
   



 



 

 

  ارکان دانشکده کشاورزي

        

  

        

  
  معاون آموزشی

  دکتر طاهر برزگر (باغبانی)

  

  

  رئیس دانشکده

دکتر علیرضا واعظی 

    (خاکشناسی)

  

  معاون پژوهشی

دکتر جعفر نیکبخت 

  آب)(مهندسی 

  

                  

        

  

        
مدیر گروه مهندسی 

  آب 

  دکتر معسود کرباسی

  مدیر گروه باغبانی

  دکتر مسعود ارغوانی

ارتباطات و مدیر گروه 

  ییتوسعه روستا

  محمد بادساردکتر 

مدیر گروه تولید و 

  ژنتیک گیاهی

  دکتر فرید شکاري

  

مدیر گروه 

  خاکشناسی

  دکتر پریسا علمداري

صنایع  مدیر گروه

  غذایی

  رمکدکتر ماندانا بی

  مدیر گروه علوم دام

  دکتر بهنام رستمی

مدیر گروه 

  گیاهپزشکی

  دکتر لطفعلی دولتی

                  

  

-مدیر مزرعه آموزشی

  تحقیقاتی

مهندسی علیرضا امانلو 

  (مکانیزاسیون کشاورزي)

  

      

  

  مدیر گلخانه تحقیقاتی

دکتر عزیزاله خیري 

  (باغبانی)

  

  



 

 

  
   

گروه علوم و 

مهندسی آب

  

  

  

  



 

 

  معرفی

سی آب  سال   گروه علوم و مهند شناخت منابع آب        1384در  صص در زمینه  سان متخ شنا با هدف تربیت کار

سامانه   شار، برنامه سطحی و زیرزمینی، طراحی  سازه هاي آبیاري تحت ف  هاي آبیریزي آبیاري، طراحی و اجراي 

نفر دانشــجو در مقطع  25با جذب ، زهکشــی اراضــی و ... انتقال آبهاي نظیر ســدهاي انحرافی، خاکی و ســازه

ر حال حاضر  که د اندازي شد راهفیزیک -دیپلم ریاضی با التحصیالن  از فارغ کنکور سراسري  کارشناسی از طریق   

 9تعداد اعضاي هیأت علمی تمام وقت این گروه   .باشند در حال تحصیل می  مقطعدانشجو در این  نفر  105تعداد 

  ها در ادامه ذکر گردیده است.باشند که مشخصات آنهاي مختلف مینفر با تخصص

 درکارشناسی ارشد     ينفر دانشجو  3با جذب  1387در سال  هاي تحصیالت تکمیلی گروه مهندسی آب،   دوره

هاي این رشته در مقاطع کارشناسی ارشد و     گرایش .اندازي شد آبیاري و زهکشی راه -گرایش مهندسی کشاورزي  

ر ددر گروه مهندســی آب دانشــگاه زنجان ي دایر هاگرایشتعداد دانشــجویان در حال تحصــیل در و نیز دکتري 

  .جدول یک ارائه شده است

  هاي رشته علوم و مهندسی آب در مقاطع تحصیالت تکمیلی. گرایش1جدول 

  در مقطع کارشناسی ارشد هاي رشته علوم و مهندسی آبگرایش

  هواشناسی کشاورزي  هیدروانفورماتیک  منابع آب  هاي آبیسازه  آبیاري و زهکشی

  دکتريآب در مقطع  یرشته علوم و مهندس يهاشیگرا

  هواشناسی کشاورزي  هیدروانفورماتیک  منابع آب  هاي آبیسازه  آبیاري و زهکشی

شته، می   فارغ صیالن این ر شرکت وزارت نیرو نهادهایی نظیر توانند در التح آب  هايشرکت ( هاي تابعه آنو 

ستایی    شرکت  و ايمنطقه شهري و رو ضالب  شاورزي -وزارت جهاد)، هاي آب و فا سازمان  ک ها و ادارت تابعه، و 

  فعالیت و همکاري نمایند.  آب و خاكو پیمانکار فعال در زمینه مهندسین مشاور 

  ندسی آبمهمشخصات اعضاي هیأت علمی گروه 

  یردلیش میدکتر عظ

  

 مهدي پناهیدکتر  

 

  منابع آب  گرایش    یآب يهاسازه  گرایش

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/shirdeli-
azim  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/panahi-
mehdi 

  

  یکبختن دکتر جعفر

  

 حسام قدوسیدکتر  

 

  هاي آبیسازه  گرایش    آبیاري و زهکشی  گرایش

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/nikbakht-
jaefar  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/ghodousi-
hesam 

  



 

 

  یدکتر مسعود کرباس

  

 یثاقیدکتر فرهاد م 

 

  آبیاري و زهکشی  گرایش    هاي آبیسازه  گرایش

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/karbasi-
masoud  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/misaghi-
farhad 

  

  قربان مهتابیدکتر 

  

 حسن اوجاقلو دکتر 

 

  آبیاري و زهکشی  گرایش    هاي آبیسازه  گرایش

  استادیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/mahtabi-
ghorban  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/ojaghlou-
hassan 

  

  رضا عزیزيدکتر 

  

   

        هاي آبیسازه  گرایش

        استادیار  مرتبه علمی

    http://www.znu.ac.ir/members/azizi-reza-1  آدرس اینترنتی

 

  امکانات گروه مهندسی آب

آزمایشگاه تخصصی در زمینه آبیاري و زهکشی و هیدرولیک، یک سایت کامپیوتر  2گروه مهندسی آب داراي 

  باشد.مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان میاي در گلخانه-مجموعه آزمایشگاهی 3و 

  آزمایشگاه آبیاري

ــگاه، بخش عملی دروس مرتبط با آبیاري و      در این آزمایشـ

هاي تخصصی   گردد. هم چنین آزمایشزهکشی تدریس می 

یان     پا با  مه   مرتبط  مک        نا با ک ــی  یاري و زهکشـ هاي آب

  گردد.  هاي مستقر در این آزمایشگاه انجام میدستگاه

  زمایشگاه:  کارشناس آ

  مهندس سید هاتف حسنی

  (کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی)

  



 

 

  آزمایشگاه هیدرولیک

ما  با ه  یعمل هاي یشآز یک،   دروس مرتبط    ینهم چن یدرول

ما  ــ هاي یشآز ــصـ پا   یتخصـ با  مه  یان مرتبط   یشگرا هاي نا

  یشـــگاه،آزما ینبا توجه به امکانات موجود در ا یآب يهاســـازه

    .باشدیقابل انجام م

  کارشناس آزمایشگاه:  

  مهندس سید هاتف حسنی

  (کارشناسی ارشد آبیاري و زهکشی)

  

  سایت انفورماتیک گروه

عالوه بر تدریس بخش عملی دروس مرتبط با کامپیوتر، 

افزارهاي تخصصی و هم چنین هاي آموزشی نرمکارگاه

هاي ریاضی هاي تخصصی در زمینه مدلنامهپایان

  رد.گیورماتیک گروه انجام میمهندسی آب، در سایت انف

  
  

  هاي پژوهشی  گلخانه

مجموعه  3با همت اعضاي هیأت علمی گروه مهندسی آب، 

اي در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان گلخانه-آزمایشگاهی

هاي تخصصی در زمینه آبیاري، براي انجام پژوهش

هاي فیزیکی ساخته شده در زهکشی و هیدرولیکی در مدل

  گیرد.ها، انجام میگلخانهاین 

  
   



 

  



 

 

  معرفی

سال     يگذاریهپا 1373در مهرماه  علوم باغبانیگروه  س    1385شد و در  شنا سال     یدر مقطع کار شد و در  ار

  دانشجو نمود. یرشاقدام به پذ يدر مقطع دکتر 1391

پس از برداشت و اصالح     یزیولوژيف یزیولوژي،ف يهاینهاز علوم و فنون در زم يامجموعه یعلوم باغبان رشته 

ــبز یوه،درختان م  ــنت یوتکنولوژيب يها به روش  ییدارو یاهان  و گ ینتیز یاهان  ، گها يسـ ــت. دانش  یو سـ اسـ

 یریتو مد یطراح ي،گلکار یکاري،ســبز ي،کاریوهمدرن م يهارشــته با روش ینا یآموختگان دوره کارشــناســ

در جهت  یمحصوالت باغبان  ياکشت گلخانه  یننو يهاروش یزو ن ییدارو یاهانسبز، کشت و پرورش گ   يفضا 

  آشنا خواهند شد. يورو بهره یدتول یشافزا

  هاي رشته علوم باغبانی در مقاطع تحصیالت تکمیلیگرایش

  هاي رشته علوم باغبانی در مقطع کارشناسی ارشدگرایش

و اصالح  یزیولوژيف

  یوهدرختان م

و اصالح  یزیولوژيف

  هايسبز

و اصالح  یزیولوژيف

  ینتیز یاهانگ

و اصالح  یزیولوژيف

  ییدارو یاهانگ

محصوالت  یدتول

  يگلخانه ا

  دکتريدر مقطع  باغبانی رشته علوم يهاشیگرا

  یباغبان یاهانگ یوتکنولوژياصالح و ب  یباغبان یاهانو پس از برداشت گ یدتول یزیولوژيف

 
ه ب ي،کشاورز یخصوص و یدولت یديتول يواحدها يمجر یا یرتوانند به عنوان مدیرشته م یندانش آموختگان ا

 يفضا يهاسازمان ي،کشاورز-مانند جهاد ییاجرا يمختلف در واحدها يهاینهصورت کارشناس متخصص در زم

 یقاتدر مراکز تحق تحقیقاتدر امور  يو همکار يها، به عنوان مدرس در مراکز آموزش کشاورزسبز و پارك

مدرن  يهاها، باغيسبز ینتی،ز یاهانپرورش گل و گ يهاها، شرکتاس در گلخانهبه عنوان کارشن ي،کشاورز

  .مشغول به کار شوند ییدارو یاهانکشت و صنعت گ يهاو مجتمع یوهم

  مشخصات اعضاي هیأت علمی گروه علوم باغبانی

  یعیرب یدکتر ول

  

 یمانیسل یدکتر عل 

 

  گرایش
و اصالح درختان  یزیولوژيف

  یوهم
  گرایش  

و اصالح درختان  یزیولوژيف

  یوهم

  دانشیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/rabiei-vali  

آدرس 

 اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/soleimani-ali 

  

  فرهنگ رضويدکتر 

  

  سید نجم الدین مرتضويدکتر  

 

  گرایش
و اصالح درختان  یزیولوژيف

  یوهم
  تیینز یاهانو اصالح گ یزیولوژيف  گرایش  

مرتبه 

  علمی
    استادیار

مرتبه 

  علمی
  دانشیار

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/razavi-
farhang  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/mortazavi-
najmmaddin 

  



 

 

  یاعالئ یترامدکتر 

 

 یمسعود ارغواندکتر  

 

  گرایش
 یاهانو اصالح گ یزیولوژيف

  ینتیز
  گرایش  

 یاهانو اصالح گ یزیولوژيف

  ینتیز

  استادیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/aelaei-mitra  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/arghavani-
masoud 

  

  طاهر برزگردکتر 

 

 یزهرا قهرماندکتر  

  

  گرایش    هاسبزيو اصالح  یزیولوژيف  گرایش
و اصالح  یزیولوژيف

  هاسبزي

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/barzegar-
taher  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/ghahremani-
zahra 

  

  یريخ یزالهعزدکتر 

  

 خانیمحسن ثانیدکتر  

 

  گرایش
 یاهانو اصالح گ یزیولوژيف

  دارویی
  گرایش  

 یاهانو اصالح گ یزیولوژيف

  دارویی

  استادیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/kheiri-
azizollah  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/sanikhani-
mohsen 

  امکانات گروه علوم باغبانی

شگاه تخصصی، یک گلخانه آموزشی      4گروه علوم باغبانی داراي  تحقیقاتی و یک سردخانه پژوهشی    -آزمای

  محصوالت باغبانی است. 

  آزمایشگاه فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت

گاهی          ــ مایشـ هاي آز کار اکثر 

ندازه      ــجویان در رابطه با ا گیري دانشـ

پــارامــتــرهــاي مــورفــولــوژیــکــی و  

ها، مجمله آنزی فیزیولوژیکی مختلف از

ــیدهاي آمینه، کلروفیل، وزن تر و    اسـ

خشــک و ... در این آزمایشــگاه انجام 

  شود.  می

  کارشناس آزمایشگاه: 

  مهندس لیال ندیرخانلو

  



 

 

  آزمایشگاه گیاهشناسی و گیاهان دارویی

)  شناسی (آناتومیدر این آزمایشگاه دروس عملی گیاه

ــلول   هاي مختلف  بافتها و که به مشــاهده و بررســی س

یت  پردازد، انجام می گیاهی می  ــود. هم چنین فعال هاي   شـ

ــجویان گرایش گیاهان دارویی در رابطه با   ــی دانش پژوهش

ــاره ــانسعصـ ــتخراج اسـ هاي گیاهی در این   گیري و اسـ

  گیرد.آزمایشگاه صورت می

  کارشناس آزمایشگاه: 

  مهندس سعیده خالقی

  

 

  سیستماتیک گیاهی یشگاهآزما

ي، اصول   آورجمع روشبا در این آزمایشگاه دانشجویان   

شک کردن گ  نگهداري شک  یاهانو خ   یوم وهربار یلو ت

  شوند.بندي گیاهان آشنا میچگونگی شناسایی و طبقه

  

  کشت بافت و بیوتکنولوژي گیاهی یشگاهآزما

شت         ستفاده در ک شجویان با تجهیزات مورد ا شگاه دان در این آزمای

ــت و ریز ازدیادي گیاهان به منظور      بافت گیاهی، ان    واع محیط کشـ

شنا می  شجویانی که پروژه  تولید انبوه آنها آ هاي  شوند. هم چنین دان

هاي کشــت بافت و بیوتکنولوژي گیاهی اســت از این  آنها در زمینه

  نمایند.مکان استفاده می

  



 

 

  یقاتیتحق -یگلخانه آموزش

ــیونی از انواع گیاهان  ویی  زینتی و داردر این گلخانه کلکس

شود که جهت امور آموزشی مورد استفاده قرار  نگهداري می

یان گرایش می ــجو هاي مختلف   گیرد. عالوه بر آن دانشـ

بانی می    باغ هت اجراي        علوم  نه ج خا ند از این گل توان

  هاي پژوهشی خود استفاده کنند.طرح

  
 

  پژوهشی سردخانه

ما            یت تنظیم دقیق د قابل که  نه  خا ــرد حد سـ را دارا این وا

باشــد جهت انجام فعالیتهاي پژوهشــی دانشــجویان در  می

رابطه با مطالعه تیمارهاي مختلف قبل و پس از برداشت بر  

  رد.گیکیفیت محصوالت باغبانی مورد استفاده قرار می

  

  

   



 

 

   

گروه ترویج، ارتباطات  

و توسعه روستایی

  

  

  

  



 

 

  معرفی

ستایی   گروه  سعه رو مقطع با پذیرش دانشــجو در  1371دانشــگاه زنجان در ســال   ترویج، ارتباطات و تو

ــاورزي  ــی ترویج و آموزش کش ــناس ــانی ماهر و آموزش دیده در زمینه ترویج و  کارش با هدف تربیت نیروي انس

هاي هاي سودمند کشاورزي، لحاظ نمودن چالش  آموزش کشاورزي پایدار به منظور انتقال و اشاعه دانش نوآوري  

ستی همگانی  محیط زیست در تولید محصوالت کشاورزي، افزایش کمی و کیفی تولید کش      روع ش اورزي و بهزی

ضر   به فعالیت نموده صیل می    60و در حال حا شجو در این مقطع در حال تح شند. گروه داراي  نفر دان نفر  11با

کشــاورزي پایدار و  آموزش هاي تخصــصــی ترویج کشــاورزي پایدار و منابع طبیعی،حوزهعضــو هیات علمی در 

صاد  و روستایی  توسعه  محیط زیست،   ها در ادامه ذکر گردیده است. در باشد که مشخصات آن    می کشاورزي  اقت

تحصیالت تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی و در سال  دانشجويبا اخذ مجوز  1388ال س

سی      1389 شنا شته ترویج و آموزش کشاورزي در مقطع کار شد در ر شد   ار شجو جذب  ضر،  دان نفر  40. در حال حا

شجو در   سی  دان شنا شد   مقطع کار شرح جدول (    ار شته به  سه ر شند مشغول به تحصیل می   )1در   بر همچنین،. با

ساس   رشته  سه  در دکتري مقطع اندازيراه مجوز اخذ به موفق گروه 1393 سال  در آمده، عمل به هايپیگیري ا

  ) گردید. 1به شرح جدول (
 

  ترویج، ارتباطات و توسعه روستاییهاي تحصیالت تکمیلی گروه ها و گرایش. رشته1جدول 

  ارشد یمقطع کارشناس يهاشیها و گرارشته

  رشته ترویج و آموزش کشاورزي پایدار
  رشته 

  توسعه روستایی
 يکشاورز جیترو

  یعیو منابع طب داریپا

 يآموزش کشاورز

  ستیز طیو مح داریپا

 یبوم انسان ستیز

  يکشاورز

 ینیو کارآفر ينوآور

  يکشاورز

  دکترا مقطع يهاشیو گراها رشته

  رشته   رشته ترویج و آموزش کشاورزي پایدار

  ستیز طیو مح داریپا يآموزش کشاورز  یعیو منابع طب داریپا يکشاورز جیترو  توسعه کشاورزي

  

شته  فارغ شناس توانند به عنوان ، میهاالتحصیالن این ر سازمان   کار سئول  سط  يجهاد کشاورز  يهاو م ح در 

و  هايدر سطح فرماندار  ییروستا  يزیرشهرستان، کارشناس برنامه    ياستان و شهرستان، مراکز خدمات کشاورز    

و آموزش در وزارت  جیکارشــناس ترو ،یجتروی – یقاتیتحق يهاطرح يمجر ،ییروســتا ارانیده ها،ياســتاندار

ــناس ترو    ــندوق ب  ،يرزدایو آبخ یعیو آموزش در حوزه منابع طب  جیتعاون، کارشـ ــازمان مد   مه یصـ و  تی ریو سـ

را  انییروســتا یســطح زندگ يارتقا يهانهیخود زم ياحرفه يهاتیها و قابلکنند و با مهارت تیفعال يزیربرنامه

  فراهم آورند.

  ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی مشخصات اعضاي هیأت علمی گروه

  يغالمرضا مجرددکتر 

  

 یاله رضائدکتر روح 

 

  يکشاورز یجترو  گرایش    يکشاورز یجترو  گرایش

  دانشیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

-http://www.znu.ac.ir/members/mojarradi  آدرس اینترنتی
gholamreza  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/rezaei-
rohollah 



 

 

  صفا یالدکتر ل

  

 جعفر یعقوبیدکتر  

 

  يآموزش کشاورز  گرایش    يکشاورز یجترو  گرایش

  دانشیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/safa-leila  آدرس اینترنتی http://www.znu.ac.ir/members/yaghoubi-

jafar 

 
  علی شمسدکتر 

  

 دکتر امیر نعیمی 

 

  گرایش
 آموزش

  يکشاورز
  يکشاورز آموزش  گرایش  

مرتبه 

  علمی
    دانشیار

مرتبه 

  علمی
  استادیار

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/shams-ali  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/honor/naeimi-
amir 

  
  يدهکرد یکرم یلدکتر اسماع

  

 محمد بادساردکتر  

 

  گرایش
و توسعه  يکشاورز یجترو

  ییروستا
  توسعه روستایی  گرایش  

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/karami-
esmail  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/badsar-
mohammad 

  
  دکتر شادعلی توحیدلو

  

 احمد قیدي دکتر 

 

  ياقتصاد کشاورز  گرایش    روستاییتوسعه   گرایش

  دانشیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/atohidloo  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/gheidi-
ahmad 

  

   حیدر قلیزاده دکتر

  

  

 

        اقتصاد کشاورزي  گرایش

        استادیار  مرتبه علمی

http://www.znu.ac.ir/members/gholizad  آدرس اینترنتی
eh-heydar    

  



 

 

  امکانات گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

ستایی داراي     سعه رو شامل       2گروه ترویج، ارتباطات و تو صی در  ص ) کارگاه فناوري اطالعات و 1کارگاه تخ

ستم اطالعات جغرافیایی و    ارتباطا سی سی        2ت و  شنا سایت کامپیوتري کار شی و یک  ) کارگاه تکنولوژي آموز

  باشد.مشترك با دو گروه مستقر در ساختمان جدید دانشکده می

  کارگاه فناوري اطالعات و ارتباطات و سیستم اطالعات جغرافیایی

کاربرد          ند  مان گاه، بخش عملی دروس مرتبط  کار در این 

یات فنی و ترویجی، طراحی وب،     ــر کامپیوتر، طراحی نشـ

ــه هاي   ــویري و هم چنین طراحی نقش   GISارتباطات تص

  گردد.  هاي تحصیالت تکمیلی انجام مینامهمرتبط با پایان

  

  

  کارگاه تکنولوژي آموزشی

یل و تجهیزات، تکن       ــا گاه وســ کار و  ها ولوژيدر این 

آموزشــی مختلف وجود دارد و دانشــجویان در   هايفناوري

بخش هاي عملی دروس مرتبط می توانند بصــورت عملی  

  با این وسایل آشنا شوند.

  کارشناس آموزشی:  

  دکتر اصغر احمدي

  (دکترا توسعه کشاورزي)

  



 

 

   

گروه علوم و 

مهندسی 

خاك

  

  

  

  



 

 

  معرفی

ظور منو به و باغی محصـــوالت کشـــاورزيها به عنوان منبع طبیعی مهم براي تولید با توجه به تنوع خاك

مسکن   ها،، دفع فاضالب منابع طبیعیکشاورزي،   مانند ها در زمینه هاي مختلفشناخت و استفاده بهینه از خاك  

حفظ محیط زیست و جلوگیري از فرسایش و آلودگی  برايو شهرسازي، جنگل و مرتع، پارك و فضاي سبز و نیز 

علوم و مهندسی  رشته   است. مد در زمینه هاي مختلف علوم خاك ضروري  خاك، تأمین نیروي متخصص و کارآ 

آموزان در دانشگاه زنجان تأسیس شد. دانش    1378هاي با اهمیت تحصیلی است که از سال    یکی از رشته  خاك

 مقاطع نند وتوانند این رشته تحصیلی را انتخاب ک با گرایش تحصیلی علوم تجربی با تکیه بر دانش فراگرفته، می 

شگاه زنجان ادامه دهند.               شته و در دان شد و دکتري را در این ر سی ار شنا سی، کار شنا صیلی کار  در مقاطع تح

شد و دکتري انواع گرایش      سی ار شنا سال    کار صیلی از  ست و         1389هاي تح شده ا سیس  شگاه تأ در این دان

ستند.            هم شغول ه صیل م شور به تح سر ک سرا شجویان متعددي از  شته در مقاطع  هاي اگرایش اکنون دان ین ر

صیل در گرایش        شجویان در حال تح شد و دکتري و نیز تعداد دان سی ار شنا سی خاك  کار هاي دایر در گروه مهند

   ارائه شده است. در جدول زیردانشگاه زنجان 

  

  هاي رشته علوم و مهندسی خاك در مقاطع تحصیالت تکمیلیگرایش

  ناسی ارشدهاي رشته علوم و مهندسی خاك در مقطع کارشگرایش

مدیریت منابع و ارزیابی 

  اراضی

فیزیک و حفاظت 

  خاك

شیمی و حاصلخیزي خاك و تغذیه 

  گیاه

بیولوژي و بیوتکنولوژي 

  خاك

  دکتريدر مقطع  خاك یرشته علوم و مهندس يهاشیگرا

مدیریت منابع و ارزیابی 

   اراضی

فیزیک و حفاظت 

  خاك

  شیمی و حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 

شناسی   هاي خاكهاي طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت بر طرح توانند در زمینهالتحصیالن این رشته می  فارغ

ریزي برنامه برايبرداري صحیح از اراضی کشاورزي، حفاظت و اصالح اراضی، مشاوره و کارشناسی منظور بهرهبه

هاي آب و فاضــالب، مرتع، بخشدر و همچنین  داريو باغ کشــاورزي ،هاي عمرانی در زمینه آب و خاكطرح

سخه و توصیه  هاي ترویجیداري، کویر و بیابان زدایی، ارائه برنامهآبخیزداري و آبخوان س هاي کودي و ن در  ینوی

شامل مؤسسه تحقیقات خاك و آب    ( کشاورزي  و هاي کشاورزي و در مراکز تحقیقاتی مرتبط با آب و خاك اداره

ــور و بخش ــته به آن دو کش ــتانهاي وابس ــرکت)، هار مراکز اس ــور  هايش ــی آب و خاك کش  ،خدمات مهندس

، هاي کشــاورزيهاي بخش خصــوصــی و هنرســتانهاي کشــاورزي و نیز آزمایشــگاهها و دانشــکدهآموزشــکده

سازمان جنگل ها،  و ادارات شهرسازي آنها)،    هاها و شهرستان  شهر ها و فضاي سبز   سازمان بوستان  ها (شهرداري 

هاي تابعه، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرستان هاادارات منابع طبیعی استان ،داري کل کشورمراتع و آبخیز

  .باشندفعالیت داشته هاها و شهرستاندر استان



 

 

  مشخصات اعضاي هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

  احمد گلچیندکتر 

  

 واعظی علیرضا دکتر 

 

  گرایش

و  یمیش

خاك  یزيحاصلخ

  یاهگ یهو تغذ

  گرایش  
و حفاظت  یزیکف

  خاك

  استاد  مرتبه علمی    استاد  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/golchin-
ahmad  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/vaezi-
alireza 

  

  محمدامیر دالوردکتر 

  

 پریسا علمداري دکتر 

 

  گرایش
- پیدایش و رده

  بندي خاك
  گرایش  

- پیدایش و رده

  بندي خاك

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/delavar-
mohammad  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/alamdari-
parisa 

  

  يسار يمحمد بابااکبردکتر 

  

 کامران مروج دکتر 

 

  گرایش

و  یمیش

خاك  یزيحاصلخ

  یاهگ یهو تغذ

  گرایش  
- پیدایش و رده

  بندي خاك

  استادیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/babaakbari-
mohammad  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/moravej-
kamran 

  

  فریستاره اماندکتر 

  

 محمد صادق عسکري دکتر 

 

  گرایش

و  یولوژيب

 یوتکنولوژيب

  خاك

  مدیریت خاك  گرایش  

  استادیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/amanifar-
setareh  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/askari-
mohammad 

  

  اکبر حسنیدکتر 

  

  

  گرایش 
و  یولوژيب

  یوتکنولوژيب
      

        استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/hassani-
akbar    

  



 

 

  علوم و مهندسی خاك گروهامکانات 

بندي و ، ردهخاك آزمایشگاه تخصصی در زمینه شیمی و حاصلخیزي       4گروه علوم و مهندسی خاك داراي  

ــایت  یک  ارزیابی خاك، فیزیک و حفاظت خاك، بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك،         مجموعه  یک  و  RSو  GISسـ

  باشد.اي میگلخانه

  خاك حاصلخیزيآزمایشگاه شیمی و 

در این آزمایشــگاه، بخش عملی دروس مرتبط با شــیمی    

صلخیزي خاك، تغذیه گیاه، آلودگی خاك و آب و   خاك، حا

هاي  گردد. هم چنین آزمایشکیفیت آب آبیاري تدریس می

هاي شــیمی و حاصــلخیزي  نامهتخصــصــی مرتبط با پایان

ستگاه  هاي مستقر در این آزمایشگاه انجام   خاك با کمک د

  گردد.  می

   ناس آزمایشگاه:کارش

  مهندس فرزانه حسینی

  بندي خاك)(کارشناسی ارشد پیدایش و رده

  
  

  فیزیک و حفاظت خاك آزمایشگاه

هاي عملی دروس مرتبط با فیزیک خاك، فرسایش آزمایش

و حفاظت خاك، روابط آب و خاك و گیاه، زهکشــی خاك، 

  هاينامههاي تخصــصــی مرتبط با پایانهم چنین آزمایش

گرایش فیزیک و حفاظت خاك با توجه به امکانات موجود          

باشد. همچنین آزمایشگاه    در این آزمایشگاه، قابل انجام می 

باران براي مطالعات فرسـایش خاك و حفاظت   شـبیه سـاز  

  خاك دایر است. 

   کارشناس آزمایشگاه:

  مهندس فرزانه حسینی

  بندي خاك)(کارشناسی ارشد پیدایش و رده

  
  

  

  



 

 

  خاك ارزیابیبندي و آزمایشگاه رده

یدایش و رده بندي     آزمایش  با پ هاي عملی دروس مرتبط 

هاي  آزمایشها، ارزیابی تناســب اراضــی هم چنین  خاك

هاي گرایش مدیریت منابع نامهتخصــصــی مرتبط با پایان

ــی با توجه به امکانات موجود در این  خاك و ارزیابی اراض

  باشد.آزمایشگاه، قابل انجام می

   

  بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك آزمایشگاه

هاي عملی دروس مرتبط با بیولوژي و بیوتکنولوژي  آزمایش

مای  خاك  با    شها، هم چنین آز ــی مرتبط  ــصـ هاي تخصـ

ه ها با توجه ب    هاي بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك  نامه  پایان  

  باشد.امکانات موجود در این آزمایشگاه، قابل انجام می

  

 RSو  GIS سایت

کامپیوتر (     با  و  GISتدریس بخش عملی دروس مرتبط 

RSافزارهاي تخصــصــی و هم هاي آموزشــی نرم)، کارگاه

تخصــصــی در زمینه مدل ســازي، در   هاينامهچنین پایان

  گیرد.سایت انفورماتیک گروه انجام می

  



 

 

  گلخانه پژوهشی  

اي در دانشــگاه زنجان  گلخانه-آزمایشــگاهیمجموعه  یک

هاي تخصــصــی در زمینه شــیمی و   براي انجام پژوهش

ــلخیزي خاك، تغذیه گیاه، آلودگی خاك و گیاه، رده           حاصـ

ها،  ك در این گلخانهبندي و ارزیابی اراضــی و بیولوژي خا

  گیرد.انجام می

  
 

  



 

 

   

گروه گیاه پزشکی

  
  

  
  



 

 

  معرفی

 کارشناسان متخصصی تاسیس گردید که      هدف تربیتبا ، 1376دانشگاه زنجان در سال    گروه گیاه پزشکی 

 تابعه ســازمان جهاد، بتوانند در ادارات و مراکز گیاه پزشــکیپس از فراگیري معلومات عمومی کشــاورزي و علم 

و یا در موســســات خصــوصــی بخش  هاي گیاهی، تحقیقات کشــاورزي مانند حفظ نباتات، قرنطینه کشــاورزي

ی مدارج ط . همچنین فارغالتصیالن گیاه پزشکی بامنشاء خدمت باشند هاي گیاه پزشکیمانند کلینیک کشاورزي

شگاه علمی باالتر به  شی فعالیت    عنوان مدرس در دان سایر مراکز آموز شکان با م  .نمایندمیها و  وجودات گیاه پز

ها و نماتدهاي مرتبط با کشاورزي سر و کار داشته و با شناخت ها، ویروسها، باکتريمتنوعی مانند حشرات، قارچ

 پزشــکیدر جهت حل مشــکالت گیاه، این عوامل کنترلهاي آفات و عوامل بیماریزاي گیاهی و اصــول و روش

شور فعالیت دارند  شجویان در   .ک شکی      تعداد دان سی گیاه پز شنا صیل گروه در کار شره     55 حال تح شد ح نفر، ار

سی    شد بیماري  15 شنا سی گیاهی    نفر، ار سی گیاهی     24شنا شنا شد  15نفر، دکتري بیماري  در حال . می با

هاي مختلف است که اطالعات دقیق هر یک  در تخصص  نفر عضو هیأت علمی تمام وقت  10حاضرگروه داراي  

شگاه زنجان قابل دسترس می     از اعضا، در صفحه شخصی      سایت اینترنتی دان شد. همچنین، گروه  آنان در  ه س با

  دارد.  نفر کارشناس ارشد به عنوان مسئول آزمایشگاه

  در مقاطع تحصیالت تکمیلی گیاه پزشکی هاي گروه. گرایش1جدول 

  هاي مقطع کارشناسی ارشدگرایش

  شناسی گیاهیبیماري  شناسی کشاورزيحشره

  دکتريمقطع  يهاشیگرا

قارچ شناسی و بیماري شناسی 

  گیاهی

هاي ویروسی شناسی و بیماريویروس

  گیاهی

زاي هاي بیماريروکاریوتپ

  گیاهی

ماتولوژي ن

  گیاهی

 

  پزشکیمشخصات اعضاي هیأت علمی گروه گیاه

  علی اسکندريدکتر 

  

 لطفعلی دولتی دکتر 

 

  گرایش    ماتولوژي گیاهین  گرایش
 و یستماتیکس

  يبندرده

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/eskandari-
ali  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/dolati-
lotfali 

  

  حسن رحمانیدکتر 

  

 فاطمه شهریاري دکتر 

 

  گرایش    یشناسکنه  گرایش
هاي پروکاریوت

  بیماریزا

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-
hasan  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/shahryari-
fatemeh 

  



 

 

  یريصراف مع یدرضاحمدکتر 

  

 یگندمان ینیع یدام دکتر 

 

  گرایش    یولوژیککنترل ب  گرایش

شناسی و ویروس

هاي بیماري

  ویروسی

  دانشیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/moayeri-
sarraf  آدرس اینترنتی http://www.znu.ac.ir/members/eini-omid 

  

  اورنگ کاوسیدکتر 

  

 داود کولیوند دکتر 

 

  گرایش    یشناسسم  گرایش

شناسی و ویروس

هاي بیماري

  ویروسی

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/kavousi-
aurang  آدرس اینترنتی 

http://www.znu.ac.ir/members/koolivand-
davoud 

  

  فاضل يموحد یمرتضدکتر 

  

 رقیه همتی دکتر 

 

  گرایش
 یزیولوژيف

  حشرات
  یشناسقارچ  گرایش  

  دانشیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی

  
http://www.znu.ac.ir/members/movahedi-
morteza 

 آدرس اینترنتی 
http://www.znu.ac.ir/members/hemati-
roghayeh 

  

  امکانات گروه گیاه پزشکی

ــکی دارايگروه گیاه ــگاه پزش ــرات، قارچ  هايآزمایش ــی در زمینه حش ــص ها و ها، ویروسها، باکتريتخص

  باشد.مینماتدهاي گیاهی 



 

 

  شناسی گیاهیآزمایشگاه بیماري

شگاه  واحدهاي عملی دروس عمومی مرتبط با  در این آزمای

بیماري شناسی گیاهی در مقطع کارشناسی رشته هاي گیاه

صالح نباتات، باغبانی، ترویج و    شکی، زراعت و ا وزش آمپز

  شود.ي انجام میکشاورز

  کارشناس آزمایشگاه: 

  مهندس سیامک نوري

  

  

  مرکزي پژوهشی آزمایشگاه

هاي کارشناسی ارشد و دکتري     نامهایاندر این آزمایشگاه پ 

با      ــی مرتبط  ــصـ هاي عملی دروس تخصـ حد و اجراي وا

عوامل بیماریزاي   ،ویروس شــناســی  ،باکتري شــناســی 

  و حشــره شــناســی مولکولی باکتریایی و ویروســی گیاهان

  شود.انجام می

  کارشناس آزمایشگاه: 

  خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو

  
  



 

 

  شناسی عمومیحشرهآزمایشگاه 

ــره     با حشـ هاي عملی دروس عمومی مرتبط  حد اجراي وا

شناسی و آفات گیاهی در مقطع کارشناسی رشته هاي گیاه  

صالح نباتات، باغبانی، ترویج و آموزش    شکی، زراعت و ا پز

  کشاورزي  

  کارشناس آزمایشگاه: 

  مهندس مصطفی کریمی

  

  
   



 

 

 

  

   

  

  

  

  



 

 

  معرفی

 1387 سال  در زنجان، دانشگاه  -ترین گروه دانشکده کشاورزي  جوان غذائی، مهندسی صنایع   و علوم گروه

اجراي عملیات تبدیل مواد غذایی، نگهداري محصوالت هایی چون زمینههدف تربیت کارشناسان متخصص در  با

ــاورزي، کنترل کیفیت، کمک به طراحی و بهینه     ــازي خطوط تولید در کارخانه    کشـ هدایت،   مواد غذایی،  هاي  سـ

س  سیس  ییهاي مختلف غذالیت فنی واحدهاي تولید فرآوردهئونظارت و م فارغ التحصیالن رشته علوم   گردید.  تأ

 ،ل فنیوئمس ، مدیر تولید هاي متفاوتی نظیرولیتئتوانند مس می پس از پایان تحصیالت  و مهندسی صنایع غذایی  

س  شگاه    وئم شناس تولید و آزمای سعه، کار هاي تحقیقاتی براي بهبود کیفیت تولیدات ، انجام فعالیتل تحقیق و تو

ارائه مشاوره علمی   غیرهبندي و ضایعات، بسته  و فراوري غذایی، ساخت محصوالت جدید، افزایش تولید، کاهش   

 غذائی مهندسی صنایع   و . در شرایط حاضر، گروه علوم  هاي دیگر را بر عهده گیرندبه واحدهاي تولیدي و فعالیت

ــد با تخصــص  1نفر عضــو هیات علمی و  6 هاي مختلف دارد که اطالعات دقیق هر یک از نفر کارشــناس ارش

شجویان در       ست. تعداد دان شده ا ضا، در ادامه آورده  سی       اع شنا صیل این گروه در مقطع کار نفر و  100حال تح

  باشد.نفر می 42صنایع غذایی) -2فناوري مواد غذایی و -1هاي کارشناسی ارشد (گرایش

  

  مشخصات اعضاي هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

  گنجلو یدکتر عل

  

 یقلم ینزر یالسه دکتر 

 

  گرایش
مواد  يفناور

  ییغذا
  فناوري مواد غذایی  گرایش  

  دانشیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http:// www.znu.ac.ir/members/ganjloo-
ali  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/zaringhalami-
soheila 

  

  مکر یماندانا بدکتر 

  

 يحق نظر یمیندکتر س 

 

  گرایش
مواد  يفناور

  ییغذا
  گرایش  

مواد  يفناور

  ییغذا

  استادیار  مرتبه علمی    دانشیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/bimakr-
mandana  

آدرس 

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/haghnazari-
simin 

 

  یقهفرخ یشهاب یماندکتر ا

  

 يدکتر محسن زند 

 

  ییغذاصنایع   گرایش    صنایع غذایی  گرایش

  استادیار  مرتبه علمی    استادیار  مرتبه علمی

آدرس 

  اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/shahabi-
iman  

آدرس 

 اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/zandim 

 



 

 

  امکانات گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

آزمایشــگاه تخصــصــی در زمینه تحقیقات نوین مواد غذایی،  3گروه علوم و مهندســی صــنایع غذایی داراي 

  بازیابی ترکیبات زیست فعال، و آنالیز بافت می باشد. 

  آزمایشگاه تحقیقات نوین موادغذایی

با علوم و     ــگاه، بخش عملی دروس مرتبط  در این آزمایشـ

تدریس می       غذایی  نایع  ــ ــی صـ ندسـ هم چنین  گردد. مه

صصی مرتبط با پایان  آزمایش هاي  هاي و طرحنامههاي تخ

ستگاه    شی با کمک د شگاه     پژوه ستقر در این آزمای هاي م

  گردد.  انجام می

  کارشناس آزمایشگاه: 

  مهندس لیال صالحی

  (کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی)

  

  

  محصوالت فراسودمندآزمایشگاه تخصصی بازیابی ترکیبات زیست فعال و توسعه 

ــی مرتبط با پایان آزمایش ــص هاي مرتبط با نامههاي تخص

ــت فعال از منابع گیاهی و         بازیابی ترکیبات موثره و زیسـ

افزودن آنها به مواد غذایی جهت توسـعه غذاداروها با توجه   

  د.باشبه امکانات موجود در این آزمایشگاه، قابل انجام می

  کارشناس آزمایشگاه: 

  لیال صالحیمهندس 

  (کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی)

  

  



 

 

  آزمایشگاه آنالیز بافت

شامل      سی بافت مواد مختلف  شگاه امکان برر در این آزمای

فراورده هاي غذایی، محصوالت کشاورزي، پلیمرها و غیره   

  وجود دارد.  

  کارشناس آزمایشگاه: 

  مهندس لیال صالحی

   مهندسی صنایع غذایی)(کارشناسی ارشد علوم و 

  
  

   



 

 

  

مزرعه

آموزشی و پژوهشی 

  

  

  

  



 

 

  معرفی

ش  ش -یمزرعه آموز شاورزي    یپژوه شکده ک  نیاندازي شــد. اراه) 1353(زنجان  دانشــگاه سیاز بدو تأســ دان

شامل   شاورزي  نیهکتار زم 200مجموعه  ض  100شامل   ک هکتار  8هکتار باغ مثمر،  8 ،یآب یزراع یهکتار ارا

ــ 7 ،یقاتیتحق مزرعه ــ یو در مابق یهکتار مزرعه آموزشـ ــفندداري، گاوداري،(مجموعه دامپروري  یاراضـ  گوسـ

سب و مرغداري  ش  )پرورش ا شاورزي م  هاينیو کارگاه ما شد یک ش  در که با شکده   یجهت انجام امور آموز دان

  .دهدیخدمات م ارائه یلیتکم التیمقاطع تحص یکشاورزي و پژوهش

  کشاورزيمسئولین مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده مشخصات 

  امانلو رضایعل مهندس

  رئیس مزرعه 

  (کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزي)

  

 

 ياریداود عل دکتر

  يدامپرور يمسئول واحدها

 )نشخوارکنندگان هیتغذ يدکترا(

 

  

  

  

  مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزي امکانات

  واحد گوسفنداري 

متر مربع،  300بهاربند هر کدام به مساحت   4متر مربع،  900تأسیسات واحد گوسفنداري مشتمل بر دو سالن پرورشی به مساحت         

راس میش، قوچ و   300متر مربع می باشد. حدود   80متر مربع و ساختمان کارگري و دانشجویی به مساحت     100انبار علوفه به مساحت  

  ه نگهداري می شود. بره ژندار، افشاري و شال در گل

در واحد گوسفنداري دانشگاه زنجان شروع شد که این طرح یکی از       1385طرح انتقال ژن چند قلوزایی به گوسفند افشاري از سال    

 باشد که به مرحله تجاري سازي انبوه رسیده است.هاي موفق در کشور میطرح

    
  

   



 

 

   گاوداريواحد 

بخش کوچک   کیو  يریش  يپروش گاوها هايسالن  يبوده و دارا تیس در حال فعالأر 150 تیبا ظرف يریش  يگاودار همجموع

شد یم يپرواربند ش  با ش  ردگییقرار م برداريمورد بهره یقاتیو تحق یکه با اهداف آموز   زاتیو تجه شود یآن روزانه به بازار عرضه م  ریو 

سالن  يمعمول گاودار ش   ،یپرورش  ياهاز جمله  ش  ا ،یدوش  ریسالن  را دارا   کسر یم دریمعمول از جمله ف هاينینبار علوفه و کنسانتره و ما

   باشد.یم

    
  

  يمرغدارواحد 

غدار     حد مر مل وا ــا عه  5000 يشـ گذار،  تخم ايقط

ــت ايقطعه  5000 یم یقات یتحق ايقطعه  5000و  یگوشـ

ــد    يبردارمورد بهره یقات یو تحق يدی که با اهداف تول    باشـ

 .ردگییقرار م

 
 



 

 

  مزرعه تحقیقاتی

ــاحت    یقات یمزرعه تحق  هکتار و در بخش   8به مسـ

و کل مساحت با فنس محصور  دهیدانشگاه واقع گرد یشرق

آب تحت فشــار لوله عیشــده اســت. کل مزرعه جهت توز

ــده و زم يگذار ــ 35*35به قطعات  نیش و در   میمتر تقس

شه هر قطعه را  صب گرد  یخروج زریگو ست. در حال    دهین ا

ــر اکثر طرح   ايقطره ياری با روش آب  یقات یتحق يها حاضـ

ــودیم ياری ) آبپی (ت ينوار آن عالوه بر  يای که از مزا  شـ

ــرفه  ،اهی گ نه یبه هی آب و تغذ  کنواخت ی عیتوز در   جوئیصـ

طرح يکه باعث دقت عمل در اجرا باشــدیمصــرف آب م

 است. دهیگرد یقاتیتحق هاي

 
  

  و پرورش اسب يواحد نگهدار

ــ   نیا و   يعالوه بر نگهدار  یواحد در مزرعه آموزشـ

 ،يســوارآموزش اســب هايدوره يپرورش اســب و برگزار

 يبرا  یآموزش عمل     يجهــت گــذرانــدن دورهــا  یمحل   

ــجو نامه  انی بوده و درکنار آن انجام پا    یعلوم دام انی دانشـ

 زیو ن هی در مورد تغذ  یقات یتحق هاي تی مرتبط و فعال  هاي 

 .دنماییم تیاسب را حما کیژنت

 



 

 

  

  مزرعه زراعی و باغ  

بوده  یآبزراعی  نیهکتار زم 130 يمزرعه دانشگاه زنجان دارا

مقدار  نی. از اباشدیفشار متحت ياریبآ ستمیمجهز به س یکه همگ

 ستمیهکتار س 5/65 وت،یسنترپ ياریآب ستمیس يهکتار دارا 12

 ياریآب زاتیمجهز به تجه زیهکتار ن 45ثابت و  کیکالس ياریآب

شده و  اجرا ینیزمي رو ت) بوده که به صورپی(ت ينوار ايقطره

  باشد.یمبه انبار و انتقال  يآورقابل جمع

هکتار از اراضی مزرعه به صورت باغ مثمر (سیب)  8هم چنین 

 شود.اي آبیاري میباشد که با سیستم آبیاري قطرهمی

  

    
 

   



 

 

 

   

گلخانه

پژوهشی

    

  



 

 

  معرفی

سال   شی مدرن براي انجام آزمایش  1398در  شی  یک واحد گلخانه پژوه شجویان هاي پژوه صیالت   دان تح

   اندازي شد.راه دانشکده کشاورزي در دانشگاه زنجان تکمیلی

  مسئول گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي

  یريخ یزالهعزدکتر 

  

  یداروی یاهانو اصالح گ یزیولوژيف  گرایش

  استادیار  مرتبه علمی

 http://www.znu.ac.ir/members/kheiri-azizollah  آدرس اینترنتی

  

  پژوهشی دانشکده کشاورزي گلخانهامکانات 

ست که از           شور ا شرفته ترین گلخانه تحقیقاتی ک شاورزي پی شکده ک شی دان ست. هر کدام از       14گلخانه پژوه شده ا شکیل  واحد مجزا ت

سید کربن را دارا می  واحدهاي این گلخانه قابلیت تنظیم شند و براي اجراي طرح دما، نور، رطوبت و دي اک شجویان     با شی دان هاي پژوه

  گیرد.تحصیالت تکمیلی مورد استفاده قرار می

 
  

  



 

 

  گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  

  breeding-plant-http://www.znu.ac.ir/agriculture/agronomy                      آدرس اینترنتی

  

  

  

  

  

  گروه علوم دامی

  

    http://www.znu.ac.ir/agriculture/animal-science                                  آدرس اینترنتی


