحسینیمحمد دکتر  مهندسی آب

 Abbaszadeh21@gmail.com زاده مایواندکتر عباس مکانیک بیوسیستم

 abrezaeiasl@gmail.com رضایی اصلعباس دکتر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 دانشکده علوم دامی

71022447712 

 Ghoorchit@yahoo.com قورچی تقی دکتر تغذیه دام و طیور

 saeedh_1000@yahoo.com حسنیسعید دکتر  اصالح و فیزیولوژی دام و طیور ژنتیک،

 mojtaba_9@yahoo.com آذری آهنیمجتبی دکتر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 دانشکده علوم جنگل

71022420707 

 shataee@yahoo.com شتاییشعبان دکتر  جنگلداری

 Habashi.hashem@gmail.con حبشیهاشم دکتر  جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 دانشکده مهندسی چوب و کاغذ

7102242107 

 dr.rafighi@gmail.com رفیقیعلی دکتر  تکنولوژی و مهندسی چوب

 m_r_dehghani@mail.ru فیروزآبادی دهقانیمحمدرضا دکتر  کاغذعلوم و مهندسی 

 rasouli.ut@gmail.com رسولیداوود دکتر  معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
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 ( شماره تماس و آدرس پست الکترونیک کارشناسان آموزش2پیوست

 شماره تماس پست الکترونیک شرح وظایف کارشناس ردیف

 اداره آموزش کل

 نظرنوکنده سمانه 1
های صنایع )دانشکده نام و جاری دانشجویان کارشناسیامور ثبت

 snazar1000@gmail.com غذایی، مدیریت کشاورزی، مهندسی آب و خاک و علوم دامی(
4-11992271911  

 (911) 

 نژادمریم تربتی 2
های تولید )دانشکده نام و جاری دانشجویان کارشناسیامور ثبت

گیاهی، شیالت و محیط زیست، مرتع و آبخیزداری، علوم جنگل و 

 مهندسی چوب و کاغذ(
m.torbatinejad3@gmail.com 

4-11992271911  

 (949)  

 fkohsari@yahoo.com آموختگان کارشناسیامور دانش فاطمه کهساری 9
4-11992271911  

 (919) 

 Fallahi310@gmail.com دانشجویان کارشناسی ارشدنام و جاری امور ثبت نسرین فالحی 4
4-11992271911  

 (277) 

 mahmudrezamirzaei@yahoo.com 11992221912 نام و جاری دانشجویان دکتریامور ثبت محمودرضا میرزایی 7

 sarasavar_mn613032@yahoo.com آموختگان تحصیالت تکمیلیامور دانش سارا ساورعلیا 6
4-11992271911  

(911) 

 soltani.s3991@gmail.com 11992271912 امور مشمولین خدیجه سلطانی 9

71022427782-7102244801-7102244780-اداره خدمات آموزشی  

های تولید گیاهی، امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده افسانه فروغی 1

 afsanehforoughi31@gmail.com 92499611-119 صنایع غذایی، آب و خاک، علوم دامی و مدیریت کشاورزی

، شیالت و تولید گیاهی هایدانشکده)امور دانشجویان کارشناسی  مریم کشیر 2

 m.kashir@gau.ac.ir 92426122-119 محیط زیست و مرتع و آبخیزداری(

 رضا ساورعلیا 9
های صنایع غذایی، آب امور دانشجویان کارشناسی دانشکده

 دامی و مدیریت کشاورزیو خاک، علوم 
reza.savaroliaa@gmail.com 92441291-119  

 جواد کردی 4
-اموردانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

 های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ
Kordijavad3@gmail.com 92429194-119  

 عبداله چمنی 7
امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده مرتع و 

 آبخیزداری
ab.chamani@gmail.com 92441291-119  

 سخید پرنیان 6
امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده شیالت و 

 محیط زیست
Sparnian6111@gmail.com 92441291-119  

 


