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  /https://publons.com/researcher/1211774 ایران /کاشان / کاشاندانشگاه  /حامد هاشمی دزکیدکتر  ➢

 دکتر حامد نفیسی/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ تهران/ ایران ➢

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ تهران/ ایراندکتر جواد شکرالهی مغانی/  ➢

 تهران/ ایرانپروفسور مسعود علی اکبر گلکار/ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی/  ➢

 دکتر علی یزدیان/ دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران ➢

 دکتر عباس احمدی/ دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ تهران/ ایران ➢

 پروفسور محمد اسمعیل همدانی گلشن/ دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان/ ایران ➢

 تبریز/ ایراندکتر سجاد توحیدی/ دانشگاه صنعتی تبریز/  ➢

 دکتر کاظم مظلومی/ دانشگاه زنجان/ زنجان/ ایران ➢

 دکتر حبیب رجبی مشهدی/ دانشگاه فردوسی مشهد/ مشهد/ ایران ➢

 دکتر محمود جورابیان/ دانشگاه شهید چمران اهواز/ اهواز/ ایران ➢

 دکتر حبیب زارع احمد آبادی/ دانشکده مدیریت داشگاه یزد/ یزد/ ایران ➢

 مند/ دانشکده برق دانشگاه صنعتی اصفهان/ اصفهان/ ایراندکتر رحمت اله هوش ➢

 /Denmark -Aalborg University http://publons.com/researcher/1377867 -دکتر امین حاجی زاده ➢

 /http://publons.com/researcher/85362019یرانا پروفسور حسین عسکریان/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ تهران/ ➢

 دکتر بهروز وحیدی/ دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر/ تهران/ ایران ➢

 ابوالفضل حلوایی نیاسر/ دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایرانپروفسور  ➢

 دکتر محسن اصیلی/ دانشگاه شاهرود/ شاهرود/ ایران ➢

 دکتر فرهاد حق جو/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران ➢

 ایران /کرمان /باهنر کرمان دانشگاه /پرفسور مسعود رشیدی نژاد ➢

 تهران شمال/ تهران/ ایراندکتر وحید برادران/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ➢

 دکتر محسن جنتی/ دانشگاه شهرضا/ اصفهان/ ایران ➢

 دکتر مهران صباحی/ دانشگاه تبریز/ تبریز/ ایران ➢

 دکتر نیکی مسلمی/ پژوهشگاه نیرو/ تهران/ ایران ➢

 دکتر علی دیهیمی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان/ ایران ➢

 یجان/ آذربایجان/ ایراندکتر نوید تقی زادگان/ دانشگاه شهید مدنی آذربا ➢

 دکتر سعید حسن زاده/ دانشگاه صنعتی قم/ قم/ ایران ➢

 دکتر عالیه کاظمی/ دانشگاه تهران/ تهران/ ایران ➢

 قزوین/ ایراندکتر بیت اله اکبری مقدم/ دانشگاه آزاد قزوین/  ➢

 دکتر محمد اسماعیل نظری/ دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان/ اصفهان/ ایران ➢

 شاد/ دانشگاه آزاد خوراسگان/ اصفهان/ ایراندکتر مجید دل ➢

 دکتر مهدی اسدی/ دانشگاه صنعتی اراک/ اراک/ ایران ➢

 Canadaدکتر مهرداد رستمی/ دانشگاه کانادا/  ➢

 دکتر مسعود احمدی گرجی/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد محمودآباد/ ایران ➢

http://publons.com/researcher/1377867/
http://publons.com/researcher/85362019/
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 ایران /مشهددکتر سید محمد خلیلی/ دانشگاه خیام/  ➢

 دکتر احسان حاجی پور/ دانشگاه صنعتی شریف/ تهران/ ایران  ➢

 دکتر حسن علم خوه/ دانشگاه بوعلی سینا همدان/ همدان / ایران ➢


