
  

  :گروه یلیتحص يهارشته یمعرف
  

گیاهان  و فیزیولوژي گیاهان زراعی اگروتکنولوژي با دو گرایش اکولوژي رشته ارشد یکارشناس
  باغبانی با گرایش گیاهان دارویی رشته علوم و مهندسی و زراعی
  
توسعه  یباشد، ولیژه زراعت برخوردار میبو يزنه کشاوریبالقوه در زم يها ياست که از توانمند يران کشوریا

را بر اساس  ید محصوالت زراعیات تولیار ماهر است که بتوانند عملیبس یانسان يرویازمند نین رشته درکشور، نیشتر ایب
 نرو، هدفیاز ا. به دست آورند یطیاز عوامل مح يریرا در بهره گ ین بازدهیشتریانجام دهد و ب ید علمیجد يافته های

باغبانی با گرایش گیاهان و  کارشناسی ارشد اگروتکنولوژي با دو گرایش اکولوژي و فیزیولوژيجاد دوره یاز ا
محصوالت  يد اقتصادیاست که بتوانند با استفاده از دانش، تجربه و امکانات موجود، تول يت افرادی، ترب دارویی

 ايبرنامه. ندیز خدمت نماین يبخش کشاورز يزیربرنامه و ی، آموزشیقاتیر سازند و در امور تحقیپذرا امکان یزراع
 6و  ياریاخت - يواحد آن را دروس اجبار 26که  یواحد درس 32با  یلیمسال تحصیارشد در چهار ن یدوره کارشناس
  . گرددیدهد، اجرا میل مینامه تشکانیواحد آن را پا

   
  یباغبان یعلوم و مهندس یکارشناس

  
 در جاد اشتغالیو ا یاهید محصوالت گیدر تول يااست که سهم عمده يمهم کشاورز يهااز بخش یکی یباغبان

د، یدانش، فن و هنر تول يرندهیاست که در برگ ياز کشاورز ياشاخه یباغبان یعلوم و مهندس يرشته. کشور دارد
ها، يها، سبزوهیشامل م یاهان و محصوالت باغبانیگ. است یاهان و محصوالت باغبانیگ یپرورش، اصالح و بازاررسان

جاد، ی، ایتوانند در طراحین رشته میآموختگان ادانش. باشندیم ياهیو ادو ییاهان دارویو گ ینتیاهان زیگل و گ
ز در یر، به صورت کارشناس متخصص و برنامهیدکننده محصوالت متنوع باغیتول يت واحدهایریو مد یدهسامان

و  يز به عنوان کارشناس و مدرس در مراکز آموزش کشاورزیو ن ییاجرا يهادر واحد یمختلف باغبان يهانهیزم
رشته علوم و  یبرنامه دوره کارشناس. نقش کنند يفایا يکشاورز یقاتیتحق يقات در واحدهایدر امور تحق يهمکار
واحد  138و با مسال یدر هشت نکه از امسال پذیراي حضور دانشجویان محترم این رشته خواهیم بود،  یباغبان یمهندس

دهند، اجرا یل میتشک یو انتخاب ی، تخصصیواحد آن را دروس اصل 89ه و یو پا یواحد آن را دروس عموم 49که 
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  معرفی گروه
- فعالیت ،ت علمی متخصصأبا ورود اعضاي هیو  1388از سال  اصالح نباتاتزراعت و گروه 

تشکیل  با 1390اسفند  ز نمود و ازاآغ وه کشاورزي در دانشگاههاي پژوهشی خود را در قالب گر
خود  هايفعالیتبه بطور رسمی  ،اولین مدیر گروه و معرفی هاتفکیک گروه ،دانشکده کشاورزي

رشته مهندسی ارشد  کارشناسیهاي آموزشی گروه با پذیرش اولین دانشجویان فعالیت .ادامه داد
رشته  مقطع کارشناسیدر پذیرش دانشجویان شروع شد و با  1391در مهر ماه زراعت  -کشاورزي

 که براي اولین بار در ایران 1392 ماه مهر ازگیاهان دارویی و معطر  -مهندسی تولیدات گیاهی
نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و  70یافت؛ بطوري که تاکنون تعداد  قوتگرفت، انجام می

نفر از فارغ التحصیالن  58از بین . ذیرش داشته استنفر دانشجو در مقطع کارشناسی پ 160
نفر از دانشجویان فارغ التحصیل  27نفر در مقطع کارشناسی ارشد و از بین  12کارشناسی، 

  . اندنفر در مقطع دکتري دانشگاه هاي دیگر پذیرفته شده 6کارشناسی ارشد، 
در فعال و متخصص ت علمی جوان، أهیشش عضو با وجود  اصالح نباتاتزراعت و گروه 

داشتن زمین زراعی کافی، گلخانه همچنین هاي هرز و علفو زمینه گیاهان زراعی، باغی، دارویی 
مناسبی برخوردار هاي علمی از پتانسیلدستگاه تحقیقاتی،  50هاي برخوردار با بیش و آزمایشگاه

  : م استهاي خوبی در حال انجاهاي زیر پژوهشزمینه بوده و در حال حاضر نیز در
 زراعی، باغی، دارویی و همچنین  گیاهان تحقیق در زمینه اکوفیزیولوژي و تکنولوژي بذر

 هاي هرز علف

  استفاده از  بادر واحد سطح  زراعی، باغی، داروییافزایش تولید گیاهان تالش در راستاي
 .هاي فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و زراعیمکانیسم

 زراعی، باغی و دارویی به تنش هاي محیطی مت گیاهان شناخت مکانیسم هاي موثر در مقاو 

 استفاده از کشت بافت براي تکثیر گیاهان زینتی  
 هاي هرزگیري از اثرات دگرآسیب گیاهان زراعی، باغی و دارویی براي مهار علفبهره 

  :همچنین، گروه در نظر دارد تا بستر الزم براي اجرایی شدن موارد زیر را نیز تأمین کند
 ی سازگاري گیاهان دارویی در منطقهبررس 

 سازي و تولید تجاري گیاهان دارویی با برند دانشگاهمعرفی، اهلی 

 تولید تجاري گیاهان زراعی و باغی در دانشگاه 

  

  معرفی اعضاي هیأت علمی گروه
  یدکتر حمید محمدی                                        دکتری فیزیولوژی گیاھان زراع

 رئیس دانشکده کشاورزي و گروه زراعت و گیاهان دارویی عضو هیأت علمی :سمت فعلی  
 ؛ پست الکترونیک2505: شماره تلفن داخلی :hm34476@yahoo.com  وhmohamady@ut.ac.ir  

  هاي رشد گیاهی؛ بیوشیمی گیاهیکنندهفیزیولوژي تنش هاي محیطی، فیزیولوژي تنظیم: عالیق پژوهشی

  

  گیاھان دارویی - دکتر امیر رضا صادقی بختوری                       دکتری زراعت
 و مدیر گروه زراعت و گیاهان دارویی عضو هیات علمی :سمت فعلی  
 ؛ پست الکترونیک2506: شماره تلفن داخلی  :Sbakhtvari@azaruniv.ac.ir  

   بر رشد محیطیزراعی و تأثیر عوامل  -  و گیاهان زراعی گیاهان دارویی زراعتروشهاي بهینه : عالیق پژوهشی
  گیاهان عملکرداجزاي  و عملکردبررسی تنشهاي محیطی بر  -ومعطر گیاهان داروییو عملکرد و اجزاي عملکرد 

  زراعی

   دکتری فیزیولوژی گیاھان زراعی                       دکتر کامبیز عزیزپور              
 عضو هیأت علمی گروه زراعت و گیاهان دارویی :سمت فعلی  
 ؛ پست الکترونیک2506: شماره تلفن           :kam@yahoo.com_azizpour  

  تنش هاي محیطی در گیاهان؛ بیوشیمی گیاهی زراعت؛ فیزیولوژي: عالیق پژوهشی

  

  گرایش درختان میوه  دکتر لمیا وجودی مھربانی                               دکتری باغبانی
 گروه زراعت و گیاهان داروییعضو هیات علمی  :سمت فعلی  
 ؛ پست الکترونیک2507: داخلی شماره تلفن :Vojodilamia@gmail.com  

   .میوه کاري و مدیریت باغات؛ فیزیولوژي درختان میوه؛ بیوشیمی و بیوشیمی ترکیبات معطر: عالیق پژوهشی

  

  علف ھای ھرز -دکتر وحید سرابی                                      دکتری زراعت
 گروه زراعت و گیاهان دارویی عضو هیات علمی: سمت فعلی  
 ؛ پست الکترونیک2509: داخلیاره تلفن شم :Sarabi20@azaruniv.edu  

  هاي هرز با گیاهان زراعی و دارویی، هاي هرز، بررسی رقابت علفشناسایی علف: عالیق پژوهشی
  هاکشهاي هرز؛ فیزیولوژي علفبررسی دگرآسیبی گیاهان زراعی و دارویی بر علف

  

  گیاھان دارویی - دکتر سعید حضرتی                                      دکتری زراعت
 عضو هیات علمی گروه زراعت و گیاهان دارویی: سمت فعلی  
 ؛ پست الکترونیک2506: شماره تلفن داخلی :Saeid.Hazrati@gmail.com  

  هاي جدید کشتهاي محیطی بر گیاهان دارویی و معطر، سیستماثر تنش: وهشیعالیق پژ
  و تولید گیاهان دارویی و معطر و تولید ارگانیک گیاهان دارویی و معطر 

  

 

 

 

 

 

 


