
  Publonsاشتراك داوران در پایگاه بین المللی لیست 

  لینک  سازمان  داور  ردیف

  دانشگاه صنعتی اصفهان  جهانگیر کوپایی   1
https://publons.com/wos-

op/researcher/1545422/jahangir-abedi-

koupai/  

  دانشگاه یاسوج  ابراهیم ادهمی   2
https://publons.com/wos-

op/researcher/4691037/ebrahim-adhami/  

اصفهان دانشگاه صنعتی  سعید سلطانی کوپایی   3  
https://publons.com/wos-

op/researcher/3649369/saeid-soltani/  

 دانشگاه فردوسی مشهد  ابوالفضل مساعدي   4
https://publons.com/wos-

op/researcher/2016615/abolfazl-mosaedi/  

 دانشگاه محققاردبیلی  رئوف مصطفی زاده   5
https://publons.com/wos-

op/researcher/521913/raoof-

mostafazadeh/  

  دانشگاه شیراز  یحیی امام   6
https://publons.com/wos-

op/researcher/1245074/yahya-emam/  

 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان  فرشاد فتحیان   7
https://publons.com/wos-

op/researcher/2909009/farshad-fathian/  

  بیتا مروج االحکامی   8
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 

  استان یزد. بخش خاك و آب

https://publons.com/wos-
op/researcher/2078291/bita-

moravejalahkami/  

  دانشگاه تبریز  یعقوب دین پژوه   9
https://publons.com/wos-

op/researcher/1181519/yagob-dinpashoh/  

  دانشکده کشاورزي، دانشگاه فسا  محمدجواد امیري   10
https://publons.com/wos-

op/researcher/3068097/mohammad-javad-

amiri/  

  دانشگاه تبریز  فرناز دانشور وثوقی   11
https://publons.com/wos-

op/researcher/4405634/farnaz-daneshvar-

vousoughi/  

 دانشگاه صنعتی اصفهان  حمیدرضا صفوي   12
https://publons.com/wos-

op/researcher/1677691/hamid-r-safavi/  

 دانشگاه فردوسی مشهد  اکرم حالج نیا   13
https://publons.com/wos-

op/researcher/1627276/akram-halajnia/  

 دانشگاه مراغه  مهدي ماجدي اصل   14
https://publons.com/wos-

op/researcher/3347485/mahdi-majedi-asl/  

  دانشگاه مراغه  رسول دانشفراز   15
https://publons.com/wos-

op/researcher/2981355/rasoul-

daneshfaraz/  

  دانشگاه صنعتی اصفهان  الهام فاضل   16
https://publons.com/wos-

op/researcher/4424502/elham-fazel/  



 لینک  سازمان  داور  ردیف

  احمد باي بوردي   17
مرکز تحقیقات کشاورزي 

  آذربایجانشرقی

https://publons.com/wos-

op/researcher/1493459/ahmad-bybordi/  

  تربیت مدرس  مسعود قدسیان   18
https://publons.com/wos-

op/researcher/1347142/masoud-ghodsian/  

  دانشگاه صنعتی اصفهان  محمد علی حاج عباسی   19
https://publons.com/wos-

op/researcher/5302665/mohammad-

hajabbasi/  

  دانشگاه رفسنجان  محسن حمیدپور   20
https://publons.com/wos-

op/researcher/1811853/mohsen-

hamidpour/  

  دانشگاه صنعتی اصفهان  حمیدرضا عشقی زاده   21
https://publons.com/wos-

op/researcher/3901443/hamid-reza-

eshghizadeh/  

  علیرضا حسن اقلی   22
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

  کشاورزي

https://publons.com/wos-
op/researcher/2175488/alireza-

hassanoghli/  

 دانشگاه ارومیه  حسین خیرفام   23
https://publons.com/wos-

op/researcher/1967540/hossein-kheirfam/  

  دانشگاه شهرکرد  افشین هنربخش   24
https://publons.com/wos-

op/researcher/3890835/afshin-

honarbakhsh/  

  دانشگاه فردوسی مشهد  دنژا ثنائی سیدحسین   25
https://publons.com/wos-

op/researcher/1828947/seyed-hossein-

sanaei-nejad/  

  دانشگاه ایالم  جعفر مامی زاده   26
https://publons.com/wos-

op/researcher/4812430/jafar-mamizadeh/  

27   
جهانشیر محمدزاده 

  هابیلی
  دانشگاه شیراز

https://publons.com/wos-
op/researcher/1821850/jahanshir-

mohammadzadeh-habili/  

  دانشگاه ایالم  جواد سروریان   28
https://publons.com/wos-

op/researcher/4901667/javad-sarvarian/  

  دانشگاه صنعتی اصفهان  عبدالرضا کبیري سامانی   29
https://publons.com/wos-

op/researcher/2968317/abdorreza-kabiri-

samani/  

  دانشگاه شهید چمران اهواز  سید محمود کاشفی پور   30
https://publons.com/wos-

op/researcher/2201381/seyed-mahmood-

kashefipour/  

  دانشگاه گیالن  محمدرضا خالدیان   31
https://publons.com/wos-

op/researcher/4863748/mohammadreza-

khaledian/publications/  



 لینک سازمان  داور  ردیف

  مرتضی خداقلی   32
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع 

 طبیعی اصفهان

https://publons.com/wos-
op/researcher/2154020/morteza-

khodagholi/  

 دانشگاه ارومیه  حبیب خداوردي لو   33

https://publons.com/wos-
op/researcher/3342496/habib-

khodaverdiloo/  

  دانشگاه زنجان  رامین کیامهر   34
https://publons.com/wos-

op/researcher/2880480/ramin-kiamehr/  

  فردوسی مشهد  لکزیانامیر    35
https://publons.com/wos-

op/researcher/4287510/amir-lakzian/ 

  محبوب صفاري   36
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و 

  فناوري پیشرفته

https://publons.com/wos-

op/researcher/1438812/mahboub-saffari/ 

  دانشگاه شهید باهنر کرمان  مجید حجازي مهریزي   37
https://publons.com/wos-

op/researcher/2029031/majid-hejazi-

mehrizi/ 

  راحله ملکیان   38
مرکز ملی راهبردي کشاورزي و 

  اتاق ایران-آب

https://publons.com/wos-

op/researcher/1626415/raheleh-malekian/ 

  دانشگاه صنعتی اصفهان  حمید متین خواه   39
https://publons.com/wos-

op/researcher/1996010/sayedhamid-

matinkhah/ 

  مهدي قاجار سپانلو   40
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع 

  طبیعی ساري

https://publons.com/wos-
op/researcher/4899473/mehdi-ghajar-

sepanlou/ 

-https://publons.com/wos  دانشگاه شهرکرد  مهدي قبادي نیا   41

op/researcher/2924475/mahdi-ghobadinia/ 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  مریم حقیقی   42
https://publons.com/wos-

op/researcher/3880293/maryam-haghighi/ 

  دانشگاه صنعتی اصفهان  وراله میرغفارين   43
https://publons.com/wos-

op/researcher/1614053/nourollah-

mirghaffari/ 

  موسسه تحقیقات خاك و آب  محمدهادي میرزاپور   44
https://publons.com/wos-

op/researcher/1354781/mohammad-

mirzapour/ 

  دانشگاه زنجان  فرهاد میثاقی   45
https://publons.com/wos-

op/researcher/2985128/farhad-misaghi/ 

  مجید حسینی   46
پژوهشکده حفاظت خاك و 

  آبخیزداري

https://publons.com/wos-

op/researcher/2176209/majid-hosseini/ 



 لینک  سازمان  داور  ردیف

 موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو  محمدجواد زارعیان   47

https://publons.com/wos-
op/researcher/4699870/mohammad-javad-

zareian/publications/ 

  دانشگاه صنعتی اصفهان  محمدرضا مصدقی   48
https://publons.com/wos-

op/researcher/1956351/mohammad-reza-

mosaddeghi/ 

  مصطفی گودرزي   49
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 

 و منابع طبیعی استان مرکزي

https://publons.com/wos-

op/researcher/1582023/mustafa-goodarzi/ 

  دانشگاه فردوسی مشهد  مرتضی اکبري   50
https://publons.com/wos-

op/researcher/1937935/morteza-

akbari/peer-review/ 


