
 

 

    

 اداره كل دامپزشكي 
  رئيس سازمان

جعفريمهدي
و آبخيزدارياداره كل منابع طبيعي 

 اداره كل امور عشايري

رروستاييمديريت سازمان تعاون

 حوزه نمايندگي ولي فقيه

 شعب شركتهاي وابسته 
 ات حمايتي ركت خدمش - 1

 اموردام يبانيپشت شركت -2

مركز آموزش و تحقيقات كشاورزي
   طبيعي عو مناب

     معاونت بهبود توليدات گياهي
 محمد رضا اكبري

     معاونت بهبود توليدات دامي
 محمد ابراهيم ابراهيمي

واموراقتصادييريزمعاونت برنامه
محمد حسين اكبري

 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
     محمد هادي اربابي

مديريت هماهنگي ترويج 
             كشاورزي 

 شراره شيباني

كشاورزي مديريت صنايع

  محمدعلي حسيني

محيط زيست وسالمت غذاگروه 

- 

عمومياداره روابط

حامد عارفي نيا

مديريت هسته گزينش

محمد رضا مالكي

مديريت حوزه 
         رياست 

يمحسن ارژنگ

مديريت حراست

حسيني سيدعلي

وارزيابي عملكردبازرسي،مديريت
          پاسخگويي به شكايات

  سيدحسن موسوي نژاد

مديريت اموراراضي

 عزيز باقري

مديريت آب و خاك و
       امورفني مهندسي
  اكبر محمدي

 مديريت امور طيور 

 حامد عارفي نيا

 آبزيانشيالت مديريت امور

فرهاد نايب زاده

مديريت امور زراعت

 سيد مجتبي حسيني

 مديريت امور باغباني 

 گزيك عبدالرضا رضايي

 مديريت حفظ نباتات

  مهدي يوسفي

 فناوريهاي مكانيزه كشاورزي امور اداره

   مهدي موسويانمحمد 

 ايستگاه پرورش و اصالح نژاد بزكركي

محمد علي مهرجو

 مديريت امور دام 

محمد شباني       

 محمد مهدي ذوالقدر/مديريت رفاه و پشتيباني

 اولمحمد صميمي           / اداره امور حقوقي

 محمد دري                      /  مديريت امور مالي

 عليرضا اسماعيلي      /گروه نوسازي وتحول

  رضا نخعي      /مانهايوپاداره امور قراردادها

  حسن شمشيري           /اداره امور ايثارگران

  بودجهامور برنامه و مديريت 

مهدي صادقي

  مديريت امور سرمايه گذاري

مهدي فرجامي فرد

شبكه تجهيز و اداره آمار، فناوري اطالعات

 عشرت زرگري

شهرستانمديريت جهاد كشاورزي

 خوسف

 سيد حسن رضوي

 طبس

 داود بخشايي

 فردوس

 موسي سليماني
 قاين

 سيدعبدالحسن سجادي
 نهبندان

عليرضا حيدر پور

 بيرجند

غالمرضا وارسته
 زيركوه

 جواد درويشي

 بشرويه

 حسين سرچاهي

 درميان

سيد محسن نصيرائي

 سرايان

محمدرضاصفايي

 سربيشه

محمدرضا زرگري

 صميمي اولمحمد/اداريتخلفاترسيدگي به هيأت

 ريم امير آباديم                             /دبيرخانه

بازارمديريت تنظيم

 احمد بيكس

 محسن نيك پرست          /مديريت اموراداري

 مهدي عصمتي پور

  عليرضا نصرآبادي

 محمد اصغرزاده

 عليرضا مقري

 نوفرستي هديم -1

 مهدي روشن -2

 حجه االسالم سجادي

حميد ضيائيان احمدي

 اداره مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزي
 رضا يزدانمهر


