
 آفرین در حوزه شیالت و آبزیانرویداد کارآفرینی نوآورانه دانش بنیان و اشتغال 
 

سردابیلیست نیازهاي فناورانه کارگروه   

 ردیف عنوان نام شرکت کارگروه

 ماهیان سردابی
 1 اصالح نژاد ماهی قزل آال در کشور مریم نفري یزديخانم سازمان شیالت ایران، 

 2 نیاز به ماهیان قزل آالي رنگین کمان تمام ماده عسگريآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی

 3 عقیم سازي ماهی قزل آال با شوك حرارتی و اشعه معروفیآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی

 4 عدم کیفیت اسپرم ماهیان نر نئومیل قزل آالي رنگین کمان علیرضا خمسه ايآقاي ، 454شرکت تعاونی  ماهیان سردابی

 5 ماهیان تتراپلوئیدغربالگري ماهیان و شناسائی  رضا بیشکول المآقاي غشرکت جهاد ستود،  ماهیان سردابی

 6 واردات تخم چشم زده قزل آال قدسیآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی

 ماهیان سردابی
 نظريآقاي بخش خصوصی، 

کمبود بچه ماهی در وزن مناسب در زمان معرفی ماهی به 
 قفس

7 

 ماهیان سردابی
 ملکی تبارآقاي بخش خصوصی، 

ها به منظور بهره فقدان تجهیزات بهبود کیفیت آب رودخانه 
 برداري در مزارع کوهستانی

8 

 9 باال بودن دماي آب در فصل تابستان سرشارآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی

 ماهیان سردابی
 عباسیآقاي بخش خصوصی، 

پایین بودن میزان اکسیژن آب، باال بودن میزان ذرات معلق 
 آب و پایین بودن دبی آب ورودي

10 

 ماهیان سردابی
 پرتوآقاي بخش خصوصی، 

فقدان تجهیزات بهبود کیفیت آب رودخانه ها به منظور بهره 
 برداري در مزارع کوهستانی

11 

محمد کاظم سیدي  آقايسازمان شیالت ایران،  ماهیان سردابی
 قمی

ایجاد سیستم مکانیزه حمل و نقل آبزیان زنده در خشکی و 
 دریا

12 

بیژن سید سید  آقايسازمان شیالت ایران،  ماهیان سردابی
 علیخانی

استفاده از آب مغناطیسی در تصفیه پساب مزارع آبزي 
 پروري

13 

سید بیژن سید  آقايسازمان شیالت ایران،  ماهیان سردابی
 علیخانی

استفاده از دستگاه هاي نانو حباب ژنراتور در هوادهی مزارع 
 آبزي پروري

14 

 15 باال بودن قیمت غذاي ماهیپایین بودن کیفیت و  بخش خصوصی، آقاي کیانی ماهیان سردابی

 16 باال یغذائ لیتبد بیبا ضر يغذا نیبه تام ازین عسگريآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی

 17 مشکل در تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب تولید فرآورده هاي دریایی شمسا شمال ماهیان سردابی

 18 ساماندهی یک سیستم مداربسته ماهی آزاد دریاي خزر کرمی راد ناصرآقاي سازمان شیالت ایران،  ماهیان سردابی

 19 فرآوري محصوالت نصیريآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی

 20 تولید غذاي زنده سعید دیانیآقاي آبزینه گستر صدر هیرکان،  ماهیان سردابی

 21 قزل آال در اوزان باال یفراهم نبودن امکان صادرات ماه معروفیآقاي بخش خصوصی،  ماهیان سردابی
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 ماهیان سردآبی :7پنل شماره 

 ناظر عالی: آقایان دکتر شکوري، مهندس توسلی زاده

 رئیس پنل: خانم دکتر نجار لشگري                                   دبیر: آقاي دکتر ضرغام

 سمائی                                              نماینده بخش اجرا: آقاي مهندس مکرمی مهندس آقاي ناظر:

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

 آقاي بابایی مدیر سالن:-سالن کتابخانه مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی

  4https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventchآدرس وبیناري:

 نام کاربري: میهمان

 ساعت برنامه مخاطبین اعالم نیاز متقاضی فن آوري ردیف

1 
مدیر عامل اتحادیه مرکزي تعاونی هاي کشاورزي ماهیان 

 زادهسردآبی کشور، آقاي دکتر نبی 
 حوزه ماهیان سردابی کشور فناورانه يازهایارائه ن
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8-8:15 

2 
اتحادیه سراسري شرکت هاي تکثیر و پرورش ماهیان 

 دکتر سینکیسردآبی،  آقاي 
 8:30-8:15 حوزه ماهیان سردابی کشور فناورانه يازهایارائه ن

 بخش خصوصی، آقاي مهندس ملکی تبار 3
فقدان تجهیزات بهبود کیفیت آب رودخانه ها به 

 منظور بهره برداري در مزارع کوهستانی
8:30-8:45 

 ایران، آقاي مهندس سید علیخانی شیالت سازمان 4
و  هوادهی در ژنراتور حباب نانو دستگاه از استفاده

 پروري آبزي مزارع پساب تصفیه در مغناطیسی آب
8:45-9 

 9:15-9 فناورانه يازهایارائه ن مدیر عامل شرکت البرز کاسپین، آقاي مهندس صالحی 5

 9:30-9:15 غربالگري و شناسائی ماهیان تتراپلوئید شرکت جهاد ستود، آقاي دکتر بیشکول 6

7 
قزل دانش مدیر مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی 
 همدان، آقاي مهندس منصوري

 9:45-9:30 فناورانه يازهایارائه ن

 ، آقاي مهندس خمسه اي454شرکت تعاونی  8
عدم کیفیت اسپرم ماهیان نر نئومیل قزل آالي 

 رنگین کمان
9:45-10 

 10:30-10 - استراحت و پذیرایی 

https://vc.areeo.ac.ir/ch/ifeventch3
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 بخش خصوصی، آقاي مهندس معروفی 9
 با کمانآالي رنگین  قزل ماهی سازي عقیم

 اشعه و حرارتی استفاده از شوك
10:30-10:40 

10 
مدیر عامل شرکت پرورش ماهی مرزن قزل، آقاي مهندس 

 میار
 10:40:10:50 فناورانه يازهایارائه ن

 11-10:50 ماده تمام کمان رنگین آالي قزل ماهیان به نیاز بخش خصوصی، آقاي مهندس عسگري 11

12 
هاي سردآبی استان گلستان، عضو هیأت مدیره تعاونی 

 آقاي مهندس فالح
 11:10-11 فناورانه يازهایارائه ن

 11:20-11:10 کشور در آال قزل ماهی نژاد اصالح ایران، خانم دکتر نفري یزدي شیالت سازمان 13

 11:30-11:20 تولید غذاي زنده آبزینه گستر صدر هیرکان، آقاي مهندس دیانی 14

 11:40-11:30 پایین بودن کیفیت و باال بودن قیمت غذاي ماهی مهندس کیانی بخش خصوصی، آقاي 15

 11:50-11:40 فناورانه يازهایارائه ن مدیر عامل شرکت فرادانه، آقاي مهندس مالکی 16

 بخش خصوصی، آقاي مهندس ذبیحی 17
ماهی آزاد دریاي  مولدسازي، بهگزینی و تولید انبوه

 خزر
11:50-12 

 12-11:50 خزر دریاي آزاد ماهی مداربسته سیستم ساماندهی ایران، آقاي دکتر کرمی راد شیالت سازمان 18

 12:30-12  پرسش و پاسخ و جمع بندي رئیس کارگروه 19


