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https://www.webofscience.com/wos/author/record/1310837 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 دکتر  علیرضا قائدی 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/161362 
پژوهشکده اکولوژی خلیج  

 فارس و دریای عمان 

دکتر  کیومرث روحانی  

 قادیکالیی 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/301433 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 مهدی گلشندکتر  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/7902 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 

دکتر  همابون حسین  

 زاده صحافی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1532783  دکتر علی جوهری  دانشگاه کردستان 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/۸۴۳۶۴۶ 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 محمود حافظیه   دکتر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1892716 
 دانشگاه ارومیه 

 
 ناصر آق   دکتر

 
پژوهشکده اکولوژی دریای  

 خزر 

دکتر  حسن  نصراله  زاده   

 ساروی 

 
انستیتو تحقیقات بین المللی  

 ماهیان خاویاری 

دکتر شیرین  

 جمشیدی 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2430854 

دانشکده علوم زیستی  

اقیانوسی، دانشگاه اقیانوسی  

 چین، چینگدائو، چین 

 جواد سهندی   دکتر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1714491 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 منصور شریفیان   دکتر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/512800  سهیل ایگدری   دکتر دانشگاه تهران 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/292382 
انستیتو تحقیقات بین المللی  

 ماهیان خاویاری 
 دکتر رضا قربانی واقعی

 
پژوهشکده اکولوژی خلیج  

 فارس و دریای عمان 

محمد صدیق  دکتر  

 مرتضوی 

 
پژوهشکده اکولوژی خلیج  

 فارس و دریای عمان 
 دکتر  محسن  گذری 

https://publons.com/researcher/3950986/bahram-

falahatkar/ 
 دکتر  بهرام  فالحتکار  دانشگاه گیالن 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1584798 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 نسب   ولی  دکتر تورج

 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 

دکتر  محمد  صیاد  

 بورانی 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1037248 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 

  علی  دکتر حسین

 عبدالحی
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https://www.webofscience.com/wos/author/record/1024688 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 دکتر نیما پورنگ 

 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 
 دکتر  عباس متین فر 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/643032 
موسسه تحقیقات علوم  

 شیالتی کشور 

دکتر ابوالفضل  

 سپهداری 

 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 علوم و تحقیقات 

دکتر سید پژمان  

 حسینی شکرابی  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/430496 
موسسه آموزش عالی علمی  –

 کاربردی جهاد  کشاورزی 
 مهران یاسمی    دکتر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2216083  دکتر شیال امیدظهیر   دانشگاه مازندران 

 دکتر  تکاور محمدیان   دانشگاه شهید چمران اهواز  

 دکتر زکیه اکرمی دانشگاه فرهنگیان  

 

دفتر  ارتباطات علمی و  

همکاری های بین المللی،  

سازمان تحقیقات، آموزش و  

 ترویج کشاورزی 

دکتر مازیار  

 امیرحسینی  

 
دانشگاه آزاداسالمی  

 واحدالهیجان 

دکتر هادی  

 ارشادلنگرودی  

 

مرکز تحقیقات و آموزش  

کشاورزی ومنابع طبیعی  

 اصفهان 

دکتر سید کمال الدین  

 عالمه  

 

موسسه  پژوهش  های  برنامه  

ریزی  ،  اقتصاد  کشاورزی  و  

 توس 

 دکتر  فاطمه پاسبان 

 دکتر فرزانه نوری    دانشگاه ارومیه  

 
پژوهشکده اکولوژی دریای  

 خزر 
 دکتر متین شکوری 

 
پژوهشکده اکولوژی دریای  

 خزر 
 ابوالقاسم روحی    دکتر 

 
دانشگاه آزاد  اسالمی واحد  

 الهیجان
 حسین خارا     دکتر

 دکتر غالمرضا رفیعی   دانشگاه تهران  

 
موسسه تحقیقات بین المللی 

 تاسماهیان دریای خزر 
 دکتر علی حالجیان 

 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 مسعود حقیقی   دکتر
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https://www.webofscience.com/wos/author/record/942310 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 داود ضرغام   دکتر

https://www.webofscience.com/wos/author/record/833616 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 دکتر جلیل ذریه زهرا

 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 دکتر سیامک باقری 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1684856 
پژوهشکده آبزی پروری  

 آبهای داخلی

علیرضا    دکتر

 میرزاجانی 

 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 دکتر مسعود صیدگر 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1325903 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 دکتر شاپور کاکولکی 

 
دانشگاه دریانوردی و علوم  

 دریایی چابهار 
 دکتر علی صدوق نیری  

 
موسسه تحقیقات بین المللی 

 تاسماهیان دریای خزر 
 دکتر محمود محسنی

 مهدی رئیسی    دکتر آزاد اسالمی واحد شهرکرد   

 
مرکز مطالعات و پژوهش  

 های خلیج فارس 
 دکتر وحید مرشدی 

 
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  

 تنکابن 
 دکتر مهرنوش نوروزی 

 دکتر شهرام شرفی  علوم و تحقیقات تهران  

 دکتر نوشین سجادی  دانشگاه آزاد اسالمی  

 
دانشگاه علوم و فنون دریایی 

 خرمشهر 
 دکتر نسرین  سخایی

 دانشگاه جیرفت  
دکتر محمد حسین  

 خانجانی 

 

مرکز تحقیقات و آموزش  

کشاورزی ومنابع طبیعی  

 اصفهان 

دکتر سید کمال  

 الدین عالمه 

 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 
 دکتر  مینا  آهنگرزاده 

 دکتر بابک مقدسی  دانشگاه آزاد اسالمی  

 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 

دکتر خسرو آئین  

 جمشید 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1536757 
مؤسسه تحقیقات شیالت  

 ایران 

دکتر منصور طرفی  

 ده موزان زا
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پژوهشکده آبزی پروری  

 آبهای داخلی
 دکتر کیوان عباسی 

 دانشگاه لرستان  
دکتر سعیدرضا  

 حسین زاده 

 دکتر رقیه پوران دانشگاه الزهرا  

 
مرکز  مطالعات و پژوهش  

 های خلیج فارس 
 دکتر وحید مرشدی 

 دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء 
دکتر سعید ضیایی 

 نژاد 

 

دفتر ارتباطات علمی و  

همکاری های بین المللی،  

سازمان تحقیقات، آموزش و  

 ترویج کشاورزی 

دکتر مازیار  

 امیرحسینی

 
پژوهشکده محیط زیست و  

 توسعه پایدار 
 دکتر منا ایزدیان 

 دکتر ساالر درافشان  دانشگاه صنعتی اصفهان 

 علیرضا راستگو    دکتر علوم و فنون دریایی خرمشهر  

 
پژوهشکده اکولوژی خلیج  

 فارس و دریای عمان 
 ملیکا ناظمی   دکتر

 دکتر رضا بنادرخشان  سازمان شیالت ایران  

 


