
 

 

 

 

 دام بخش فیزیولوژي -69آبان 4-همایش ملی دام و طیور شمال کشورسومین برنامه زمانی 

  زمان

  افتتاحیه 01-01/8

   انجمن علوم دامی شمال کشور انتخابات 44/01-01

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 44/01 -44/00
  نماز و نهار 00-44/00

 ارایه دهنده  هاعنوان سخنرانی 
 دکتر محمد جواد ضمیري های نرتغذیه و تولیدمثل نشخوارکننده سخنرانی کلیدي 00 -44/00

 حسین ذکریاپور انرژی متفاوت سطوح با های دوره در گلوکز تحمل تست به دنبه بدون و دار دنبه های بره پاسخ 44/00 -04
 زهرا جوهری شبلو گوشتی های عملکرد جوجهو  ایمنی سیستم پاسخ بر موم بره و گل پروبیوتیک،گرده اثر بررسی 04 -04/04

 افسانه طالب نیا یخ گشایی از پس خروس اسپرم کیفی فراسنجه های بر کننده رقیق به روی اکسید نانو و اکسید افزودن اثر 04/04 -01/04

 الناز فدایی فرنگی گوجه ی تفاله با شده تغذیه مسن گوشتی مادر های مرغ در روده کوچک مورفولوژی بررسی 01/04 -44/04
 هادی مرادی هلشتاین شیرده گاوهای در خون شیمیایی پارامترهای بر 3-امگا به 6-امگا چرب اسیدهای مختلف های نسبت اثرات 44/04 -04

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 04 -01/04
 روزبه بنساله اندومتریت بروز زمان در شیری گاو در اندوکانابینوئیدها ی کننده تجزیه های آنزیم های ژن بیان بررسی 01/04 -44/04

 میثم شکرانه تفریخ تازه گوشتی های جوجه هورمونی وضعیت بر کشی جوجه دوران اواخر در گرمایی تنش و روی اکسید و سلنیوم ذرات نانو مرغ تخم درون تزریق تأثیر 44/04 -09

 مریم سینا هلشتاین گاو در زرد جسم قطر و پروژسترون پالسمایی غلظت بر زایش از پس التهابی وضعیت تأثیر 09 -04/09

 امین کاظمی زاده مادرگوشتی های خروس اسپرم کیفیت بر کورکومین تغذیه تاثیر 04/09 -01/09

  اختتامیه 01/09



 

 

 

 

 بخش تغذیه طیور -69آبان 4-برنامه زمانی سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

  زمان

  افتتاحیه 01-01/8

  انتخابات انجمن علوم دامی شمال کشور  44/01-01

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 44/01 -44/00

  نماز و نهار 00-44/00

 ارایه دهنده هاعنوان سخنرانی 

 بهروز دستاردکتر  تخمیری های خوراک بر تاکید با طیور گوارش دستگاه سالمت سخنرانی کلیدی 00 -44/00

 امیر کریمی گذار تخم بلدرچین گوشت و استخوان تخم، اجزای دفعی، خاکستر روی کیفیت تخم، بر معدنی و نانو مقایسه منابع مختلف و اشکال 44/00 -04
 سعید امیردهی پروتئین کم جیره های در گوشتی جوجه های عملکرد بر آسپرژیلوس پودر از استفاده اثرات 04 -04/04

 اکبر رضایی (پودر ضایعات کشتارگاهی و گلوتن ذرت)انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی پروتئین گیاهی و حیوانی تعیین  04/04 -01/04

 تنش تحت گوشتی های جوجه گوشت کیفیت بر جیره در( میکرو و نانو) کروم ذرات فیزیکی های اندازه و شیمیایی ترکیب نوع اثر بررسی 01/04 -44/04
 فیزیولوژیک

 حسینیسیده خوش قدم 

 متین موقرنژاد گوشتی های جوجه در الشه عملکرد و خصوصیات بر لیپاز آنزیم و لیزوفسفولیپید اثر 44/04 -04

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 04 -01/04

 ام البنین قنبرآبادی گوشتی و اجزای الشه جوجه های عملکرد بر مرغ تخم سفیده پپتیدهای اثر بررسی 01/04 -44/04

 امیرحسین علیزاده قمصری گوشتی های جوجه عملکرد بر دهی خوراک اولین زمان و گلوتامین -ال مکمل اثرات 44/04 -09

 جوانشیر پالوج های گوشتی جوجه الشه اجزای و بر عملکرد روی نانواکسید مرغی تخم داخل تزریق تاثیر 09 -04/09

 پوران زاکانی متیونین بر عملکرد مرغان تخمگذار DLو Lمقایسه اثر  04/09 -01/09

  اختتامیه 03/61



 

 

 

 

 بخش تغذیه دام -69آبان 4-برنامه زمانی سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

  زمان

  افتتاحیه 01-01/8

  انتخابات انجمن علوم دامی شمال کشور  44/01-01

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 44/01 -44/00

  نماز و نهار 00-44/00

 ارایه دهنده هاعنوان سخنرانی 

 دکتر اسداله تیموری یانسری نشخوارکنندگان تغذیه در رهش آهسته اوره منبع کاربرد فنی دانش سخنرانی کلیدی 00 -44/00

 مقصود بشارتی نایلونی های کیسه روش از استفاده با باکتریایی افزودنی و تازه پنیر آب با شده مکمل یونجه سیالژ خشک ماده غذایی ارزش تعیین 44/00 -04
 مریم گیل حسین رشد حال در افشاری بره های در کنسانتره و علوفه مصرف بر حرارتی تنش اثر 04 -04/04

 پروین شورنگ گاماافزایش زمان نگهداری آغوز گاو با استفاده از پرتو تابی  04/04 -01/04

 بر ای شکمبه انکوباسیون گاز و تاثیر تولید روش به بهمن واریته جو دانه آلی ماده هضم قابلیت و متابولیسم قابل انرژی بر حرارتی فرآوری اثر 01/04 -44/04
 الکترونی میکروسکوب دستگاه از استفاده با جو دانه مورفولوژی

 شهرام شیر محمدی

 وحید وقاری هریس گاز تولید روش به شده فرآوری سویا کامل دانه آلی ماده هضم قابلیت و متابولیسم قابل انرژی تعیین 44/04 -04

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 04 -01/04

 سید پوریا شاه بدینی هلشتاین ی شیرده گاوهای پالسمای در عناصر این غلظت بر مصرف کم عناصر مکمل اثر بررسی 01/04 -44/04

 سولماز ساعدی تیمار تغذیه ای رومانف با دو –گوشت در گوسفندان لری بختیاری و لری بختیاری ارزیابی ترکیب شیمیایی  44/04 -09

 سکینه اسدزاده اثرات پودر آب پنیر خشک و آب پنیر تخمیر شده بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی روده در جوجه های گوشتی 09 -04/09

 مهدی افتخاری انتقال دوره در هلشتاین گاوهای در فرار چرب اسیدهای غلظت و ای شکمبه pH بر متیونین کروم اثر 04/09 -01/09

  اختتامیه 03/61



 

 

 ..مدیریت، پرورش، سالمت ، بخش ژنتیک و اصالح دام  -69آبان 4-برنامه زمانی سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

  زمان

  افتتاحیه 01-01/8

  انتخابات انجمن علوم دامی شمال کشور  44/01-01

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 44/01 -44/00

  نماز و نهار 00-44/00

 ارایه دهنده ها عنوان سخنرانی 

 حسن مهربانی یگانهدکتر  صنعت طیور، گذشته، حال و آینده سخنرانی کلیدی 00 -44/00

 علی اکبر ولی مازندران اقلیمی شرایط در ماندگاری و شیر تولید روی بر سانن نژاد با مازندران بومی بز گری آمیخته اثر بررسی 44/00 -04
 مریم حسین پور مازندران در هلشتاین گاوهای در SIGLEC5 ژنی جایگاه دست باال تنظیمی ناحیه آللی های واریانت بررسی 04 -04/04

 محمدرضا عطاری RNA-Seq های داده از استفاده با الروی 5 مرحله در کارگر و ملکه عسل زنبور ژن بیان مطالعه 04/04 -01/04

 بابک پورنجفی PCR-RFLP با روش هلشتاین گاو در جنین سقط با (IFN-γ) گاما اینترفرون ژن چندشکلی ارتباط بررسی 01/04 -44/04
 مریم پناهی زاده بیزی آماری روش با خوزستان عربی گوسفندان رشد صفات در مادری براثرات سیتوپالسم توارث اثر 44/04 -04

 بازدید از پوسترها+ پذیرایی 04 -01/04

 ..بخش مدیریت، پرورش، سالمت-69آبان 4-برنامه زمانی سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور

 سلمان افشار بلوچی نژاد های بره عملکرد و داخلی های انگل برکنترل( Ferula alliacea) کرمان منطقه آنغوزه گیاه صمغ اثر بررسی 01/04 -44/04

 مسعود دیدارخواه میش در حذف نرخ بر ویتامینی وکمبود( داخلی و خارجی) انگلی بیماریهای اثرات 44/04 -09

 شهرزاد احمدی گوشتی های جوجه در خون ایمنی های عملکرد و فراسنجه بر آب سختی و مغناطیسی آب تاثیر 09 -04/09

 معصومه شریفیان گرمایی تنش تحت گوشتی های جوجه ژژنوم شناسی بافت و گوشت ماندگاری خون، اکسیدانی تعادل بر انار پوسته عصاره اثر 04/09 -01/09

  اختتامیه 03/61


