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 تاریخچه

 عنوان به خوزستان طبیعی منابع و کشاورزیعلوم  دانشگاه
 1334 سال در کشور کشاورزی تخصصی مادر دانشگاه ترینقدیمی

 نهرودخا شرقی کرانه در واقع شوشتر-اهواز جاده کیلومتری 35 در
 قریه در نفت شرکت اراضی از هکتار 530 واگذاری با کارون

 تأسیس با 1352-53 سال در. نمود آغاز را خود فعالیت مالثانی،
 اهواز، چمران شهید دانشگاه جامع طرح اجرای و دانشگاهی شهر

 هرش جدید ساختمان به دامپروری رشته بجز کشاورزی دانشکده
 تحت تدااب فعلی محل ،تغییرات این اثر در. یافت انتقال دانشگاهی

 شتهر تأسیس با سپس و رامین تولیدی و پژوهشی مرکز عنوان
 روستایی عمران و دامپروری دانشکده نام تحت عمومی کشاورزی

 زا پس. داد ادامه خود فعالیت به اسالمی انقالب پیروزی زمان تا
 هدف با 1361 سال در هادانشگاه بازگشایی و فرهنگی انقالب
 امور زراعی، امور رشته سه در کاردانی سطح در دانشجو تربیت
 لمبد خوزستان استان کشاورزی آموزشکده به فنی، امور و دامی

 گردید.
 به خوزستان استان کشاورزی آموزشکده 1367 سال در

 1382 سال در و یافت نام تغییر رامین پژوهشی و آموزشی مجتمع
 با فناوری و تحقیقات علوم، وزارت عالی آموزشی گسترش شورای

 رامین پژوهشی و عالی آموزش مجتمع عنوان تغییر و استقالل

 عالی آموزش مجتمع به اهواز، چمران شهید دانشگاه به وابسته
 .آورد عمل به قطعی موافقت رامین طبیعی منابع و کشاورزی

شورای گسترش آموزش عالی در  31/1/1384در تاریخ 
 نابعم و کشاورزی دانشگاه به مجتمع این با تبدیل 17/2/84جلسه 
 دانشگاه شهید چمران اهواز نیزو استقالل آن از  رامین طبیعی

نام دانشگاه به دانشگاه  7/2/1389 تاریخنمود. در  موافقت
سفند ماه در ا کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان تغییر یافت.

نام این دانشگاه، به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  1396سال 
 طبیعی خوزستان تغییر کرد.

 تحقیقات عمدة مراکز از یکی دانشگاه این حاضر حال در
 هک رودمی شمار به کشور جنوب منطقه در دامپروری و کشاورزی

 46دانشیار،  31استاد،  12علمی ) هیأت عضو نفر 92 دارای
 مقاطع در تحصیل حال در دانشجوی نفر 2856 و مربی( 3استادیار، 

 سه قالب در که است دکتری و ارشد کارشناسیکارشناسی، 
 مشغول علمی هایفعالیت انجام به آموزشی گروه 13و  دانشکده

 هارشته در کارگاه 4 و آزمایشگاه 18این دانشگاه دارای  .باشندمی
و دروس  و همچنین گروه معارف اسالمی مختلف هایگرایش و

  .است عضو هیئت علمی 3با  عمومی
 
 

 

 

 

 

 دانشکده کشاورزی

کشاورزی عمومی،  های تشکیل دانشکده با ایجاد رشتهپایه

ت فعالی ،بنا نهاده شد و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خود را با عنوان دانشکده کشاورزی ادامه داده و هم اکنون در 

های آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی دانشجو چارچوب گروه

 هیأت عضو 44 دارای حاضر حال نماید. این دانشکده درپذیرش می

و در سه است  مربی( 2استادیار،  27دانشیار،  13استاد،  2)علمی 

، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرش مقطع کارشناسی

گروه آموزشی  5این دانشکده بطور کلی دارای  .دانشجو دارد

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، علوم و مهندسی باغبانی، علوم و )

 4آزمایشگاه،  10(، مهندسی خاک، گیاهپزشکی و مهندسی طبیعت

سردخانه و مزارع آموزشی و تحقیقاتی وسیعی  2خزانه،  1گلخانه، 

باشد که در ضلع شرقی سایت اصلی دانشگاه هکتار می 300بالغ بر 

نیاز اراضی مذکور از طریق یک ایستگاه  اند. آب موردواقع شده

زارع شود. از این مپمپاژ به طور مستقیم از رودخانه کارون تأمین می

 گردد.برداری میتولیدی بهرههای پژوهشی و در زمینه

 
 رشته و گرایش مقطع

ی
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شن
ار

ک
 

گیاهان دارویی و معطر، علوم و مهندسی  -فضای سبز، تولیدات گیاهی

باغبانی، زراعت و اصالح نباتات، منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری، 

خاک، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، و مهندسی  گیاهپزشکی، علوم

 مهندسی طبیعت

شد
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ی
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زراعت و اصالح نباتات گرایش زراعت، زراعت و اصالح نباتات گرایش اصالح 

رز، های هنباتات، زراعت و اصالح نباتات گرایش شناسایی و مبارزه با علف

زراعت و اصالح نباتات گرایش علوم و تکنولوژی بذر، زراعت و اصالح نباتات 

رایش فیزیولوژی گیاهان اگروتکنولوژی گگرایش کشاورزی اکولوژیک، 

بیوتکنولوژی کشاورزی، گیاهپزشکی گرایش زراعی، اکوهیدرولوژی، 

بندی و ارزیابی شناسی، مدیریت منابع خاک گرایش پیدایش ردهحشره

خاک، مدیریت منابع خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه 

گیاه، مدیریت منابع خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک، مدیریت 

ابع خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک، مدیریت منابع خاک من

گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی، مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و 

کاری، علوم باغبانی گرایش حفاظت خاک، علوم باغبانی گرایش سبزی

دارویی،  گیاهانفیزیولوژی و اصالح گل و گیاه زینتی، علوم باغبانی گرایش 

ای، علوم باغبانی گرایش باغبانی گرایش تولید محصوالت گلخانهعلوم 

 درختان میوه

ی
تر

دک
 

، اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، زراعت، بیولوژی

 کبیوتکنولوژی خاگیاهان زراعی، بیولوژی و اگرواکولوژی گرایش اکولوژی 

 

 دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
فعالیت آموزشی این دانشکده با تشکیل گروه آموزشی علوم 

دامی آغاز و از ابتدای استقالل دانشگاه از دانشگاه شهید چمران 

اهواز با عنوان دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی در قالب 

های آموزشی و مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به فعالیت گروه



علمی  هیأت عضو 18 ایدار حاضر حال باشد. این دانشکده درمی

مهندسی گروه آموزشی ) 2( و دارای استادیار 3 و دانشیار 7استاد،  8)

و در سه مقطع  غذایی( استصنایع  مهندسی علوم دامی، علوم و

، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرش دانشجو کارشناسی

 .دارد

های مجهز مرکزی، ژنتیک دامی، این دانشکده از آزمایشگاه

میکروبیولوژی، تغذیه تکمیلی دام، حیوانات جانورشناسی، 

آزمایشگاهی، کشت پیوسته آنالیز مواد غذایی، شیمی، لبنیات و 

های های لبنی، موزه جانورشناسی که تعداد زیادی از گونهفرآورده

اند و نیز از آوری شدهجانوری بومی استان خوزستان در آن جمع

 باشد.ار مییک ایستگاه تحقیقاتی دامپروری وسیع برخورد

 
 رشته و گرایش مقطع
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 علوم دامی، علوم دامی غیرنشخوارکنندگان، علوم و صنایع غذایی

شد
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ی
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، علوم دامی و طیور علوم دامی گرایش ژنتیک و اصالح نژاد دام

، علوم دامی گرایش تغذیه دام، و طیور گرایش فیزیولوژی دام

طیور، علوم دامی گرایش گرایش تغذیه مهندسی علوم دامی 

تغذیه غیر نشخوارکنندگان، علوم و صنایع غذایی گرایش صنایع 

 ، علوم وغذایی، علوم و صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

 صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی

ی
تر

دک
 

علوم دامی گرایش اصالح نژاد دام، علوم دامی گرایش تغذیه دام، 

 ، علوم دامی گرایش تغذیه طیورگرایش فیزیولوژی دامعلوم دامی 

 

 دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

ترویج  هاین دانشکده فعالیت آموزشی خود را با تشکیل گرو

و آموزش کشاورزی آغاز نمود و هم اکنون با عنوان دانشکده 

های آموزشی و مهندسی زراعی و عمران روستایی در قالب گروه

دهد. این مقاطع تحصیلی مختلف به فعالیت خود ادامه میدر 

نفر  2علمی ) هیأت عضو نفر 27 دارای حاضر حال دانشکده در

گروه آموزشی )مهندسی  4استادیار( و دارای  14دانشیار،  11 ،استاد

مهندسی ترویج و آموزش های کشاورزی و مکانیزاسیون، ماشین

است و در سه مقطع  و مهندسی آب( اقتصاد کشاورزیکشاورزی، 

، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرش دانشجو کارشناسی

 .دارد

این دانشکده از تجهیزات سمعی بصری ویژه دانشجویان 

های آموزشی و رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، کارگاه

های مجهز برق تراکتور، مکانیک، برق روستایی، آزمایشگاه

آزمایشگاه علوم آب، آزمایشگاه تکنولوژی موتور، هیدرولیک، 

رفته بند پیشآالت کشاورزی به همراه ادوات دنبالهفیزیک و ماشین

این دانشکده دارای یک ایستگاه  .باشدو مدرن برخوردار می

باشد که اطالعات ثبت شده در این ایستگاه ضمن هواشناسی می

گزارش به هواشناسی استان خوزستان، مورد استفاده دانشجویان 

رار های تحقیقاتی ققاطع مختلف تحصیلی و پژوهشگران در طرحم

 گیرد.می

 
 رشته و گرایش مقطع
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علووووووم و مهندسوووووی آب، مکانیوووووک بیوسیسوووووت ، توووووروی  و 

آمووووووزو کشووووواورزی، ارتصووووواد کشووووواورزی، مکانیزاسووووویون 

 کشاورزی
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های ماشوووووی ، های آبووووویمهندسوووووی آب گووووورایش سوووووازه

های ماشوووووی ، طراحوووووی و سووووواختکشووووواورزی گووووورایش 

های ماشوووی ، کشووواورزی گووورایش فنووواوری پووو  از برداشوووت

، های کشووووواورزیکشووووواورزی گووووورایش مکانیوووووک ماشوووووی 

مکانیزاسوووویون ، مکانیزاسوووویون کشوووواورزی گوووورایش انوووورژی

توووروی  و ، هاکشووواورزی گووورایش مووودیریت و تحلیووول سوووامانه

آمووووزو کشووواورزی پایووودارگرایش توووروی  کشووواورزی پایووودار و 

توووروی  و آمووووزو کشووواورزی پایووودارگرایش ، طبیعوووی منوووابع

مهندسووووی ، آموووووزو کشوووواورزی پایوووودار و محووووی  زیسووووت

 کشاورزی توسعه روستایی

ی
تر

دک
 

گووورایش مووودیریت و تحلیووول سوووامانه مکانیزاسووویون کشووواورزی

توووروی ، آمووووزو کشووواورزی و توسوووعه روسوووتایی گووورایش  هوووا،

تووووروی ، آموووووزو کشوووواورزی و توسووووعه ، تووووروی  کشوووواورزی

 روستایی گرایش آموزو کشاورزی
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