
 ( https://www.skyroom.online/ch/saco/3aicconf: همایشسالن اصلی  )  ۱۰/۱۲/۱۴۰۱مورخ  ۳۰/۸شروع  – ی کشاورز  یساز ی صنعت و تجار یمل شیهما نیسومبرنامه 

 ساعت موضوع زمان  سخنران ردیف

 ۳۰/۸ قرآن، سرود ملی  ۱۰ افتتاحیه  ۱

 ۴۵/۸ همایش علمی  محترم دبیر  ۵ دکتر مرتضی چاجی  ۲

 ۵۵/۸ و منابع طبیعی خوزستان  علوم کشاورزی دانشگاه محترم  ریاست  ۵ دکتر جمال فیاضی  ۳

 ۰۵/۹ تجارت خوزستان اجرائی همایش، سازمان صنعت، معدن و  محترم دبیر ۵ پور مهندس غالمرضا محمدی  ۴

 ۱۵/۹ استاد محترم گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  -سخنران کلیدی: پتانسیل تهیه و تجاری سازی مکمل غذایی درمانی ضد دیابتی از شیر شتر ۲۰ دکتر طاهره محمدآبادی  ۵

 ۴۰/۹ مدرس  تیدانشگاه ترب ستمیوسیب یگروه مهندسمحترم  دانشیار -ی در کشاورز یدیخورش یانرژ ویژهبه  ریدپذیتجد یانرژ  ی ها یکاربرد فناورسخنران کلیدی:   ۲۰ انی گرج وایدکتر ش ۶

 ۰۵/۱۰  راهبردی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری سرپرست مرکز توسعه فناوری   -ها در اقتصادسخنران کلیدی: نقش دانش بنیان ۲۰ دکتر حمید ذوالفقاری  ۷

 ۳۰/۱۰ مدیرعامل موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر  -آن حوزه یپژوهش یهای ازمندیبر ن دیبا تاک شکرین یحوزه  یهابا پژوهش  ییآشناسخنران کلیدی:   ۲۰ آل کثیر   جعفر دکتر ۸

 ۵۵/۱۰ ی سار یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزمحترم گروه صنایع غذایی ستاد  ا - مشکالت صنعت غذا در ایران و راهکار برون رفت از آنسخنران کلیدی:   ۲۰ ی زاده کنار لی دکتر رضا اسماع ۹

  مقاالت سخنرانی علمی ارائه    

 دکتر آیدین خدایی -دکتر احمد زارع -دکتر افشین مرزبان، دکتر مجید رهنما، دکتر صالح طاطبائی دکتر علیرضا ابدالی، دکتر خلیل میرزاده، اهلل روشنفکر، دکتر هدایتاعضای محترم پنل:  

های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشیار محترم گروه ماشین  -بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آن در استان خوزستان  یخوراکبررسی اثر روش عرضه قارچ   ۱۰ محمود قاسمی نژادرائینی دکتر  ۱۰
 خوزستان 

۳۰/۱۱ 

 ۴۵/۱۱  شرق استان خوزستان یها: گلخانه یمطالعه مورد ؛یاهمراه با سازه گلخانه  یدر کشت محصول توت فرنگ یمصرف انرژ یبررس ۱۰ دکتر مرتضی تاکی ۱۱

 ۰۰/۱۲  های علمی و صنعتی ایراندانشیار محترم پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش -در گوسفند انیرو  یو برون تن یدرون تن دیتول ی روش ها سهیمقا ۱۰ دکتر محمد زندی  ۱۲

 ۱۵/۱۲ دانشیار محترم گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -( در استان خوزستان Corchorus olitorius L) ی کنف هند ی تجار دیتول یسنجو امکان  یمعرف ۱۰  فرد یالهام الهدکتر  ۱۳

 ۳۰/۱۲ پخش کلیپ دانشگاه  ۳۰ نماز و استراحت  

 ۰۰/۱۳  های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاناستادیار محترم گروه ماشین -(یکیالکتر  ی انرژ   کردیخوزستان )با رو ی ساختمان پارک علم و فناور ی انرژ ی ز یمم ۱۰ دکتر نواب کاظمی  ۱۴

 دکتر بیژن خلیلی مقدم  -دکتر مصطفی مردانی -حمدانصاریدکتر عباس عبدشاهی، دکتر طاهره محمدآبادی، دکتر محمدرضا صالحی، دکتر ماعضای محترم پنل:  

 ۱۵/۱۳  استاد محترم گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد  -و ترکمنستان رانیا یتجارت محصوالت کشاورز  یهاتیظرف یبررس ۱۰  یکرباس رضایعلدکتر  ۱۵

 ۳۰/۱۳ دانشیار محترم گروه علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -(Permaculture) ایکشت پا ستمیچوب هرس درختان و برگ خرما در س   عات یامکان استفاده از ضا یبررس ۱۰ دکتر مختار حیدری  ۱۶

 ۴۵/۱۳ دانشیار محترم گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -در خوزستان شکریبه کاهش مصرف آب در زراعت ن یقیتلف یکردهایرو  ۱۰ دکتر سیروس جعفری ۱۷

 ۰۰/۱۴ فردوسی مشهددانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  -تجارت زعفران هایچالش  و  هافرصت لیتحل ۱۰ یبیدره غر یبهاره زندمهندس  ۱۸

 ۱۵/۱۴ دانشیار محترم گروه علوم خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان   -هاآن تیریسبز شهر اهواز و مد یبستر خاک در فضا یهاتیمحدود یابیارز ۱۰  مقدم یلیخل ژنیبدکتر  ۱۹

استاد محترم گروه علوم دامی دانشگاه علوم   -یپروار یهاعملکرد رشد بره  یهااز فراسنجه  یو بخار آب بر برخ ژنهیشده با آب اکس  یآورعمل شکرین یاستفاده از سرشاخه  ۱۰ مرتضی چاجیدکتر  ۲۰
  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

۳۰/۱۴ 

 ۴۵/۱۴ علمی همایش محترم دبیر  ۱۰ اختتامیه همایش و قرائت بیانیه  

 ۰۰/۱۵   پایان 

   room2-https://www.skyroom.online/ch/saco/3aicconf      سالن دوم همایش:            roomposter-https://www.skyroom.online/ch/saco/3aicconf              : ی همایشآدرس تاالر پوسترها
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