
 
 اعضای هیات تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:

 محقق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان مهندس بهروز توپچی، 

 مربی پژوهشی، بخش تحقیقات حبوبات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورمهندس عادل جهانگیری، 

 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشورچقاملکی،  دکتر بابک درویشی

  دانشیار، دانشگاه کردستانمرده،  وسه دکتر عادل سی

  دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشوراهری،  زاده دکتر داود صادق

  استاد پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدانپور،  دکتر سید حسن صباغ

 دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستاندکتر همایون کانونی، 

 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور دکتر ایرج یاوری، 
 

 داوران این شماره)به ترتیب حروف الفبا( :
 محقق، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان مهندس بهروز توپچی، 

 مربی پژوهشی، بخش حبوبات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورمهندس عادل جهانگیری، 

  دانشیار پژوهشی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشوراهری،  زاده دکتر داود صادق

 مربی پژوهشی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورمهندس یداهلل فرایدی، 
 دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستاندکتر همایون کانونی، 

   مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانمهندس صالح الدین کمانگر، 
   مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانمهندس مصطفی منصور قاضی، 

 استادیار پژوهشی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور دکتر ایرج یاوری، 

 437، صندوق پستی  11316-31333کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، سه راه جام جم، کد پستی نشانی:
   784- 33133363و  33133333تلفن: 

  dpcj@areeo.ac.irپست الکترونیک:

  dpcj.areeo.ac.ir:آدرس سایت

 مجله  ترویجی حبوبات دیم

  1931، پاییز و زمستان  1دوره دوم،  شماره

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان  صاحب امتیاز:
 دکتر محمد حسین سدریمدیر مسئول: 

 دکتر همایون کانونیسردبیر: 
 سیده فاطمه صادری مدیر داخلی: 

 سیده فاطمه صادریصفحه آرا: 

مجله رتویجی حبوبات دیم                                                                           

 دارد.  این مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می
 نقل مطالب و تصاویر مجله با ذکر ماخذ بالمانع است. 

 موافقت شده است. 61/73/76شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تاریخ  371با انتشار این مجله بر اساس مصوبه جلسه 


