
 1392سال  در "مجله تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی" فهرست اسامی داوران همکار

 کرمان باهنر دانشگاه -دکتر محمد جواد آروین  

 
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران ˚دکتر محمد ابونجمی 

 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚زاده دکتر پرویز احسان

 
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر احمد ارزانی 
 دانشگاه تربیت مدرس تهران -دکتر کاظم ارزانی 

 یاردبیل محقق دانشگاه ˚پور دکتر بهروز اسماعیل
 دانشگاه گیالن ˚ دکتر مسعود اصفهانی 

 
 اصفهان صنعتی دانشگاه -دکتر نعمت اهللا اعتمادي 

 اهواز چمران شهید دانشگاه -عبداله افتخاري دکتر سید
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران  ˚معباس اکبري دکتر غال 
 دانشگاه شیراز ˚دکتر یحیی امام  
 یاسوج دانشگاه -دکتر رضا امیري فهلیانی  
 دانشگاه اراك ˚دکتر فریبا امینی  
 دانشگاه پیام نور اصفهان ˚دکتر شکوفه انتشاري  

 
 هاناصف صنعتی دانشگاه -دکتر محمد حسین اهتمام 

 دانشگاه تبریز ˚ زادياهردکتر سعید 
 کرج بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه -دکتر علی ایمانی 

 کشور پزشکیگیاه ۀسسؤم -دکتر محمد علی باغستانی  

 
 مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرقی -دکتر احمد باي بوردي

 زاد اسالمی واحد رشتدانشگاه آ ˚ يبریموندرضا مهندس احمد
 دانشگاه یاسوج ˚دکتر حمید رضا بلوچی  
 دانشگاه فردوسی مشهد ˚دکتر عبدالرضا باقري  
 الهیجان کشاورزي تحقیقات ایستگاه -دکتر محمد تقی پاداشت  
 موسسه دیم کرمانشاه ˚دکتر سید سعید پورداد  
 دانشگاه شهرکرد ˚دکتر محمود رضا تدین  

 
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -دات تقوي دکتر تکتم سا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سبزوار ˚پور دکتر حمید توکلی

 
 اصفهان کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقات مرکز -دکتر امیر هوشنگ جاللی 

 دانشگاه ارومیه ˚مرندي دکتر رسول جلیلی
 دانشگاه شیراز ˚دکتر جمال جوانمردي  

 
 اردبیلی محقق دانشگاه -تر اسماعیل چمنی دک

 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚ عباسیعلی حاجمحمددکتر 
 ساري دانشگاه -دکتر مهدي حدادي نژاد  

 
 کشاورزي، کرج بیوتکنولوژي پژوهشکده -طاهره حسنلو دکتر 

 کرج بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه -دکتر داراب حسنی 
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚ دکتر مریم حقیقی 



 موسسه تحقیقات پسته کشور ˚دکتر حسین حکم آبادي  
 دانشگاه بوعلی سینا همدان -ئیدکتر جواد حمزه 
 دانشگاه تربیت مدرس تهران ˚ اصفهانی دکتر زهره حمیدي 
 دانشگاه شیراز ˚دکتر بهرام حیدري  
 
 دانشگاه شاهد تهران ˚دکتر اورنگ خادمی  

 
 دانشگاه شهرکرد ˚حمود خدامباشی دکتر م

 دانشگاه ارومیه ˚شاهی دکتر اصغر خسرو
 خوزستان طبیعی منابع و کشاورزي قیقاتتح مرکز -عبدالستار دارابی دکتر  
 اصفهان کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقات مرکز -دکتر سعید دوازده امامی  
 یاسوج دانشگاه -دکتر اشکبوس دهداري  
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -دیانتی دکتر شیرین  
 مازندران طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز -دکتر ولی اهللا رامئه  
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر علی اکبر رامین  
  

 
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر خورشید رزمجو 

 طبیعی آذربایجان شرقی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع -دکتر رضا رضایی 

 
 دانشگاه پیام نور اصفهان ˚دکتر رویا رضوي زاده 

 دانشگاه شیراز ˚دکتر اصغر رمضانیان 
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران -رضا روزبان دکتر محمود

 
 کرد شهر دانشگاه -دکتر سعید ریزي 

 دانشگاه صنعتی اصفهان -دکتر مرتضی زاهدي 
 کشور گیاهپزشکی مؤسسه -ندر زند دکتر اسک 
 گیالن دانشگاه -دکتر محسن زواره  
 اصفهان کشاورزي و منابع طبیعی تحقیقات مرکز -دکتر حسین زینلی  
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر محمد رضا سبز علیان  
 اصفهان صنعتی دانشگاه -دکتر قدرت اهللا سعیدي  

 
 کشور، تهران مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه -دکتر فاطمه سفید کن 

 کرج آب و خاك تحقیقات موسسه -محمود سمر دکتر سید
 مدرس  تربیت -دکتر محمد کاظم سوري  
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین ˚دکتر سید عطاءاهللا سیادت  
 ایالم دانشگاه -دکتر محمد سیاري  
 ژنتیک یمهندس پژوهشگاه -دکتر فهیمه شاهین نیا  
 گرگان دانشگاه -دکتر مهدي شریفانی  
 مشهد قردوسی دانشگاه -دکتر محمود شور  

 شیراز دانشگاه -دکتر علیرضا شهسوار  
 دانشگاه شهرکرد ˚دکتر بهروز شیران  
 شیراز دانشگاه -دکتر حسین صادقی  



 تهران دانشگاه ˚دکتر رضا صالحی  

 
 کاووسدانشگاه گنبد  ˚دکتر حسین صبوري 
 رشت اسالمی واحد آزاد دانشگاه ˚حور دکتر شهرام صداقت

 دانشگاه ایالم -دکتر مهدي صیدي 

 
 دانشگاه شاهرود ˚دکتر حمید ضیاءالحق 

 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر علی طاهري 
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر مجید طالبی 

  
 کرج بذر و نهال هتهی و اصالح تحقیقات موسسه -دکتر حمید عبداللهی  

 شیراز دانشگاه -دکتر محسن عدالت  
 تهران دانشگاه -دکتر مصطفی عرب  
 مشهد فردوسی دانشگاه -دکتر مجید عزیزي  
 مدرس تهران دانشگاه تربیت -دکتر محمد حسین عزیزي  
 شیراز دانشگاه -دکتر سعید عشقی  
 همدان سینا دانشگاه بوعلی ˚دکتر منصور غالمی  
 مشهد فردوسی دانشگاه -کتر محمد فارسی د 
 دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان ˚دکتر قدرت اهللا فتحی  
  
 دانشگاه شیراز ˚دکتر عسگر فرحناکی  
 گیالن دانشگاه -دکتر محمود قاسم نژاد  
 کشور، رامسر مرکبات تحقیقات موسسه -دکتر مالک قاسمی  
 گرگان دانشگاه -ژاد دکتر مهدي کاشانی ن 
 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان -دکتر حسین کاظمی 
 دانشگاه شیراز ˚دکتر سید عبدالرضا کاظمینی  

 
 دانشگاه فردوسی مشهد ˚دکتر محمد کافی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ˚دکتر بهزاد کاویانی 
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر مهدي کدیور  
 خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه -دکتر مریم گل آبادي  
 کشور، رامسر مرکبات تحقیقات موسسه -دکتر بهروز گلعین  
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر سید امیر حسین گلی  
  

 
 تهران دانشگاه -دکتر محمود لطفی 
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر مصطفی مبلی 

 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر محمد مهدي مجیدي  

 گیالن دانشگاه ˚دکتر مجید مجیدیان  

 
 دانشگاه شهرکرد -دکتر عبد الرحمن محمد خانی 

 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -اله محمدي دکتر ولی
 دکترمحمد رضا مرادي تالوت دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 



 اصفهان یعیطب منابع و يکشاورز قاتیتحق مرکز -دکتر الله مشرف 

 
 دانشگاه شهید چمران اهواز -دکتر نوراهللا معلمی

 دانشگاه شیراز ˚دکتر غالمرضا مصباحی 
  

 
 شهرکرد باغبانی تحقیقات مرکز ˚دکتر اصغر موسوي 

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان ˚دهقان حسین میردکتر سید
 قم طبیعی منابع و شاورزيک تحقیقات مرکز -دکتر محمد رضا نائینی  
  
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر علی نصیر پور  
 دانشگاه صنعتی اصفهان ˚دکتر علی نیکبخت  
 پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -دکتر کوروش وحدتی  
 گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه-دکتر خدایار همتی  
 شهرکرد دانشگاه -ند دکتر سعد اهللا هوشم 
 دانشگاه تربیت مدرس تهران ˚دکتر عباس یداللهی  
  

 


