
رئيس                          *

مسئول  دفتر                     ١

مسئول امورپژوهشي -

معاون*

معاون*

رئيس                          ٢

آارگزين  مسئول  امور آارآنان  -

مسئول امور دفتري٣

متصدي  امور دفتري                 ۵

مسئول بايگاني ۶

بايگان٧

مسئول  آارپردازي                 ٨

آارپرداز                      ٩

آارپرداز                      ١٠

آارپرداز                      ١١

آارپرداز                      ١۴

آارپرداز                      ١۵

انباردار                      ١۶

مسئول خدمات -

متصدي چاپ و تكثير١٨

تلفنچي٢٠

تلفنچي٢١

نامه رسان ٢٢

پيشخدمت                       ٣٠

پيشخدمت                       ٣١

پيشخدمت                       ٣٢

مسئول حسابداري -

حسابدار                       ٣٧

حسابدار                       ٣٧/١

(١)- حوزه رياست 

١-(١)- اداره امورعمومي 

تشكيالت تفصيلي دانشكده آشاورزي 



جمعداراموال-

رئيس                          ٣٨

آارشناس                       ٣٩

آارشناس                       ۴٠

آارشناس ۴٠/١

مسئول  خدمات آموزشي              ۴١

آاردان خدمات آموزشي       ۴٢

مسئول  خدمات دانشجوئي            ۴٣

آمك آارشناس سمعي  و بصري           ١/۴۴

آمك آارشناس سمعي  و بصري           ٢/۴۴

آارشناس مسئول اطالع رساني آتابخانه ۴۵

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ۴۶

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ۴٧

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ۴٨

آتابدار                       ۴٩

آتابدار                       ۵٠

آارشناس اطالع رساني آتابداري  ۵٠/١

آتابدار                       ۵٠/٢

آتابدار                       ۵٠/٣

مدير گروه *

عضو هيات علمي ۵١

عضو هيات علمي ۵٢

عضو هيات علمي ۵٣

عضو هيات علمي ۵۴

عضو هيات علمي ۵۵

عضو هيات علمي ۵۶

عضو هيات علمي ۵٧

عضو هيات علمي ۶٠

عضو هيات علمي ۶١

عضو هيات علمي ۶٢

٢-(١)- اداره خدمات آموزشي و دانشجويي 

٣-(١)- آتابخانه 

۴-(١)- گروه آموزشي زراعت و اصالح نباتات 



عضو هيات علمي ۶٣

عضو هيات علمي ۶۶

عضو هيات علمي ۶٨

عضو هيات علمي ۶٩

عضو هيات علمي ٧٠

عضو هيات علمي ٧٢

عضو هيات علمي ٧۴

عضو هيات علمي ٧٧

عضو هيات علمي ٧٩

عضو هيات علمي ٨٠

عضو هيات علمي ٨١

عضو هيات علمي ٨٢

عضو هيات علمي ٨٣

عضو هيات علمي ٨۶

عضو هيات علمي ٨٧

آارشناس                       ٩۶

آارشناس                       ٩٧

آارشناس ٩٩

آارشناس                       ١٠٠

آارشناس                       ١٠١

آارشناس ١٠٢

آارشناس                       ١٠٣

آارشناس                       ١٠۴

تكنيسين ١١٠/٢

آاردان١١۴

مامور خدمات آشاورزي             ١٢٨

مامور خدمات آشاورزي             ١٢٩

مامور خدمات آشاورزي             ١٣٠

مامور خدمات آشاورزي             ١٣١

باغبان                         ١۴٠

باغبان                         ١۴۴

باغبان                         ١۵١

راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ١٧١



راننده وسائط نقليه  تندرو سنگين                ١٨۴

انباردار                      ١٨٧

ماشين نويس و بايگان ١٨٩/١

ماشين نويس و بايگان ١٨٩/٢

مدير گروه *

عضو هيات علمي ١٩٠

عضو هيات علمي ١٩١

عضو هيات علمي ١٩٢

عضو هيات علمي ١٩٣

عضو هيات علمي ١٩۴

عضو هيات علمي ١٩۶

عضو هيات علمي ١٩٨

عضو هيات علمي ١٩٩

عضو هيات علمي ٢٠٠

عضو هيات علمي ٢٠٣

عضو هيات علمي ٢٠۴

عضو هيات علمي ٢٠۵

عضو هيات علمي ٢٠٧

عضو هيات علمي ٢٠٨

آارشناس ٢١٠

آارشناس ٢١٣

آارشناس ٢١۵

آارشناس٢١۶

ماشين نويس و بايگان ٢١٨

انباردار                      ٢١٩

انباردار                      ٢٢١

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٢٢

عضو هيات علمي ٢٢٣

عضو هيات علمي ٢٢۵

عضو هيات علمي ٢٢۶

۵-(١)- گروه آموزشي مهندسي آب 

۶-(١)- گروه آموزشي علوم دامي 



عضو هيات علمي ٢٢٧

عضو هيات علمي ٢٢٨

عضو هيات علمي ٢٣٠

عضو هيات علمي ٢٣١

عضو هيات علمي ٢٣٢

عضو هيات علمي ٢٣۴

عضو هيات علمي ٢٣۵

عضو هيات علمي ٢٣۶

عضو هيات علمي ٢٣٧

عضو هيات علمي ٢٣٨

عضو هيات علمي ٢٣٩

عضو هيات علمي ٢۴٠

عضو هيات علمي ٢۴١

عضو هيات علمي ٢۴٢

عضو هيات علمي ٢۴٣

عضو هيات علمي ٢۴۴

عضو هيات علمي ٢۴۵

عضو هيات علمي ٢۴۶

آارشناس                       ٢۴٨

آارشناس                       ٢۴٩

آارشناس                       ٢۵٠

آارشناس                       ٢۵١

آارشناس                       ٢۵٢

آارشناس                       ٢۵٣

آارشناس                       ٢۵۴

آارشناس                       ٢۵۵

آارشناس ١/٢۵۵

مراقب دام                      ٢۵٩

انباردار                      ٢۶١

ماشين نويس و بايگان ٢۶٢

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢۶٣

٧-(١)- گروه آموزشي علوم و صنايع غذايي 



عضو هيات علمي ٢۶۴

عضو هيات علمي ٢۶۵

عضو هيات علمي ٢۶۶

عضو هيات علمي ٢۶٧

عضو هيات علمي ٢۶٨

عضو هيات علمي ٢۶٩

عضو هيات علمي ٢٧٠

عضو هيات علمي ٢٧١

عضو هيات علمي ٢٧٢

عضو هيات علمي ٢٧٣

عضو هيات علمي ٢٧۴

عضو هيات علمي ٢٧۵

عضو هيات علمي ٢٧۶

عضو هيات علمي ٢٧٧

عضو هيات علمي ٢٧٨

عضو هيات علمي ٢٧٩

عضو هيات علمي ٢٨٠

عضو هيات علمي ٢٨١

عضو هيات علمي ٢٨٢

عضو هيات علمي ٢٨٣

آارشناس                       ٢٨۵

آارشناس                       ٢٨۶

آارشناس                       ٢٨٧

آارشناس                       ٢٨٨

آارشناس                       ٢٨٩

آارشناس                       ٢٨٩/١

آارشناس ٢٨٩/٢

تكنيسين ٢٩٠

تكنيسين ٢٩٠/٢

ماشين نويس و بايگان ٢٩١

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٢٩٢

٨-(١)- گروه آموزشي گياهپزشكي 



عضو هيات علمي ٢٩٣

عضو هيات علمي ٢٩۴

عضو هيات علمي ٢٩۶

عضو هيات علمي ٢٩٧

عضو هيات علمي ٢٩٨

عضو هيات علمي ٢٩٩

عضو هيات علمي ٣٠٠

عضو هيات علمي ٣٠٢

عضو هيات علمي ٣٠٣

عضو هيات علمي ٣٠۴

عضو هيات علمي ٣٠۵

آارشناس ٣٠٨

آارشناس                       ٣٠٨/١

آارشناس                       ٣٠٨/٢

آارشناس                       ٣٠٨/٣

آاردان۴/٣٠٨

ماشين نويس و بايگان ٣٠٩

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٣١٠

عضو هيات علمي ٣١١

عضو هيات علمي ٣١٢

عضو هيات علمي ٣١٣

عضو هيات علمي ٣١۴

عضو هيات علمي ٣١۵

عضو هيات علمي ١/٣١۵

عضو هيات علمي ٢/٣١۵

آارشناس                       ٣١۶

آارشناس ٣١٧

آارشناس ٣١٨

ماشين نويس و بايگان ٣١٩

مدير گروه *

٩-(١)- گروه آموزشي اقتصاد آشاورزي 

١٠-(١)- گروه آموزشي علوم خاك



عضو هيات علمي ٣٢٠

عضو هيات علمي ٣٢١

عضو هيات علمي ٣٢٢

عضو هيات علمي ٣٢٣

عضو هيات علمي ٣٢۴

عضو هيات علمي ٣٢۵

عضو هيات علمي ١/٣٢۵

عضو هيات علمي ٢/٣٢۵

آارشناس                       ٣٢۶

آارشناس ٣٢٧

آارشناس ٣٢٨

ماشين نويس و بايگان ٣٢٩

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٣٣٠

عضو هيات علمي ٣٣١

عضو هيات علمي ٣٣٢

عضو هيات علمي ٣٣٣

عضو هيات علمي ٣٣۴

عضو هيات علمي ٣٣۵

عضو هيات علمي ١/٣٣۵

عضو هيات علمي ٢/٣٣۵

آارشناس                       ٣٣۶

آارشناس ٣٣٧

آارشناس ٣٣٨

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٣٣٩

عضو هيات علمي ٣۴٠

عضو هيات علمي ٣۴١

عضو هيات علمي ٣۴٢

عضو هيات علمي ٣۴٣

عضو هيات علمي ٣۴۴

١١-(١)- گروه آموزشي علوم باغباني 

١٢-(١) گروه آموزشي ماشينهاي آشاورزي



عضو هيات علمي ٣۴۵

عضو هيات علمي ٣۴۶

عضو هيات علمي ١/٣۴۶

عضو هيات علمي ٢/٣۴۶

آارشناس٣۴٧

آارشناس٣۴٨

آارشناس٣۴٩

آاردان٣۵٠

مدير گروه *

عضو هيات علمي ٣۵١

عضو هيات علمي ٣۵٢

عضو هيات علمي ٣۵٣

عضو هيات علمي ٣۵۴

عضو هيات علمي ٣۵۵

عضو هيات علمي ٣۵۶

عضو هيات علمي ٣۵٧

عضو هيات علمي ٣۵٨

عضو هيات علمي ٣۵٩

عضو هيات علمي ٣۶٠

عضو هيات علمي ٣۶١

عضو هيات علمي ٣۶٢

آارشناس٣۶٣

آارشناس٣۶۴

آارشناس٣۶۵

١٣-(١) گروه آموزشي بيوتكنولوژي و به نژادي گياهي


