راهنمای شماره تلفنهای داخلی و مستقیم دانشکده کشاورزی – دانشگاه تبریز (فاکس دانشکده )33333333
حوزه ریاست

داخلی

رئیس دانشکده
دفتر رئیس
معاون پژوهشی وتحصیالت تکمیلی
معاون اداری و مالی
معاون آموزشی

دکتر باب اله حیاتی
مسعود عونی کهنموئی
دکتر موسی صابر
دکتر حسین جانمحمدی
دکتر قادر دشتی

3002
3002
3003
3001
3002

رئیس اداره خدمات اداری و مالی

محمدعلی اکبرپور

3002

خانم لیال مظلومی
خانم سیما زاده ختمی ماب
میرحجت رضوی
سلیمان محمودی
بهمن اکبرپور
بقایی

3002
3002
3003
3002
3043
3033
3043
3043
3040

مهندس سعید فتح باهری

3031
3031
3043
3031
3042

خدمات ماشینی و اتوماسیون اداری
امور دفتری و بایگانی
مسئول حسابداری
کارپرداز
متصدی خدمات مالی (انباردار)
مسئول خدمات
انتشارات
اتاق ورزش
اطالعات و نگهبانی

اداره امور آموزشی و دانشجویی

رئیس آموزش
کارشناس مسئول خدمات آموزشی
کارشناسان خدمات آموزشی
کارشناس مسئول برنامهریزی آموزشی
کارشناسان آموزشی تحصیالت تکمیلی
امور فارغالتحصیالن
دفتر و بایگانی آموزش
کمک کارشناس و امور دفتری و بایگانی
امور دانشجویی

مهندس جالل اسمعیل زاده
علمی

مجتبی فاتح  -دانش آموز
احمد راجی
مهندس غالمحسین روزرام و مهندس رضا محموودی و حسون
جلیل اوغلی
حسن جلیل اوغلی
عباداله دانایی
علی سلطانی افشرد

مستقیم

22214243
22214243
22223003
22213230
22223004

22223004

3043
3044
3044
3013

کتابخانه
3042

رئیس کتابخانه

دکتر حسین یادآور

مسئول کتابخانه

خانم ناهید صدوقی

3042

کارشناسان کتابداری

محمد حسنزاده و خانم کبری سرافراز

3042

دفتر نشریات دانشکده کشاورزی
مدیر داخلی مجله
کارشناس مسئول دفتر مجله

اکبر باقری آذر

3022
3022

33335333
33335333

خدمات ماشینی و رایانهای

خانم رقیه سعادتپور و زهرا اکبرپور

3022

33335333

کارشناس مجله

مهندس محمدحسن صادقی

3332

33335333
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روه آموزشی آبیاری
مدیریت گروه
مدیریت گروه  -دکتر فرزین سلماسی
دکتراحمد فاخری فرد
دکتر علی حسینزاده دلیر
دکترامیرحسین ناظمی
دکترسید علی اشرف صدرالدینی
دکتر داود فرسادیزاده
دکتر محمدعلی قربانی
دکتر یعقوب دین پژوه
دکتر هادی ارونقی
دکتر رضا دلیر حسن نیا
دکتر فرزین سلماسی
خانم دکتر دربندی
دکتر اسماعیل اسدی
دکتر جواد پارسا
دکتر ابوالفضل مجنونی هریس
خانم دکتر عباسپور
دکترمحمد تقی ستاری
دکتر جالل شیری

گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی

مدیریت گروه
مدیریت گروه دکتر اسماعیل پیش بهار
دکتر رسول محمدرضائی
دکتر باب اله حیاتی
دکتر جواد حسینزاد
دکتر قادر دشتی
دکتر اسماعیل پیش بهار
دکتر محمد قهرمانزاده

گروه آموزشی ترویج و توسعه روستایی
دکتر شاپور ظریفیان
دکتر حسین یادآور
دکتر حسین کوهستانی
دکتر حسین راحلی

داخلی
مستقیم 22223002

3222
3222
3222
3221
3223
3220
3223
3221
3222
3223
3223
3222
3223
23222221 -23
3222
3222
23222221 -23

داخلی
(مستقیم )22223001
3222
3224
3221
3222
3222
3222
3222

گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک
مدیریت گروه
مدیریت گروه دکتر علی اصغر جعفرزاده
دکتر محمدرضا نیشابوری
دکتر ناصر علیاصغرزاده
دکتر شاهین اوستان
دکتر فرزین شهبازی
دکتر نصرت اله نجفی
دکتر عباس احمدی
دکتر عادل ریحانی تبار
دکتر محمدرضا ساریخانی
دکتر داود زارع حقی

گروه آموزشوی بوه نوژادی و بیوتکنولوو ی
گیاهی
مدیریت گروه
مدیریت گروه  -دکتر محمود تورچی
دکتر مصطفی ولیزاده
دکتر محمد مقدم واحد
دکتر سید ابوالقاسم محمدی
دکتر سعید اهریزاد
دکتر محمود تورچی
دکتر بهرام باغبان
دکتر علی بنده حق
دکتر مجید نوروزی
دکتر ابراهیم دورانی
دکتر سید سیامک علوی کیا
مسئول دفتر
خانم رنجبریان

مدیریت گروه
مدیریت گروه  -دکتر منصور مطلوبی
دکتر علیرضا مطلبی آذر
دکتر جابر پناهنده
دکتر محمدرضا دادپور
دکتر جعفر حاجیلو
دکتر صاحبعلی بلندنظر
دکتر ناصر مهنا
دکتر منصور مطلوبی
دکتر فریبرز زارع نهندی
دکتر رحیم نقشیبند حسنی
خانم دکتر سعیده علیزاده
مهندس حبیب دواتی کاظمنیا

داخلی
(مستقیم )22223002
3022
3022
3020
3020
3022
3022
3024
3024
3022
3024
3024
3022

داخلی
3033
3222
3033
3033

گروه آموزشی اکوفیزیولو ی گیاهی
گروه آموزشی علوم باغبانی

داخلی

(مستقیم )22223003
3030
3042
3022
3023
3023
3032
3032
3032
3032
3032

داخلی
(مستقیم )22223002
3034
3032
3021
3021
3034
3034
3032
3031
3031
3032
3031
3021

مدیریت گروه
مدیریت گروه  -دکتر عادل دباغ محمدی نسب
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
دکتر محمدرضا شکیبا
دکتر صفر نصرالهزاده
دکتر سعید زهتاب
دکتر عادل دباغ محمدی نسب
دکتر یعقوب راعی
دکتر روح اله امینی
دکتر جلیل شفق
دکتر سیروس حسن نژاد
مسئول دفتر
خانم رنجبریان

داخلی

(مستقیم )22223002
3022
3032
3022
3022
3020
3024
3012
3024
3012
3024
3022
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داخلی

گروه آموزشی علوم دامی

گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

(مستقیم )22223001

مدیریت گروه

3030

مدیریت گروه

دکتر جلیل شجاع

3033

دکتر سید هادی پیغمبردوست

دکتر غالمعلی مقدم

3014

دکتر جواد حصاری

دکتر اکبر تقیزاده
دکتر صادق علیجانی

مدیریت گروه
مدیریت گروه

 -دکتر صادق علیجانی

داخلی
(مستقیم )22223002

 -دکتر علی ایاسه

3022
3023
3022

3032

دکتر بابک قنبرزاده

3033

دکتر صدیف آزادمرد

3023

دکتر عباس رأفت

3032

دکتر جالل دهقاننیا

3032

دکتر حسین جانمحمدی

3033

دکتر محمود صوتی خیابانی

3023

دکتر حسین دقیق کیا

3033

دکتر رضائی مکرم

3023

دکتر علی حسینخانی

3033

مهندس علی ایاسه

3023

دکتر بابک قاسمی پناهی

3032

خانم مهندس قیاسیفر

3022

323

دکتر روح اله کیانفر

داخلی

دکتر سیدعلی میرقلنج

داخلی 324

23222221 -23

مهندس سید حسین جاللی

3032

3023

23222221 -23
3033

دکتر حمید محمدزاده

23222221 -23

گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم

23222221 -23

مدیریت گروه

23222221 -23

مدیریت گروه  -دکتر شمس اله عبدالهپور

3223

23222221 -23

دکتر حمیدرضا قاسمزاده

3222

داخلی

دکتر یحیی عجبشیرچی

3224

دکتر حسین نوید

3223

3042

دکتر شمس اله عبدالهپور

3224

دکتر اسداله بابای اهری

3012

دکترسید صادق سیدلو

3273

دکتر کریم حداد ایرانینژاد

3010

دکتر رضا عبدی

3222

دکتر میر جلیل حجازی

3021

دکتر اصغر محمودی

3222

دکتر غالمرضا نیکنام

3041

مهندس صمد ترابفام

3222

دکتر رضا فرشباف پورآباد

3022

مهندس حسین غفاری

3223

دکتر نعمت سخندان بشیر

3023

دکتر حسین بهفر

3220

دکتر رضا خاکور
دکتر صمد خاقانینیا

3023
3013

دکتر محمدعلی میسمی

3224

خانم دکتر حبیبه نعلبندی

3222

دکتر شهزاد ایرانیپور

3021

ایستگاه تحقیقاتی خلعتپوشان

دکتر مهدی ارزنلو

3012

دفتر – سنترال فیروز سعادتجو

خانم دکتر رقیه کریمزاده

3034

رئیس  -مجید علیایی

23223241 -42

دکتر موسی صابر

3337

معاون – مهندس محمد عدلی پور

23223241 -42

دکتر علی ویانی

3335

واحد دامپروری – واحد زنبورداری-

گروه آموزشی مهندسی فضای سبز

داخلی

مرغداری واحد گلخانه ها و کارگاههای صنایع غذائی

322

دکتر آرش جوانمرد

داخلی

خانم دکتر مرضیه ابراهیمی

داخلی

322

دکتر مجید قشالق علیایی

داخلی

320

داخلی 355

دکتر حمید پایا

گروه آموزشی گیاهپزشکی

(مستقیم )22223003

مدیریت گروه
مدیریت گروه

 -دکتر رضا فرشباف پورآباد

(مستقیم )22223002

مدیریت گروه
مدیریت گروه

 -دکتر احمد حامی

دکتر سعداله علیزاده اجیرلو

واحد کارگاه ماشینهای کشاورزی

3012
3042

دکتر اکبر رحیمی

3012

خانم مهندس فاطمه خوشبخت

3042

مهندس فرزین امامی

3042

آقایان مهندسان – حبیب چراغی -
امیر ناجی خوئی

داخلی
(مستقیم )2223002

23223322
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راهنمای شماره تلفنهای مستقیم و داخلی ساختمان آزمایشگاه مرکزی کشاورزی (ساختمان شماره  3دانشکدهی کشاورزی) واقع
در مقابل شهرک خاوران
تلفنخانه 23222220 -23222222-23222221
نام همکار یا واحد

نام آزمایشگاه

شماره داخلی

شماره داخلی

نام همکار یا واحد

مدیریت

35327232

رئیس

330

دکتر علیرضا مطلبی آذر

333

مجید تقی زاده

35327233

معاون

330

دکتر کریم حداد – کنه شناسی

333

نادر نظری

35327233

حراست

333

دکتر رضا فرشباف– فیزیولوژی حشرات

335

مرکز مخابرات

330 -333

دکتر آرش جوانمرد

373

امور دفتری

333

دکتر سیدعلی میرقلنج

370

آفات گیاهی و بیماریها

330

دکتر روح اله کیانفر

373

آبیاری عمومی

337

دکتر مجید قشالق علیایی

307

خانم مهندس عفت احمدی

تجزیه مواد غذایی

337

دکتر مرضیه ابراهیمی

373

خانم مهندس الناز شکویی

تکنولوژی غالت

337

مهندس بهنام قریبه قریبه

357

ژنومیک و اصالح نباتات

303

محمد حسن زاده  -کتابدار

337

فیزیولوژی گیاهی

337- 303

دکتر ابراهیم دورانی

303

خانم مهندس زهرا شرابیانلو

نماتد شناسی

303

دکتر ناصر مهنا

303

خانم مهندس فاطمه شریعت

سیتوژنتیک

333 - 333

مهندس حسین غفاری

333

مهندس محمدرضا زاد اسفهالن

فیزیک خاک

307

دکتر صمد خاقانی نیا

335

مهندس سید حامد طباطباء وکیلی

غالت و نباتات صنعتی

335

دکتر محمدرضا دادپور

333

رده بندی خاک

330

دکتر حمید پایا

355

مهندس محمد عدلی پور

هورمون در رشد

337

سایت کامپیوتر

353

مهندس صادق سکوتی

تغذیه پیشرفته دام

337

انتظامات – مدیریت

333

مهندس علی لطفالهی

خاک شناسی

333

انتظامات

مهندس فرج جهانگیری

تغذیه گیاهان باغی

333

انتظامات دری اصلی

307

مهندس جالل دادور

تکنولوژی بذر

332

انتظامات ورودی A

330

مهندس اباصلت حاجی زاده

باکتری شناسی

303 - 337

انتظامات ورودی B

335

مهندس محمدرضا طراغیس

مهندسی ژنتیک

333

مهندس حسین هاتف

ویروس شناسی

335 -333

مهندس خلیل شهیم

آفات گیاهی

333

خانم مهندس اکرم جعفری

حشره شناسی

333

دکتر جاوید عمارت پرداز

تغذیه گیاه

333

خانم مهندس ژیال توپچی

کشاورزی پایدار

373

تغذیه و هضم پیشرفته

370

آقای شهباز عباسی
عظیم بزبار
مهندس حسین زاهدی
مهندس سید نصراله موسوی

امیر عونی کهنمویی
مهندس جالل اسمعیل زاده

مهندس محمدعلی صادق زاده

مهندس سعید نریمانی

35327237

33513301307

