
Feed Tech.

برنامهزمانبندی
 رویداد فناوری های خوراک دام، طیور و آبزیان

زمان برگزاریموضوعسازمان / شرکتارائه دهنده عنوان برنامهردیف

1
آیین افتتاح نمایشگاه

 و بازدید از غرفه ها
---09:00 - 10:15

10:30- 10:15معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوردکتر ستاریسخنرانی 2

10:45- 10:30وزارت جهاد کشاورزیدکتر ساداتی نژادسخنرانی3

4)Brake( 11:15 - 10:45---پذیرایی

برگزاری پنل تخصصی5

 دکتر آقاشاهی

 دکتر خاکدامن

 دکتر حسینی

 دکتر عمادی

دکتر سید علیان

 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 ستاد توسعه زیست فناوری

 اندیشه سازان خوراک دام

 هیئت علمی حوزه شیالت

دفتر تغذیه وزارت جهاد کشاورزی

توسعه جایگزینی اجزای 

خوراک دام، طیور و آبزیان
11:15 - 13:15

14:15 - 13:15---نهار و نماز6

شبکه کانون های تفکر ایراندکتر مویدیانسخنرانی محوری 71

بررسی وضعیت فعلی، 

چالش ها و راهکارهای 

ارتقای بازدهی استفاده از 

خوراک دام، طیور و آبزیان

14:15 - 15:00

15:00 - 14:15-وزارت جهاد کشاورزیدکتر دماوندی نژادسخنرانی محوری 82

توســعه ستاد 
زیست فناوری

ی ی ریاســت جمهور معاونــت علمــی و فناور

ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری

زمان: 22 و 23 خردادماه 1401- نمایشگاه دائمی خانه های نوآوری و فناوری ایران ساخت

اولیکشنبه22خرداد وز ر



Feed Tech.

برنامهزمانبندی
 رویداد فناوری های خوراک دام، طیور و آبزیان
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09:30 - 09:00---بازدید از غرفه ها1

2

بخش اول

 ارائه تجربیات

 )3 فناور(

شرکت آب پایدار زنجانسرکار خانم سرابی

تامین پروتئین حشرات جهت 

جایگزینی در خوراک دام، 

طیور و آبزیان

09:30 - 11:00 شرکت ریز جلبکی پارسیانجناب آقای دنیایی

فرصت ها و چالش های 

استفاده از ریز جلبک های به 

عنوان مکمل خوراک آبزیان

شتابدهنده فیدتکجناب آقای جلیلی

معرفی خدمات شتابدهنده 

تخصصی خوراک دام، طیور و 

آبزیان )فیدتک(

3)Brake( 11:30 - 11:00---پذیرایی

4

بخش دوم

 ارائه تجربیات

 )3 فناور(

شرکت پارس دانه آریاناجناب آقای چگینی

پتانسیل بقایای گیاهی 

مختلف مانند پوست پسته و 

بقایای صنعت خوراک انسان 

جهت جایگزینی در خوراک 

دام

11:30 -13:00
شرکت توسعه مکمل زیست فناور آریاناجناب آقای اسکوئیان

نقش استفاده از مکمل ها 

معدنی در بهبود تغذیه 

خوراک دام طیور و آبزیان

شرکت زیست یار ماسو مازندرانجناب آقای بهشتی

استفاده از فیبرهای 

فراسودمند در تغذیه خوراک 

طیور

14:00- 13:00---نهار و نماز5

6
برگزاری پنل 

تخصصی 

 مهندس اصغری فرد

 دکتر صدقی

 دکتر یزدانی

دکتر سهندی

 دبیر انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 اندیشکده توسعه پایدار آبزیان

ستاد توسعه زیست فناوری

16:00 - 14:00توسعه صنعتی خوراک دام
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