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 یسازمانوابستگی                         یتحصیلآخرین مدرک     نام داور

 کرجموسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ، بخش تحقیقات زنبور عسل دکتری تخصصی هوشنگ افروزان

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان ،پزشکیگیاهتحقیقات بخش  دکتری تخصصی عبدالنبی باقری

 کرجموسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ، بخش تحقیقات زنبور عسل دکتری تخصصی ناصر تاج آبادی

 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت ةپزشکی، دانشکدگروه گیاه دکتری تخصصی مصطفی خنامانی

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکتری تخصصی سایه سری

 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شهید چمران اهواز ةپزشکی، دانشکدگروه گیاه دکتری تخصصی معصومه ضیایی

 گروه حشره شناسی، دانشگاه تربیت مدرس دکتری تخصصی علی اصغر طالبی

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکتری تخصصی علی عامری سیاهویی

 پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، بجنوردبخش تحقیقات گیاه دکتری تخصصی یجلیل علو

 ساری ،پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندرانبخش تحقیقات گیاه دکتری تخصصی روح اهلل فائز

 ها و مراتع کشورموسسه تحقیقات جنگل دکتری تخصصی سمیرا فراهانی

 شناسی، دانشگاه تربیت مدرسگروه حشره دکتری تخصصی پورفتحی  یعقوب

 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد ةپزشکی، دانشکدگیاهگروه  دکتری تخصصی لیدا فکرت

 دانش آموختة گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس دکتری تخصصی سعیده قادری

 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی شیروان، خراسان شمالی دکتری تخصصی وحید قاسمی

 بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین دکتری تخصصی بابک قرالی

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکتری تخصصی ابراهیم گیالسیان

 مدرس دانشگاه تربیتدانشکدة کشاورزی، شناسی، گروه حشره دکتری تخصصی سعید محرمی پور

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکتری تخصصی هادی مصلی نژاد

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه دکتری تخصصی شهاب منظری

 و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگانپزشکی، دانشکده کشاورزی گروه گیاه دکتری تخصصی مهرنوش نیکویی


