
 لینک مصاحبه ایمیل مدیر گروه شماره تماس گروه مدیر گروه تاریخ مصاحبه نام گرایش  نام رشته

 /hassanrezaei1979@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/envir-dpt (307) 32430521-017 دکتر رضایی اول، دوم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم مهرماه   علوم و مهندسی محیط زیست

/alizadehpub@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/horticult-dpt 32437614-017 دکتر علیزاده دوم، پنج و ششم مهرماه فیزیولوژی تولید و پس از برداشت علوم و مهندسی باغبانی  

/alizadehpub@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/horticult-dpt 32437614-017 دکتر علیزاده هفتم، هشتم و نهم مهرماه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی  

 /amoayedi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/fd-sci-dpt 32423080-017 دکتر مویدی یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه شیمی مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /ziaiifar@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/fd-eng-dpt 32423080-017 دکتر ضیائی فر یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /amoayedi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/food-sci-dpt-interview 32423080-017 دکتر مویدی یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه زیست فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /ziaiifar@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/food-sci-dpt-interview2 32423080-017 ضیائی فردکتر  یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /dr.rafighi@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/wood-dpt (160) 32427176-017 دکتر رفیقی هشتم و نهم مهرماه کامپوزیتهای لیگنوسلولزی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

 /m_r_dehghani@mail.ru https://vu.gau.ac.ir/paper-dpt (160) 32427176-017 دکتر دهقانی  هشتم مهرماه صنایع سلولزی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

 /rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-dpt 32426523-017 دکتر قربانی  پنجم مهرماه شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه  مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 /rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-dpt 32426523-017 دکتر قربانی  ششم مهرماه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

/rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-interview1 32426523-017 دکتر قربانی  پنجم مهرماه فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک  

/rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-interview1 32426523-017 دکتر قربانی  ششم مهرماه منابع خاک و ارزیابی اراضی مدیریت منابع خاک  

 /saeedh_2000@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/anim-gen-physiol-dpt 32426434-017 دکتر حسنی پنجم و ششم مهرماه فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی

 /Ghoorchit@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/anim-nutr-dpt 32426434-017 دکتر قورچی و هفتم مهرماهششم  تغذیه دام علوم دامی

 /Ghoorchit@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/anim-nutr-dpt 32426434-017 دکتر قورچی هشتم و نهم مهرماه تغذیه طیور علوم دامی

 /m.abdolhosseini@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/water-dpt 32426436-017 دکتر عبدالحسینی هشتم و نهم مهرماه آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب

 /m.abdolhosseini@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/water-dpt 32426436-017 دکتر عبدالحسینی دوم و پنجم مهرماه سازه های آبی علوم و مهندسی آب

 /nasrollahnejad@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/agribiotech-dept 32437616-017 دکتر نصراله نژاد  ششم و هفتم مهرماه   ژنتیک و به نژادی گیاهی

 /farshidghaderifar@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/agri-dept 32437615-017 دکتر قادری فر و ششم مهرماهپنجم  فیزیولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی

 /farshidghaderifar@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/agri-dept 32437615-017 دکتر قادری فر یکم و دوم مهرماه اکولوژی گیاهان زراعی اگروتکنولوژی

 /farshidghaderifar@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/agri-dept-defence 32437615-017 دکتر قادری فر نهم مهرماه   اگرواکولوژی

 /nadimi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/plntmed-dpt 32437619-017 دکتر ندیمی هشتم و نهم مهرماه   حشره شناسی کشاورزی

 /nadimi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/plntmed-dpt 32437619-017 دکتر ندیمی یکم و دوم و پنجم مهرماه   بیماری شناسی گیاهی

 /shataee@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/frst-dpt (194) 32427176-017 دکتر شتایی  دوم و پنجم مهرماه مدیریت جنگل علوم و مهندسی جنگل

 /Habashi.hashem@gmail.con https://vu.gau.ac.ir/frst-ecol-dpt 32440091-017 دکتر حبشی ششم و هفتم مهرماه علوم زیستی جنگل علوم و مهندسی جنگل

 /mazandarani57@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/aqua-dpt 32427040-017 دکتر مازندرانی دوم و پنجم و ششم مهرماه تکثیر و پرورش آبزیان علوم و مهندسی شیالت

 /hedayati@gau.ac https://vu.gau.ac.ir/aqua-ecol-dpt-interview 32427040-017 دکتر هدایتی ششم و هفتم مهرماه بوم شناسی آبزیان علوم و مهندسی شیالت

 /alishahi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/fish-proc-dpt (217) 32430521-017 دکتر عالیشاهی هفتم و هشتم مهرماه فرآوری محصوالت شیالتی علوم و مهندسی شیالت

 /hedayati@gau.ac https://vu.gau.ac.ir/aqua-ecol-dpt 32427040-017 دکتر  هدایتی هشتم مهرماه صید و بهره برداری آبزیان علوم و مهندسی شیالت
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 لینک مصاحبه ایمیل مدیر گروه شماره تماس گروه مدیر گروه تاریخ مصاحبه نام گرایش  نام رشته

 /hassanrezaei1979@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/envir-dpt (307) 32430521-017 دکتر رضایی اول، دوم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم مهرماه   علوم و مهندسی محیط زیست

/alizadehpub@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/horticult-dpt 32437614-017 دکتر علیزاده دوم، پنج و ششم مهرماه فیزیولوژی تولید و پس از برداشت علوم و مهندسی باغبانی  

/alizadehpub@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/horticult-dpt 32437614-017 دکتر علیزاده هفتم، هشتم و نهم مهرماه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی  

 /amoayedi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/fd-sci-dpt 32423080-017 دکتر مویدی یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه شیمی مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /ziaiifar@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/fd-eng-dpt 32423080-017 دکتر ضیائی فر یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /amoayedi@gau.ac.ir https://vu.gau.ac.ir/food-sci-dpt-interview 32423080-017 دکتر مویدی یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه زیست فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /ziaiifar@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/food-sci-dpt-interview2 32423080-017 ضیائی فردکتر  یکم و دوم، پنجم و ششم مهرماه صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی

 /dr.rafighi@gmail.com https://vu.gau.ac.ir/wood-dpt (160) 32427176-017 دکتر رفیقی هشتم و نهم مهرماه کامپوزیتهای لیگنوسلولزی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

 /m_r_dehghani@mail.ru https://vu.gau.ac.ir/paper-dpt (160) 32427176-017 دکتر دهقانی  هشتم مهرماه صنایع سلولزی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی

 /rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-dpt 32426523-017 دکتر قربانی  پنجم مهرماه شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه  مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 /rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-dpt 32426523-017 دکتر قربانی  ششم مهرماه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

/rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-interview1 32426523-017 دکتر قربانی  پنجم مهرماه فیزیک و حفاظت خاک مدیریت منابع خاک  

/rgnasr@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/soil-interview1 32426523-017 دکتر قربانی  ششم مهرماه منابع خاک و ارزیابی اراضی مدیریت منابع خاک  

 /saeedh_2000@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/anim-gen-physiol-dpt 32426434-017 دکتر حسنی پنجم و ششم مهرماه فیزیولوژی دام و طیور علوم دامی

 /Ghoorchit@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/anim-nutr-dpt 32426434-017 دکتر قورچی و هفتم مهرماهششم  تغذیه دام علوم دامی

 /Ghoorchit@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/anim-nutr-dpt 32426434-017 دکتر قورچی هشتم و نهم مهرماه تغذیه طیور علوم دامی

 /m.abdolhosseini@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/water-dpt 32426436-017 دکتر عبدالحسینی هشتم و نهم مهرماه آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب

 /m.abdolhosseini@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/water-dpt 32426436-017 دکتر عبدالحسینی دوم و پنجم مهرماه سازه های آبی علوم و مهندسی آب

 /baranihossein@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/rangeland-dpt 32427040-017 دکتر بارانی پنجم و ششم و هفتم مهرماه   علوم و مهندسی مرتع

 /alizadeh_m2001@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/wtr-des-dpt 32427040-017 حسینعلی زادهدکتر  اول و دوم مهرماه   مدیریت و کنترل بیایان

 /alizadeh_m2001@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/wtr-des-dpt 32427040-017 دکتر حسینعلی زاده ششم و هفتم مهرماه حفاظت آب و خاک علوم و مهندسی آبخیز

/alizadeh_m2001@yahoo.com https://vu.gau.ac.ir/watershed-dpt-interview 32427040-017 دکتر حسینعلی زاده هفتم و هشتم مهرماه مدیریت حوزه های آبخیز علوم و مهندسی آبخیز  
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