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 زنجان دانشگاه تاریخچه
 و یشاورزک مدیریت یهارشته در را یدامپرور و یشاورزک عالی مدرسه تأسیس 1353مرداد ماه  15 در عالی آموزش گسترش یشورا

صویب زنجان شهر در یدامپرور سفندماه 14 در آن دنبال به. ردک ت سه اولین 1353 ا سه یامنا هیأت جل ش زنجان عالی مدر  مقرر و یلکت
شی فعالیت 1354 سال مهرماه اول از گردید شجو 72 پذیرش با را خود آموز سر آزمون طریق از دان شتۀ دو در یسرا  و یشاورزک مدیریت ر

 انجام یبرا تارکه 400 مسنننا ت به زمینی دولت، هیأت تصنننویب با 1354 آذرماه در. ندک آغاز ارشنننناسنننیک مقطعدر  یدامپرور مدیریت
 یدامپرور و یشاورزک عالی مدرسه .گرفت قرار دانشگاه اختیار در استان وقت یسرجنگلدار طریق از عمرانی یارهاک و آموزشی یهافعالیت
 در یدامپرور و یشاورزک رشته دو با زنجان یشاورزک دهکدانش به عالی آموزش گسترش یشورا یسو از 1355اسفندماه  2 مورخ در زنجان
 عالی آموزش نظام تغییر چارچوب در 1361مرداد ماه  25 مورخه در فرهنگی انقالب ستاد مصوبه به بنا. ردک پیدا نام تغییر ارشناسی،ک مقطع

 دانشگاهیان و استان مسئولین از یاعده تالش اثر بر ولی. گردید تبدیل زنجان یشاورزک دهکآموزش به زنجان یشاورزک دهکدانش ،یشاورزک
 و فرهنگ وزارت بازگشایی یشورا1364خردادماه  11 مورخ جلسه در مجدداً آن نام تغییر موضوع استان، در خوب اناتکام وجود به توجه با و

 یشننورا 1366اردیبهشننت ماه  5 مورخ موافقت به توجه با. ردک پیدا نام تغییر زنجان یشنناورزک دهکدانشنن به و مطرح سننابق عالی آموزش
سترش شجو پذیرش بر مبنی عالی، آموزش گ ش در دان ش تبدیل با ورکمذ یشورا زنجان، فنی دهکآموز  مجتمع به زنجان یشاورزک دهکدان
ش شامل، زنجان عالی آموزش ش و فنی دهکآموز شت ماه  19 تاریخ در یشاورزک دهکدان سیس با همچنین. نمود موافقت نیز 1366اردیبه  تأ
ش ش و 1369 سال در علوم دهکدان سانی علوم و ادبیات دهکدان  مجتمع نام تغییر با 1370ماه بهمن 15 تاریخ در سرانجام، 1370 سال در ان

 زنجان، دانشنگاه  اضنر  ال در .آمد عمل به موافقت وقت عالی آموزش و فرهنگ وزارت یسنو از زنجان دانشنگاه به زنجان عالی آموزش
ضو 401 شجو نفر 10133 و علمی هیأت ع سیک ،(نفر 70) اردانیک مقاطع در هک دارد دان شنا سته ار سته و پیو سیک ،(نفر 6605) ناپیو شنا  ار
 .باشندمی تحصیل به (نفر 851) یترکد و( نفر 2607) ارشد

 

 یشاورزک دهکدانشتاریخچه 
 یدامپرور مدیریت و یشاورزک مدیریت تحصیلی رشته دو در 1355-1354 سال تحصیلی در زنجان، دانشگاه دهکدانش اولین عنوان به

شجو نفر 72 جذب با سیک مقطع در دان شنا ضو نفر 6 و ار شی یهافعالیت وقت، تمام علمی هیأت ع شی و آموز  در. ردک شروع را خود پژوه
 ترویج، دامی، علوم ،(سابق نباتات اصالح و زراعت) گیاهی کژنتی و تولید مهندسی یهانام با آموزشی گروه 8 یدارا دهکدانش این  اضر  ال

سعه و ارتباطات ستایی تو ش باغبانی، علوم ،(سابق یشاورزک آموزش و ترویج) رو سی و علوم ی،کگیاهپز سی و علوم خاک، مهند  و آب مهند
 و ارشد ارشناسیکرشته  28  ارشناسی،ک رشته 8 در) دانشجو 1500 و وقت تمام علمی هیأت عضو 80 ،یغذائ عیصنا یگروه علوم و مهندس

 شاورزی معرفی خواهد شد. کده کهای دانشه در ادامه به صورت مختصر گروهک باشدمی (یترکدرشته  16
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 شاورزیکده کدانشان کار

 
 دهکدانش رئیس

  علی شمس ترکد
 (ییارتباطات و توسعه روستا ترویج، )

 

 
 و تحصیالت تکمیلی آموزشی معاون

 (ییارتباطات و توسعه روستا ترویج، ) محمد بادسار ترکد

 

 
 و فناوری پژوهشی معاون

 (گیاهی کتولید و ژنتیمهندسی ) علیرضا یوسفی ترکد
     

 
 یعلوم و مهندس گروهمدیر 

 یغذائ عیصنا
 رکمتر ماندانا بیکد

 
 باغبانی علوم گروه مدیر
 زهرا قهرمانی ترکد

 
 

 و ارتباطات ترویج،  گروه مدیر
 ییروستا توسعه

 زادهیقل دری  ترکد

 
 و تولیدمهندسی  گروه مدیر

 گیاهی کژنتی
 مجید پوریوسف ترکد

     

 
 شناسیکخا گروه مدیر

 اکبریمحمد بابا  ترکد

 
 مدیر گروه مهندسی آب 

  سن اوجاقلوتر کد

 

 
 دام علوم گروه مدیر

 محمدباقر زندی ترکد

 
 یکگیاهپزش گروه مدیر
 داود کولیوند ترکد

     

 
 مزرعه آموزشی رئیس

 دکتر داود ز متکش 

 

 
 تحقیقاتی گلخانه مدیر
  علی سلیمانی ترکد
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گروه علوم و 

مهندسی آب
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سی و علوم گروه سانک تربیت هدف با 1384 سال در آب مهند شنا  زیرزمینی، و سطحی آب منابع شناخت زمینه در متخصص ار

شار، تحت آبیاری هایسامانه طرا ی  انتقال هایسازه و یکخا انحرافی، سدهای نظیر آبی هایسازه اجرای و طرا ی آبیاری، ریزیبرنامه ف
 کیزیف-یاضیر پلمید با التحصیالنفارغ از سراسری ورکنک طریق از ارشناسیک مقطع در دانشجو نفر 25 جذب با...  و اراضی شیکزه ،آب
ضر  ال در هک شد اندازیراه شجو نفر 105 تعداد  ا صیل  ال در مقطع این در دان شندمی تح ضای تعداد. با  این وقت تمام علمی هیأت اع

 .است گردیده رکذ ادامه در هاآن مشخصات هک باشندمی مختلف هایتخصص با نفر 9 گروه
 مهندسننی گرایش در ارشنند ارشننناسننیک دانشننجوی نفر 3 جذب با 1387 سننال در آب، مهندسننی گروه میلیکت تحصننیالت هایدوره

شته این هایگرایش .شد اندازیراه شیکزه و آبیاری-شاورزیک سیک مقاطع در ر شنا شد ار شجویان تعداد نیزو  ار صیل  ال در دان  در تح
 .است شده ارائهک ی جدول در زنجان دانشگاه آب مهندسی گروه در دایر هایگرایش

 میلیکت تحصیالت مقاطع در آب مهندسی و علوم رشته هایگرایش 

 ارشد ارشناسیک مقطع
 آبی هایسازه شیکزه و آبیاری

 و آب هایتکشر و ایمنطقه آب هایتکشر) آن تابعه هایتکشر و نیرو وزارت نظیر نهادهایی در توانندمی رشته، این التحصیالنفارغ
 آب زمینه در فعال ارکپیمان و مشاور مهندسینها، شهرداری تابعه، ادارت و هاسازمان و شاورزیک-جهاد وزارت (،روستایی و شهری فاضالب

 و فعالیتهای دانش بنیان و بهره برداری از لوازم و تجهیزات آبیاری و شنننرکت، شنننرکت های تولیدی و بازرگانی مرتبا با تولید کخا و
 . نمایند اریکهم

 آب مهندسی گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 یردلیش میعظ ترکد

 

 پناهی مهدی ترکد 

 

 آب منابع گرایش  یآب یهاسازه گرایش

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

azim  
 آدرس

 اینترنتی

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

mehdi 

 

 بختکین جعفر ترکد

 

 قدوسی حسام ترکد 

 

 آبی هایسازه گرایش  شیکزه و آبیاری گرایش

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

jaefar  
 آدرس

 اینترنتی

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

hesam 

 

 یرباسک مسعود ترکد

 

 یثاقیم فرهاد ترکد 

 

 شیکزه و آبیاری گرایش  آبی هایسازه گرایش

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

masoud  
 آدرس

 اینترنتی

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

farhad 
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 مهتابی قربان ترکد

 

 اوجاقلو حسن ترکد 

 

 شیکزه و آبیاری گرایش  آبی هایسازه گرایش

 استادیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

ghorban  
 آدرس

 اینترنتی

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

hassan 

 

 عزیزی رضا ترکد

 

   

    آبی هایسازه گرایش

    استادیار علمی مرتبه

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

 آب مهندسی گروه اناتکام
سی گروه شگاه دارای آب مهند صیهای آزمای ص شی و  تخ شگاهی مجموعه 3 و امپیوترک سایتک یک، هیدرولیآبیاری، زهک -آزمای
 .باشدمی زنجان دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در ایگلخانه

 آبیاری آزمایشگاه

گاه، این در مایشننن یاری با مرتبا دروس عملی بخش آز  و آب
 تخصننصننی هایآزمایش چنین هم. گرددمی تدریس شننیکزه

ستگاه کمک با شیکزه و آبیاری هاینامهپایان با مرتبا  هاید
 . گرددمی انجام آزمایشگاه این در مستقر

  آزمایشگاه: ارشناسک
  سنی هاتف سید مهندس

 شی(کزه و آبیاری ارشد ارشناسیک)

 
 کهیدرولی آزمایشگاه

ما یه با مرتبا دروس یعمل هاییشآز  ینچن هم ،کیدرول
ما مهیانپا با مرتبا یتخصنننصننن هاییشآز  یشگرا هاینا

 یشنننگاه،آزما ینا در موجود اناتکام به توجه با یآب یهاسنننازه
  .باشدیم انجام قابل

  آزمایشگاه: ارشناسک
  سنی هاتف سید مهندس

 شی(کزه و آبیاری ارشد ارشناسیک)
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 گروه کانفورماتی سایت

از جمله  امپیوترک با مرتبا دروس عملی بخش تدریس بر عالوه
 آموزشی هایارگاهک ،GISنرم افزارهای تخصصی و 

 در تخصصی هاینامهپایان چنین هم و تخصصی افزارهاینرم
 گروه کانفورماتی سایت در آب، مهندسی ریاضی هایمدل زمینه
 .گیردمی انجام

 
 

  پژوهشی هایگلخانه
 مجموعه 3 آب، مهندسی گروه علمی هیأت اعضای همت با

 زنجان دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در ایگلخانه-آزمایشگاهی
 و شیکزه آبیاری، زمینه در تخصصی هایپژوهش انجام برای

 ها،گلخانه این در شده ساخته یکفیزی هایمدل در یکهیدرولی
 .گیردمی انجام
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سک مقطع در 1385 سال در و شد یگذاریهپا 1373 مهرماه در باغبانی علوم گروه شنا شد یار  یترکد مقطع در 1391 سال در و ار

 .نمود دانشجو یرشپذ به اقدام
شته شت از پس یزیولوژیف یزیولوژی،ف یهاینهزم در فنون و علوم از یامجموعه یباغبان علوم ر صالح و بردا  ،هایسبز یوه،م درختان ا

ست یسنت و نولوژیکیوتب یهاروش به ییدارو یاهانگ و ینتیز یاهانگ سک دوره آموختگان دانش. ا شنا شته ینا یار  مدرن یهاروش با ر
 یاگلخانه شننتک یننو یهاروش یزن و ییدارو یاهانگ پرورش و شننتک سننبز، یفضننا یریتمد و یطرا  ی،ارکگل اری،کیسننبز ی،ارکیوهم

 .شد خواهند آشنا یوربهره و یدتول یشافزا جهت در یباغبان محصوالت

 میلیکت تحصیالت مقاطع در باغبانی علوم رشته هایگرایش

 ارشد ارشناسیک مقطع در باغبانی علوم رشته هایگرایش
 اصالح و یزیولوژیف

 یوهم درختان
 اصالح و یزیولوژیف

 هایسبز
 اصالح و یزیولوژیف

 ینتیز یاهانگ
 اصالح و یزیولوژیف

 ییدارو یاهانگ
 محصوالت یدتول

 یا گلخانه

 تریکد مقطع در باغبانی علوم رشته یهاشیگرا

 یباغبان یاهانگ نولوژیکیوتب و اصالح یباغبان یاهانگ برداشت از پس و یدتول یزیولوژیف

 متخصص ارشناسک صورت به ی،شاورزک یخصوص و یدولت یدیتول یوا دها یمجر یا یرمد عنوان به توانندیم رشته ینا آموختگان دانش

 آموزش زکمرا در مدرس عنوان به ها،کپار و سبز یفضا یهاسازمان ی،شاورزک-جهاد مانند ییاجرا یوا دها در مختلف یهاینهزم در

 یاهانگ و گل پرورش یهاتکشر ها،گلخانه در ارشناسک عنوان به ی،شاورزک یقاتتحق زکمرا در تحقیقات امور در یارکهم و یشاورزک

 .شوند ارک به مشغول ییدارو یاهانگ صنعت و شتک یهامجتمع و یوهم مدرن یهاباغ ها،یسبز ینتی،ز

 باغبانی علوم گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 یعیرب یول ترکد

 

 یمانیسل یعل ترکد 

 

 گرایش
 درختان اصالح و یزیولوژیف

 یوهم
 گرایش 

 درختان اصالح و یزیولوژیف
 یوهم

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

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

 

 رضوی فرهنگ ترکد

 

 یمرتضو نیالد نجم دیس ترکد 

 

 گرایش
 درختان اصالح و یزیولوژیف

 یوهم
 ینتیز یاهانگ اصالح و یزیولوژیف گرایش 

 مرتبه
 علمی

  دانشیار
 مرتبه
 علمی

 دانشیار

 آدرس
 اینترنتی

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

farhang  
 آدرس

 اینترنتی

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

najmmaddin 

 

 یاعالئ یترام ترکد

 

 یارغوان مسعود ترکد 

 

 گرایش
 یاهانگ اصالح و یزیولوژیف

 ینتیز
 گرایش 

 یاهانگ اصالح و یزیولوژیف
 ینتیز

 استادیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

 اینترنتی

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

masoud 
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 برزگر طاهر ترکد

 

 یقهرمان زهرا ترکد 

 

 گرایش  هاسبزی اصالح و یزیولوژیف گرایش
 اصالح و یزیولوژیف

 هاسبزی

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

taher  
 آدرس

 اینترنتی

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

zahra 

 

 یریخ یزالهعز ترکد

 

 خانیثانی محسن ترکد 

 

 گرایش
 یاهانگ اصالح و یزیولوژیف

 دارویی
 گرایش 

 یاهانگ اصالح و یزیولوژیف
 دارویی

 استادیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

azizollah  
 آدرس

 اینترنتی

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

mohsen 

 

 فاطمه نکونام ترکد

 

 گرایش
 و اصالح  یزیولوژیف

 درختان میوه

 استادیار مرتبه علمی

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

 

 باغبانی علوم گروه اناتکام
 . است باغبانی محصوالت پژوهشی سردخانه کی و تحقیقاتی -آموزشی گلخانه کی تخصصی، آزمایشگاه 4 دارای باغبانی علوم گروه

 برداشت از پس فناوری و فیزیولوژی آزمایشگاه

های مختلف محیطی و  مار گاه اثرات تی مایشننن در این آز
شنننیمیایی بر فاکتورهابی فیزیولوزی و فیزیولوژی پس از 
نننند  هی مننا گیننا لف  ت خ م محصنننوالت  برداشننننت 
ید،آنتوسنننانین ،یرفیت آنتی  ندگاری،کلروفیل،کاروتنوی ما
تامین سنننی و آنزیم های  یدانی ،نشنننت یونی ،وی اکسننن

 الز و ...مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.پراکسیداز،کاتا

  آزمایشگاه: ارشناسک
 ندیرخانلو لیال مهندس
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 دارویی گیاهان و شناسیگیاه آزمایشگاه

 هک )آناتومی( شناسیگیاه عملی دروس آزمایشگاه این در
 گیاهی مختلف هایبافت و هاسنننلول بررسنننی و مشننناهده به
جام پردازد،می یت چنین هم. شنننودمی ان عال  پژوهشنننی هایف

 و گیریعصنناره با رابطه در دارویی گیاهان گرایش دانشننجویان
 صنننورت آزمایشنننگاه این در گیاهی هایاسنننانس اسنننتخرا 

له گیردمی های سنننوکسننن گاه گاه دسنننت مایشننن .در این آز
سانس  شد که جهت اندازه گیری ا [روتاری،کلونجر موجود می با

 گیرد. و روغنهای گیاهی مورد استفاده قرار می

  آزمایشگاه: ارشناسک
 خالقی سعیده مهندس

 
 

 گیاهی کسیستماتی یشگاهآزما
شگاه این در شجویان آزمای صول ی،آورجمع روش با دان  ا
 چگونگی و یومهربار یلکتش و یاهانگ ردنک کخش و نگهداری
 .شوندمی آشنا گیاهان بندیطبقه و شناسایی

  آزمایشگاه: ارشناسک
 خالقی سعیده مهندس

 
 گیاهی نولوژیکبیوت و بافت شتک یشگاهآزما

در این آزمایشننگاه فعالیت های پژوهشننی و اجرای پایان 
نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه تخصصی تغذیه 

 آزمایشننگاه این درگیاه و کشننت بافت گیاهی انجام  می گیرد.
شجویان ستفاده مورد تجهیزات با دان  گیاهی، بافت شتک در ا

 انبوه تولید منظور به گیاهان ازدیادی ریز و شننتک محیا انواع
.این آزمایشنننگاه مجهز به  هود المینار شنننوندمی آشننننا آنها

شیکر ،الکتروفورز و .. می  ساس ،فیتوترون ، ،اتوکالو،ترازوی  
 باشد.

  آزمایشگاه: ارشناسک
 ندیرخانلو لیال مهندس
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 یقاتیتحق -یآموزش گلخانه

 دارویی و زینتی گیاهان انواع از سیونیکلک گلخانه این در
 آموزشننی امور جهت هک شننودمیو تکثیر   نگهداریآپارتمانی 

ستفاده مورد سکوهای هوایی گیردمی قرار ا . این گلخانه دارای 
سخت  شه زایی قلمه های  مجهز به گرمایش از پایین جهت ری

شد.بع شه زا می با شجویان الوهری  علوم مختلف هایگرایش دان
 پژوهشی هایطرح اجرای جهت گلخانه این از توانندمی انیباغب
 .نندک استفاده خود
 

 گلخانه: مسئول
 موسوی امیر سید

 
 

 

 پژوهشی سردخانه
نه وا د این  دارا را دما دقیق تنظیم قابلیت هک سنننردخا

 با رابطه در دانشجویان پژوهشی فعالیتهای انجام جهت باشدمی
عه مارهای مطال بل مختلف تی  یفیتک بر برداشنننت از پس و ق

 .گیردمی قرار استفاده مورد باغبانی محصوالت
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گروه ترویج، ارتباطات 

و توسعه روستایی
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سعه و ارتباطات ترویج، گروه ستایی تو ستا ج،یگروه ترو رو سعه رو سال  ییارتباطات و تو شگاه زنجان در  با پذیرش  1371دان

با هدف تربیت نیروی انسننانی ماهر و آموزش دیده در زمینه ترویج و آموزش  دانشننجو در مقطع کارشننناسننی ترویج و آموزش کشنناورزی
شاعه دانش نوآوری سودمند کشاورزی، لحاظ نمودن چالشکشاورزی پایدار به منظور انتقال و ا های محیا زیست در تولید محصوالت های 

نفر عضننو هیات علمی در  10اکنون . همیت نمودشننروع به فعالکشنناورزی، افزایش کمی و کیفی تولید کشنناورزی و بهزیسننتی همگانی 
در  کشاورزی اقتصاد و روستایی توسعه کشاورزی پایدار و محیا زیست، آموزش های تخصصی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، وزه

صات آن شخ ستند که م شغول به آموزش و پژوهش ه ست. از نظر تعداد این گروه م شده ا شجویان، در مجموع، تاکنون ها در ادامه ذکر  دان
دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  154اند و در  ال  اضر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی جذب شده 1351

 مشغول به تحصیل هستند.

ا کنون در مجموع، بالغ (در رشته ترویج و آموزش کشاورزی جذب دانشجو آغاز شده که ت1371از بدو امر )سال  در مقطع کارشناسی
شدهنفر در این مقطع تحصیلی  1023بر  دانشجو در مقطع کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی به تحصیل  73. در  ال  اضر اندپذیرش 

در رشته ترویج و آموزش کشاورزی  1389سال از رشته توسعه روستایی و در  1388ال از س در مقطع کارشناسی ارشدباشند. مشغول می
نفر در رشته توسعه روستایی  141دانشجو ) 257است. بر این اساس، تاکنون در مجموع شده های مختلف اقدام به جذب دانشجو گرایش در
شاورزی( نفر در گرایش 116و  شدههای ترویج و آموزش ک ضر،  اند وپذیرش  شجو 32در  ال  ا سیدر مقطع  دان شنا شد  کار شتهار های ر

نیز از  مقطع دکتری. هستندمشغول به تحصیل نفر(  20های مختلف ترویج و آموزش کشاورزی پایدار )و گرایشنفر(  12توسعه روستایی )
نفر در  42نفر در توسعه کشاورزی و  29ها )دانشجو در این رشته 71اندازی شد. تا به امروز راهزیر به شرح جدول  رشته سه در 1393 سال

شاورزی( پذگرایش شدههای ترویج و آموزش ک ضر، و  اندیرش  شجو در مقطع نفر  49در  ال  ا شتهدان شاورزی،  هایدکتری ر سعه ک تو
 .باشندیم لیتحص به مشغولترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی و آموزش کشاورزی پایدار و محیا زیست 

 روستایی توسعه و ارتباطات ترویج، گروه میلیکت تحصیالت هایگرایش و هارشته

 ارشد یارشناسک مقطع یهاشیگرا و هارشته

 پایدار شاورزیک آموزش و ترویج رشته
  رشته

 روستایی توسعه
 یشاورزک جیترو

 یعیطب منابع و داریپا
 یشاورزک آموزش

 ستیز ایمح و داریپا
 یانسان بوم ستیز

 یشاورزک
 ینیارآفرک و ینوآور

 یشاورزک

 تراکد مقطع یهاشیگرا و هارشته

  رشته پایدار شاورزیک آموزش و ترویج رشته
 ستیز ایمح و داریپا یشاورزک آموزش یعیطب منابع و داریپا یشاورزک جیترو شاورزیک توسعه

 
شته این التحصیالنفارغ شناسک عنوان به توانندمی ،هار ستان سطح در یشاورزک جهاد یهاسازمان مسئول و ار ستان، و ا  زکمرا شهر
ستان، یشاورزک خدمات شناسک شهر ستا یزیربرنامه ار ستاندار و هایفرماندار سطح در ییرو ستا ارانیده ها،یا  یهاطرح یمجر ،ییرو

شناسک ،یجتروی – یقاتیتحق شناسک تعاون، وزارت در آموزش و جیترو ار  صندوق ،یزداریآبخ و یعیطب منابع  وزه در آموزش و جیترو ار
 را انییروسننتا یزندگ سننطح یارتقا یهانهیزم خود یا رفه یهاتیقابل و هامهارت با و نندک تیفعال یزیربرنامه و تیریمد سننازمان و مهیب

 .آورند فراهم

 روستایی توسعه و ارتباطات ترویج، گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 یمجرد غالمرضا ترکد

 

 یرضائ الهروح ترکد 

 

 یشاورزک یجترو گرایش  یشاورزک یجترو گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

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

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

rohollah 
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 صفا یالل ترکد

 

 یعقوبی جعفر ترکد 

 

 یشاورزک آموزش گرایش  یشاورزک یجترو گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

jafar 

 
 
 

 شمس علی ترکد

 

 نعیمی امیر ترکد 

 

 گرایش
 آموزش

 یشاورزک
 یشاورزک 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 

 

 حیدر قلی زاده ترکد

 

 بادسار محمد ترکد 

 

 روستایی توسعه گرایش  کشاورید اقتصا گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/gholizadeh-

heydar  
 آدرس

 اینترنتی

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

mohammad 

 

 توحیدلو شادعلی ترکد

 

  

 

    روستایی توسعه گرایش

    استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

 

 روستایی توسعه و ارتباطات ترویج، گروه اناتکام
 اطالعات سیستم و تارتباطا و اطالعات فناوری ارگاهک (1 شامل در تخصصی ارگاهک 2 دارای روستایی توسعه و ارتباطات ترویج، گروه
 دهکدانشن جدید سناختمان در مسنتقر گروه دو با کمشنتر ارشنناسنیک امپیوتریک سنایت کی و آموزشنی نولوژیکت ارگاهک (2 و جغرافیایی

 .باشدمی
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 جغرافیایی اطالعات سیستم و ارتباطات و اطالعات فناوری ارگاهک

 پیوتر،امک اربردک مانند مرتبا دروس عملی بخش ارگاه،ک این در
 ارتبنناطننات وب، طرا ی ترویجی، و فنی نشنننریننات طرا ی

 با مرتبا GIS های نقشنننه طرا ی چنین هم و تصنننویری
 . گرددمی انجام میلیکت تحصیالت هاینامهپایان

 
 

 آموزشی نولوژیکت ارگاهک
 هایفناوری و هانولوژیکت تجهیزات، و وسنننایل ارگاهک این در

شی شجویان و دارد وجود مختلف آموز  عملی های بخش در دان
 آشنننا وسننایل این با عملی تصننور به توانند می مرتبا دروس
 .شوند

  آموزشی: ارشناسک
 ا مدی اصغر ترکد
 شاورزی(ک توسعه تراک)د
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 و دیتول یمهندس گروه

 یاهیگ کیژنت
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س گروه  و زراعت یآموزشنن گروه عنوان با 1354 سننال در زنجان دانشننگاه گروه نیاول عنوان به یاهیگ کیژنت و دیتول یمهند

صالح شجو آموزش هدف با و نباتات ا شناس عنوان به بتوانند که یانیدان ستعد مناطق در کار  در مختلف یهامیاقل با و یزراع اهانیگ دیتول م
 سیتأس کنند، تیفعال یکشاورز قاتیتحق مراکز و دانشگاهها در محقق و مدرس عنوان به ن،یهمچن و یزراع اهانیگ اصالح و دیتول با رابطه
 علوم در یپژوهشنن -یعلم یها جنبه از یاریبسنن و یردکارک ابعاد در خود یعلم یها تیفعال از دهه چهار از فراتر یط در گروه نیا. دیگرد
 . است داشته عهده به شرویپ و سازنده ینقش رانیا یزراع

ضر  ال در سک مقطع در گروه نیا  ا شنا شد یار شته در ار  یهاشی)گرا ینولوژکآگروت و ینولوژکوتیب ،یاهیگ ینژاد به و کیژنت یهار
 ،ینولوژکوتیب یهارشته در یترکد مقطع در و (هرز هایعلف با مبارزه و ییشناسا علوم و یزراع اهانیگ یولوژکا ،یزراع اهانیگ یولوژیزیف

 . ردیپذ یم دانشجو (یزراع اهانیگ یولوژکا و یزراع اهانیگ یولوژیزیف یهاشی)گرا ینولوژکآگروت و یاهیگ یادنژ به و کیژنت
 و کیولوژیزیف ،یولکمول ،یکیژنت میمفاه کدر بر زکتمر با هک باشننندیم وقت ،تمامیعلم أتیه عضنننو 13 یدارا نونکا هم گروه نیا

 نیتام در بوم¬ستیز یداریپا  فظ با یعلم یهاافتیره توسعه با دارد یسع شوند،یم محسوب یزراع یهاستمیوسکا یربنایز هک کیولوژکا
 یهاتنش و یمیاقل عوامل به ییدارو و یزراع اهانیگ نشکوا یبررس رینظ یموضوعات  اضر  ال در. باشد داشته یسهم شورک ییغذا تیامن
 لیکتش را گروه نیا یپژوهش و یآموزش یها تیفعال تیمحور یجهان شیگرما و میاقل رییتغ ،یشور و یکخش سرما، خصوص به یستیز ریغ
 .است شده ارائه ریز جدول در زنجان دانشگاه یاهیگ کیژنت و دیتول گروه یترکد و ارشد مقاطع یهاشیگرا. دهدیم

 میلیکت تحصیالت مقاطع در یاهیگ کیژنت و دیتول رشته یهاشیگرا 

 ارشد ارشناسیک مقطع در گیاهی کژنتی و تولید رشته هایگرایش

 اهانیگ یولوژکا یاهیگ ینژادبه و کیژنت یشاورزک ینولوژکوتیب
 یزراع

 یهاعلف نترلک و ییشناسا یزراع اهانیگ یولوژیزیف
 هرز

 تریکد مقطع در گیاهیک ژنتی و تولید رشته یهاشیگرا
 زراعی گیاهان فیزیولوژی زراعی گیاهان ولوژیکا گیاهی ینژادبه و کژنتی شاورزیک نولوژیکبیوت

 ها،دانشگاه رینظ تابعه ادارت و هاسازمان و یشاورزک-جهاد وزارت و علوم وزارت رینظ یینهادها در توانندیم رشته، نیا النیالتحصفارغ
 ای و شوند مشغول پژوهش امر به گرید یقاتیتحق مؤسسات و کیژنت یمهندس قاتیتحق یمل زکمر ران،یا یشاورزک ینولوژکوتیب پژوهشگاه

سمه عنوان به شاور نیند  و دیتول نهیزم در فعال یهاتکشر ها،صنعت و شتک ،ییدارو و یزراع اهانیگ دیتول نهیزم در فعال ارکمانیپ و م
 در اسننتفاده مورد کیولوژیب یها فراورده دیتول نهیزم در توانندیم اموختگان دانش بعالوه. ندینما یارکهم و تیفعال ییمایشنن سننموم عرضننه
شاورز بخش ستهو عیصنا و یک ستفاده مورد ارزش با یهافراورده و کیولوژیب یکودها ک،یولوژیب سموم جمله از آن به اب  غذا، صنعت در ا
 . ندینما تیفعال

 یاهیگ کیژنت و دیتول گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 صبا جالل ترکد

 

 فتوت رضا ترکد 

 

 گرایش
 کی)ژنت نباتات اصالح
 (یومتریب

 گرایش 
 کی)ژنت نباتات اصالح
 (یومتریب

 دانشیار علمی مرتبه  استاد علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/saba-jalal  
 آدرس

 اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/fotovat-reza 

 

 یزنجان یکمل بهرام ترکد

 

 یارکش دیفر ترکد 

 

 یزراع اهانیگ یولوژیزیف گرایش  کیژنت گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

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

bahram  
 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/shekari-

farid 
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 یبیعندل کباب ترکد

 

 مقدم یمیعظ محمدرضا ترکد 

 

 گرایش
 اهانیگ یولوژیزیف

 یزراع
 گرایش 

 و کیژنت ی)مهندس نباتات اصالح
 (یولکمول کیژنت

 مرتبه
 علمی

  استادیار
 مرتبه
 علمی

 دانشیار

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/andalibi-

babak  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/azimi-

mohammadreza 

 

 یافصح امرانک ترکد

 

 وسفیپور دیمج ترکد 

 

 گرایش
 و ستمیوسیب کیانکم یمهندس

 ونیزاسیانکم
 یزراع اهانیگ یولوژکا گرایش 

 مرتبه
 علمی

  استادیار
 مرتبه
 علمی

 دانشیار

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/afsahi-kamran  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/pouryousef-

majid 

 

 یلکتو نیافش ترکد

 

 یباقر جهیخد ترکد 

 

 یاهیگ کیژنت یمهندس گرایش  یزراع اهانیگ یولوژیزیف گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/tavakoli-

afshin  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/bagheri-

khadijeh 

 

 یوسفی رضایعل ترکد

 

 فرد یمحسن احسان ترکد 

 

 ینولوژکوتیب گرایش  هرز یعلفها علوم گرایش

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/yousefi-

alireza  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/mohseni-

ehsan 

 

 ینامدار دیمج ترکد

 

 گرایش
 یهانیماش یمهندس
 یشاورزک 

 استادیار علمی مرتبه

 http://www.znu.ac.ir/members/namdari اینترنتی آدرس
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 یاهیگ کیژنت و دیتول یمهندس گروه اناتکام
 و یاهیگ یولوژیزیف ،کیتوژنتیسنن ،یولکمول کیژنت های¬نهیزم در یتخصننصنن شننگاهیآزما چهار یدارا یاهیگ کیژنت و دیتول گروه

 .باشدیم یزراع اهانیگ یولوژیزیف

 بذر یولوژیزیف و یزراع اهانیگ یولوژیزیف شگاهیآزما
ما نیا در گاهیآز مل اثرات شننن  و ردکارک یرو یطیمح عوا
 و یوانتومک ردکارک تنفس، فتوسننننتز، رینظ یاهیگ یولوژیزیف

 و یبررسنن مورد.......  و هاتیمتابول مقدار ل،یلروفک فلورسننانس
 .ردیگیم قرار یابیارز

  آزمایشگاه: ارشناسک
 یزنگان لیاسماع ترکد

 
 

 یاهیگ یآناتوم شگاهیآزما
 زین و یآناتوم با مرتبا دروس یعمل بخش شننگاه،یآزما نیا در

 آموزش هرز¬های¬علف و ییدارو ،یزراع اهانیگ ییشننناسننا
 . شودیم داده

  آزمایشگاه: ارشناسک
 یملکم فرهاد مهندس

 
 ینولوژکوتیب شگاهیآزما

 -PCR، Real time رینظ یاناتکام با شنننگاهیآزما نیا در

PCR، انکام رهغی و کدا¬ژل ،یافق و یعمود تروفورزکال ژل 
 التیتحص یهانامهانیپا و یقاتیتحق یهاطرح یاجرا مطالعات

 ژن، انیننب مطننالعننات ،یمولکول کیننژنت نننهیزم در یلیتکم
 .است فراهم کیتوژنتیس و یوتکنولوژیب

  :شگاهیآزما ارشناسک
 یخانمیعظ مهندس خانم
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 یاهیگ بافت شتک شگاهیآزما

 اهانیگ بافت شتک با مرتبا قاتیتحق انکام شگاهیآزما نیا در
 .است فراهم ژن انتقال و

  :شگاهیآزما ارشناسک
 یخانمیعظ مهندس خانم
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گروه علوم و 

مهندسی 

خاک
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 قرارتاس اهان،یگ ازیمورد ن ییعناصر غذا نیآب، تام هیاست. نگهداشت و تصف نیکره زم یبر رو اتیو بستر مهم   یعیمنبع طب نیخاک مهمتر

رو شناخت خاکها  نیاست. از ا نیپوسته کره زم یهمه به واسا وجود خاک بر رو ،یکربن آل رهیو ذخ یمهندس یپابرجا شدن سازه ها اهان،یگ

 ،یو جانور یاهیگسترش تنوع گ ،یعمران یها تیپوشاک و مسکن، توسعه فعال نیانسان، تام ییغذا ازیرفع ن یاز آنها برا مناسبو استفاده 

 نیکره زم شیو گرما یمحصوالت کشاورز یجنگل ها و مراتع، آلودگ بیتخر الب،یخاک، بروز س شیاز فرسا یریو جلوگ ستیز ای فظ مح

مختلف علوم خاک مانند  فایت آب و خاک،  یها نهیخاک، مهندسان متخصص و کارآمد در زم یندساست. در رشته علوم و مه یضرور

و  یستیخاک، کودها ز یولوژیب ،یاهیگ هیخاک، تغذ یزیخاک،  اصلخ یمیخاک،  ش یدرولوژیخاک، ه کیزیف اه،یروابا آب و خاک و گ

 با هایرشته از یکی کخا مهندسی و علوم رشته .ابندی یپرورش م کخا تیرینها، سنجش از دور و مدآتنوع خاکها و استعداد  ،ییایمیش

 فراگرفته، دانش بر یهکت با تجربی علوم تحصیلی گرایش با آموزاندانش. شد تأسیس زنجان دانشگاه در 1378 سال از هک است تحصیلی اهمیت

 ادامه زنجان دانشگاه در و رشته این در را تریکد و ارشد ارشناسیک ارشناسی،ک تحصیلی مقاطع و نندک انتخاب را تحصیلی رشته این توانندمی

 دانشجویان نونکاهم و است شده تأسیس دانشگاه این در 1389 سال از تحصیلی هایگرایش انواع تریکد و ارشد ارشناسیک مقاطع در. دهند

  ال در دانشجویان تعداد نیز و تریکد و ارشد ارشناسیک مقاطع در رشته این هایگرایش. هستند مشغول تحصیل به شورک سراسر از متعددی

 ارشناسیک مقاطع در رشته این هایگرایش. است شده ارائه زیر جدول در زنجان دانشگاه کخا مهندسی گروه در دایر هایگرایش در تحصیل

 شده ارائه زیر جدول در زنجان دانشگاه کخا مهندسی گروه در دایر هایگرایش در تحصیل  ال در دانشجویان تعداد نیز و تریکد و ارشد

 .است

 میلیکت تحصیالت مقاطع در کخا مهندسی و علوم رشته هایگرایش

 ارشد ارشناسیک مقطع در کخا مهندسی و علوم رشته هایگرایش

 کخا نولوژیکبیوت و بیولوژی گیاه تغذیه و کخا  اصلخیزی و شیمی کخا  فایت و کفیزی اراضی ارزیابی و منابع مدیریت

 تریکد مقطع در کخا یمهندس و علوم رشته یهاشیگرا

 گیاه تغذیه و کخا  اصلخیزی و شیمی کخا  فایت و کفیزی  اراضی ارزیابی و منابع مدیریت

برداری منظور بهرهشننناسننی بههای خاکهای طرا ی، محاسننبه، اجرا و نظارت بر طرحتوانند در زمینهالتحصننیالن این رشننته میفارغ
ریزی برنامه برای فایت و اصالح اراضی، مشاوره و کارشناسی های شور، های آلوده، اصالح خاکپاالیش خاکصحیح از اراضی کشاورزی، 

داری، کویر های آب و فاضالب، مرتع، آبخیزداری و آبخواندر بخشو همچنین  داریو باغ کشاورزی ،های عمرانی در زمینه آب و خاکطرح
در  نویسیهای کودی و نسخهگیری عناصر غذایی و تفسیر نتایج آزمون خاک و گیاه و توصیه، اندازههای ترویجیو بیابان زدایی، ارائه برنامه

های وابسته شامل مؤسسه تحقیقات خاک و آب و کشور و بخش) کشاورزی و کشاورزی و در مراکز تحقیقاتی مرتبا با آب و خاک هایاداره
های بخش های کشاورزی و نیز آزمایشگاهها و دانشکدهآموزشکده ،خدمات مهندسی آب و خاک کشور هایشرکت(، هابه آن در مراکز استان
سازمان و ادارات شهرسازی آنها(،  هاها و شهرستانشهرها و فضای سبز سازمان بوستانها )، شهرداریزیهای کشاورخصوصی و هنرستان

شور ستان ،جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کل ک ستان هاادارات منابع طبیعی ا شهر ستانو  ست در ا سازمان  فایت محیا زی ها و های تابعه، 
 .باشندفعالیت داشته هاشهرستان

 غذایی صنایع مهندسی و علوم گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 گلچین احمد ترکد

 

 واعظی علیرضا ترکد 

 

 گرایش
 و یمیش
 کخا یزی اصلخ

 یاهگ یهتغذ و
 گرایش 

  فایت و کیزیف
 کخا

 استاد علمی مرتبه  استاد علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/golchin-

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

alireza 
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 دالور محمدامیر ترکد

 

 علمداری پریسا ترکد 

 

 گرایش
 و پیدایش

 کخا بندیرده
 گرایش 

 و شیدایپ
 کخا یبندرده

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/delavar-

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

parisa 

 
 یسار یبرکباباا محمد ترکد

 

 مروج امرانک ترکد 

 

 گرایش
 و یمیش
 کخا یزی اصلخ

 یاهگ یهتغذ و
 گرایش 

 و شیدایپ
 کخا یبندرده

 استادیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

mohammad  
 آدرس

 اینترنتی

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

kamran 

 
 فریامان ستاره ترکد

 

 ریکعس صادق محمد ترکد 

 

 گرایش
 و یولوژیب
 نولوژیکیوتب

 کخا
 کخا مدیریت گرایش 

 استادیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/amanifar-

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

mohammad 

 
 حسنی برکا ترکد

 

  

 
 گرایش

 و یولوژیب
 نولوژیکیوتب

   

    استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

akbar    

 

 کخا مهندسی و علوم گروه اناتکام
سی و علوم گروه شگاه 4 دارای کخا مهند صی آزمای ص صلخیزی و شیمی زمینه در تخ  و کفیزی ،کخا ارزیابی و بندیرده ،کخا  ا

 .باشدمی ایگلخانه مجموعه کی و RS و GIS سایت کی ،کخا نولوژیکبیوت و بیولوژی ،کخا  فایت
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 کخا حاصلخیزی و شیمی آزمایشگاه

در این آزمایشننگاه، بخش عملی دروس مرتبا با شننیمی خاک، 
 اصلخیزی خاک، تغذیه گیاه، آلودگی خاک و آب و کیفیت آب 

های تخصصی خاک گردد. هم چنین آزمایشآبیاری تدریس می
های مسننتقر در این آزمایشننگاه و آب و گیاه با کمک دسننتگاه

تمی، های جذب اگردد. در این آزمایشنننگاه دسنننتگاهانجام می
متر و  pHاسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر، کجدال و هدایت سنج، 

 ... وجود دارد.
 

  آزمایشگاه: ارشناسک

  سینی فرزانه مهندس
 (کخا بندیرده و پیدایش ارشد ارشناسیک)

 
 

 کخا حفاظت و کفیزی آزمایشگاه
 و فرسننایش ،کخا کفیزی با مرتبا دروس عملی هایآزمایش
 هم ،کخا شنننیکزه گیاه، و کخا و آب روابا ،کخا  فایت
 گرایش هاینامهپایان با مرتبا تخصننصننی هایآزمایش چنین
ی یت و کفیز فا جه با کخا   ناتکام به تو  این در موجود ا

شگاه، شدمی انجام قابل آزمای شگاه همچنین. با  ساز شبیه آزمای
سایش مطالعات برای باران ست دایر کخا  فایت و کخا فر . ا

ستگاه شگاه د شاری، در این آزمای صفحات ف  های فریز درایر، 

CHSNO analyzer.و ... وجود دارد 
 

  آزمایشگاه: ارشناسک

  سینی فرزانه مهندس
  (کخا بندیرده و پیدایش ارشد ارشناسیک)

 کخا ارزیابی و بندیرده آزمایشگاه

مایش یدایش با مرتبا دروس عملی هایآز ندی رده و پ  ب
 تخصصی هایآزمایش چنین هم اراضی تناسب ارزیابی ها،کخا

 ارزیابی و کخا منابع مدیریت گرایش هاینامهپایان با مرتبا
 انجام قابل آزمایشگاه، این در موجود اناتکام به توجه با اراضی

های اتوکالو، انکوباتور، در این آزمایشننگاه دسننتگاه .باشنندمی
 میکروسکوپ و ... وجود دارد.
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 کخا نولوژیکبیوت و بیولوژی آزمایشگاه

مایش  نولوژیکبیوت و بیولوژی با مرتبا دروس عملی هایآز
 بنا مرتبا تخصنننصنننی هنایآزمنایش چنین هم هنا،کخنا

یان مهپا جه با هاکخا نولوژیکبیوت و بیولوژی هاینا  به تو
 .باشدمی انجام قابل آزمایشگاه، این در موجود اناتکام

 
 RS و GIS سایت

 (،RS و GIS) امپیوترک با مرتبا دروس عملی بخش تدریس
 چنین هم و تخصنننصنننی افزارهاینرم آموزشنننی هایارگاهک

 سننایت در سننازی، مدل زمینه در تخصننصننی هاینامهپایان
 .گیردمی انجام گروه کانفورماتی

 
  پژوهشی گلخانه

شگاهی مجموعه کی شگاه در ایگلخانه-آزمای  برای زنجان دان
صی هایپژوهش انجام ص صلخیزی و شیمی زمینه در تخ   ا
یه ،کخا غذ یاه، ت یاه، و کخا آلودگی گ ندی رده گ یابی و ب  ارز

 .گیردمی انجام ها،گلخانه این در کخا بیولوژی و اراضی
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 دامی علوم گروه
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 با1354 سال در زنجان دانشگاهی هارشته نیاول عنوان به یاهیگ کیژنت و دیتول یمهندس گروه نارک در دامیعلوم یمهندس گروه

سانک تیترب هدف شنا صص ار ستفاده موردی آورفن و علم نهیزم در متخ ست بهی برا واناتی  پرورش در ا صوالت آوردن د  خدمات ای مح
 دامیعلوم یمهندس گروه  اضر، ایشرا در. نمود تیفعال به آغاز (یارکسوار ورزش و شمیابر تار عسل، پشم، مرغ، تخم ر،یش )گوشت، یانسان
ضو نفر 12 شخصات هک دارد مختلف یهاتخصص با یعلم اتیه ع ست شده رکذ ادامه در آنها م شجو تعداد .ا  نیا لیتحص  ال در انیدان

 مقطع مختلف هایگرایش در و نفر 79 ذیل( جدول در شده رکذ مختلف هایگرایش )در ارشد یارشناسک و نفر 90 یارشناسک مقطع در گروه
 .باشدیم نفر 45ی ترکد

 میلیکت تحصیالت مقاطع در دامیعلوم رشته هایگرایش

 ارشد ارشناسیک مقطع در گیاهی کژنتی و تولید رشته هایگرایش
 نندگانکنشخوار تغذیه طیور تغذیه طیور و دام نژاد اصالح و کژنتی طیور و دام فیژیولوژی عسل زنبور پرورش

 تریکد مقطع در دامیعلوم رشته یهاشیگرا
   نندگانکنشخوار تغذیه طیور تغذیه دام نژاد اصالح و کژنتی

 پرورش یصنعت یوا دها در زین و تابعه ادارات و سازمانها و یشاورزکجهاد وزارت رینظ یینهادها در توانندیم رشته، نیا النیالتحصفارغ
 .ندینما یارکهم و تیفعال متخصص ارکمانیپ و مشاور نیمهندس ای نندهکدیتول عنوان به...  و عسل زنبور اسب، ان،یآبز ور،یط دام،

 دامیعلوم گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 امانلو دیحم ترکد

 

 نسب یندرکاس پاشا مراد ترکد 

 

 گرایش
 هیتغذ
 نندگانکنشخوار

 دام نژاد اصالح و کیژنت گرایش 

  استاد علمی مرتبه
 مرتبه
 علمی

 دانشیار

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/amanlou-

hamid  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/eskandarinasab-

morad 

 
 نژادیکهر طاهرمحمد ترکد

 

 شهیر محمدحسین ترکد 

 

 گرایش
 نژاد اصالح و کیژنت

 دام
 وریط هیتغذ گرایش 

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/harkinezhad-

taher  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/shahir-

mohammad 

 
 یالموت ییرزایم رضادیحم ترکد

 

 یطاهر رضادیحم ترکد 

 

 وریط هیتغذ گرایش  نندگانکنشخوار هیتغذ گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

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

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

hamid 
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 یرستم بهنام ترکد

 

 معصومی رضا ترکد 

 

 وریط و دام یولوژیزیف گرایش  دام مثل دیتول گرایش

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

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

behnam  اینترنتی آدرس 
http://www.znu.ac.ir/members/masoumi-

reza-1 

 
 یزند باقر محمد ترکد

 میمر باغچه

 

 
 رحیمه سپهری ترکد

 

 گرایش
 اصالح و کیژنت

 دام نژاد
 گرایش 

 اصالح و کیژنت
 دام نژاد

 مرتبه
 علمی

  استادیار
 مرتبه
 علمی

 استادیار

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/zandi-

mohammad  
 آدرس

 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/sepehri-

rahimeh 

 
 یمحجوب احسان ترکد

 

 شکزحتم داود ترکد 

 

 گرایش
 هیتغذ
 نندگانکنشخوار

 نندگانکنشخوار هیتغذ گرایش 

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/mahjoubi-

ehsan 
 

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/zahmatkesh-

davood 

 

 

 دامیعلوم گروه اناتکام
 .دهندیم قرار انیدانشجو اریاخت در را یپژوهش و یآموزش خدمات هک باشدیم یتخصص شگاهیآزما 7 یدارا دامیعلوم گروه
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 هیتغذ شگاهیآزما

 سیتدر هیتغذ با مرتبا دروس یعمل بخش شگاه،یآزما نیا در
 کمک با مرتبا یتخصنننصننن یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم

 . گرددیم انجام شگاهیآزما نیا در مستقر یهادستگاه

  :شگاهیآزما ارشناسک
 یمحمد دیسع نی س مهندس

 دامی(علوم ارشد یارشناسک)

 
 یولوژیروبکیم شگاهیآزما
 یوژیروبکیم با مرتبا دروس یعمل بخش شننگاه،یآزما نیا در
 با با مرتبا یتخصص یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم سیتدر
 . گرددیم انجام شگاهیآزما نیا در مستقر یهادستگاهک مک

  آزمایشگاه: ارشناسک
 یکامیس ایاملک مهندس

 (ولیکمل و یسلول یشناسستیز یارشناسک)

 
 کیژنت یمهندس شگاهیآزما
 سیتدر کیژنت با مرتبا دروس یعمل بخش شگاه،یآزما نیا در
ک مک با مرتبا یتخصنننصننن یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم

ستگاه ستقر یهاد الزم به . گرددیم انجام شگاهیآزما نیا در م
ذکر اسننت که تسننت های ژنتیک چندقلوزایی گوسننفند و دیگر 
سب  سنگین اعم از گاو و ا سبک و دام  ست های ژنتیکی دام  ت

 در این ازمایشگاه در  ال انجام می باشد.

  :شگاهیآزما ارشناسک
 یکامیس ایاملک مهندس

 (یولکمل و یسلول یشناسستیز یارشناسک)

 
 



30 

 مرجع شگاهیآزما

 انیپا و حیتشر با مرتبا دروس یعمل بخش شگاه،یآزما نیا در
 یتخصص یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم سیتدر ها نامه

 انجام شگاهیآزما نیا در مستقر یهادستگاهک مک با مرتبا
 .گرددیم

  :شگاهیآزما ارشناسک
 یمحمد دیسع نی س مهندس

 دامی(علوم ارشد یارشناسک)

 
 دام یولوژیزیف و حیتشر اسپرم، زیآنال شگاهیآزما
 انیپا و حیتشر با مرتبا دروس یعمل بخش شگاه،یآزما نیا در

 یتخصنننصننن یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم سیتدر ها نامه
 انجام شننگاهیآزما نیا در مسننتقر یهادسننتگاه کمک با مرتبا

 . گرددیم

  :شگاهیآزما ارشناسک
 یمحمد دیسع نی س مهندس

 دامی(علوم ارشد یارشناسک)

 
 عسل زنبور پرورش شگاهیآزما
 عسل زنبور با مرتبا دروس یعمل بخش شگاه،یآزما نیا در
 با مرتبا یتخصص یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم سیتدر
 .گرددیم انجام شگاهیآزما نیا در مستقر یهادستگاه کمک

  :شگاهیآزما ارشناسک
  یمسلم رضایعل مهندس

 دامی(علوم ارشد یارشناسک)
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 یدام داتیتول فرآوری شگاهیآزما

 دام داتیتول با مرتبا دروس یعمل بخش شگاه،یآزما نیا در
 مرتبا یتخصص یهاشیآزما نیچن هم. گرددیم سیتدر وریط
 .گرددیم انجام شگاهیآزما نیا در مستقر یهادستگاه کمک با

  :شگاهیآزما ارشناسک
  یمسلم رضایعل مهندس

 دامی(علوم ارشد یارشناسک)
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گروه 

گیاه پزشکی
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شگیاه گروه شگاه یکپز سانک تربیت هدف با ،1376 سال در زنجان دان شنا صی ار ص سیس متخ  فراگیری از پس هک گردید تا

 هایقرنطینه نباتات،  فظ مانند شنناورزیک جهاد سننازمان تابعه زکمرا و ادارات در بتوانند ،یکپزشننگیاه علم و شنناورزیک عمومی معلومات
 فارغ همچنین. باشند خدمت منشاء یکپزشگیاه هایکلینیک مانند شاورزیک بخش خصوصی موسسات در یا و شاورزیک تحقیقات گیاهی،

صیالن شگیاه الت شگاه در مدرس عنوان به باالتر علمی مدار  طی با یکپز شی زکمرا سایر و هادان ش گیاه .نمایندمی فعالیت آموز  با انکپز
شرات، مانند متنوعی موجودات شته ارک و سر شاورزیک با مرتبا نماتدهای و هاویروس ها،تریکبا ها،قارچ    عوامل و آفات شناخت با و دا
  ال در دانشجویان تعداد .دارند فعالیت شورک یپزشکاهیگ مشکالت  ل جهت در ،عوامل این نترلک هایروش و اصول و گیاهی بیماریزای
سیبیماری ارشد نفر، 15 شناسی  شره ارشد نفر، 55 یکپزشگیاه ارشناسیک در گروه تحصیل  شناسی بیماری تریکد نفر، 24 گیاهی شنا
شد می 15 گیاهی ضرگروه  ال در. با ضو نفر 10 دارای  ا صص در وقت تمام یعلم أتیه ع ست مختلف هایتخ  هر دقیق اطالعات هک ا

شگاه اینترنتی سایت در آنان شخصی صفحه در اعضا، از کی شدمی دسترس قابل زنجان دان شناسک نفر سه گروه همچنین،. با شد ار  به ار
 . دارد آزمایشگاه مسئول عنوان

 میلیکت تحصیالت مقاطع در یکپزشگیاه گروه هایگرایش 

 ارشد ارشناسیک مقطع هایگرایش
 گیاهی شناسیبیماری شاورزیک شناسی شره

 تریکد مقطع یهاشیگرا
 یشناس یماریب و یشناس قارچ

 یاهیگ
 یروسیو یهایماریب و یشناسروسیو

 یاهیگ
 یزایماریب یهاوتیروکارپ

 یاهیگ
 یماتولوژن

 یاهیگ

 یکپزشگیاه گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 ندریکاس علی ترکد

 

 دولتی لطفعلی ترکد 

 

 گرایش  یاهیگ یماتولوژن گرایش
 و کیستماتیس

 یبندرده

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/eskandari-

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

lotfali 

 

 رحمانی حسن ترکد

 

 شهریاری فاطمه ترکد 

 

 گرایش  یشناسنهک گرایش
 یهاوتیپروکار
 زایماریب

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/rahmani-

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

fatemeh 

 
 یریمع صراف یدرضاحم ترکد

 

 یگندمان ینیع یدام ترکد 

 

 گرایش  کیولوژیب نترلک گرایش
 و یشناسروسیو

 یهایماریب
 یروسیو

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/moayeri-

sarraf  اینترنتی آدرس http://www.znu.ac.ir/members/eini-omid 
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 اوسیک اورنگ ترکد

 

 ولیوندک داود ترکد 

 

 گرایش  یشناسسم گرایش
 و یشناسروسیو

 یهایماریب
 یروسیو

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/kavousi-

aurang  
 آدرس

 اینترنتی

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

davoud 

 
 فاضل یموحد یمرتض ترکد

 

 همتی رقیه ترکد 

 

 گرایش
 یزیولوژیف

  شرات
 یشناسقارچ گرایش 

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

  

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

morteza 
 اینترنتی آدرس 

http://www.znu.ac.ir/members/hemati-

roghayeh 

 
 
 
 
 
 
 

 یکپزشگیاه گروه اناتکام
 .باشدمی گیاهی نماتدهای و هاویروس ها،تریکبا ها،قارچ  شرات، زمینه در تخصصی هایآزمایشگاه دارای یکپزشگیاه گروه

 گیاهی شناسیبیماری آزمایشگاه
گاه این در مایشننن  با مرتبا عمومی دروس عملی وا دهای آز

 های رشننته ارشننناسننیک مقطع در گیاهی شننناسننی بیماری
شگیاه صالح و زراعت ی،کپز  آموزش و ترویج باغبانی، نباتات، ا
 .شودمی انجام یشاورزک

  آزمایشگاه: ارشناسک
 (1400)بازنشسته از اسفند  نوری کسیام مهندس

 

 رویا فرهادی ترکد

 

   

 گرایش
 اکولوژی و کنترل

 بیولوژیک  شرات 
   

 مننرتننبننه
 علمی

    استادیار

 آدرس
 اینترنتی

http://www.znu.ac.ir/members/rfarhadi    
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 پژوهشی زیکمر آزمایشگاه
 اجرای و تریکد و ارشنند ارشننناسننیک هاینامهایانپ آزمایشننگاه این در

 ویروس ،شننناسننی تریکبا با مرتبا تخصننصننی دروس عملی وا دهای
سی سی و تریاییکبا بیماریزای عوامل ،شنا سی  شره و گیاهان ویرو  شنا

 .شودمی انجام ولیکمول

  آزمایشگاه: ارشناسک
 وکنی سرافراز فاطمه مهندس خانم

 
 

 آزمایشگاه ویروس شناسی گیاهی
بخش عملی دروس مرتبا با ویروس شنننناسنننی در  در این آزمایشنننگاه

شود.  شد و دکتری انجام می  سی ار شنا سی، کار شنا مقاطع مختلف کار
شد و دکتری مرتبا همچنین پایاننامه و پروژه سی ار شنا های مختلف کار

سطح مولکولی در  سی گیاهی در زمنیه های مختلف و در  شنا با ویروس 
   ال انجام است.

 کارشناس آزمایشگاه: 
 خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو

 

 آزمایشگاه باکتری شناسی
در این آزمایشنننگاه بخش عملی دروس مرتبا با باکتری شنننناسنننی و 

های بیماری زای گیاهی در مقاطع مختلف کارشنننناسنننی، پروکاریوت
های کارشناسی ارشد و دکتری انجام می شود. همچنین پایاننامه و پروژه

شد و  سی ار شنا سی در زمنیه مختلف کار شنا دکتری مرتبا با باکتری 
  های مختلف در  ال انجام است.

. 

 کارشناس آزمایشگاه: 
 خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو
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 آزمایشگاه قارچ شناسی

در این آزمایشگاه بخش عملی دروس مرتبا با قارچ شناسی گیاهی در 
شد و دکتری انجام می  سی ار شنا سی، کار شنا شود. مقاطع مختلف کار

های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری مرتبا همچنین پایاننامه و پروژه
  با قارچ شناسی در زمنیه های مختلف در  ال انجام است.

 کارشناس آزمایشگاه: 
 خانم مهندس فاطمه سرافراز نیکو

 
 

 پژوهشی شناسیحشره آزمایشگاه
 و شننناسننی شننره با مرتبا عمومی دروس عملی وا دهای اجرای
سیک مقطع در گیاهی آفات شنا شد ار شته ار شگیاه های ر  ی،کپز

و انجام  شاورزیک آموزش و ترویج باغبانی، نباتات، اصالح و زراعت
 تحقیقات و پایاننامه های مختلف کارشناسی ارشد 

  آزمایشگاه: ارشناسک
 ریمیک مصطفی مهندس

 
 

 آموزشیشناسی حشرهآزمایشگاه 
شننناسننی و عمومی مرتبا با  شننرهاجرای وا دهای عملی دروس 

شته های گیاه سی ر شنا شکی، زراعت و آفات گیاهی در مقطع کار پز
 اصالح نباتات، باغبانی، ترویج و آموزش کشاورزی 

 کارشناس آزمایشگاه: 
 مهندس مصطفی کریمی
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سی و علوم گروه ش گروه ترینجوان غذائی، صنایع مهند شگاه -شاورزیک دهکدان  تربیت هدف با 1387 سال در زنجان، دان

مدیریت و  یفیت،ک نترلک شنناورزی،ک محصننوالت نگهداری غذایی، مواد تبدیل عملیات اجرای چون هاییزمینه در متخصننص ارشننناسننانک
 فنی لیتئومسنن و نظارت هدایت، غذایی، مواد هایارخانهک در تولید خطوط سننازیبهینه و طرا ی بهک مک فرآوری ضننایعات کشنناورزی،

سیس ییغذا مختلف هایفرآورده تولید وا دهای صیالن فارغ. گردید تأ شته التح سی و علوم ر صیالت پایان از پس غذایی صنایع مهند  تح
س توانندمی س ،تولید مدیر نظیر متفاوتی هایولیتئم س ،فنی لوئم سعه، و تحقیق لوئم شناسک تو شگاه و تولید ار  هایفعالیت انجام ،آزمای

 ارائه غیره و بندیبسننته ضننایعات، فراوری و اهشک تولید، افزایش جدید، محصننوالت سنناخت غذایی، تولیدات یفیتک بهبود برای تحقیقاتی
شاوره ضر، شرایا در. گیرند عهده بر را دیگر هایفعالیت و تولیدی وا دهای به علمی م  عضو نفر 6 غذائی صنایع مهندسی و علوم گروه  ا
 تعداد. اسننت شننده آورده ادامه در اعضننا، ازک ی هر دقیق اطالعات هک دارد مختلف هایتخصننص با ارشنند ارشننناسک نفر 1 و علمی هیات

شجویان صیل  ال در دان سیک مقطع در گروه این تح شنا سیک و نفر 100 ار شنا شد ار  صنایع-2 و غذایی مواد فناوری-1 های)گرایش ار
 .باشدمی نفر 42 غذایی(

 غذایی صنایع مهندسی و علوم گروه علمی هیأت اعضای مشخصات

 گنجلو یعل ترکد

 

 یقلم ینزر یالسه ترکد 

 

 گرایش
 مواد یفناور
 ییغذا

 غذایی مواد فناوری گرایش 

 دانشیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

ali  
 آدرس

 اینترنتی

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

soheila 

 
 رکمبی ماندانا ترکد

 

 ینظر حق یمینس ترکد 

 

 گرایش
 مواد یفناور
 ییغذا

 گرایش 
 مواد یفناور
 ییغذا

 استادیار علمی مرتبه  دانشیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

mandana  
 آدرس

 اینترنتی

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

simin 

 

 یقهفرخ یشهاب یمانا ترکد

 

 یزند محسن ترکد 

 

 ییغذا صنایع گرایش  غذایی صنایع گرایش

 استادیار علمی مرتبه  استادیار علمی مرتبه

 آدرس
 اینترنتی

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

iman  
 آدرس

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

 

 غذایی صنایع مهندسی و علوم گروه اناتکام
 یباتکتر بازیابی غذایی، مواد نوین تحقیقات زمینه در تخصننصننیهای آزمایشننگاهمجموعه  دارای غذایی صنننایع مهندسننی و علوم گروه
  .باشد میبندی و بسته بافت آنالیزو توسعه محصوالت فراسودمند،  فعال زیست
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 غذایی مواد نوین تحقیقات آزمایشگاه

گاه، این در مایشننن  و علوم با مرتبا دروس عملی بخش آز
 هایآزمایش چنین هم. گرددمی تدریس غذایی صنایع مهندسی
 کمک با پژوهشی هایطرح و هاینامهپایان با مرتبا تخصصی
 . گرددمی انجام آزمایشگاه این در مستقر هایدستگاه

  آزمایشگاه: ارشناسک
 صالحی لیال مهندس

 غذایی( صنایع مهندسی و علوم ارشد ارشناسیک)

 
 فراسودمند محصوالت توسعه و فعال زیست یباتکتر بازیابی تخصصی آزمایشگاه

 بازیابی با مرتبا هاینامهپایان با مرتبا تخصصی هایآزمایش
 به آنها افزودن و گیاهی منابع از فعال زیسننت و موثره یباتکتر

 موجود اناتکام به توجه با اداروه غذا توسننعه جهت غذایی مواد
شگاه، این در شدمی انجام قابل آزمای . فرآوری گیاهان دارویی با

چنین و تولید محصنننوالت غذایی بر پایه گیاهان دارویی و هم
قاتی این  فرآوری ضنننایعات کشننناورزی از دیگر اهداف تحقی

 باشد.آزمایشگاه تخصصی می

  آزمایشگاه: ارشناسک
 صالحی لیال مهندس

 غذایی( صنایع مهندسی و علوم ارشد ارشناسیک)

 
 بافت آنالیز آزمایشگاه

 شنننامل مختلف مواد بافت بررسنننی انکام آزمایشنننگاه این در
 غیره و پلیمرها شننناورزی،ک محصنننوالت غذایی، های فراورده
 . دارد وجود

  آزمایشگاه: ارشناسک

 صالحی لیال مهندس
  غذایی( صنایع مهندسی و علوم ارشد ارشناسیک)
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مزرعه

آموزشی و پژوهشی
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 معرفی

س بدو از یشاورزک دهکدانش یپژوهش-یآموزش مزرعه  200 شامل مجموعه نیا. شد یاندازراه (1353) زنجان دانشگاه سیتأ

 در و یآموزشنن مزرعه تارکه 7 ،یقاتیتحق مزرعه تارکه 8 مثمر، باغ تارکه 8 ،یآب یزراع یاراضنن تارکه 100 شننامل یشنناورزک نیزم تارکه

ض یمابق سفنددار ،یگاودار) یدامپرور مجموعه یارا سب پرورش ،یگو ش ارگاهک و (یمرغدار و ا شدیم یشاورزک یهانیما  جهت در هک با

 .دهدیم خدمات ارائه یلیمکت التیتحص مقاطع یپژوهش و یشاورزک دهکدانش یآموزش امور انجام

 شاورزیک دهکدانش پژوهشی و آموزشی مزرعه مسئولین مشخصات

  دکتر داود زحتمکش
  مزرعه رئیس

 

 

 

 یاریعل داود ترکد

 یدامپرور یوا دها مسئول
 

 

 

 

 

 شاورزیک دهکدانش پژوهشی و آموزشی مزرعه اناتکام

  گوسفنداری واحد
 مربع، متر 300 مسا ت به دامک هر بهاربند 4 مربع، متر 900 مسا ت به پرورشی سالن دو بر مشتمل گوسفنداری وا د تأسیسات

 و قوچ میش، راس 300  دود. باشد می مربع متر 80 مسا ت به دانشجویی و ارگریک ساختمان و مربع متر 100 مسا ت به علوفه انبار
 . شود می نگهداری گله در شال و افشاری ژندار، بره

 از یکی طرح این هک شد شروع زنجان دانشگاه گوسفنداری وا د در 1385 سال از افشاری گوسفند به قلوزایی چند ژن انتقال طرح
 .است رسیده انبوه سازی تجاری مر له به هک باشدمی شورک در موفق هایطرح
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  گاوداری واحد

 کوچک بخش کی و یریش یگاوها پروش هایسالن یدارا و بوده تیفعال  ال در سأر 150 تییرف با یریش یگاودار همجموع
شدیم یپرواربند ش اهداف با هک با  زاتیتجه و شودیم عرضه بازار به روزانه آن ریش و ردگییم قرار برداریبهره مورد یقاتیتحق و یآموز
ش و نسانترهک و علوفه انبار ،یدوش ریش سالن ،یپرورش یاهسالن جمله از یگاودار معمول  دارا را سرکیم دریف جمله از معمول هاینیما

  .باشدیم

  
 

 یمرغدار واحد

 5000 گذار،تخم ایقطعه 5000 یمرغدار وا د شنننامل
 با هک باشنندیم یقاتیتحق ایقطعه 5000 و یگوشننت ایقطعه
 .ردگییم قرار یبرداربهره مورد یقاتیتحق و یدیتول اهداف
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 تحقیقاتی مزرعه

سا ت به یقاتیتحق مزرعه  یشرق بخش در و تارکه 8 م
. است شده محصور فنس با مسا ت لک و دهیگرد واقع دانشگاه

 نیزم و شده یگذارلوله فشار تحت آب عیتوز جهت مزرعه لک
 زریرا قطعه هر گوشنننه در و میتقسننن متر 35*35 قطعات به

 یهاطرح ثرکا  اضننر  ال در. اسننت دهیگرد نصننب یخروج
 شودیم یاریآب (پی)ت ینوار ایقطره یاریآب روش با یقاتیتحق
غذ و آب نواختکی عیتوز بر عالوه آن یایمزا از هک  نهیهب هیت
صرف در جوئیصرفه ،اهیگ شدیم آب م  عمل دقت باعث هک با
 .است دهیگرد یقاتیتحق هایطرح یاجرا در
 

 
 

 اسب پرورش و ینگهدار واحد

 پرورش و ینگهدار بر عالوه یآموزش مزرعه در وا د نیا
 جهت یمحل ،یسنواراسنب آموزش هایدوره یبرگزار و اسنب

 دامیعلوم انیدانشنننجو یبرا یعمل آموزش یدورها گذراندن
جام آن نارکدر و بوده مهانیپا ان عال و مرتبا هاینا  هایتیف
 .دنماییم تی ما را اسب کیژنت زین و هیتغذ مورد در یقاتیتحق

 

 

  باغ و زراعی مزرعه

 بوده یآب زراعی نیزم تارکه 130 یدارا زنجان دانشگاه مزرعه
 مقدار نیا از. باشدیم فشارتحت یاریبآ ستمیس به مجهز یهمگ هک

 ستمیس تارکه 5/65 وت،یسنترپ یاریآب ستمیس یدارا تارکه 12
 یاریآب زاتیتجه به مجهز زین تارکه 45 و ثابت کیالسک یاریآب

 و شده اجرا ینیزم یرو تصور به هک بوده (پی)ت ینوار ایقطره
 .باشدیم انبار به انتقال و یآورجمع قابل

 )سیب( مثمر باغ صورت به مزرعه اراضی از تارکه 8 چنین هم
 .شودمی آبیاری ایقطره آبیاری سیستم با هک باشدمی
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گلخانه

پژوهشی
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 معرفی
 شاورزیک دهکدانش میلیکت تحصیالت دانشجویان پژوهشی هایآزمایش انجام برای مدرن پژوهشی گلخانه وا د کی 1398 سال در

 . شد اندازیراه زنجان دانشگاه در

 شاورزیک دهکدانش تحقیقاتی گلخانه مسئول

 علی سلیمانی ترکد

 

 فیزیولوژی و اصالح درختان میوه گرایش

 دانشیار علمی مرتبه

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

 

 شاورزیک دهکدانش پژوهشی گلخانه اناتکام

شی گلخانه ش پژوه شرفته شاورزیک دهکدان ست شورک تحقیقاتی گلخانه ترین پی ش مجزا وا د 14 از هک ا ست شده یلکت  از دامک هر. ا
شندمی دارا را ربنک سیدکا دی و رطوبت نور، دما، تنظیم قابلیت گلخانه این وا دهای شی هایطرح اجرای برای و با شجویان پژوه  دان
 .گیردمی قرار استفاده مورد میلیکت تحصیالت

 
 

  
 


