
حومه کرمانشاهگیاهان داروییآبخیزداریدکتری9181415070خسرو شهبازیکرمانشاه

@m.ghaitoriمحمد قیطوریکرمانشاه areeo .ac .ir

9188301350
دکتری

منابع طبیعی و 

میاندربند- الهیار خانیآبخیزداریآبخیزداری

معصومه خان حسنیکرمانشاه
9188574054

دکتری

-اکولوژی گیاهی

جاللوندمنابع طبیعیجنگل

حومه و پارسینهآبخیزداریآبخیزداریدکتری9181306411یحیی پرویزیکرمانشاه

کرمانشاه
دکتری9188315183یحیی خداکرمی

اکولوژی جنگل و جنگل 

شناسی
بدرمنابع طبیعی

زالنمنابع طبیعیاکولوژی گیاهیدکتری9183362723مصطفی نعمتی پیکانیکرمانشاه

فارسینج و حومهآبخیزداریآبخیزداریدکتری9185586527مسیب حشمتیکرمانشاه

گواورمنابع طبیعیاصالح نباتاتدکتری9183305823هوشمند صفریکرمانشاه

سومارمنابع طبیعیفیزیولوژی گیاهیکارشناس ارشد9189315218برزو یوسفیکرمانشاه

ازگلهآبخیزداریآبخیزداریدکتری9188321227محمد احمدیکرمانشاه

میرآبادمنابع طبیعیاکولوژی جنگلدکتری9188307426علی اصغر زهره وندیکرمانشاه

حومهمنابع طبیعیجنگلکارشناس ارشد9188364406فریدون بلند بختکرمانشاه

@rahmatizadeh.aابوالفضل  رحمتی زادهقم gmail.com91274869252532126489استان قمعلوم مرتعدکتری تخصصی

@TavakoliNekoحسین  توکلی نکوقم yahoo .com912253366742532126488استان قممنابع طبیعی گیاهان داروییعلوم جنگلدکتری تخصصی

_Hحسین  باقریقم bagheri1350@yahoo .com91245309162532126494استان قمگیاهان داروییعلوم مرتعدکتری تخصصی

mسید مهدی ادنانیقم .adnani@ areeo .ac .ir912552989425332126490استان قممرتع گیاهان داروییمنابع طبیعیدکتری تخصصی

@younesrostamikiaیونس  رستمی کیااردبیل gmail.com914153377633927410ایستگاه اردبیل جنگل شناسی و اکولوژی جنگلجنگلداریای دکتری حرفه

ایستگاه اردبیلآبخیز داریآبخیزداریدکتری تخصصیrztala1969@gmail.com 91475371664533927410رضا  طالییاردبیل

_aالهویردی  نوریاردبیل nori16@yahoo .com914150971033927410ایستگاه اردبیل مرتعداریمرتعداریکارشناسی ارشد

نام مرکز جهاد کشاورزی دهستانتخصصرشته تحصیلی میزان تحصیالتتلفن ثابتتلفن همراهآدرس ایمیلنام ونام خانوادگیاستان
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aعلیرضا زارعخراسان رضوی .zare@ areeo .ac .ir09151237501جنگلداریجنگلداریدکتری تخصصی
بخش تحقیقات جنگل و 

مرتع

اقتصاددکتری تخصصیshojaat168@gmail.com9152422800 شجاعت زارعخراسان رضوی

-اقتصاد منابع طبیعی

برنامه ریزی -مدیرت مزرعه

ریاضی
ایستگاه تحقیقات گنابادمرتعداریکارشناسی ارشد09151522997 یداله قیصریخراسان رضوی

بیابانکارشناسی ارشد9155066428  محمد محمدیخراسان رضوی
بخش تحقیقات جنگل و 

مرتع

@ayoobpiraniایوب پیرانیایالم yahoo .com91884162828433332501مرکز تحقیقات کشاورزی ایالمزمین شناسی و آبخیزداریآبخیزداریکارشناسی ارشد

rezaرضا  داراییایالم .daraei52@ jmail.com91884124758433331237مرکز تحقیقات ایالمباغبانی ، گیاهان داروییکارشناسی

مرکزتحقیقاتگیاهان داروییمنابع طبیعیکارشناسی ارشدtahmasebi564@gmail.com918341311132240518منوچهر طهماسبیایالم

@alinajafifarعلی نجفی فرایالم yahoo .com91884014808433332012آمایش سرزمین، جنگلشناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصیGIS، RSمرکز تحقیقات، آمار

@ayadaazamiایاد اعظمیایالم yahoo .com918842696233332012مرکز تحقیقاتهیدرواوژی، فرسایش خاک و آب زیر زمینیآبخیزداریکارشناسی ارشد

_mgمحمدرضا جعفریایالم J afari@ Yahoo .com91834112678433332012علوم جغرافیایی دکتری تخصصیGIS,RS مرکز تحقیقات ژئومورفولوژیوی و

@ahmad.phdاحمد حسینیایالم gmail.com93041681648433331237مرکز تحقیقاتاکولوژی جنگل، کنترل لورانتوس، آمارجنگلشناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصی

@shamsasgariشمس اهلل عسگریایالم yahoo .com918842746333332012مرکز تحقیقاتمخاطرات ژئومورفولوژیدکتری تخصصی

@mohammadpourrماشااهلل محمدپورایالم yahoo .com918842713033332012مرکز تحقیقاتمرتعداریمرتعداریدکتری تخصصی

گیاهان داروییمنابع طبیعیدکتری تخصصی9133293583مسعود اسماعیلی شریفاصفهان
@parvizmoradiپرویز  مرادیزنجان gmail.com9120674595مرکز تحقیقات زنجانگیاهان داروییدکتری

@Mousavi.ahmadسید احمد  موسویزنجان gmail.com9123411860مرکز تحقیقات زنجانگیاه شناسیدکتری

@r.rahimdokhtرحمان رحیم دختآذربایجان غربی gmail.com91496970614432722178مرکز تحقیقات آذربایجان غربیگیاهان دارویی - ارزیابی و آنالیز مراتعمرتعداری- منابع طبیعیکارشناسی ارشد

azwest169@yahooصابر قاسم پورآذربایجان غربی .com914341159032722222-6مرکز تحقیقات آذربایجان غربیجنگل/گیاهان دارویی/گیاه شناسیجنگلداریکارشناسی ارشد

@najafieigdirاحمد نجفی ایگدیرآذربایجان غربی itc .nl91444578190442622222-6سنجش از دور- آبخیزداریژئومورفولوژیدکتری تخصصی -GISمرکز تحقیقات آذربایجان غربی

@jhenarehجالل هناره خلیانیآذربایجان غربی gmail.com912662325032722222-8مرکز تحقیقات آذربایجان غربیجنگلجنگلداریدکتری تخصصی

@yeilagشهریار ییالقیآذربایجان غربی yahoo .com914637295732722222-6مرکز تحقیقات آذربایجان غربیانالیز و ارزیابی مراتعمهندسی منابع طبیعی مرتعداریکارشناسی ارشد

Mjahantigh2000@yahooمنصور  جهان تیغسیستان و بلوچستان  .com9155498843054-32225026مرکز تحقیقات سیستانحفاظت خاکآبخیزداریدکتری
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مرکز تحقیقات کشاورزی ایالم
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