
رشته تحصیلیسازماننام خانوادگینامردیف

خاك شناسیدانشگاه صنعتی اصفهانحاج عباسیمحمد علی1*

علوم و مهندسی آبخیزداريدانشگاه صنعتی اصفهانسلطانی کوپاییسعید2*

خاکشناسیدانشگاه صنعتی اصفهانایوبیشمس اله3*

منابع آب دانشگاه صنعتی اصفهانموسويسیدفرهاد4*

آبیاري-هیدرولوژيدانشگاه صنعتی اصفهاناسالمیانسعید5*

خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهانافیونیمجید6*

بیولو ژي خاكفردوسی مشهدلکزیانامیر7*

مرتع و آبخیزداريمنابع طبیعیجعفريرضا8*

هیدرولیکدانشگاه شهید چمرانشفاعی بجستانمحمود9*

علوم خاك- فیزیک خاكدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجانشیرانیحسین10*

علوم خاكدانشگاه فردوسی مشهدکریمی کارویهعلیرضا11*

خاك شناسی- فیزیک و حفاظت خاكدانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامینخلیلی مقدمبیژن12*

فیزیک و حفاظت خاكدانشگاه ارومیهخداوردي لوحبیب13*

خاك شناسی- شیمی خاكیاسوجادهمیابراهیم14*

آبیاري و زهکشیدانشگاه گیالن- گروه مهندسی آبنوابیانمریم15*

علوم خاكدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاناسفندیارپورعیسی16*

مهندسی منابع آبدانشگاه تبریزدین پژوهیعقوب17*

هیدرولیک.سازه آبدانشگاه شهید چمران اهوازکاشفی پورسید محمود18

آبیاري و زهکشیدانشگاه کردستانمعروف پورعیسی19

آبیاري و زهکشیشهرکردطباطبائیسید حسن20

منابع آبدانشگاه صنعتی اصفهانعابدي کوپاییجهانگیر21

دکتراي هیدرولوژياستادیار- دانشگاه ارومیهجهانگیرعیسی22

خاکشناسیدانشگاه صنعتی اصفهانخادمیحسین23

هیدرولیکدانشگاه فردوسی مشهدخداشناسسعیدرضا24

آبیاري و زهکشیدانشگاه بوعلی سنا همداناخوانسمیرا25

آبیاريآبیاريقهرمانبیژن26

آبیاري و زهکشیصنعتی اصفهانملکیانراحله27

لیست داوران مجله علوم آب و خاك 



رشته تحصیلیسازماننام خانوادگینامردیف

فیزیولوژي گیاهان  - زراعتدانشگاه شیرازامامیحیی28

سازه هاي آبیدانشگاه فردوسی مشهداسماعیلیکاظم29

آبیاري و زهکشی- مدلهاي گیاهیدانشگاه صنعتی اصفهانقیصريمهدي30

شیمی خاكدانشگاه رفسنجانحمیدپورمحسن31

خاکشناسی- شیمی و حاصلخیزي خاكدانشگاه شهید باهنر کرمانحجازي مهریزيمجید32

علوم خاك-شیمی خاكدانشگاه تبریزاوستانشاهین33

خاکشناسیدانشگاه تهرانمتشرع زادهبابک34

آبیاري و  زهکشیدانشگاه علوم کشاورزيذاکري نیامهدي35

مهندسی رودخانهدانشگاه شهرکردهنربخشافشین36

تغذیه گیاهی وحاصلخیزي خاكمرکز تحقیقات کشاورزي آذربایجانشرقیباي بوردياحمد37

خاکشناسیدانشگاه صنعتی اصفهانسلیمانیمحسن38

علوم خاكدانشگاه صنعتی اصفهاندرستکاروجیهه39

دانشگاهاولیاییحمیدرضا40
خاکشناسی (پیدایش رده بندي، کانی شناسی، 

میکرومورفولوژي و ارزیابی اراضی)

آبیاري و زهکشیصنعتی اصفهانشایان نژادمحمد41

دانشگاه بیرجندرمضانییوسف42
هیدرولیک رسوب، مهندسی رودخانه، سازه 

هاي آبی

منابع طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهانابطحیسید مرتضی43

آبیاري و زهکشیدانشگاه صنعتی اصفهانمصطفی زاده فردبهروز44

فرسایش و حفاظت-مواد آلی خاكدانشگاه بوعلی سیناشکل آباديمحسن45

هیدرولوژي - فرسایش آبیدانشگاه یزدطالبیعلی46

مهندسی آبصنعتی اصفهانحیدرپورمنوچهر47

محیط زیستدانشگاه صنعتی اصفهانمیرغفارينوراله48

فیزیک خاكدانشگاه صنعتی اصفهانمصدقیمحمدرضا49

شیرانیکورش50
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان 

اصفهان
ژئومورفولوژي

شیمی و حاصلخیزي خاكمحقق اردبیلیهاشمی مجدکاظم51

مهندسی آبدانشگاه صنعتی اصفهانزارعیانمحمدجواد52

آبیاري و زهکشیدانشگاه گیالنخالدیانمحمدرضا53

شیمی و کانی شناسی خاكدانشگاه صنعتی اصفهانشریعتمداريحسین54

لیست داوران مجله علوم آب و خاك 



رشته تحصیلیسازماننام خانوادگینامردیف

هیدروژئولوژيتهراناشجاريجواد55

فرسایش و حفاظت خاكولی عصر رفسنجانبسالت پورعلی اصغر56

خاکشناسی-شیمی و آلودگی خاكدانشگاه شهید چمران اهوازچرممصطفی57

آبیاري و زهکشیدانشگاه صنعتی اصفهانگودرزيمصطفی58

عمران - سازهاي آبیدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء(ص)اصغري پريسید امین59

خاکشناسیدانشگاه شهید باهنر کرمانفرپورمحمد هادي60

خاکشناسی- پیدایش و رده بندي خاكهیئت علمییوسفی فردمریم61

هیدرولوژيدانشگاه اهوازرادمنشفریدون62

علوم و مهندسی آبخیزداريدانشگاه محقق اردبیلیاسمعلی عورياباذر63

خاکشناسیدانشگاه شهرکردحسین پورعلیرضا64

آبیاري و زهکشیعلوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريخوش روشمجتبی65

آبخیزداري گرایش آب و خاكپژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداريحسینیمجید66

مرتعداريدانشگاه صنعتی اصفهانبشريحسین67

کلباسیمحمود68

آبیاري و زهکشیدانشگاه تهرانلیاقتعبدالمجید69

مهندسی آبدانشکده کشاورزي، دانشگاه فساامیريمحمدجواد70

علوم خاك-حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهدانشگاه تبریزنجفینصرت اله71

شیمی خاكدانشگاه صنعتی اصفهانشیروانیمهران72

سپهريمزگان73

فیزیک و حفاظت خاكدانشگاه احمديعباس74

دانشیارمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهانخداقلیمرتضی75

سازه هاي آبیدانشگاه شهید چمران اهوازسجاديسیدمحسن76

خاك شناسیشهرکردصالحیمحمد حسن77

آبیاري و زهکشیپردیس ابوریحان دانشگاه تهرانهاشمیسید ابراهیم78

مهندسی آبعلوم کشاورزي و منابع طبیعیشاهنظريعلی79

تغذیه گیاه و آلودگیدانشگاه تهرانثواقبیغالمرضا80

خاکشناسی - فرسایش و حفاظت خاكدانشگاه تهراناسديحسین81

لیست داوران مجله علوم آب و خاك 



رشته تحصیلیسازماننام خانوادگینامردیف

خاکشناسیدانشگاه ارومیهصمديعباس82

ژئوتکنیکباهنر کرمانباقري پورمحمدحسین83

آبیاري و زهکشیشهد چمران اهوازبرومندنسبسعید84

فیزیک-حفاظت خاك - خاکشناسیدانشگاه کردستانداوريمسعود85

خاکشناسیدانشگاه لرستانمتین فرحمیدرضا86

آبیاري و زهکشیدانشگاهرحیمی خوبعلی87

خاکشناسی- پیدایش و رده بندي خاکهادانشگاه شهید چمران اهوازحجتیسعید88

خاکشناسیدانشگاه زنجاندالورمحمد امیر89

آبیاري و زهکشیموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزيعباسیفریبرز90

سازه هاي هیدرولیکیدانشگاه تبریزدانشور وثوقیفرناز91

سازه هاي آبیدانشگاه زنجانقدوسیحسام92

جنگلداريدانشگاه صنعتی اصفهانمتین خواهسید حمید93

اکولوژي پوشش گیاهیدانشگاه صنعتی اصفهانخواجه الدینسید جمال الدین94

خاکشناسی- بیولوژي و بیوشیمی خاكدانشگاه شهرکردرئیسیفایز95

دانشگاه ارومیهخیرفامحسین96
علوم و مهندسی آبخیزداري-حفاظت خاك و 

آب

سازه هاي آبیدانشگاه ایالممامی زادهجعفر97

مهندسی آبپژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداريمهدیانمحمدحسین98

هیدروژئولوژيدانشگاه اصفهانپسنديمهرداد99

شیمی و آلودگی خاكدانشگاه فردوسی مشهدفتوتامیر100

حفاظت خاكدانشگاه گرگانکیانیفرشاد101

آبیاريدانشگاه شیراززندپارساشاهرخ102

عمرانصنعتی اصفهاناحمديآزاده103

فیزیولوژي گیاهان زراعی – تنش شوريدانشگاه صنعتی اصفهانعشقی زادهحمیدرضا104

فیزیک و حفاظت خاكدانشگاه بوعلی سینا همدانصفادوستآزاده105

خاکشناسی- بیولوژي و بیوتکنولوژيدانشگاه همدانصفري سنجانیعلی اکبر106

دانشگاه کردستانشاهوئیسید صابر107

خاکشناسیدانشگاه زنجانواعظیعلیرضا108

لیست داوران مجله علوم آب و خاك 



رشته تحصیلیسازماننام خانوادگینامردیف

سازه آبیدانشگاه شیراززمردیانسیدمحمدعلی109

سازه هاي آبیدانشگاه شهید چمراناحدیانجواد110

خاکشناسیدانشگاه فردوسی مشهدامامیحجت111

مهندسی کشاورزي(آلودگی آب ها)دانشگاه شهرکردبیگیحبیب112

آبیاري و زهکشی- مهندسی آبدانشگاه صنعتی اصفهانمعتمديآرتمیس113

شیمی و حاصلخیزي خاكدانشگاه ارومیهسپهرابراهیم114

آبیاري و زهکشیعلوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريغالمی سفیدکوهیمحمدعلی115

بیابانزداییدانشگاه تهرانخسرويحسن116

خاکشناسیموسسه تحقیقات خاك و آبمیرزاپورمحمد هادي117

خاکشناسیدانشگاه بوعلی سینانائلمحسن118

آبخیزداريدانشگاه شهرکردزارع بیدکیرفعت119

گروه مهندسی آب-آبیاري و زهکشیدانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفولافروسعلی120

فیزیک خاكدانشگاه رازيامیري نژادعلی اشرف121

آبیاري و زهکشیدانشگاه آزاد الهیجانامیريابراهیم122

خاکشناسیمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهاناسکندريذبیح اله123

مهندسی منابع طبیعی - جنگلداريمالیرقاسمی آقباشفرهاد124

خاکشناسیدانشگاه شهرکردقربانی دشتکیشجاع125

مهندسی عمراندانشگاه صنعتی اصفهانکبیري سامانیعبدالرضا126

ژئومرفولوژي فرسایشدانشکده منابع طبیعینظري سامانیعلی اکبر127

علوم مهندسی آبدانشگاه شیرازنوشاديمسعود128

129
محمدرضا-آبیاري 

زهکشی-شهرکرد
آبیاري و زهکشیدانشگاه شهرکردنوري امامزاده ئی

علوم و مهندسی آبدانشگاه گیالنپیرمرادیاننادر-  گیالن130

مهندسی عمران، مهندسی ژئوتکنیکدانشگاه صنعتی اصفهانروشن ضمیرمحمدعلی131

سازه هاي آبیرازي کرمانشاهقبادیانرسول132

مهندسی آبیاريدانشگاه بوعلی سیناسبزي پرورعلی اکبر133

بیوتکنولوژي خاكدانشگاه تهرانعلیخانیحسینعلی134

اقتصاد کشاورزيدانشگاه صنعتی اصفهانیوسفیعلی135

لیست داوران مجله علوم آب و خاك 
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آبیاري و زهکشیدانشگاه ارومیهبشارتسینا136

آبیاري و زهکشیشهید چمران اهوازفراستیمعصومه137

خاکشناسیدانشگاه شهید چمرانفرخیان فیروزياحمد138

هیدرولوژيدانشگاه لرستانزینی وندحسین139

خاك شناسیرازي کرمانشاهکرمیمهین140

سازه هاي آبی - مهندسی رودخانهدانشگاه تهرانامیدمحمدحسین141

دانشگاه شیرازیثربیجعفر142

مهندسی عمران آب- هیدرولیکعلوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندهقانیامیر احمد143

آبخیزداريپژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداريعرب خدريمحمود144

هیدرولوژيدانشگاه گرگانبهره مندعلیرضا145

خاکشناسیدانشگاه صنعتی سیرجانبختیاريسمیه146

هواشناسیدانشگاه فردوسی مشهدثنائی نژادسیدحسین147

منابع طبیعی - آبخیزداريدانشگاه تهرانکشتکارامیر رضا148

شیمی خاكدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانبارانی مطلقمجتبی149

آبیاري و زهکشیدانشگاه زنجانمیثاقیفرهاد150

مدیریت منابع آب-سازه هاي آبیدانشگاه اراكمقدسیمهنوش151

آبیاريدانشگاه تهرانپارسی نژادمسعود152

فیزیولوژي گیاهان زراعیدانشگاه ارومیهپیرزادعلیرضا153

هیدرولوژيدانشگاه صنعتی اصفهانمدرسرضا154

مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی اصفهانمهربانی زین آبادارجمند155

* : داوران برگزیده که بیش از 30 مقاله داوري دارند.  :*

لیست داوران مجله علوم آب و خاك 


