
  یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد

 دانشکده  ابانیخ -کرج نشانی: ●

 tmesbah@ut.ac.ir الکترونیکی : نشانی ●

   (026)32222067  -( 026)32224022-4  -(  026)32241115 :مرکز تلفن ●

  

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 32818704 دفتر ریاست

32228016 

203 32228016 

 32244511 اداری و مالی معاونت

2819250 

204 32224511 

 32220686 211 32220686 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

 32220686 202 32241608 معاونت پژوهشی

 32813501 316 32818700 معاونت دانشجویی و امور فرهنگی  

 32220756 392 -390 32220756 امورآموزشی

 32251102 ییامور دانشجو

32818700 

318-316- 397 - 

 32224023 641 32221519 الملل بینامور 

 32224024 360 32220819 انفورماتیک

 - 208 32247782 امور اداری

 32224023 530 32241120 روابط عمومی

 - 633 32224022 حسابداری

 - - 32201990 دبیرخانه

 32220872 253 32220872 کتابخانه

 32822642 نشریات

32221482 

32225780 

32238293 

563-229 

227- 322 

32822642 

32221482 

 - 459 32819253 انتظامات

 32215823 393 32215823 ثارگریشاهد و ا انیامور دانشجو

 - - 32246597 ییبسیج دانشجو



32246025 

 32245971 263 32245971 آزمایشگاه مرکزی

 - 388 32824809 یکشاورز یوتکنولوژیگروه ب

 

 

 یدانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز

 دانشکده ابانیخ -کرج نشانی: ●

 -: یکیالکترون ینشان ●

 32205۸07-۸ مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 32205807 دفتر ریاست

32205708 

331 32225788 

    32247783 -    32247783 یبانیو پشت یمال تمعاون

 32818709 -   32238293 یو پژوهش یآموزش تمعاون

  32238293 گروه ترویج و آموزش کشاورزی

32818709 

340 - 

 - 329 32244429 گروه اقتصاد کشاورزی 

-32206824 گروه مدیریت و توسعه کشاورزی

32206825 

334 - 

 

 یکشاورز یدانشکده علوم و مهندس

 دانشکده ابانیخ -: کرج نشانی: ●

 - الکترونیکی : نشانی ●

 32224022 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 32238529 570 32227608 دفتر ریاست

 32238529 - 32818705 یبانیو پشت یمال تمعاون

 32238529 -  32818705 یو پژوهش یآموزش تمعاون

 - 329  32225788 امورآموزشی

 - 310 32227412 گروه زراعت و اصالح نباتات 

 - 280 32248082 گروه علوم دامی 



 - 380 32818705 پزشکی  گروه گیاه

 - 290 32248721 گروه باغبانی 

 32745000 مزرعه آموزشی وپژوهشی

32730606 

- - 

 - - 32745453  یعلوم دام قاتیتحق ستگاهیا

 - - 36208936 یباغبان یقاتیتحق ستگاهیا

 

 

 یکشاورز یو فناور یدانشکده مهندس 

 دانشکده ابانیخ -کرج نشانی: ●

 - الکترونیکی : نشانی ●

 026 -32۸13505 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 32231787 259 -509 32814411 دفتر ریاست

 32231787 - 32813505 یبانیو پشت یمال تمعاون

 32231787 -    32813505 یو پژوهش یآموزش تعاونم

 32241119 و آبادانیگروه آبیاری 

32226181 

354 - 352 - 

 - 270 32248804 صنایع غذایی علوم مهندسی و گروه 

 - 540-556 32801011 های کشاورزی  ماشینمهندسی  گروه 

 32800100 گروه مهندسی علوم خاك 

32231787 

370 - 

 

 یعیدانشکده منابع طب

 دانشکده ابانیخ -کرج نشانی: ●

  -الکترونیکی : نشانی ●

 026- 32223044-7 مرکز تلفن: ●

 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 32222045 دفتر ریاست

32239543 

241 32227765 

 32227765 - 32222045 یبانیو پشت یمال تمعاون



 32227765 -  32222045 یعلم تمعاون

 - - 32249310 امورآموزشی 

 - 232 32249313 گروه احیاء و مناطق خشک کوهستانی 

 - 272 32249311 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ 

32229683  گروه محیط زیست   404 - 

 - 318 32245909 گروه شیالت 

 - 379 32249312 گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل 

 

 

 المللی بیابان مرکز تحقیقات بین

 37پالک  –خیابان قدس  -بلوار کشاورز :ینشان ●

 desertrc@ut.ac.irالکترونیکی : نشانی ●

     021 -۸۸973295مرکز تلفن:  ●
 

 دورنگار شماره داخلی شماره مستقیم عنوان

 88971717 دفتر ریاست

88972475 

101-103 88971717 

 - - 88972473 دفتر انجمن ارزیابی محیط زیست

 88965769 310 8891717 نشریه

و منابع  یعلوم کشاورز یگروه پژوهش

   یعیطب

88971717 114  

 


