
  تحقیقات و آموزش کشاورزي مراکزموسسات و  اعضاي آموزشی، محققان معین و مشخصات پژوهشگر مروجین ارشداسامی و  فهرست
 هاي کشاورزيگروه تخصصی فنی، مهندسی و ماشین

 نام و نام خانوادگی
 نوع همکاري

 تخصص
مدرك 
 تحصیلی

پژوهشگر  پست الکترونیک  محل خدمت
 مروج ارشد

محقق 
 معین

عضو 
 آموزشی

 eskandari1343@yahoo.com موسسه تحقیقات دیم دکتري ماشین هاي کشاورزي دیم    دکتر ایرج اسکندري

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز دکتري  کاري نشاءهاماشین    دکتر اورنگ تاکی
 orangtaki@yahoo.com اصفهان استان طبیعی

(کشاورزي  ماشین هاي کشاورزي    جواکبر صلحدکتر علی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  دکتري حفاظتی)

 طبیعی استان فارس
a.solhjou@areeo.ac.ir 
amsolhjou@yahoo.com 

آموزش کشاورزي و منابع مرکز تحقیقات و  ارشد هاي کشاورزيماشین    العابدین امیدمهرمهندس زین
 zshamabadi@gmail.com طبیعی استان سمنان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع  دکتري هاي کشاورزي ماشین    دکتر محمدعلی رستمی
 marostami1351@gmail.com طبیعی استان فارس

 ترویج و آموزش موسسه ارشد بیوسیستم مکانیک    حسینی هاديمهندس  
 hosseini.hadii@yahoo.com )کشاورزي هايماشین گروه عضو(

دکتر 
 دکتري يکشاورز یزاسیونمکان    حسینیصداقتمرتضیسید

 مرکز اموزش عالی امام ره
 morteza.s.hosseini@gmail.com آالت)(رئیس گروه فنی و ماشین 

 دکتري يکشاورز هايینماش یکمکان    صادقی  احمددکتر 
 کشاورزي ترویج موسسه آموزش و

هاي مهندسی و ماشین ،(رئیس گروه فنی
 هماهنگ کننده ستادي) -کشاورزي

a-sadeghi@yahoo.com 

 mohamadyounesi@yahoo.com مرکز آموزش امام خمینی (ره) دکتري  يکشاورز هايینماش یکمکان    الموتیدکتر محمد یونسی

mailto:1343@yahoo.com


 نام و نام خانوادگی
 نوع همکاري

 تخصص
مدرك 
 تحصیلی

پژوهشگر  پست الکترونیک  محل خدمت
 مروج ارشد

محقق 
 معین

عضو 
 آموزشی

 یمهندس یفن یقاتبخش تحق يدکتر يکشاورز یزاسیونمکان    آبادي سلطان حیدري محسن
  m-heidari@areeo.ac.ir فالورجان) اصفهان (حومه

 یمهندس یفن یقاتبخش تحق ارشد کشاورزي مکانیزاسیون    خشوئی اسدي اردشیر
 asadiardeshair@yahoo.com اصفهان (چوپانان)

ی جنوب کرمان مهندس یفن یقاتبخش تحق دکتري مکانیزاسیون کشاورزي    مختاري معین
  (جیرفت)

 یمهندس یفن یقاتبخش تحق ارشد مکانیزاسیون کشاورزي    گروه افضلی هوشنگ
 hooshangafzali@yahoo.com کرمان (راین)

  مرکز آموزش خراسان شمالی ارشد مکانیزاسیون کشاورزي    رحیمی علی محمد
  کشاورزى خراسان شمالی مهندسى و فنى  هاي کشاورزيماشین    اصلحبیبى جعفر
 shahrbano_m@yahoo.com ی صفی آباد دزفولمهندس یفن یقاتبخش تحق ارشد هاي کشاورزيمکانیک ماشین    نژاد شهربانو مسعود

 zshamabadi@gmail.com ی سمنان شاهرودمهندس یفن یقاتبخش تحق ارشد يکشاورز یزاسیونمکان    امیدمهر العابدین زین
 sja925@mail.usask.ca ی فارسمهندس یفن یقاتبخش تحق دکتري يکشاورز هايینماش یکمکان    نیا افضلی صادق

 amsolhjou@yahoo.com ی فارسمهندس یفن یقاتبخش تحق دکتري يکشاورز هايینماش یکمکان    جو صلح اکبر علی
 m.shaker1348@gmail.com ی فارس(جاوید)مهندس یفن یقاتبخش تحق دکتري يکشاورز هايینماش یکمکان    شاکر محمد
 roozbeh.majid@gmail.com تحقیقات فنی و مهندسی فارس (رستاق) يدکتر مکاننیزاسیون کشاورزي    روزبه مجید

 ali_behaeen@yahoo.com بخش تحقیقات فنی مهندسی فارس (قائمیه) يدکتر مکانیزاسیون کشاورزي    آیین به علی محمد
 r.yousefi1348@gmail.com موسسه تحقیقات برنج کشور دکتري مکانیزاسیون    اله یوسفیروح 
  کهگیوله و بویراحمد  مکانیزاسیون    حیدرپور لهانصرت

  کرمانشاه  دکتري هاي کشاورزيمکانیک ماشین    رنجبر فردین
  کرمانشاه ارشد مکانیزاسیون کشاورزي    کوسه بابا سلیمانی تیمور



 نام و نام خانوادگی
 نوع همکاري

 تخصص
مدرك 
 تحصیلی

پژوهشگر  پست الکترونیک  محل خدمت
 مروج ارشد

محقق 
 معین

عضو 
 آموزشی

دانشجوي  يکشاورز یزاسیونمکان    رزاقی حسین محمد
 دکتري

 razzaghi_mh@yahoo.com فنی و مهندسی گلستان (ینقاق)

 hsadeghi1347@yahoo.com فنی و مهندسی گلستان (حوزه مرکزي) ارشد هاي کشاورزيماشین    نژاد صادق حمیدرضا
 zahra.yousef@gmail.com آباد)فنی و مهندسی گیالن (رودباد و رستم دکتري مکانیزاسیون کشاورزي    یوسفی زهرا

  لرستان (پردیس بروجرد) ارشد مکانیزاسیون    زاهدي مسعود
  لرستان (پردیس الیگودرز) ارشد هاي کشاورزيماشین    مهدور حسن

  (سندرك)فنی و مهندسی هرمزگان  ارشد مکانیزاسیون    مهرانی زارع اسحاق
 ym_bakhtiyari@yahoo.com بخش تحقیقات فنی مهندسی همدان (قهاوند) دکتري هاي کشاورزيمکانیک ماشین    بختیاري محمدرضا

ي کشاورز هايینماش یکمکان    عباسی سعید
 هاي کشاورزي حفاظتیماشین

  بخش تحقیقات فنی مهندسی همدان (دمق) ارشد

 يکشاورز هايینماش یکمکان    حیدري احمد
 heidari299@yahoo.com بخش تحقیقات فنی مهندسی همدان (حومه) ارشد یحفاظت يکشاورز هايینماش

  موسسه تحقیقات برنج (تالش) ارشد هاي کشاورزيماشین    عالمه علیرضا

 زراعی/ استادیار به بخش رئیس    نوروزیه شهرام
 snowrozieh@yahoo.com پنبهموسسه تحقیقات  دکتري آالت ماشین پژوهش

  مرکز ترویج و توسعه تکنولوژي هراز     آالت ماشین    گلزاده آقا حمید
  مرکز ترویج و توسعه تکنولوژي هراز  آالتماشین    باقري عبداهللا

  مرکز ترویج و توسعه تکنولوژي هراز  آالتماشین    خوشدل اهللا حجت
 


