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 سمت/ سازمان یتحصیلمدرک  نام داور

 دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده کشاورزی ،شناسی کشاورزیگروه حشره یدانشجوی دکتر فاطمه احمدی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان بخش تحقیقات گیاه پزشکی،  ی تخصصیادکتر عبدالنقی باقری

 دانشگاه تربیت مدرس تهران یدانشجوی دکتر موسی عبدالهی پور

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر سعیده جاور

 دانشگاه گیالن ی تخصصیادکتر سندیجالل جاللی

 ، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی، کشاورزی و منابع طبیعی ةدانشکد ،پزشکیگروه گیاه ی تخصصیادکتر مهدی حسن پور

 ، تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر پورالهوردیهانا حاجی

 Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences یدانشجوی دکتر عادل خشاوه

 دانشگاه تربیت مدرسدانش آموختة گروه حشره شناسی کشاورزی،  ی تخصصیادکتر زادهنازنین دریانی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر گرجانعزیز شیخی

 دانشگاه گیالن ،دانشکده کشاورزی ،پزشکیگروه گیاه ی تخصصیادکتر احد صحراگرد

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج ،پزشکیگروه گیاه ی تخصصیادکتر جهرمیامین صدارتیان

 دکترای تخصصی افروز فارسی
و صنایع  نیشکرشرکت توسعه موسسه تحقیقات و آموزش  ،پزشکیبخش تحقیقات گیاه

 ، اهوازخوزستانجانبی، 

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی ،گروه گیاه پزشکی دکترای تخصصی زادهرقیه کریم

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان دکترای تخصصی زادهجواد کریم

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه تخصصیدکترای  نژادهادی مصلی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران ،بخش تحقیقات گیاه پزشکی دکترای تخصصی پورمیترا معزی

 دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشکده کشاورزی ،گروه گیاهپزشکی دکترای تخصصی محمدیمریم ملک

 دانشگاه تربیت مدرسگروه حشره شناسی کشاورزی،  دکترای تخصصی اعظم میکانی
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 سمت/ سازمان یتحصیلمدرک  نام داور

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر نجمه ابراهیمی

 واحد جهرم  ،دانشگاه آزاد اسالمی کشاورزی، گروه حشره شناسی ی تخصصیادکتر ابوفاضل دوستی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر گرجانعزیز شیخی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر آزاده فرازمند

 دانشگاه گیالنگروه گیاه پزشکی،  ی تخصصیادکتر محمد قدمیاری

 دانشگاه گیالنگروه گیاه پزشکی،  دکتری دانشجوی  مونا قربانیان

 دانشگاه زنجانگروه گیاه پزشکی،  ی تخصصیادکتر اورنگ کاوسی

 دانشگاه تربیت مدرسگروه حشره شناسی کشاورزی،  یدانشجوی دکتر آمنه کرمی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر محمدیغالمرضا گل

 همدان دانشگاه بوعلی سینا ،یدانشکده کشاورز ،پزشکیگروه گیاه ی تخصصیادکتر محمدیمریم ملک

 دانشگاه گیالنگروه گیاه پزشکی،  ی تخصصیادکتر شبنم مرتضوی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه ی تخصصیادکتر شهاب منظری

 دانشگاه شیراز ،پزشکیگروه گیاه ی تخصصیادکتر کامبیز مینایی

 دانشگاه هرمزگانگروه گیاه پزشکی،  دکترای تخصصی مهرنوش نیکویی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی دکترای تخصصی خبیرزهرا هاشمی
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 سمت/ سازمان یتحصیلمدرک  نام داور

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ی،پزشکگروه گیاه دکترای تخصصی علی افشاری

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی معافیمسعود امیر

 دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، پزشکیگروه گیاهدانش آموختة  دکترای تخصصی ریحانه براتی

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی عراقیمهرداد پرچمی

 دانشگاه تربیت مدرسدانش آموختة گروه حشره شناسی کشاورزی،  دکترای تخصصی زهرا تازرونی

 ، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی، پزشکیگروه گیاه دکترای تخصصی جبرائیل رزمجو

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی جالل شیرازی

 دانشگاه گیالن /دانشکده کشاورزی /پزشکیگروه گیاه دکترای تخصصی احد صحراگرد

 دانشگاه تربیت مدرسدانش آموختة گروه حشره شناسی کشاورزی،  دکترای تخصصی سعیده قادری

 دانشگاه تبریز ،کشاورزی ةدانشکد، پزشکیگروه گیاه دکترای تخصصی زادهرقیه کریم

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی ابراهیم گیالسیان

 دانشگاه گیالن /دانشکده کشاورزی /پزشکیگروه گیاهدانش آموختة  دکتری دانشجوی  خدیجه مداحی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی کاظم محمدپور

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی جعفر محقق نیشابوری

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی /پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی سیدحسن ملکشی

 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر دکترای تخصصی محمدعلی میرحسینی

 ارومیهدانشگاه گروه گیاه پزشکی،  دکترای تخصصی فریبا مهرخو
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 سمت/ سازمان یتحصیلمدرک  نام داور

 ، تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،رپزشکی کشوموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی ابراهیم ابراهیمی

 ، گیالن، رشتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، موسسه تحقیقات برنج کشور دکترای تخصصی مهدی جالئیان

 دانشگاه شهرکردگروه گیاه پزشکی،  دکترای تخصصی مقدم ارسالن خلیلی

 دانشگاه زنجان ،گیاهپزشکیگروه  دکترای تخصصی حسن رحمانی

 دانشگاه زابل، گروه گیاه پزشکی دکترای تخصصی احسان رخشانی

 ، کرجسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،رپزشکی کشوموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی گرجانعزیز شیخی

 دانشگاه تربیت مدرس کشاورزی، گروه حشره شناسی دکترای تخصصی علی اصغر طالبی 

 ، تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی سیاهوییعلی عامری

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی،  ،پزشکیگیاه تحقیقات بخش دکترای تخصصی جلیل علوی

 بجنورد

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین ،پزشکیگیاه تحقیقات بخش دکترای تخصصی بابک قرالی

 ، تهرانها و مراتع کشورموسسه تحقیقات جنگل دکترای تخصصی فرزانه کازرانی

Giuseppina Pellizzari دکترای تخصصی 
University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural Resources, 

Animals and Environment DAFNAE, viale dell’Università 16, 35020 

Legnaro, Italy 

Daniele Matile-Ferrrero دکترای تخصصی 
Muséum national d’Histoire naturelle, Entomologie, Département de 

Systématique & Evolution, Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité, 

case postale N° 50, F – 75231, Paris, France 
 ، تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی نژادهادی مصلی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان ،پزشکیگیاه تحقیقات بخش دکترای تخصصی عارف معروف

 همدان ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده کشاورزی ،گروه گیاهپزشکی دکترای تخصصی محمدیمریم ملک

 ، تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ،پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه دکترای تخصصی شهاب منظری

 دانشگاه ایالم ،دانشکده کشاورزی، پزشکیگروه گیاه دکترای تخصصی بالومجید میراب

 دانشگاه شیرازبخش گیاه پزشکی،  دکترای تخصصی کامبیز مینایی


