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 کمیته علمی کنفرانس:
 

 دبیر علمی:

 فردوسی مشهد دانشگاهدکتر ناصر شاهنوشی؛ 

 

 )بر اساس حروف الفبا(:اعضاء کمیته علمی 

 
 زابل دانشگاهدکتر محمود احمد پور؛ 

 وم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعل دانشگاهدکتر فرشید اشراقی؛ 

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاهدکتر حمید امیرنژاد؛ 

ریزی اقتصاد موسسه پژوهشهای برنامهدکتر افشین امجدی؛ 
 کشاورزی و توسعه روستایی

 تهران دانشگاهدکتر وحیده انصاری؛ 

 ن رامی منابع طبیعی و کشاورزیعلوم دانشگاهدکتر مسعود برادران؛ 

 شیراز دانشگاهدکتر محمد بخشوده؛ 

 دانشگاه آزاد اسلامی دکتر ولی بریم نژاد؛ 

 شهید باهنر کرمان دانشگاهدکتر سید عبدالمجیدجلائی؛ 

 تهران دانشگاهدکتر مهدی پندار؛ 

 تبریز دانشگاهدکتر اسماعیل پیش بهار؛ 

 تهران دانشگاهدکتر غلامرضا پیکانی؛ 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران کسوتپیشدکتر جواد ترکمانی؛ 

علوم کشاورزی و منابع  دانشگاهدکتر سید علی حسینی یکانی؛ 
 طبیعی ساری

 تهران دانشگاهدکتر سید صفدر حسینی؛ 

 تبریز دانشگاهدکتر جواد حسین زاد؛ 

 دانشگاه تبریزباب اله حیاتی؛  دکتر

 زیورـکشریزی اقتصادموسسه پژوهشهای برنامهدکتر محمد خالدی؛ 
 و توسعه روستایی

 دانشگاه تهراندکتر امیر حسین چیذری؛ 

 فردوسی مشهد دانشگاهدکتر محمود دانشور کاخکی؛ 

 تبریز دانشگاهدکتر قادر دشتی؛ 

 تهران دانشگاهدکتر حامد رفیعی؛ 

 شهید باهنر کرمان دانشگاهدکتر محمدرضا زارع مهرجردی؛ 

 شیراز دانشگاهدکتر منصور زیبایی؛ 

 تهران دانشگاهالله سلامی؛ دکتر حبیب 

 شیراز دانشگاهدکتر غلامرضا سلطانی؛ 

 سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دکتر شاهرخ شجری؛ 

 تهران دانشگاهدکتر ایرج صالح؛ 

 فردوسی مشهد دانشگاهدکتر محمود صبوحی؛ 

 اردکان دانشگاهدکتر احمد فتاحی اردکانی؛ 

 مشهد فردوسی دانشگاهدکتر محمد قربانی؛ 

 دانشگاه آزاد اسلامیدکتر جعفر عزیزی؛ 

 تربت حیدریه دانشگاهدکتر علیرضا کرباسی؛ 

 زابل دانشگاهدکتر احمد علی کیخا؛ 

 شهید بهشتی دانشگاهدکتر سید کاظم صدر؛ 

رزی کشاوریزی اقتصادسسه پژوهشهای برنامهمودکتر علی کیانی راد؛ 
 و توسعه روستایی

 کشاورزیریزی اقتصادهشهای برنامهه پژوموسسنژاد؛ کاظمدکتر مهدی
 و توسعه روستایی

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران پیشکسوتدکتر مجید کوپاهی؛ 

اورزی ـکشریزی اقتصادهشهای برنامهموسسه پژودکتر امید گیلانپور؛ 
 و توسعه روستایی

 تبریز دانشگاهدکتر رسول محمد رضایی؛ 

 ارومیه دانشگاهدکتر مرتضی مولایی؛ 

 تربیت مدرس دانشگاهتر سید حبیب اله موسوی؛ دک

 شهید باهنر کرمان دانشگاهدکتر حسین مهرابی بشر آبادی؛ 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران پیشکسوتدکتر بهاءالدین نجفی؛ 

 دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمد سعید نوری نائینی؛ 

 شهید باهنر کرمان دانشگاهدکتر صدیقه نبی ئیان؛ 

 پیام نور دانشگاهیاوری؛  دکتر غلامرضا

 تهران دانشگاهدکتر سعید یزدانی؛ 

  

 

 


