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 پیشگفتار

این حوزه های در ادبیات مرتبط با حوزه مدیریت،  برنامه ریزی یک مرحله مهم و یکی از وظایف اصلی در فرایند فعالیت

نقش مدیریت در اداره  محسوب می شود. با پیشرفت  تکنولوژی که پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته

جوامع پررنگ ترشده و از انجا که تصمیم گیری  جوهره مدیریت است، برنامه ریزی را جز الینفک  در اداره جامعه در 

شئونات مختلف کرده است. قطعا بدون برنامه ریزی اوال تصمیمات مدیران از غنا و دقت کافی برخوردار نبوده و ثانیا  

برای اداره یک  جامعه پیشرفته که تحوالت آینده  در ابعاد مختلف افزایش خواهد یافت.تصمیمات مترتب بر این های هزینه

های تواند دستاوردباشد، برخورداری از یک برنامه ریزی پویا میدر آن  سریع و در عین حال موجد اثرات متنوع و محتلف می

علمی هر کشور هم  های اهها به عنوان  مهمترین  نهادمثبت این تحوالت را به شکل مطلوبی نصیب جامعه سازد . دانشگ

اند . از این روی برای اند و هم از این پیشرفتها بیشترین تاثیر را پذیرفتهفن آورانه نقش بسزای داشته های در ایجاد پیشرفت

پیشرو در چارچوب یک  خود در این شرایط سرشار از تحول نیازمند برخورداری یک برنامه دقیق برای افقهای ادامه فعالیت 

ریزی نظام و ساختار برنامه ریزی منسجم می باشند. دانشگاه فردوسی مشهد از یک دهه قبل به سمت یک  نظام برنامه

در  .مبتنی بر درک تحوالت آینده سوق پیدا کرده و جایگاه دانشگاه را در افق آینده با یک نگاه واقع بینانه ترسیم نموده است

ت طرح و برنامه دانشگاه با همکاری تعدادی از اعضای فرهیحته  دانشگاه نسبت به تهیه سند چشم انداز همین راستا معاون

مختلف اهتمام جدی نموده است. مسئولیت این مهم در در دانشکده کشاورزی بر عهده همکار گرانقدرو های دانشکده

بهرگیری از تجارب تعدادی از از اعضای فرهیخته پرتجربه  جناب آقای دکتر سید حسن مرعشی گذاشته شده  که ایشان با 

اند . همچنین  با بهره گیری از دانشکده به ویژه جناب آقای دکتر محمدقربانی این اقدام ارزشمند را به فرجام مناسب رسانده

برنامه اجرای  انسانی و فیزیکی دانشکده نسبت به تدوینهای این سند و با در نظر گرفتن امکانات بافعل و بالقوه سرمایه 

آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی اهتمام ورزیدند تا مدیریت دانشکده در چارچوب این های برای یک افق ده ساله در زمینه 

برنامه امکان تصمیم گیری به هنگام را به فراخور شرایط پیش رو داشته باشد . اینجانب به سهم خود از زحمات جناب آقای 

دارم مدیران  دانشکده با می نمایم و امیددرشان در این باب نهایت امتنان و تشکر را میدکتر مرعشی و همکاران گرانق

علمی و عملی فراهم های پایبندی به این برنامه زمینه  ارتقا جایگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را در عرصه 

 .سازند

 

 ناصر شاهنوشی  

 رئیس دانشکده کشاورزی       
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 مقدمه

 

کشاورزی ایران های ترین دانشکدهدانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد یکی از بزرگترین  و مهم

خوبی را کسب کرده و اعضای هیأت  گذشته اگرچه در سطح داخل کشور رتبههای باشد که در طول سالمی

رشد کمی قابل توجهی در  ،اند اما به موازات این موفقیتی آن جایگاه خوبی را در سطح ملی پیدا کردهعلم

خوبی را برای های مختلف به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی یافته است. این رشد فرصتهای حوزه

همراه پاسخگو نبودن  مختلف به ویژه کیفیت آموزشی بههای دانشکده داشته  لیکن تهدیدهایی را در عرصه

ها، برخی از امکانات به این رشد را در بر داشته است. در این راستا ضرورت داشت تا با نگاهی دوباره به قوت

های شناسی رفتارموجود در بدنه دانشکده کشاورزی و رویکرد آسیبهای ها، تهدیدها و ضعففرصت

هبود این وضعیت شکل گیرد تا با شتاب دوچندان کارهایی برای بآموزشی، پژوهشی و اداری و مالی، راه

صورت گیرد و با های حرکت ماشین دانشکده کشاورزی بر اساس نقشه راه جدید طراحی شده در مسیر ویژ

 1394تری به اهداف  دست یابد.  با توجه به این مهم، از سال روانی و اصطکاک کمتر در مدت زمان کوتاه

در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی شکل گرفت تا با نگاهی در دانشکده کشاورزی های کمیت

را ارائه دهد تا هیأت رئیسه دانشکده با  عملیاتیهای کارها و برنامهراه ،هافعالیت آسیب شناسیجامع ضمن 

های ها اقدامات بعدی را شکل دهند. در این سه کمیته تالش شد تا عالوه بر استفاده از نیروتوجه به آن

سه گانه استفاده شود.  های ها و آراء مسئولین پیشین در حوزهفعال در دوره مدیریت جدید، از دیدگاه عملیاتی

ریت تعریف شده برای هر حوزه عمدتاً متفاوت بوده و در کنار استفاده واعضای این سه کمیته با توجه به مأم

ایده نیز بهره گرفته شده دارای صاحبنظر و  از تجربه و تفکر این گروه، از نقطه نظرات اعضای هیأت علمی

کارها و سازمانی  نیز استفاده شود تا راهوه بر عنصر تجربه درون سازمانی، از تجربیات برونالاست تا ع

،  مقبولیت نیز داشته باشد و به حداکثر عملیاتیهویت واقعی پیدا کرده و عالوه بر قابلیت  عملیاتیهای برنامه

ها، ورزی منجر شود. در ادامه این تالشامختلف و کلیت دانشکده کشهای ی در عرصهکارایی و اثربخش

ها و نظرات کمیته کوشید تا نتایج را در جلساتی با حضور هیأت رئیسه دانشکده کشاورزی مطرح و دیدگاه

کارها سپس کل راه ا نیز ارائه وهوه بر آن برخی از نتایج در جلسه مدیران گروهالآنها را نیز دریافت نماید. ع
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در کمیته نهایی راهبردی دانشکده کشاورزی متشکل از اعضای کمیته راهبردی و هیأت  عملیاتی و برنامه

گذاری شده است. نکته قابل تأمل این که تالش کمیته این بوده که برنامه نهایی و اولویترئیسه دانشکده 

فراروی دانشکده کشاورزی را های ترین مسایل و چالشهمنباشد اما م راز تنوع بسیار باالیی برخوردا عملیاتی

ارائه دهد. با توجه به این مقدمه،  راهکار عملیمختلف مورد هدف قرار دهد و برای بهبود آن های در حوزه

ارائه شده پیشنهاد نمود دفتری به نام دفتر  های و نظارت بر اجرای برنامه تمرار اس یسه گانه براهای کمیته 

یفیت تاسیس گردد که از نظر تشکیالت سازمانی عضوی از سازمان هیات رئیسه دانشکده و در کنار بهبود ک

 ،فرایند ها برنامه ها ، ارزیابی و اعتبار بخشی بر اجرای  ،نظارت  آنوظیفه  وسایر معاونین قرار داشته 

ارش کار نه یک برنامه شاید توضیح این نکته شایسته باشد که این گز.  باشدوظایف و تشکیالت سازمانی 

دانشکده را در  عملیاتیهای استراتژیک یا سند راهبردی که یک برنامه عملی و قابل اجرا است که اولویت 

امید آن که مجموعه هیات رئیسه محترم دانشکده پیشنهاد نموده است. کوتاه مدت تعیین و جهت اجرا به 

کردن این  عملیاتیان و کارشناسان محترم برای مدیریتی دانشکده به همراه اعضای هیأت علمی و کارکن

بدیهی است بازنگری و به روزنمودن گاه به گاه برنامه تالش نمایند تا  نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد. 

کلی مملکت های این گزارش کار با توجه به تغییرات و تحوالتی که از باالدست اعمال و یا در جامعه و سیاست

جلسه  32دانشکده کشاورزی پس از   عملیاتیبرنامه گزارش  رسدضروری و الزم به نظر می شودایجاد می

 پیش رو در چهار بخش تنظیم شده است: گزارش تدوین و در این مجلد ارائه شده است.

 مقدمه -1

 گزارش وضعیت دانشکده در حال جاضر -2

 بخش آموزشیبخش پژوهشی و  ،مالی و پشتیبانی ،اداریهای مهم در بخش های اولویت  -3

  و نمودارها ول هاجدپیوست ها شامل  -4
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 عملیاتیبرنامه و اجرای تصویب  ،فرایند تدوین

دانشکده  به این صورت خواهد بود که نظرات  عملیاتیتدوین، تصویب و اجرای برنامه فرایند 

 سه گروه کاری ابتدا به ریاست و هیات رئیسه دانشکده جهت بررسی و اعمال رو پیشنهادات ه

اطالع به هیات رئیسه پس از تایید و تصویب  عملیاتینظرات هیات رئیسه تقدیم می گردد. برنامه 

پس ریاست و هیات رئیسه دانشکده پیگیر از این خواهد شد.  رسانده شورای راهبری دانشکده 

بار  هر سه ماه یک عملیاتید. مسئول سند راهبردی و تدوین برنامه بود ناجرای مصوبات خواه

برنامه طرح و انجام گرفته را به اطالع شورای راهبری و معاونت محترم های رشی از فعالیتگزا

. هرگونه تغییر در اجرای مصوبات باید در شورای راهبری و یا منتخب این ددانشگاه خواهد رسان

 شورا به تصویب رسانده شود.
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 ملیاتیع  چارت تشکیالت بررسی سند راهبردی و تدوین برنامه

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریاست محترم دانشکده

شورای راهبری سند راهبردی 

 دانشکده

یمالی و پشتیبان -اداری گروه کار  

 مسئول سند راهبردی دانشکده

 گروه کار آموزشی گروه کار پژوهشی
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 اعضای شورای راهبری :

 )رئیس کمیته اصلی بهبود (  ریاست محترم دانشکده

 معاونین محترم دانشکده

 اعضای محترم شورای آموزشی و پژوهشی

 عملیاتیاعضای محترم گروه کار بررسی سند راهبردی و تدوین برنامه 

 

 : عملیاتیتدوین برنامه  بردی وبررسی سند راه کارهای اعضای گروه

 : دکتر سید حسن مرعشیگروه کاررئیس 

 :  دکتر محمد قربانیگروه کاردبیر 

 کار:های اعضای گروه

دکتر گلیان، دکتر فتوت ، دکتر رضوانی ، دکتر فرهوش ، دکتر وریدی ، دکتر دانش   :کار گروه آموزشی

 مسگران

اعی ، دکتر نظامی ،  دکتر گلیان ، دکتر فتوت ، دکتر دکتر خز : و پشتیبانی مالی-کار گروه اداری

 رضوانی ، دکتر فرهوش ، دکتر وریدی 

دکتر شهریاری ، دکتر گلیان ، دکتر فتوت ، دکتر رضوانی ، دکتر فرهوش ، دکتر  : کار گروه پژوهشی

 دانش مسگران
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 سپاسگزاری

مهم های عملی که اولویتهای ین برنامو پس از بررسی سند راهبردی، ماموریت تدو 3131در نیمه دوم سال 

دانشکده را در کوتاه مدت تعیین نموده باشد به اینجانب و دبیر محترم بررسی سند راهبردی جناب آقای دکتر محمد 

کار های قربانی واگذار گردید. در این مدت با تشکیل بیش از سی جلسه و همکاری بی شائبه هیات رئیسه و گروه

ت انجام و گزارش کار آماده و به هیات رئیسه تقدیم گردید. در اینجا بر خود الزم می دانم که سه گانه این ماموری

ها داشته  و حمایت از ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر شاهنوشی به خاطر  حضور فعال در کلیه  نشست

ر و تقدیر نمایم. از معاونین محترم همه جانبه خود که در به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی را ایفا نمود تشکای ه

های داران که در نشستآموزشی و پژوهشی )سابق و کنونی( آقایان دکتر ملک زاده، دکتر شهریاری و دکتر زره

شود. از آقایان دکتر گلیان، دکتر محمد جواد نمودند نیر سپاسگزاری میکار مربوطه فعاالنه شرکت میهای گروه

فرهوش، دکتر رضوانی مقدم، دکتر محمد قربانی و دکتر دانش مسگران  اعضای محترم   وریدی، دکتر فتوت، دکتر

با همدلی، دلسوزی و دقت فراوان با  عملیاتیکار سه گانه که در بررسی سند راهبردی و نیز تدوین برنامه های گروه

شود. از میمانه تشکر و تقدیر میاین دو پروژه همکاری نموده و وظیفه اصلی تدوین این برنامه را به عهده داشتند ص

ها و آنالیز آماری پیوست گزارش و نیز سرکار خانم سرکار خانم فرزانه عضو محترم اداره آموزش که در تهیه داده

مربوط به بخش پژوهش های زهره عابدانی که در تنظیم این گزارش و همچنین سرکار خانم پروین عابدانی که آمار

بی شائبه ایشان تشکر و صمیمانه های اب آقای رائینی رئیس اداره آموزش برای همکاریرا تهیه نمودند و نیز جن

 شود.می

دانشکده( نامگذاری گردیده  عملیاتیپیشنهادی این گزارش کار که به نام )برنامه های برنامه در پایان امیدوارم که 

نشکده به اهداف مورد نظر در کوتاه مدت دا  هابرنامهاین است مورد توجه هیات رییسه قرار گرفته و با اجرای 

 برسد..

 

 و من ا... التوفیق

 سید حسین مرعشی
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 خالصه وضعیت دانشکده کشاورزی 

 

 بخش اداری، مالی و پشتیبانی -1

 فضای فیزیکی -1-1

هکتار(  در محوطه پردیس دانشگاه  22متر مربع  )تقریبا  196219در مساحتی به وسعت دانشکده کشاورزی 

ها در  ها و سوله و آزمایشگاه ساختمان کارگاه 1ساختمان آموزشی و اداری و  11از رد. این دانشکده  قرار دا

) ساختمان زیست فناوری کشاورزی ( ها خارج از محوطه دانشکده  محوطه و یک ساختمان آزمایشگاه

از دانشگاه در اختیار تشکیل شده است. عالوه بر آن مزرعه تحقیقاتی و مرکز تحقیقات دام و طیور نیز خارج 

 باشد.دانشکده می

اداری بخش اداری های  ساختمان .دراند تقسیم شدهآموزشی و اداری به دو قسمت دانشکده های ساختمان

ها  آموزشی شامل کالسها و آزمایشگاههای  ساختمان دانشکده و اعضای هیات علمی مستقر هستند و

 و ساختمان تحصیالت تکمیلی. 4و  3، 2، 1شماره های ند. این ساختمانها عبارتند از ساختمانباشمی

خوراکی، ساختمان گلخانه های دیگر شامل ساختمان سوله صنایع غذایی، مرکز تحقیقات قارچهای ساختمان

مکانیک های مهندسی اب، مجموعه کارگاههای متعلق به آن، ساختمان آزمایشگاههای و آزمایشگاه

 باشند.ساختمان فناوری زیستی )ساختمان شهدا( می کشاورزی وهای بیوسیستم و ماشین

باشد آزمایشگاه و مرکز کامپیوتر می 86کالس آموزشی و  23در حال حاضر دانشکده کشاورزی دارای 

 )پیوست(

 

 منابع انسانی -1-2

 .باشدنفر کارشناس آموزشی می 29کارمند و  12عضو هیات علمی و  122دانشکده کشاورزی دارای 
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 ش پژوهشبخ -2

 آزمایشگاهها -2-1 

آزمایشگاه آموزشی در حال  18پژوهشی و  -آزمایشگاه آموزشی 13آزمایشگاه پژوهشی و  39در دانشکده 

باشند که تحت نظر معاونت پژوهشی و دفتر امور آزمایشگاهها و مدیران گروهها می باشند. فعالیت می

تحقیقاتی و مرکز تحقیقاتی علوم دام و طیور نیز هرچند که از نظر تشکیالتی گلخانه تحقیقاتی و مزرعه 

گردد, ولی در عمل آنها زیر نظر ریاست و معاونت اداری و مالی دانشکده اداره می مربوط به این بخش می

 .شوند

 نشریات علمی -2-2

باشد. این بخش توسط تعدادی پژوهشی به زبان فارسی می –دانشکده کشاورزی ناشر ده مجله علمی 

گردد. از میان نشریات منتشر شده نشریه بوم رسمی و کارمندان روز مزد و دانشجویان اداره میکارمند 

 2Qعلوم دامی ایران دارای رتبه های شناسی کشاورزی و نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی و مجله پژوهش

 .باشندمی 2Qو نشریه آب و خاک و نشریه علوم باغبانی دارای رتبه 

 بخش آموزشی -3

 آموزشیهای گروه -3-1

گروه در هر سه مقطع تحصیلی )کارشناسی،  9باشد که گروه آموزشی می 12دانشکده کشاورزی دارای 

باشند و تنها یک گروه )بیوتکنولوژی( فقط دارای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری( دارای دانشجو می

 .باشدتحصیالت تکمیلی می

 اعضای هیات علمی -3-2

استاد تمام  48باشند که از این تعداد ده گانه آموزشی در حال فعالیت میهای علمی در گروهعضو هیات  122

 باشند.( می2/2مربی ) 3( و 32/2استادیار ) 39( و 21/2دانشیار ) 31(، 39/2)
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 دانشجویان -3-3

 % 18,1 ادتعدباشند که از این در هر سه مقطع در حال تحصیل میدانشجو  2284( 94در حال حاضر )سال 

 %21,4و در کارشناسی ارشد   %41,3باشند. نسبت دانشجویان در مقطع کارشناسی پسر می % 41,3دختر  و

 باشد. می %29,3و در مقطع دکتری 

 استخراج شده درباره دانشکده در پایان این گزارش به صورت پیوست آورده شده است.های ها و نمودارداده

 اداره آموزش -3-4

ش توسط سه کارمند ثابت وتعدادی دانشجو اداره می گردد. این اداره  مجموعا برگزاری اداره آموز

درس عملی ( را در هفته برنامه ریزی  162درس نظری و  269درس نظری و عملی  )  429 های کالس

 می کند.
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 عملیاتیهای برنامه 

 پیشنهادی

 سه گانهکار های گروه 
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 اجرائی بخش اداری، مالی و پشتیبانی دانشکده براساس اهمیتهای الف( اهم برنامه

 سایت دانشکده در پردیس -1

تهیه نقشه و محدودۀ تحت تملک دانشکده در پردیس دانشگاه و خارج از آن )مزرعه و مرکز تحقیقات  -1-1

 دامپروری( و تائید آن توسط مراجع ذیربط در دانشگاه

 ی نقشهموجود بر روهای جانمائی ساختمان -1-2

آتی ودر نظر های مختلف محدودۀ دانشکده براساس نیازهای قسمتهای تعیین و تعریف کاربری -1-3

 گرفتن تناسب ساختمانها و ارتباط بین آنها 

تهیه نقشه جامع و تفصیلی براساس استراتژی فضای فیزیکی و عمرانی حال و آینده دانشکده در  -1-4

 روریپردیس، مزرعه و مرکز تحقیقات دامپ

 

 ساختار تشکیالتی دانشکده -2

 جدید دانشگاه و تصویب آنهای بررسی و بازنگری در ساختار فعلی با توجه به سیاست -2-1

 سازمانی تخصیص یافته به دانشکده و تطابق آن با چارت مصوبهای بررسی وضعیت پست -2-2

 بررسی تطابق پست، شغل و تحصیالت کارکنان و رفع موارد عدم تطابق -2-3

 مصوبهای ریزی در جهت کارآمد نمودن پسترنامه -2-4

های ها و گرایشاعضای هیات علمی با توجه به نیاز گروهها، رشتههای بررسی و بازنگری در پست -2-1

 راهبردی دانشکدههای مصوب و مورد نیاز در برنامه 

 

 نیروی انسانی -3

 غیر هیات علمی -3-1
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ریزی جهت رفع کمبودها مصوب و برنامههای دانشکده در لیستبررسی وضعیت و نیروی انسانی  -3-1-1

 و اصالح آن

 وری ایجاد انگیزه جهت بهبود بهرههای توانمند سازی نیروی انسانی و بررسی روش -3-1-2

 کاربردی کارکنانهای تدوین تقویم آموزشی جهت رفع نیاز -3-1-3

 

 هیات علمی -3-2

 ریزی جهت رفع کمبودها و اصالحمها از نظر تخصص و برنابررسی وضعیت هیات علمی گروه ه -3-1-4

 نآ

 

 ساختمانی و فضای فیزیکی -4

موجود های ساختمان جدید تحصیالت تکمیلی با در نظر گرفتن کمبودهای بررسی و تعیین کاربری  -4-1

 از قبیل، کالسها، اتاق دانشجویان دکتری، کالس کامپیوتر، سالن مطالعه و ...

 ضعیت کمی و کیفی کالسها از نظر امکانات، نظافت، وسایل کمک آموزشی، و ...بهبود و -4-2

راهنما، بهبود و توسعه های زیباسازی ور سیدگی به محوطه دانشکده: نماسازی ساختمانها، نصب تابلو -4-3

 روها و ...فضای سبز، نظافت و خدمات معابر،  اصالح و ترمیم پیاده

فعلی، ساخت و یا منظور های د دانشکده و عدم مناسب بودن برخی فضامتعدهای با توجه به نیاز -4-1

 موجود جهت موارد ذیل:های نمودن فضای مناسب و یا بازسازی و مرمت فضا

 نمازخانه زیبا در فضائی مناسب و قابل دسترسی برای همگان براساس نقشۀ جامع دانشکده -4-4-1

 ت و واحد تعمیرات و ...امور آزمایشگاهها شامل دفتر مدیریدفتر  -4-4-2

 ورزشی برای دانشجویان براساس نقشه جامع مصوبهای احداث و تجهیز مراکز فعالیت -4-4-3

 2تعیین مکان مناسب جهت احداث گلخانه تحقیقاتی شماره  -4-4-4

 علمیهای دفتر ارتباط با جامعه و صنعت و دفاتر انجمن -4-4-1

 نیک و تجمیع و انتقال تاسیسات موقت ساخته شدهپارک گیاهان داروئی و باغ بوتا -4-4-6
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 کسب منابع مالی پایدار و متنوع -5

دانشکده اعم های مردمی توسط واقفین و خیرین جهت رفع نیازهای برنامه ریزی جهت جذب کمک -1-1

 و یا خرید تجهیزات آزمایشگاهی و ... 4-4از ساخت اماکن جدید مطابق بند 

ریزی الزم به منظور افزایش وط به عضویت همکاران موثر و مجرب جهت برنامهایجاد کارگروه مرب -1-2

  دانشکده جهت کسب منابع پایدار و متنوعهای عوائد اختصاصی فعلی و استفادۀ بهینه از منابع و ظرفیت

 اقماری دانشکده مانند مزرعه و مرکز تحقیقات دام وطیور و سوله صنایع غذاییهای بویژه در واحد 

 

 

 امور عمومی -6

نظارت بر امور برون سپاری شده دانشکده اعم از خدمات، تاسیسات و فضای سبز و اطالع کامل  -6-1

 مابین و پیگیری تعهدات پیمانکارانازجزئیات قرارداد فی

نظارت دقیق برامور خدماتی و سرکشی دائمی از ساختمانها با توجه به پراکندگی آنها و کنترل موارد  -6-2

 مربوطه

 ریزی جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی اعم از برق، گاز و آببرنامه -6-3

  ریزی دقیق جهت نگهداری از ساختمانها و تاسیسات و رفع عیوب مربوطهبرنامه -6-4

احداث شرکت خدماتی و پشتیبانی امور کشاورزی، تدوین اساسنامه و طی مراحل قانونی جهت اخذ  -6-1

 مجوز از هیات امناء

مرتبط با حوزه اداری و مالی و پشتیبانی دانشکده جهت های تجدید نظر و مهندسی مجدد کلیه فرآیند -6-6

 تسهیل و تسریع در امور
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 بخش پژوهش :اجرائی های اهم برنامهب ( 

 

 پژوهشی : های آزمایشگاه آئین نامه  دوینت -1

 در این آئین نامه باید

 پژوهشی ( ارائه شود. -ها  ) آموزشی یا پژوهشی یا آموزشیتعریف کاملی از انواع آزمایشگاه  -1-1

ساختار تشکیالتی و اداری آزمایشگاهها مشخص گردد. آزمایشگاهها از نظر اداری چه موقعیتی داشته  -1-2

 د.نو از نظر تشکیالتی و منابع انسانی باید چگونه باش

 رج از دانشکده مشخص گردد.روابط بین آزمایشگاهها در درون و بیرون گروهها و با خا -1-3

در تدوین آیین نامه باید اصل بر تسهیل امور و سرعت در انجام خدمات باشد  و دالیلی چون نظارت  -1-4

 ها گردد.نباید مانعی در راه انجام آسان پژوهشو مسائل مالی 

 آئین نامه به صورت کاغذی و انالین در اختیار کاربران قرار گیرد. -1-1

 ور آزمایشگاهها : دفتر ام -1-6

گردد. مشخص به صورت دقیق تعریف شرح وظایف و جایگاه اداری وتشکیالتی دفتر امور آزمایشگاهها 

باید دفتر امور آزمایشگاهها  . رابطه این دفتر با آزمایشگاه ها و معاونت پژوهشی بسیار مهم استنمودن 

 شد داشته با عملیاتیوظیفه سیاستگذاری، حمایتی و نظارتی و نه 

  :پژوهشی های نظام مالی آزمایشگاه -1-7

مدزایی و نحوه آچگونگی در ولویت و اهمیت خاصی برخوردار است.تعریف نظام اقتصادی آزمایشگاهها از ا

 هزینه کرد درآمدها به صورت شفاف و کامل مشخص گردد.

 

  آزمایشگاهی :های پسماند مشکل  -2

با توجه به اینکه این مقوله با سالمتی آزمایشگاهی های پسماند حل مشکل و مدیریت در کوتاه مدت 

 .نیز از فوریت و اولویت خاصی برخوردار استدانشجویان و کارکنان و 
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 :مجالت پژوهشی -3

 پژوهشی دانشکدههای یکسان سازی سازی فرایند بررسی و چاپ مقاالت در نشریه  -3-1

و پس از  91) از مهر دو سال معتبر ظرف های تالش برای نمایه شدن نشریات پژوهشی در پایگاه  -3-2

ی که به این هدف نرسیده باشند تصمیم گیری مجالت ابالغ به سر دبیران ( . پس از این مدت در مورد 

 خواهد شد.

 91تا سال  ISIو  تالش برا ی تولید حد اقل دو مجله انگلیسی  -3-3

 

  : جامعهدفتر ارتباط با  -4

 این دفترهای اموریت تعریف شرح وظایف و م -4-1

 تدوین ائین نامه ای که ارتباط دفتر با معاونت پژوهشی و نیز افراد را با دفتر مشخص کند -4-2

اقماری دانشکده مانند مزرعه و مرکز های برنامه ریزی جهت فعال و خود گردان نمودن واحد-4-3

با صنعت و انجام تحقیقات کاربردی  تحقیقات دام وطیور و سوله صنایع غذایی به منظور ارتباط هرچه بیشتر

مهارتی ) های در قالب پایان نامه و رساله دانشجویی و تولید دانش فنی و ایجاد زمینه الزم جهت آموزش 

 دانشکدههای دانشگاه نسل سوم ( و نیز ارتقا بهره وری و استفاده بهینه از امکانات و ضرفیت 

 

 تگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی :ایمنی آزمایشگاه ها ، حفظ و نگهداری دس  -5

 مورد استفاده قرار می گیرند تجهیز آزمایشگاه  به دستگاه هایی که در ایمنی آزمایشگاه  -1-1

، نگهداری و حفظ وسائل و تجهیزات  آشنایی کارشناسان و مسئولین آزمایشگاه با ایمنی آزمایشگاه -1-2

 آزمایشگاهی

 ایشگاه و کاربرد دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهیآشنایی دانشجویان با ایمنی آزم -1-3

 تهیه کتاب یا کتابچه ای در مورد ایمنی آزمایشگاه - 1-4
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  :آموزش در زمینه نرم افزاری و سخت افزاری به ترتیب اهمیت  اجرائیهای اهم برنامهج( 

 آموزشیهای آئین نامه و دستورالعمل -1  

ربوط به بخش تحصیالت تکمیلی و کارشناسی تهیه و به صورت آموزشی مهای کلیه آئین نامه  -1-1

 در اختیار اساتید قرار داده شود نیز آنالین و  کاغذی

توسعه های و سیاست  آئین نامه جذب هیات علمی جدید با توجه به مقررات دانشگاه و وزارتخانه -1-2

 دانشکده

 یس دروس مقاطع مختلف تحصیلیآیین نامه بکارگیری اساتید تازه استخدام شده در تدر -1-3

 آئین نامه توسعه رشته ها و گرایش ها  -1-4

 عدم تغییر آیین نامه ها حد اقل به مدت دو سال -1-1

 

 ارتقاء کیفیت آموزشی -2

 توجه به افزایش کیفیت در تدریس دوره کارشناسی -2-1

 لمیعهای عملی، میدانی و بازدیدهای اهمیت دادن و ارتقاء کیفی آموزش  -2-2

 تدریس دروس توسط اساتید براساس تخصص استاد  -2-3

 مختلف(های ایجاد انگیزه در اساتید برای افزایش کیفیت آموزشی )با شرکت در دوره  -2-4

 خود رشتههای ایجاد انگیزه در دانشجویان نسبت به رشته ای که انتخاب کرده اند بر اساس جذابیت  -2-1

 یاء دانشجویانارتباط فعال و مدام با اول -2-6

 و ...( Bو  Aتغییر در سیستم ارزیابی دانشجویان از کمی به کیفی )عددی به حرفی  -2-6

 

 نظارت و کنترل -3

 علمی های عملی، میدانی و بازدیدهای آموزش تعیین مکانیزمی برای نظارت و ارزیابی  
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 آموزشیهای فضا -4

 موارد زیر است :که تحت عنوان بخش سخت افزاری تعریف می گردد شامل 

باشد. فضای آموزشی باید از  مهم میجذاب بودن فضای آموزشی در جذب دانشجویان و اساتید بسیار  -4-1

 نظر نور و رنگ و پرده و نظافت و اندازه و صندلی و  میز کار استاد در وضعیت مناسب باشد

 تر و ویدیو ....(تجهیزات کمک آموزشی مناسب و اماده به کار ) تخت سیاه و کامپیو - 4-2

 اتاق کار مناسب برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی بویژه دکتری  -4-3

 برای هر سه مقطع به صورت مجزا.مجهز کامپیوتر ) کالستر ( های سالن  -4-4

 

 فارغ التحصیالن دانشکدهاجتماعی های و گرو ه ایجاد سامانه )سایت(    -5

ناسایی و ارتباط با دانش آموختگان در ایران و سایر نقاط جهان می باعث ش و گرو ه راه اندازی این سامانه  

سامانه فارغ التحصیالن باید به گونه ای طراحی گردد که امکان ارتباط فارغ التحصیالن با دانشکده و گردد. 

ر اعضا به یکدیگر میسدر این سامانه باید امکان ارتباط  فراهم نماید.به آسانی و به سرعت با یکدیگر را 

 باشد.

 جذب دانش آموزان برتر  -6

 آن به دانش آموزان در مشهد و استانهای معرفی دانشکده و توانایی 

 تالش برای ایجاد نشاط در دانشجویان و اساتید  -7
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 ها پیوست

 )جدول ها و نمودار ها(
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آموزشی و اعضا های گروه 

 هیات علمی
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 1335موزشی دانشکده کشاورزی در سال آهای تعداد اساتید گروه 

 

 

 

 

 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی گروه

جمع اساتید 

)بدون 

 بازنشسته ها(

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 پزشکیگیاه

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 جمع
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 زراعت و اصالح نباتاتاساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 ناصری پوریزدی علیرضا کوچکی قربانعلی اسدی سرور خرم دل 

 محمدحسن راشد محصل مهدی نصیری ابراهیم ایزدی کمال حاج محمد نیا 

  رضا قربانی محمد بنایان  

  محمد کافی محمد پارسا  

  پرویز رضوانی مقدم محسن جهان  

  احمد نظامی مهدی راستگو  

  حمیدرضا خزاعی علی قنبری  

  شاررضا توکل اف مرتضی گلدانی  

   محمد خواجه حسینی  

 2 9 8 3 

 

 

 علوم دامی اساتید گروه

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 نصیری مقدمحسن  گلیانابوالقاسم  وکیلیعلیرضا  مجیدزادهرضا  

 آرشامیجواد  حسن آبادیاحمد    سخاوتیهادی  

 اسلمی نژادعلی اصغر  طهمورثمجتبی    جوادمنشعلی  

   طهماسبیعبدالمنصور    زرقی حیدر 

   کرمانشاهیحسن    شریعتیمحمد مهدی  

   زره دارانسعید    ابراهیمیسید هادی  

   دانش مسگرانمحسن      

   نصیریمحمدرضا      

   ناصریانعباسعلی      

   ولی زادهرضا      

 6 1 11 3 
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 گروه علوم و صنایع غذاییاساتید 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 مرتضویسید علی  فرهوشرضا  جواد وریدی تقی زادهمسعود  

 پورآذرنگهاشم  حبیبیمحمد باقر  صداقتناصر  مهدی وریدی 

 حدادمحمد حسین  مظاهریمصطفی  کوچکیآرش  عدالتیانمحمدرضا  

 بهزادخلیل  رضویمحمد علی    الهیمحمد  

 شریفلی ع شهیدیفخری    یاورمنشمسعود  

 معاون شهیدیحبیب  طباطباییفریده      

   محبیمحبت      

 5 3 7 6 

 

 اساتید گروه مهندسی آب

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 محمد ابراهیم بازاری بیژن قهرمان کاظم اسماعیلی علیرضا فریدحسینی سید مجید هاشمی نیا

 محمد اینانلو کامران داوری نصاریحسین ا علی نقی ضیائی محمدرضا اکبرزاده

 امین علیزاده سید محمد موسوی سید حسین ثنایی نژاد علی اصغر بهشتی 

  سعیدرضا خداشناس حسین بانژاد  

2 3 4 4 3 

 

 باغبانیاساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 موسوی محمد جواد ژادداوری نغالمحسین  محمود شور نعمتی سید حسین سالح ورزی یحیی

  تهرانی فرعلی  حسین آرویی بهرام عبادی 

   عزیزیمجید   محمد مقدم  

       فاطمه کاظمی  

1 4 2 3 1 
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 بیوتکنولوژیاساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

  عبدالرضا باقری نسرین مشتاقی امین میرشمسی 

  مد فارسیمح سعید ملک زاده علیرضا سیفی 

  فرج ا.. شهریاری   

  سید حسن مرعشی   

 2 2 4 1 

 

 مهندسی مکانیک بیوسیستماساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 کبیری)مربی(کاظم  عباسپورفردمحمد حسین  خجسته پور مهدی  ابراهیمی نیکمحمد علی  

یآق خانمحمد حسین  صدرنیاحسن  بیاتیمحمد رضا    مدرس رضوی)مربی( 

 حسن عاقل)دانشیار(  عمادیباقر  روحانی عباس  

 عبدالعلی فرزاد)دانشیار(   طبسی زادهمحمد  

    گلزاریانمحمدرضا  

 5 4 1 4 

 

 

 علوم و مهندسی خاکاساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

 حق نیامحمد حسین  امیر لکزیان حجت امامی اکرم حالج نیا 

  امیر فتوت علیرضا کریمی  

   علیرضا آستارایی  

   رضا خراسانی  

 1 4 2 1 
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 اقتصاد کشاورزیاساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

شوراندیآرش د  شاه نوشیناصر     دهقانیانسیاوش    

محمدیحسین   دانشورمحمود     محسن  تبرایی   

ابولحسنیلیلی   قربانیمحمد        

کهن سالمحمدرضا         

کرباسیعلیرضا          

صبوحیمحمود          

 3 1 6 2 

 

 

 گیاهپزشکیاساتید گروه 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی

مهرورمحسن   طاهریپریسا   صادقیحسین   جعفرپوربهروز    

زکی عقلمحمد   کریمیجواد   مهدیخانیعصمت   مدرسمهدی    

ممرآبادیبی مجت  طریقیسعید   رستگارماهرخ فالحتی     

مروجغالمحسین    یغماییفرنوش     

فکرتلیدا    روحانیحمید     

بقاییساره       

حسینیمجتبی       

 3 7 2 5 

 

 

 

زینی دانشکده کشاورزیمنبع : دفتر کارگ  
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 1335آموزشی دانشکده کشاورزی در سال های گروه در اساتید  نسبت رتبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن. استاد/گروه ن. دانشیار/گروه ن. استادیار / گروه گروه

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 تکنولوژیبیو

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 جمع
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 سن اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنوات  اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگزینی دانشگاه فردوسیدفتر منبع : 

 حداکثر حداقل گروه آموزشی
گین میان

 میانه سن
انحراف 

 معیار

 باغبانی

 علوم دامی

 اقتصاد کشاورزی

 صنایع غذایی

 زراعت

 بیوتکنولوژی

 گیاهپزشکی

 دسی آبمهن

 علوم خاک

 مکانیک بیوسیستم

 دانشکده کشاورزی

 حداکثر حداقل گروه آموزشی
میانگین 
 STDEV میانه سنوات 

 باغبانی

 علوم دامی

 اقتصاد کشاورزی

 صنایع غذایی

 زراعت

 بیوتکنولوژی

 گیاهپزشکی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مکانیک بیوسیستم
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 1335آموزشی دانشکده کشاورزی در سال های گروه جاری در نسبت اساتید به دانشجویان 

 ن. کل ن. دکتری ن. کارشناسی ارشد ن. کارشناسی گروه       

 علوم باغبانی و فضای سبز  

 علوم دامی  

 علوم و صنایع غذایی  

 اقتصاد کشاورزی  

 زراعت  

 گیاهپزشکی  

 بیوتکنولوژی  

 مهندسی آب  

 علوم خاک  

 مهندسی مکانیک بیوسیستم  

 جمع کل  

   

 

 

 

 ن: نسبت
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 1335در سال  آموزش عالی برای مقاطع مختلف اساتید گروه در دانشکده کشاورزی با در نظر گرفتن ضریب نسبت دانشجویان گروه به 

 ن. کل ن. دکتری ن. کارشناسی ارشد ن. کارشناسی گروه       

 علوم باغبانی و فضای سبز  

 علوم دامی  

 علوم و صنایع غذایی  

 اقتصاد کشاورزی  

 زراعت  

 گیاهپزشکی  

 بیوتکنولوژی  

 مهندسی آب  

 علوم خاک  

 مهندسی مکانیک بیوسیستم  

 جمع کل  

   

 ن: نسبیت

1ناسی : ضریب کارش  

3ضریب کارشناسی ارشد :   

12ضریب دکتری:   
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 ن: نسبیت

 

 

 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزیمنبع : 
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آموزشی اعضای های فعالیت 

 هیات علمی
 

 

 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزیمنبع : 
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 آموزشیهای در گروه 49-49تدریس شده در مقاطع مختلف در سال تحصیلی های حداقل و حداکثر واحد

 

جمع واحد 

تدریس شده و 

 پژوهشی

جمع واحد 

تدریس شده 

حضوری و 

 مجازی

  واحد تدریس شده حضوری

 

 گروه
 

 کارشناسی ارشد دکتری جمع

ثر
 اک

حد
 

ل
 اق

حد
ثر 

 اک
حد

 

ل
 اق

حد
ثر 

 اک
حد

 

ل
 اق

حد
ثر 

 اک
حد

 

ل
 اق

حد
ثر 

 اک
حد

 

ل
 اق

حد
ثر 

 اک
حد

 

ل
 اق

حد
 

38.83 61.63 60.56 165.1  خاکشناسی 8 66.8 6 1.18 6.11 1.13 65.61 68.88 

83.31 8 88.1 1 63.8 3 3.0 -3  اب 8 66.1 1.1 60 

یگیاهپزشک 5 1.0 5 0.18 5 1.0 1 63.6 1 65.63 0.88 83.11  

 باغبانی 8 8.8 6.0 68.83 5 5 1.3 61.83 1.8 60.51 61.81 11.11

وژِیبیوتکنول 5 1.1 6.0 68 5 3 1.50 68.80 1.50 68.11 65.80 83.88  

 اقتصاد 5 8 5 61.3 5 1 66.3 83 5.33 80.11 3.8 35.18

36.00 
 

 مکانیک 1 61.8 5 8.8 5 1.3 1 63.3 1.83 68.30 61.38

 صنایع 5 8.11 5 1.10 5 3.60 1.1 85.1 3.80 86.83 68.13 18.18

 دام 5 65.1 5 66.8 5 1.0 1 68.51 1.13 63.33 65.13 38.81

13.81 0.68  زراعت 5 1.86 5 3.0 5 3 3 60.86 5.1 60.01 
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 33-34آموزشی دانشکده کشاورزی درمقطع کارشناسی در طی سال تحصیلی های واحد تدریسی اساتید گروه 

 گروه
 استادیار مربی

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 علوم باغبانی و فضای سبز

 میعلوم دا

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 نیک بیوسیستممهندسی مکا
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 )ادامه جدول صفحه قبل (

 33-34آموزشی دانشکده کشاورزی درمقطع کارشناسی در طی سال تحصیلی های واحد تدریسی اساتید گروه 

 

 
       

 گروه

 بازنشسته استاد دانشیار

 میانگین ثرحداک حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم
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 33-34شی دانشکده کشاورزی درمقطع کارشناسی در طی سال تحصیلی آموزهای واحد تدریسی اساتید گروه میانگین 

 

 

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی گروه

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

33-34لی آموزشی دانشکده کشاورزی در مقطع کارشناسی سال تحصیهای نمودار تعداد واحد تدریسی اساتید گروه  
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 33-34ناسی ارشد در طی سال تحصیلی آموزشی دانشکده کشاورزی درمقطع کارشهای واحد تدریسی اساتید گروه 

 گروه
 استادیار مربی

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

علوم باغبانی و فضای سبز

علوم دامی

علوم و صنایع غذایی

اقتصاد کشاورزی

زراعت

گیاهپزشکی

بیوتکنولوژی

مهندسی آب

علوم خاک

تممهندسی مکانیک بیوسیس 

 

 33-34آموزشی دانشکده کشاورزی درمقطع کارشناسی ارشد در طی سال تحصیلی های واحد تدریسی اساتید گروه 

 استاد دانشیار گروه

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل 

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 کیگیاهپزش

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم
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 33-34ع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی میانگین واحد تدریسی اساتید دانشکده کشاورزی درمقط

 بازنشسته استاد دانشیار استادیار مربی گروه

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

 

 

 

33-34در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  آموزشی های د گروهتدریسی اساتیهای نمودار تعداد واحد  



39 

 

 33-34لی آموزشی دانشکده کشاورزی درمقطع دکتری در طی سال تحصیهای واحد تدریسی اساتید گروه 

 گروه

 استادیار مربی

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

 33-34آموزشی دانشکده کشاورزی درمقطع دکتری در طی سال تحصیلی های واحد تدریسی اساتید گروه 

 گروه
 بازنشسته استاد دانشیار

 میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل یانگینم حداکثر حداقل

 علوم باغبانی و فضای سبز

 علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی

 اقتصاد کشاورزی

 زراعت

 گیاهپزشکی

 بیوتکنولوژی

 مهندسی آب

 علوم خاک

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
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33-34سال تحصیلی  دکتری در مقطع آموزشی های د گروهینمودار تعداد واحد تدریسی اسات  

 



41 

 

 
 

 دانشجویان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره آموزش دانشکده کشاورزیمنبع : 
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 (35تا  22کشاورزی ) دانشکده جاری تعداد دانشجویان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزشی
 داد دانشجویان دکتری تع جویان کارشناسی ارشد تعداد دانش دانشجویان کارشناسی تعداد

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

علوم باغبانی و فضای 

 سبز
631 88 616 15 83 13 31 88 11 

 81 01 30 05 83 83 658 11 01 علوم دامی

 18 16 06 85 81 01 656 66 15 صنایع غذایی

 38 68 61 11 61 35 86 63 18 اقتصاد کشاورزی

 36 81 10 11 61 35 86 8 33 گیاهپزشکی

 18 61 88 03 85 33 5 5 5 بیوتکنولوژی

 661 11 13 18 83 60 11 18 08 زراعت

 31 81 0 13 06 68 603 658 00 مکانیک بیوسیستم

 13 08 10 13 11 11 851 10 651 علوم خاک

 05 86 81 03 61 31 83 68 36 مهندسی آب

 183 308 330 011 813 381 6511 306 363 جمع

 جمع کل دانشکده

   6333 زن

   135 مرد       

   8313 کل       
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 آموزشی در مقاطع مختلفهای نسبت د انشجویان زن در گروه

دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 آموزشیهای گروه 

گروه به 

کل 

دانشکده

نسبت زن 

به 

دانشجویان 

گروه

نسبت 

زن به 

مرد در 

گروه

گروه به 

کل 

دانشکده

نسبت زن 

به 

دانشجویان 

گروه

نسبت 

زن به 

در مرد 

گروه

گروه به 

کل 

دانشکده

نسبت زن 

به 

دانشجویان 

گروه

نسبت 

زن به 

مرد در 

گروه

          علوم باغبانی و فضای سبز

          علوم دامی

          ذاییصنایع غ

          اقتصاد کشاورزی

          گیاهپزشکی

          بیوتکنولوژی

          زراعت

          مکانیک بیوسیستم

          علوم خاک

          مهندسی آب

          جمع

 

(59 ا سالآموزشی )تهای سبت ترکیب دانشجویان از نظر جنسیت در گروه ن  

 

 



44 

 

 

 

 

 



45 
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 آموزشیهای گروه 

 

 

 
 اداره آموزش دانشکده کشاورزیمنبع : 
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مختلف گروههای آموزشی در گرایشهای تعداد متخصصین گروه  

 

 

 جمع کل تعداد تخصص گروه

 زراعت و اصالح نباتات

  اکولوژی گیاهان زراعی

1+16 

 5 زراعیفیزیولوژی گیاهان 

 1 مهندسی زراعت

 2 تکنولوژی بذر

 4+1 هرزهای علوم علف

 4 بوم شناسی زراعی

 علوم دامی

 4+1 علم طیور

 6 ژنتیک و اصالح دام 1+14

 6 تغذیه دام

 علوم و صنایع غذایی

 5+3 تکنولوژی صنایع غذایی

6+15 
 4 مهندسی صنایع غذایی

 4+1 میکروبیولوژی مواد غذایی

 2+2 شیمی مواد غذایی

 گیاهپزشکی

 1 نماتد شناسی

2+12 

 2+1 قارچ شناسی

 2 باکتری شناسی

 2 ویروس شناسی

اکولوژ و کنترل بیولوژیک 

 حشرات
1 

 1 فیزیولوژی و سم شناسی

بیوسیستماتیک حشرات و 

 هاکنه

 

 

1+2 

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 2+1 کشاورزیهای طراحی ماشین

2+3 

 1 تجدید پذیرهای انرژی

 4 فناوری پس از برداشت

 1 مدیریت انرژی

 1 هامدیریت تحلیل سامانه

 0 بازیافت و مدیریت پسماند
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 علوم باغبانی

 3 هافیزیولوژی و اصالح سبزی

3 

فیزیولوژی و اصالح گیاهان 

 دارویی
2 

فیزیولوژی و اصالح گیاهان 

 زینتی
2 

یزیولوژی و اصالح درختان ف

 میوه
2 

 مهندسی اقتصاد کشاورزی

 2+1 سیاست و توسعه کشاورزی

2+7 

 3+1 مدیریت و تولید کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط 

 زیست
1 

بازاریابی محصوالت 

 کشاورزی
1 

 علوم خاکشناسی

 1 فیزیک و حفاظت خاک

1+7 

 4 شیمی و حاصلخیزی خاک

رده بندی و  پیدایش و

 ارزیابی خاک

1+1 

 1 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

بیوتکنولوژی و به نژادی 

 گیاهی

جمع بیوتکنولوی و به نژادی 

 گیاهی

7 7 

 علوم و مهندسی آب

 2 منابع آب

1+12 
 4+1 آبیاری و زه کشی

 4 آبیهای سازه 

 2 هواشناسی کشاورزی
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 آموزشی در مقطع تحصیالت تکمیلیهای گروه های رشته وگرایش 

 

 گرایش دکتری گرایش ارشد گروه

  آبیاری و زه کشی  منابع آب علوم و مهندسی آب

  آبیهای سازه  آبیاری و زه کشی

  هواشناسی کشاورزی  آبیهای سازه

    هواشناسی کشاورزی

علوم و صنایع 

 غذایی

  تکنولوژی صنایع غذایی  تکنولوژی صنایع غذایی

  مهندسی صنایع غذایی  مهندسی صنایع غذایی

  میکروبیولوژی مواد غذای  میکروبیولوژی مواد غذای

  شیمی مواد غذایی  شیمی مواد غذایی

مهندسی مکانیک 

 بیوسیستم

های طراحی ماشین مهندسی مکانیک بیوسیستم

 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون 

 کشاورزی

 مدیریت کشاورزی

جدید تهای انرژی 

 پذیر
 بازیافت و مدیریت پسماند 

فناوری پس از  

 برداشت
 هامدیریت تحلیل سامانه 

 نماتد شناسی بیماری شناسی گیاهی  بیماری شناسی گیاهی گیاهپزشکی

 قارچ شناسی  حشره شناسی گیاهی

 باکتری شناسی  

 ویروس شناسی  

 اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشره شناسی گیاهی  

 حشرات

 فیزیولوژی و سم شناسی  

 هابیوسیستماتیک حشرات و کنه  

بیوتکنولوژی و به 

 نژادی گیاهی

  بیوتکنولوژی گیاهی  بیوتکنولوژی گیاهی

    اصالح نباتات

  علم طیور  علم طیور علوم دامی

  ژنتیک و اصالح دام  ژنتیک و اصالح دام

  تغذیه دام  تغذیه دام

  فیزیک و حفاظت خاک  فیزیک و حفاظت خاک شناسیعلوم خاک

  شیمی و حاصلخیزی خاک  شیمی و حاصلخیزی خاک

پیدایش و رده بندی و 

 ارزیابی خاک

پیدایش و رده بندی و  

 ارزیابی خاک

 

  بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک  بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  هافیزیولوژی و اصالح سبزی ح فیزیولوژی و اصالمهندسی کشاورزی 
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 هاسبزی علوم باغبانی

ان فیزیولوژی و اصالح گیاه

 دارویی

ان فیزیولوژی و اصالح گیاه 

 دارویی

 

ان فیزیولوژی و اصالح گیاه

 زینتی

ان فیزیولوژی و اصالح گیاه 

 زینتی

 

ان فیزیولوژی و اصالح  درخت

 میوه

ان فیزیولوژی و اصالح  درخت 

 میوه

 

مهندسی کشاورزی 

 قتصاد کشاروزیا

  سیاست و توسعه کشاورزی  سیاست و توسعه کشاورزی

  مدیریت و تولید کشاورزی  مدیریت و تولید کشاورزی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط 

 زیست

اقتصاد منابع طبیعی و محیط  

 زیست

 

بازاریابی محصوالت 

 کشاروزی

بازاریابی محصوالت  

 کشاروزی

 

هان اکولوژی گیا زراعت زراعت

 زراعی
 هرزی هاعلوم علف هرزهای علوم علف

فیزیولوژی گیاهان 

 زراعی
 بوم شناسی زراعی اگرواکولوژی

مهندسی کشاورزی 

 زراعت
  

شناسایی و مبارزه  هرزهای علوم علف

 هرزهای با علف
  

   اگرواکولوژی اگرواکولوژی

 13 13 جمع
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اعضای  پژوهشیهای فعالیت 

 علمی هیات
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های تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی، مجموعه مقاالت کنفرانس های علمی و کتاب

 سال اخیر 0وقت به تفکیک گروههای آموزشی در منتشر شده توسط اعضای هیأت علمی تمام

ف
ردي

 

 گروه آموزشي

 پژوهشی * -علمی 

 -علمی 

 ترویجی

 -علمی 

 مروری

 کنفرانس های علمی

 کتاب ها

ISI 
 داخلي خارجي

بين 

 ملي المللي

منطقه 

 ترجمه تأليف اي

 65 1   333 815 81 68 858 30 853 علوم دامی 6 

 1 1   613 68 65 1 853 61 81 مهندسی آب  8

 61 1   135 668 30 63 101 35 661 زراعت و اصالح نباتات 3 

 0 66   653 61 31 66 855 05 38 اقتصاد کشاورزی  1

 3     661 61 3 1 663 60 80 علوم خاک 0 

 3 68   615 10 86 8 683 01 10 علوم باغبانی  1

 63 3   381 15 33 63 811 33 631 علوم  وصنایع غذایی  3

8 
بیوتکنولوژی و به 

   3   668 66 1 1 33 18 38 نژادی گیاهی

1 
مهندسی مکانیک 

 3 8   683 65 0 3 10 66 33 بیوسیستم

 8 0   811 06 61 63 661 61 638 گیاهپزشکی 65

 01 13   8353 163 611 83 6851 316 838 جمع
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های منتشر شده تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمی، مجموعه مقاالت کنفرانس های علمی و کتاب

 سال اخیر 0وقت به تفکیک گروههای آموزشی در توسط اعضای هیأت علمی تمام

 روه آموزشیگ رديف

 پژوهشی * -علمی 

 -علمی 

 ترویجی

 -علمی 

 مروری

 کنفرانس های علمی

 کتاب ها

ISI 
 داخلي خارجي

بين 

 ترجمه تأليف منطقه اي ملي المللي

  1 6    353 886 85 1 858 30 853 علوم دامی 6 

    6   615 68 8 0 853 61 81 مهندسی آب  8

 3 

زراعت و اصالح 

  1  8   135 630 15 61 101 35 661 باتاتن

  6 0    653 68 81 1 855 05 38 اقتصاد کشاورزی  1

       661 63 65 0 663 60 80 علوم خاک 0 

  8 6    605 01 85 1 683 01 10 علوم باغبانی  1

  3  8   318 16 36 63 811 33 631 علوم  وصنایع غذایی  3

8 

بیوتکنولوژی و به 

   6   18 11 1 8 33 18 38 گیاهی نژادی

1 

مهندسی مکانیک 

       633 68 3 8 10 66 33 بیوسیستم

 6     818 35 60 1 661 61 638 گیاهپزشکی 65

 61 68   8860 135 630 31 6851 316 838   جمع
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سال اخیر 5یزان اعتبار آن به تفکیك گروههای آموزشی در وقت و متعداد طرح های پژوهشی خاتمه یافته و در دست انجام اعضای هیأت علمی تمام  

ف
ردي

گروه  

 آموزشي

 طرح های پژوهشی در دست انجام طرح های پژوهشی خاتمه یافته

گاه
نش

 دا
خل

 دا
اد(

عد
 )ت

 ميزان اعتبار

 )ريال(

گاه
نش

 دا
رج

خا
 

اد(
عد

 )ت

 ميزان اعتبار

 )ريال(

گاه
نش

 دا
خل

 دا
اد(

عد
 )ت

 ميزان اعتبار

 ) ريال(

رج
خا

 
گاه

نش
دا

 
اد(

عد
 )ت

 ميزان اعتبار

 ) ريال(

 26 1,262,222,222  16 364,222,222 8 91,222,222 4 علوم دامی 1 
2,121,199,222 

 

2  
مهندسی 

 آب
12 282,222,222 3 61,222,222 6 222,222,222 14 1,124,962,222 

 1  

زراعت و 

اصالح 

 نباتات

11 412,912,222 2 229,222,222 19 612,222,222 12 1,328,122,222 

4  
اقتصاد 

 کشاورزی
2 12,222,222 1 1,222,222,222 9 268,222,222 1 2,213,122,222 

 5  491,222,222 3 32,222,222 2     12,222,222 2 علوم خاک 

3  
علوم 

 باغبانی
 1   33222222  1 21,222,222 16 138,122,222 8 632,822,222 

7  

علوم  

وصنایع 

ییغذا  

1 212,222,222 1 222,222,222 12 892,222,222 1 132,222,222 

8 

لوژبیوتکنو

ی و به 

نژادی 

 گیاهی

1 38222222 1 12,222,222 12 429,912,222   

9 

مهندسی 

مکانیک 

تمبیوسیس  

2 62,222,222 2 142,222,222 8 212,222,222 1 41,222,222 

یگیاهپزشک 31      4 162,222,222 1 22222,222,2  

 46  جمع کل
1,346,912,22

2 
26 2,291,222,222 122 4,416,412,222 11 

 

13,311,361,222 
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 ( به ریال33-34اعتبار پژوهشی اعضای هیئت علمی ) 

 )ریال( 34پژوهه  عضو هیات علمی آموزشیهای گروه 

 زراعت 

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 گیاهپزشکی

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 بیوتکنولوی

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 آب

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 اقتصاد

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 صنایع غذایی

 میانگین

 نهبیشی

 کمینه

 باغبانی

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 علوم دام

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 مکانیک و بیوسیستم

 میانگین

 بیشینه

 کمینه

 خاک شناسی

 میانگین

 بیشینه

 کمینه
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 (33-34واحد پژوهشی اعضای هیئت علمی )  

 

 توضیحات الزم در مورد جدول فوق:

 + : در نظر گرفته شده است                                                   است در نظر گرفته نشده:   -

 خاکشناسی : خانم دکتر حالج نیا و اقای دکتر حق نیا+

 –اب: مهندس هاشمی نیا وآقای دکتر با نژاد و آقای مهندس  اکبرزاده 

 اقای دکتر علیزاده +       

 _اقتصاد : اقای دکتر تبرایی                                          –بیوتکنولوژی: اقای دکتر سیفی 

 –زراعت: اقای دکتر حاج محمد نیا                                               –مکانیک : اقای دکتربیاتی 

 توکل افشار +اقای دکتر                                                                                 

          

 

 گروه ارشد دکتری جمع

 حد اقل حد اکثر حد اقل حد اکثر حد اقل حد اکثر

 خاکشناسی 1 1 2 19,83 3 24,41

 اب 2,21 6,81 13 42,66 2,1 42,66

 گیاهپزشکی 2,1 2,11 3 14 3 14,1

 باغبانی 1 11,21 2,1 31 3,12 42,21

 ژیبیوتکنولو 1,12 1,21 1 12 6,21 13,12

 اقتصاد 2 1 2 8,1 2,11 11,11

 مکانیک 1,12 3,24 1 11 1 11,1

 صنایع 1,12 6,62 2 26,1 2,24 32,88

 دام 2 1,21 1 23,88 1,1 21,23

 زراعت 1,31 1,28 3,1 32,66 3,1 32,9
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 (34تعداد دانشجویان تحت راهنمایی اعضای هیئت علمی ) تا سال 

 

 توضیح :

 محاسبه شده است 2,1راهنمای مشترک برای هر استاد  -1

 آنها فراهم نشده در این آمار در نظر گرفته نشده انداساتیدی که هنوز امکان داشتن دانشجوی دکتری برای  -2

 

 

 

 گروه

 دکتری کارشناسی ارشد

 بیشینه کمینه بیشینه کمینه

     علوم باغبانی و فضای سبز

     علوم دامی

 علوم و صنایع غذایی
    

 اقتصاد کشاورزی
    

     زراعت

 گیاهپزشکی
    

     بیوتکنولوژی

     مهندسی آب

 علوم خاک
    

     مهندسی مکانیک بیوسیستم

    دانشکده
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 آزمایشگاه ها
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هایآزمایشگاه    

آموزشیهای دانشکده کشاورزی به تفکیک گروه   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اموزشی

 پژوهشی

گروه  تعداد کل اموزشی پژوهشی

 آموزشی

 آب 65 0 - 0

 بیو سیستم 65 3 1 3

 علوم باغبانی  3 1 8 6

 دام علوم 61 - 1 0

صنایع  61 3 68 6

 غذایی

 اقتصاد 3 6 8 -

 گیاهپزشکی 65 3 3 -

 بیوتکنولوژی 0 3 6 6

 زراعت 3 3 6 3

 جمع 88 80 38 61



61 

 

 

 

 

 گروه زراعت و اصالح نباتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع آزمایشگاه مقطع نام درس محل آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

فیزیولوژی گیاهان  1

 پیشرفتهزراعی 
 همکف-زراعت مهندس صادقی

فیزیولوژی 

 گیاهان زراعی

کارشناسی،ارشد و 

 دکتری

آموزشی و 

 پژوهشی

2 
های فیزیولوژی تنش

 محیطی
 همکف-زراعت مهندس صادقی

فیزیولوژی 

های تنش

 محیطی

 ارشد و دکتری
آموزشی و 

 پژوهشی

گیاهشناسی  3

 کاربردی
 همکف-زراعت مهندس خرقانی

گیاهشناسی 

 2و1
 آموزشی رشناسیکا

های تحقیقاتی علف 4

 هرز
 پژوهشی ارشد و دکتری - همکف-زراعت مهندس خرقانی

5 
 هرزهای علف

محمدنیا دکتر حاج

 قالیباف

طبقه -زراعت

 اول
 هرزهای علف

کارشناسی، ارشد 

 و دکتری
 آموزشی 

6 
 دکتر شباهنگ اگرواکولوژی

طبقه -زراعت

 اول
 ارشد و دکتری -

آموزشی و 

 پژوهشی

7 
 دکتر خواجه حسینی تحقیقات بذر

طبقه -زراعت

 اول
 پژوهشی ارشد و دکتری -
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 گروه علوم دامی

 

 

 نوع آزمایشگاه مقطع نام درس محل آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

همکف علوم  مهندس طباطبائی آنالیز دستگاهی 1

 دامی

کارشناسی، ارشد،  -

 دکتری

آموزشی و 

 پژوهشی

فیزیولوژی  2

 حیوانی

-مهندس اسماعیل

 زاده

همکف علوم 

 دامی

 -تشریح

فیزیولوژی 

 حیوانی

کارشناسی، ارشد، 

 دکتری

آموزشی و 

 پژوهشی

زیرزمین علوم  مهندس سالمی مرکزی 3

 دامی

کارشناسی، ارشد،  -

 دکتری

آموزشی و 

 پژوهشی

مهندس هاشمی  1تغذیه  4

 عطار

همکف علوم 

 دامی

 -تغذیه دام

 ورتغذیه طی

کارشناسی، ارشد، 

 دکتری

آموزشی و 

 پژوهشی

حیوانات  5

 1آزمایشگاهی 

زیرزمین علوم  دکتر ولی زاده

 دامی

 پژوهشی طرح و تحقیق دکتری -

حیوانات  6

 2آزمایشگاهی 
 زادهدکتر ولی

زیرزمین علوم 

 دامی

 پژوهشی طرح و تحقیق دکتری -

زیرزمین علوم  دکتر جوادمنش کشت سلولی  7

 دامی

 پژوهشی شد و دکتریار -

زیرزمین علوم  دکتر جوادمنش مهندسی ژنتیک 8

 دامی

 پژوهشی ارشد و دکتری -

آزمایشگاه تغذیه  9

 2دام 

همکف علوم  زادهدکتر ولی

 دامی

 پژوهشی ارشد و دکتری -

زیرزمین علوم  دکتر وکیلی میکروبیولوژی 11

 دامی

 پژوهشی ارشد و دکتری میکروبیولوژی

زیرزمین علوم  تر جوادمنشدک ژنومیکس 11

 دامی

 پژوهشی ارشد و دکتری -

زیرزمین علوم  دکتر جوادمنش بیان ژن 12

 دامی

 پژوهشی ارشد و دکتری -

زیرزمین علوم  دکتر جوادمنش الکتروفورز 13

 دامی

 پژوهشی ارشد و دکتری -
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 گروه صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 نوع آزمایشگاه مقطع م درسنا محل آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

مهندس نصیری  لبنیات، قند، قنادی 1

 محالتی

 آموزشی کارشناسی لبنیات، قند، قنادی ساختمان صنایع غذایی

روغن ، غالت،  ساختمان صنایع غذایی چیمهندس ابریشم روغن ، غالت، تجزیه مواد 2

 تجزیه مواد

 آموزشی کارشناسی

 پژوهشی ارشد و دکتری - ساختمان صنایع غذایی منشدکتر یاور بیوتکنولوژی-مولکولی 3

 پژوهشی ارشد و دکتری - ساختمان صنایع غذایی مهندس قزوینی نوینهای فناوری 4

مواد -میکروبیولوژی )عمومی 5

 غذایی( 

-مهندس افشاریان

 مهندس عطاردی

 آموزشی کارشناسی  -

 پژوهشی تریارشد و دک - ساختمان صنایع غذایی دکتر محبی جاتصیفی 6

 پژوهشی ارشد و دکتری - ساختمان صنایع غذایی دکتر رضوی عملیات واحد مهندسی 7

 پژوهشی ارشد و دکتری - ساختمان صنایع غذایی مهندس عطاردی مرکزی 8

 پژوهشی ارشد و دکتری - ساختمان صنایع غذایی مهندس افشاریان میکروبیولوژی صنعتی 9

کارشناسی،ارشد و  کنسرو وله صنایع غذاییس مهندس قزوینی کنسروسازی 11

 دکتری

آموزشی و 

 پژوهشی

 پژوهشی ارشد و دکتری - سوله صنایع غذایی دکتر شهیدی تکمیلی 11

 پژوهشی ارشد و دکتری - سوله صنایع غذایی دکتر مهدی وریدی گوشت 12

 پژوهشی ارشد و دکتری - سوله صنایع غذایی دکتر مظاهری فرموالسیون 13

 پژوهشی ارشد و دکتری - سوله صنایع غذایی دکتر رضوی یوفیزیکب 14

 پژوهشی ارشد و دکتری - ساختمان صنایع غذایی دکتر فرهوش شیمی 15

 پژوهشی ارشد و دکتری - سوله صنایع غذایی دکتر صداقت بندیبسته 16
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 گروه مهندسی علوم آّب

 

 

 

 

 

 نام آزمایشگاه ردیف
مسئول 

 آزمایشگاه
 نوع آزمایشگاه مقطع تحصیلی نام درس زمایشگاهمحل آ

 دکتر اسماعیلی مکانیک خاک 1
گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب

مکانیک 

 خاک
 آموزشی کارشناسی

2 
رابطه آب و 

 خاک و گیاه

مهندس 

 مهاجرپور

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب

رابطه آب و 

 خاک و گیاه
 آموزشی کارشناسی

 آبیاری 3
مهندس 

 مهاجرپور

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب
 آموزشی کارشناسی آبیاری

4 
-کارگاه نقشه

 برداری

مهندس 

 اکبرزاده

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب

کارگاه 

 بردارینقشه
 آموزشی کارشناسی

 کیفیت آب 5
مهندس 

 اکبرزاده

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب
 آموزشی اسیکارشن کیفیت آب

6 

مصالح و 

های روش

 ساختمانی

مهندس 

 اکبرزاده

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب

مصالح و 

های روش

 ساختمانی

 آموزشی کارشناسی

 دکتر اسماعیلی هیدرولیک 7
گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب
 آموزشی کارشناسی هیدرولیک

8 
هوا و اقلیم 

 شناسی
 دکتر ثنایی نژاد

گروه های وعه آزمایشگاهمجم

 مهندسی آب

هوا و اقلیم 

 شناسی
 آموزشی کارشناسی ارشد

 پمپ و پمپاژ 9
دکتر 

 خداشناس

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب

پمپ و 

 پمپاژ
 آموزشی کارشناسی

11 
مهندسی 

 رودخانه
 دکتر اسماعیلی

گروه های مجموعه آزمایشگاه

 مهندسی آب

مهندسی 

 رودخانه
 آموزشی شدکارشناسی ار
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 گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع آزمایشگاه مقطع نام درس محل آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

تحصیالت  1

 تکمیلی

مهندس سالح 

 ورزی

ساختمان  1طبقه 

 1شماره 

 پژوهشی ارشد و دکتری -

ساختمان  1طبقه  مهندس زرگریان گیاهان زینتی 2

 1شماره 

 آموزشی کارشناسی،ارشد،دکتری گیاهان زینتی

فیزیولوژی  3

 گیاهی

مهندس سالح 

 ورزی

ساختمان  1طبقه 

 1شماره 

فیزیولوژی 

 گیاهی

 پژوهشی ارشد، دکتری

باغبانی  دپارتمان باغبانی مهندس زرگریان باغبانی عمومی 4

 عمومی

 آموزشی کارشناسی

ساختمان  1طبقه  مهندس زرگریان کشت بافت 4

 1ه شمار

آموزشی  ارشد، دکتری کشت بافت

 وپژوهشی

کلیه درس  دپارتمان باغبانی مهندس زرگریان مورد(2)آتلیه 5

مرتبط های 

 با طراحی

 آموزشی کارشناسی
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 گروه گیاهپزشکی

 

 

 

محل  مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

 آزمایشگاه

 نوع آزمایشگاه مقطع نام درس

 پژوهشی ارشد و دکتری شناسیبیماری ف زراعتهمک خیزدکتر سبک 2شناسیبیماری 1

 پژوهشی ارشد و دکتری شناسیبیماری همکف زراعت خیزدکتر سبک 3شناسیبیماری 2

3 
 مهندس هاتفی شناسیحشره

ساختمان 

زراعت طبقه 

 دوم

 شناسیحشره
کارشناسی، ارشد، 

 دکتری
 آموزشی

4 
 مهندس هاتفی کلکسیون حشرات

ساختمان 

زراعت طبقه 

 اول

 آموزشی ارشد و دکتری -

 پژوهشی دکتری - همکف زراعت دکتر جهانبخش 1شناسیبیماری 5

شناسی حشره 6

 تحقیقاتی
 پژوهشی ارشد و دکتری - همکف زراعت مهندس هاتفی

7 
 دکتر مروج شناسیسم

طبقه سوم 

ساختمان 

 زراعت

 پژوهشی ارشد و دکتری شناسیسم

8 
 دکتر صادقی شناسیتحقیقات کنه

دوم  طبقه

 زراعت
 پژوهشی ارشد و دکتری شناسیکنه

9 
 دکتر بقایی گیاهیهای بیماری

طبقه سوم 

 زراعت
- 

کارشناسی، ارشد 

 و دکتری
 آموزشی

11 
 دکتر کریمی کنترل بیولوژیک

طبقه دوم 

 زراعت
 پژوهشی ارشد و دکتری -
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 گروه علوم خاک

 

 

 

 نام آزمایشگاه ردیف
مسئول 

 آزمایشگاه
 نوع آزمایشگاه مقطع ام درسن محل آزمایشگاه

 بیولوژی خاک 1
مهندس نیک 

 بین

ساختمان علوم 

 خاک

 بیولوژی خاک -

 روابط بیولوژیک خاک و گیاه -

 ماده آلی -

-کارشناسی

 دکتری-ارشد

آموزشی و 

 پژوهشی

2 

شیمی و 

حاصلخیزی 

 خاک

مهندس نیک 

 بین

ساختمان علوم 

 خاک

 شور سدیمیهای خاک -

حاصلخیزی خاک و  -

 کود

 خاکشیمی  -

 تغذیه گیاه -

 آزمون خاک -

حاصلخیزی  -

 خاک)تکمیلی(

-کارشناسی

 دکتری-ارشد

آموزشی و 

 پژوهشی

 ارزیابی خاک 3
مهندس نیک 

 بین
 

 نقشه برداری خاک -

پیدایش و رده بندی  -

 خاکها

 ارزیابی خاکها و اراضی -

 میکرومورفولوژی -

 کارتوگرافی -

-کارشناسی

 دکتری-ارشد

آموزشی و 

 پژوهشی

 فیزیک خاک 4
یک مهندس ن

 بین
 

 فیزیک خاک -

رابطه آب و خاک و  -

 گیاه

فرسایش و حفاظت  -

 خاک

 
آموزشی و 

 پژوهشی

 خاکشناسی 5
مهندس نیک 

 بین
  آموزشی خاکشناسی 
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 گروه مکانیک بیو سیستم

 

 نوع آزمایشگاه مقطع نام درس محل آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

 گاهی گروهمجتمع کار مهندس محمدنژاد خواص فیزیکی 1
خواص بیوفیزیکی 

 محصوالت کشاورزی
 پژوهشی ارشد و دکتری

 آموزشی کارشناسی کشاورزیهای ماشین مجتمع کارگاه گروه دکتر آرین آالتادوات و ماشین 2

 ابزارکارگاه ماشین 3
)هیأت علمی به 

 صورت چرخشی(
 آموزشی کارشناسی ابزارماشین مجتمع کارگاهی گروه

4 
های کارگاه موتور

 احتراقی
 آموزشی ارشد و دکتری - مجتمع کارگاهی گروه زادهدکتر طبسی

5 
کارگاه ابزار و اندازه 

 گیری
 ارشد و دکتری ابزار و اندازه گیری مجتمع کارگاهی گروه دکتر آرین

آموزشی و 

 پژوهشی

 شیآموز کارشناسی کارگاه ماشین ابزار مجتمع کارگاهی گروه دکتر طبسی کارگاه اتومکانیک 6

7 
کارگاه هیدرولیک و 

 پنوماتیک
 آموزشی کارشناسی - مجتمع کارگاهی گروه دکتر بیاتی

8 
کارگاه جوشکاری، 

 ورق کاری
 مجتمع کارگاهی گروه دکتر بیاتی

جوشکاری و 

 ورقکاری
 آموزشی کارشناسی

9 
های کارگاه ماشین 

 کشاورزی
 مجتمع کارگاهی گروه دکتر آرین

های ماشین 

 کشاورزی
 آموزشی کارشناسی

 آموزشی کارشناسی کارگاه برق مجتمع کارگاهی گروه دکتر عباسپور برق و الکترونیک 11

 پژوهشی ارشد  و دکتری - مجتمع کارگاهی گروه دکتر طبسی بیودیزیل 11

12 

خواص فیزیکی و 

مکانیکی مواد 

 کشاورزی

 مجتمع کارگاهی گروه دکتر آق خانی
خواص بیوفیزیکی 

 محصوالت کشاورزی
 شد و دکتریار

آموزشی و 

 پژوهشی

13 
مهندسی پس از 

 برداشت
 پژوهشی ارشد و دکتری - مجتمع کارگاهی گروه دکتر صدرنیا

14 
اتوماسیون و بینایی 

 ماشین
 پژوهشی ارشد و دکتری - مجتمع کارگاهی گروه دکتر گلزاریان

یپژوهش ارشد و دکتری - مجتمع کارگاهی گروه دکتر ابراهیمی نیک بیوگاز 15  
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 گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

 

 

 

 

 

 

 منبع : دفتر امور آزمایشگاه ها

 

 نوع آزمایشگاه مقطع نام درس محل آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه نام آزمایشگاه ردیف

 آموزشی کارشناسی، ارشد سیتوژنتیک-ژنتیک ساختمان زراعت مهندس آرمین ژنتیک  1

  کشت سلول  بافت  2

 گیاهی

ریزازدیادی و کشت  هشکدهپژو مهندس مشیری

 بافت گیاهی

 آموزشی ارشد 

 آموزشی ارشد بیوتکنولوژی گیاهی پژوهشکده مهندس عباسیان 1بیوتکنولوژی  3

-دکتر مشتاقی-دکتر سیفی ژنومیکس 4

 دکتر میرشمسی

 پژوهشی ارشد و دکتری - پژوهشکده

 آموزشی و پژوهشی  کتریارشد و د مهندسی ژنتیک پژوهشکده دکتر سیفی مهندسی ژنتیک گیاهی 5
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 نقشه ها
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نقشه پردیس دانشگاه فردوسی و موقعیت دانشکده کشاورزی در پردیس. مساحت دانشکده در پردیس دانشگاه در مساحتی معادل 

 هکتار( می باشد 22متر مربع ) تقریبا  196219
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