
 
  "بسمه تعالی"

 "رویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان اشتغال آفرین حوزه شیالت"افتتاحیه برنامه 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 )فجر( سالن شهید شاه حسینی

 13الی 11ساعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت عنوان سخنران ردیف

 11:05-11:00 تالوت قران -- 1

 11:10-11:05 سرود ملی -- 2

 بهمنی آقای دکتر 3
موسسه تحقیقات علوم شیالتی محترم رئیس 

 کشور
11:10-11:20 

 11:30-11:20 علمی و فناوری ریاست جمهوری محترم معاون ستاری آقای دکتر 4

 پخش کلیپ

 11:40-11:30 وزیرمحترم جهادکشاورزی آقای دکتر ساداتی نژاد 5

 آقای دکتر عسگری 6
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع 

 طبیعی مجلس شورای اسالمی
11:40-11:50 

 آقای دکتر خیام نکوئی 7
سازمان تحقیقات، معاون محترم وزیر و رئیس 

 آموزش و ترویج کشاورزی
11:50-12 

 پخش کلیپ

 12:10-12 شیالت ایران معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آقای مهندس حسینی 8

 آقای دکتر خیرالدین 9
معاون محترم فناوری و نوآوری  وزارت علوم، 

 تحقیقات و فناوری
12:10-12:20 

 12:30-12:20 محترم شرکت الماس آدرین پارسمدیر عامل  عبودی آقای مهندس 10



 
 "آفرینی نوآورانه دانش بنیان اشتغال آفرین حوزه شیالتررویدادکا"برنامه زمانی پنل های تخصصی 

 

 

 میگو :1شماره  پنل

 ناظر عالی: آقایان دکتر شکوری، مهندس توسلی زاده

 احتشامیدکتر آقای دبیر:                                   دکتر دشتیان نسبآقای رئیس پنل:                              

 ناظر: آقای مهندس معدنی

 نماینده بخش اجراء: مهندس رضا بنادرخشان

    14-16و  8-10 ساعت :                                                   19/06/1401روز شنبه                              

 (طبقه چهارم تات) شهید فرامرز اسماعیلی راد سالن

  2https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch وبیناری:آدرس 

 نام کاربری: میهمان

 و صیادی : صید2پنل شماره 

 مهندس توسلی زاده –ناظر عالی: آقایان مهندس بهشتیان 

 سرکارخانم دکتر وهاب نژاد دبیر:                                         رئیس پنل: اقای دکتر تقوی

 آقای مهندس بابایی نماینده بخش اجراء:                                                ناظر: آقای دکتر نادری                                            

 14-16و  8-10 ساعت:                                             19/06/1401 شنبهروز                                             

 )حشره شناسی( رجبی مرحوم دکتر سالن

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch3  آدرس وبیناری:

 نام کاربری: میهمان

 ماهیان خاویاری :3پنل شماره 

 شکوری، مهندس توسلی زاده آقایان دکترناظر عالی: 

 دکتر محسنیآقای دبیر:                                                             دکتر شناور ماسوله آقای رئیس پنل: 

 دکتر کرمی رادآقای  :نماینده اجراء                                                                               دکتر مرادیآقای ناظر:                                   

 14-16 و 8-10 ساعت:                                                                              19/06/1401روز شنبه                                   

 کتابخانه موسسه گیاهپزشکی سالن

  4https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch آدرس وبیناری:

 نام کاربری: میهمان

 

 

 

 

 

https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch2
https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch4


 

 

 

 

 اینترنت  فناوری های مبتنی بر :4پنل شماره 

 دکتر شکوری، مهندس توسلی زادهآقایان ناظر عالی: 

 نوشین طهماسبی سرکار خانم مهندس :دبیر                                               دکتر فرازمند آقای رئیس پنل: 

 نیما صادقیان آقای مهندس نماینده اجرا:

 14-16 :ساعت                                                         19/06/1401روز شنبه                                

 شهید شاه حسینی )فجر( سالن

  1https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch آدرس وبیناری:

 میهمان :نام کاربری

 چرخشی آبزیان بیولوژیک و اقتصاد، فرآورده های رآوریف :5پنل شماره 

 ، مهندس توسلی زادهمختاریدکتر آقایان ناظر عالی: 

 دکتر مرادی: آقای دبیر                                                          دکتر مریم میربخشسرکار خانم رئیس پنل:                     

 دکتر مختاریآقای  نمایده بخش اجرا:                                                                         ید حسن جلیلیآقای دکترسناظر: 

 14-16و  9-11 ساعت:                                                                                  20/06/1401روز یکشنبه                     

 )طبقه چهارم تات( رادفرامرز اسماعیلی شهید سالن 

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch2 :آدرس وبیناری

 میهمان :نام کاربری

 : جلبک و سایر آبزیان 6پنل شماره 

 دکتر شکوری، مهندس توسلی زادهآقایان ناظر عالی: 

 دکتر غفاری آقای  دبیر:                                                                دکتر اژدریآقای رئیس پنل:                             

 و آقای مهندس شعاع حسنی خانم دکتر عباسیسرکار  نماینده اجرا:                                                               خانم دکتر امینیسرکار ناظر:  

  8-10 ساعت:                                                                  20/06/1401روز یکشنبه                             

 ) حشره شناسی( مرحوم دکتر رجبی سالن

  3https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventchآدرس وبیناری:

 کاربری: میهماننام 

 ماهیان سردابی :7پنل شماره 

 ناظر عالی: آقایان  دکتر شکوری، مهندس توسلی زاده  

 دبیر: آقای دکتر ضرغام                                    رئیس پنل: سرکار خانم دکتر سلطنت نجار لشگری               

 آقای مهندس مکرمی نماینده بخش اجراء:                                                                      ناظر: آقای مهندس سمایی    

 10:30-12:30و   8-10 :ساعت                                                                     20/06/1401شنبه یکروز                 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکیکتابخانه سالن 

 https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch4 آدرس وبیناری:

 نام کاربری: میهمان

https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch1
https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch3


 

 

 

 
 

  : ماهیان گرمابی8پنل شماره 

 دکتر شکوری، مهندس توسلی زاده آقایان ناظر عالی:

 دکتر محدث قاسمیآقای دبیر:                                                                                 دکتر بورانیآقای رئیس پنل:                    

 مهندس شیریآقای نماینده بخش اجراء:                                                                                      دکتر شریفیانآقای ناظر:      

 10:30-12:30 و 8-10 ساعت:                                                                                  20/06/1401روز یکشنبه                    

 شهید شاه حسینی )فجر( سالن

  1https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventchآدرس وبیناری:

 نام کاربری: میهمان

 فناوری های مرتبط به پرروش آبزیان در قفس :9پنل شماره 

 دکتر شکوری، مهندس توسلی زادهآقایان ناظر عالی: 

 ضرغام دکترآقای دبیر:                                                                                        هوشمند دکتر آقای رئیس پنل:                  

 مهندس ایزدیآقای نماینده اجراء:دکتر سیدمرتضایی                                                                                       آقای ناظر: 

 14-16: ساعت                                                                                             20/06/1401شنبه یک روز                 

 )حشره شناسی( مرحوم دکتر رجبی سالن                                                                               

  3https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventchآدرس وبیناری:

 نام کاربری: میهمان

https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch1
https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch3

