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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 01732229901 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه نژادمهدي کاشانی 1

 mohammadian@gau.ac.ir مدیر آموزشی دانشگاه علی محمدیان بهبهانی 2
behbahani1383@yahoo.com 

01792251708 

 ramezanpours@gau.ac.ir مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه سیده ساناز رمضانپور 3
ramezanpours@gmail.com 

01792251708 

 hoseinifar@gau.ac.ir هاي مجازي دانشگاهمدیر آموزش فرسیدحسین حسینی 4
hossein.hoseinifar@gmail.com 01732220712 

 Mostafa.gorzin@yahoo.com 01732426942 رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه مصطفی گرزین 5
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 لیست پست الکترونیک مدیران گروه) 2پیوست 

 آدرس پست الکترونیک مدیر گروه/دانشکده معاون گروه دانشکده

 دانشکده تولید گیاهی
8- 01732437617 

 

 farshidghaderifar@yahoo.com دکتر  قادري فر زراعت

 nasrollahnejad@gau.ac.ir دکتر نصراله نژاد اصالح نباتات و بیوتکنولوژي

 esmaeilseifi@yahoo.com دکتر  سیفی علوم باغبانی و فضاي سبز

 mohsenyazdanian74@gmail.com دکتر یزدانیان گیاهپزشکی

 Gherekhloo@yahoo.com دکتر قرخلو آموزشی و پژوهشی دانشکدهمعاون 

 دانشکده شیالت و محیط زیست
01732427040 

 hedayati@gau.ac دکتر هدایتی برداري آبزیانتولید و بهره

 mazandarani57@gmail.com دکتر مازندرانی تکثیر و پرورش آبزیان

 alishahi@gau.ac.ir دکتر عالیشاهی فراوري محصوالت شیالتی

 hassanrezaei1979@gmail.com دکتر رضایی محیط زیست

 دانشکده مرتع و آبخیزداري
01732427040 

 baranihossein@yahoo.com دکتر بارانی مدیریت مرتع

 آبخیزداري
 دکتر عسگري

hras2010@gmail.com 

 hras2010@gmail.com مدیریت مناطق بیابانی

 azimi.mojgansadat@gmail.com دکتر عظیمی پژوهشی دانشکدهمعاون آموزشی و 

 دانشکده صنایع غذایی
01732425655 

 ziaiifar@gmail.com فردکتر ضیایی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی

 sadeghiaz@yahoo.com دکتر صادقی مهندسی علوم صنایع غذایی

 دانشکده مدیریت کشاورزي
01732425655 

 r_joolaie@yahoo.com دکتر جوالیی کشاورزياقتصاد 

 abediac@gmail.com دکتر عابدي ترویج و آموزش کشاورزي

 دانشکده مهندسی آب و خاك
01732425655 

 rgnasr@yahoo.com دکتر قربانی علوم خاك

 zahiri.areza@gmail.com دکتر ظهیري مهندسی آب

 hmrahmati20@gmail.com دکتر رحمتی مکانیک بیوسیستم

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

 دانشکده علوم دامی
01732440093 

 Ghoorchit@yahoo.com دکتر قورچی تغذیه دام و طیور

 saeedh_2000@yahoo.com دکتر حسنی اصالح و فیزیولوژي دام و طیور ژنتیک،

 mojtaba_9@yahoo.com دکتر آهنی پژوهشی دانشکدهمعاون آموزشی و 

 دانشکده علوم جنگل
01732427050 

 shataee@yahoo.com دکتر شتایی جنگلداري

 Habashi.hashem@gmail.con دکتر حبشی جنگل شناسی و اکولوژي جنگل

 دانشکده مهندسی چوب و کاغذ
0173242176 

 dr.rafighi@gmail.com دکتر رفیقی تکنولوژي و مهندسی چوب

 m_r_dehghani@mail.ru دکتر دهقانی علوم و مهندسی کاغذ

 rasouli.ut@gmail.com دکتر رسولی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
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 ) شماره تماس و آدرس پست الکترونیک کارشناسان آموزش3پیوست

 شماره تماس پست الکترونیک شرح وظایف کارشناس ردیف
 آموزش کلاداره 

 snazar2000@gmail.com نام و جاري دانشجویان کارشناسیامور ثبت نظرنوکنده سمانه 1
0173221701-4  

)310( 

 fkohsari@yahoo.com آموختگان کارشناسیامور دانش فاطمه کهساري 2
0173221701-4  

)307( 

 Fallahi130@gmail.com نام و جاري دانشجویان کارشناسی ارشدامور ثبت نسرین فالحی 3
0173221701-4  

)295( 

 mahmudrezamirzaei@yahoo.com 01732220712 نام و جاري دانشجویان دکتريامور ثبت محمودرضا میرزایی 4

 sarasavar_mn538086@yahoo.com آموختگان تحصیالت تکمیلیامور دانش سارا ساورعلیا 5
0173221701-4  

)311( 

 soltani.s1972@gmail.com 01732251708 امور مشمولین خدیجه سلطانی 6

 اداره خدمات آموزشی

هاي تولید گیاهی، دانشکده دانشجویان تحصیالت تکمیلی امور افسانه فروغی 1
 afsanehforoughi14@gmail.com 01732426942 صنایع غذایی، آب و خاك، علوم دامی و مدیریت کشاورزي

 m.torbatinejad1@gmail.com 01732426942 دانشجویان کارشناسی دانشکده تولید گیاهی امور نژادتربتی مریم 2

هاي صنایع غذایی، دانشکده دانشجویان کارشناسیامور  رضا ساورعلیا 3
 reza.savaroliaa@gmail.com 01732426942 آب و خاك، علوم دامی و مدیریت کشاورزي

تحصیالت تکمیلی اموردانشجویان کارشناسی و  جواد کردي 4
 Kordijavad1@gmail.com 01732426942 هاي علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذدانشکده

امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده مرتع و  عبداله چمنی 5
 ab.chamani@gmail.com 01732426942 آبخیزداري

امور دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده شیالت و  سخید پرنیان 6
 Sparnian5434@gmail.com 01732426942 محیط زیست

امور دانشجویان کارشناسی دانشکده هاي شیالت و  مشکوراله نصرت 7
 mashkoornosrat@gmail.com 01732426942 محیط زیست، مرتع و آبخیزداري

 

 


