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رفیعى(مهندسى شاهین  دکتر  طراحى)،  گرایش  بیوسیستم  مکانیک  جعفرى(مهندسى  على  دکتر  مشاور:   اساتید 
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دانشگاه بیوسیستم  مکانیک  مهندسى  دکترى  (دانش آموخته ي  جعفریان  مصطفى  دکتر  تخصصى:  تحریریه   هیئت 
مکانیــک مهندســى  دکتري  (دانشجوي  قوشچیان  محمد  شیروان)،  عالى  آموزش  مجتمع  مدرس  و   تهران 
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طاهرزاده (دانشجوى دکترى مهندسى مکانیزاسیون کشاورزى دانشگاه تهران
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قلیچى الناز ملکى  تهران)،  منابع طبیعى دانشگاه  و  پردیس کشاورزى  زراعى،  گیاهان  اکولوژى   (دانشجوى دکترى 
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 با سپاس فراوان از حمایت هاى دکتر على جعفرى (مدیر گروه مهندسى ماشین هاى کشاورزى دانشگاه تهران) و دکتر
محمد على زارع چاهوکى (مدیر کل فرهنگى و اجتماعى دانشگاه تهران

 بر اساس مجوز شماره 7402841 تاریخ 20/12/1398 با اعطاى امتیاز نشریۀ حرفه اى به نشریۀ «صنعت سبز نوین» از
سوى معاونت محترم پژوهشى دانشگاه تهران موافقت شد. بر این اساس، «نشریه صنعت سبز نوین» یک نشریۀ علمى

 ترویجى یک امتیازى محسوب مى شود
 این نشریه با حمایت  بنیاد علمى  آموزشى قلم چى منتشر شده است
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