
 

 

 

 افتتاحیه همایش

 9:44-14:04، ساعت 1041بهمن  9یک شنبه  

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
 

 

 قفس  در یو پرورش ماه در آبزي پروري نیفناوري هاي نو. 1پنل 

 14:04-13:04، ساعت 1041بهمن  9یکشنبه 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
 

 زمان ارایه دهنده عنوان ردیف

 14:04-14:01 زاده يعبدالصاحب مرتضو دیس الزامات پرورش ماهی در قفس در دریاچه پشت سد  1

3 Effect of hormonal stimulation on egg production 

and thermal accumulation period in grass carp  Nader Salman  11:44-14:01 

0 
 و قزل آال ی)ماه یماهیان سردآب دیعملکرد رشد و راندمان  تول نییتع

 نیکاسپ يایمستقر در سواحل در يآزاد( در قفس ها یماه
 11:44-11:11 یادبورانیمحمد ص

0 
 متیباس در قفس  و محاسبه ق یس یپرورش ماه کیواکونومیمدل ب

 تمام شده
 11:11-11:04 زادهیمحمد قل

1 
 انیبر عملکرد رشد ماه کایتیپاور پرو چ کیوتیاثرات استفاده از پروب

 Oncorhynchus mykissکمان  نیرنگ يقزل آال
 11:04-11:01 فاروق کارگر

6 
رس و فا جیدر خل ییایدر انیماه دیانداز تولچشم شناسایی و تنظیم

 بییمدیریت ترک لیعمان با استفاده از روش تحل يایدر
 11:01:-13:44 موزان زاده یمنصور طرف

 13-13:11 جمع بندي

 

 جهت مشاهده مقاالت پوستري این پنل به لینک زیر مراجعه نمایید

https://yun.ir/yik9cg 
 

 

 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023
https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023
https://yun.ir/yik9cg


 
 

 

 پروري . آبزي3پنل 

 )آبهاي نامتعارف، ژنتیک و اصالح نژاد، ارتقا و بهره وري منابع آبی( 

 10:04-11:44، ساعت 1041بهمن  9یکشنبه 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
 

 زمان ارایه دهنده عنوان ردیف

1 
 ینیرزمیز ي( در آب هاLitopenaeus vannamei) یغرب دیسف يگویپرورش م

 دسر يفعال پالسما ژنیشده با اکس هیشهرستان تنگستان، تصف يگوگرد
 54:41-54:31 دیجمش نیخسرو آئ

 54:31-53:11 یسالط زیپرو ریام یکپور معمول یدر ماه AQPژن  انیبر ب  فوسیپریاثر مواجهه با سم  کلر 3

0 
استفاده از سیستم بیوفالک به منظور پرورش متراکم ماهی کپور معمولی در 

 مقیاس گلخانه اي
 53:11-53:51 رضا صفري

 53:51-53:41 زاده  ونسیمحمد  نامتعارف ي( در  آبهاLitopenaeus vannamei)  یوانام يگویپرورش م 0

 53:41-53:31 نزهتفاطمه  ایو در يفن آور ستیز 1

  10:01-11:44 جمع بندي

 

 جهت مشاهده مقاالت پوستري این پنل به لینک زیر مراجعه نمایید

https://yun.ir/epu7xe 
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 . بهداشت و بیماري هاي آبزیان0پنل 

 0:04-14:04، ساعت 1041بهمن  14دوشنبه 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
 

 زمان ارایه دهنده عنوان ردیف

 0:04-0:01 یشاهیعل یمجتب یماه یروسیو و ییایباکتر يهایماریب يتجار يواکسن ها 1

 0:01-9:44 نسب انیدشت لیعق ایران پرورشی میگوي صنعت چالشهاي 3

0 
 يها يماریاز ب یموثردر بروز برخ یتیریو مد یطیعوامل خطرمح یابیو ارز شیپا

 یغرب جانیدراستان آذربا یاز آلودگ يخاص درمزارع منتخب درمناطق عار یروسیو
  9:44-9:11 فرد ینکوئ یعل

0 

 ظرن از کشور جنوب آبهاي در پرورشی و وحشی دریایی ماهیان ردیابی و بررسی

 صیتشخی هاي روش از استفاده با بتانوداویروس به احتمالی ابتالي و آلودگی

PCR ، Real Time-PCR، یشناس آسیب و سریع تشخیص کیت سلولی، کشت 

 9:11-9:04 زهرا هیذر لیمحمد جل دیس

1 
 یماه ییایمیوشیب يها شاخص یبر برخ ومیتانیت دیاکس ينانوذرات د ریتاث

 (Xiphophorus maculatus) دویتاکس یپالت
 9:04-9:01 تایسراج ب

6 
 Yersinia) يراکر اینیرسی  یکیوتیب یحدت و مقاومت آنت یابیارز ،ییشناسا

ruckeriیبذر واکسن بوم دیهراز با هدف تول يقزل آال انی( جدا شده از ماه 
 9:01 – 14:44 یاسیق میمر

7 
دنبال ه ب Ctenopharhyngodon 0dellaآمور  یدر ماه یمنیسرکوب ا

 نیبا سم علف کش آترز تیمسموم
 14:44 – 14:11 مفتخر سایپر

 14:11 – 14:04 جمع بندي

 

 جهت مشاهده مقاالت پوستري این پنل به لینک زیر مراجعه نمایید

https://yun.ir/5y6vrc 
 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023
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 . تغذیه و فرآوري آبزیان0پنل 

 14:04-13:04، ساعت 1041بهمن  14دوشنبه 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
 

 زمان ارایه دهنده عنوان ردیف

1 

بر  میزایف میآنز يو کنجاله کلزا حاو ایمختلف پودر سو ریمقاد ریتأث یبررس

قابلیت هضم و برخی پارامترهاي هماتولوژیک  ،یگوارش يهامیعملکرد رشد، آنز

 (Acipenser baerii) يبریس یو بیوشیمیایی سرم خون تاسماه

 14:04-14:01 یمحمود محسن

3 
و  انایمارو ایدکپسوله آرتم ستیاستفاده ازس یستیاثرات ز يا سهیمطالعه مقا

 (Salmo trutta caspiusخزر) ايیآزاد در یدربچه ماه  يتجار يغذا
 14:01-11:44 فرد ینکوئ یعل

0 
( Oncorhynchus mykissکمان  ) نیرنگ يقزل آال یخون يپارامترها راتییتغ

 ییفنول غذا یپل راتیتحت تأث
 11:44-11:11 یرودابه روفچائ

0 
 يهدررو نزایبر م دیکنجد با تاک کیبا ک ایکنجاله سو ینیگزیسطح جا نییتع

 يمواد مغذ
 11:11-11:04 فاطمه حکمت پور

1 
 Cyprinus) یکپور معمول یمکمل بنتومکس پالس بر بچه ماه یاثرات سرم

carpio) 
 11:04-11:01 یبدران نیاسمی

6 
و  ی( بر درصد بازماندگی)زنده و دست ییمختلف غذا يها میرژ ریتاث یبررس

 (Huso huso) یماه لیرشد الرو ف
 11:01:-13:44 یواقع یرضا قربان

7 
 نیرنگ يقزل آال یماه لهیف یکروبیم راتییحاصل از جلبک بر تغ دانیاثر فوکوئ

 خچالیدر  يکمان در طول دوره نگهدار
 13:44-13:11 ییبابا قهیصد

 13:11-13:04 جمع بندي

 

 جهت مشاهده مقاالت پوستري این پنل به لینک زیر مراجعه نمایید

https://yun.ir/m8c31d 
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 آبزیان ذخایر بازسازي و ارزیابی شناسی، . بوم1پنل 

 10:04-11:44 ساعت ،1041بهمن  14 دوشنبه

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
 

 زمان ارایه دهنده عنوان ردیف

1 
الزامات زیست محیطی پرورش ماهی در قفس در دریاچه پشت سدها با 

 نگاهی به سایر کشورها
 10:04-10:01 فریدون عوفی

3 
ر د یپرورش ماه رامونیآب پ ییایمیکوشیزیف اتیخصوص یمطالعه برخ

 : منطقه نوشهريمطالعه مورد ران،یسواحل ا-خزر يایقفس در
 10:01-10:44 يحسن نصراله زاده سارو

0 
 شبه با استفاده از مدل اکوپس کیبوم خور  ستیز یالتیسالمت ش یابیارز

 عمان( يای)استان هرمزگان، در
 10:44-10:11 يبهزاد امکیس

0 

دو منظوره  يآب استخرها ییایمیش یکیزیف يفاکتورها یبرخ یبررس

کمان منتخب شهرستان فراهان استان  نیرنگ يقزل آال یپرورش ماه

 يمرکز

 10:11-10:04 دگریمسعود ص

1 
(در رجیمحرم )دو ي( در سد شهداWQIشاخص کیفیت آب) نییتع

 شهرستان دهلران
 10:04-10:01 یارث انیفرحناز ک

  10:01-11:44 جمع بندي

 

 جهت مشاهده مقاالت پوستري این پنل به لینک زیر مراجعه نمایید

https://yun.ir/uckws7 
 

 

 

 همایش اختتامیه

 11:44-11:04، ساعت 1041بهمن  14شنبه  دو 

https://www.skyroom.online/ch/saco/nrac2023 
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