
 دانشگاه بیرجند1400 خرداد 20 و 19برنامه سخنرانی های اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور 

عنوان مقالهکد رهگیریپنلنفرنوبتروززمان تقریبینام خانوادگینام

روز اول نوبت عصر

دانشگاه بن آلماندام1عصر17:3019دکتر حسینی غفاریکلیدی عصر

تعیین سطح مناسب جایگزینی برگ پنج انگشت در جیره ی بزغاله های پرواری 62344دام2عصر18:1019چاجیمرتضی 

استفاده از افزودنی های مختلف جهت بهبود ارزش تغذیه ای سیالژ کنوکارپوس در تغذیه دام های اهلی94523دام3عصر18:3019محمدآبادیطاهره

تاثیر افزودن اسیدمالیک بر ویژگی های شیمیایی و گوارش پذیری سیالژ یونجه در بره های نر بلوچی54946دام4عصر18:5019زیدانلوئیمهدی

های خونی بزهای سانن تغذیه شده با فرآورده های فرعی پسته تحت تنش گرمایی کوتاه مدت¬اثرات مکمل سازی پلی اتیلن گالیکول یا بنتونیت سدیم فعال بر مصرف خوراک، عالئم حیاتی و فراسنجه48005دام5عصر19:1019کردیمرتضی 

دانشگاه شهید باهنر کرمانطیور1عصر17:3019دکتر محسن افشار منشکلیدی عصر

ارزیابی سطوح مختلف عصاره کور بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی چالش یافته با آفالتوکسین و اٌکراتوکسین96039طیور2عصر18:1019مالکی نژادپویان

اثر افزودن کولین و بیوتین به شربت بر پذیرش الرو پیوند شده، مقدار ژل رویال تولیدی و ترکیب شیمیایی ژل رویال زنبور عسل  80816طیور3عصر18:3019شورنگپروین

یار باکتریایی تحت تنش گرمایی-های خونی و  پاسخ ایمنی جوجه گوشتی تغذیه شده با تفاله انار و زیست¬ارزیابی شاخص39341طیور4عصر18:5019مهدی زادهفاطمه

 بر شاخص های خونی در جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرماییEو ویتامین  (Jujube fruit)اثر میوه عناب 60521طیور5عصر 19:1019بهرامپورکامران 

روز دوم نوبت صبح

دانشگاه جیرفتدام1صبح8:3020دکتر امیر موسایی1کلیدی صبح

بهبود سامانه آنتی اکسیدانی خون بزهای شیری در دوره انتقال با استفاده از مکمل بربرین54182دام2صبح9:1020قوی پنجهنوید

 در خوراک آغازین گوساله های شیرخوار هلشتاین بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت های خونXPCاثر تغذیه علوفه و محیط کشت مخمر 75658دام3صبح9:3020یاریمجتبی

9:50دقیقه 20استراحت 

اثر مکمل های معدنی بر پایه منیزیم بر سنتز چربی شیر و تغییرات پروفایل اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هلشتاین در شرایط افت چربی شیر44297دام4صبح10:1020خرمیبهزاد

بررسی تاثیر روغن کتان ویتامین های محلول در چربی بر شاخص های عملکردی و سالمتی  در دوران شیرخوارگی گوساله های هلشتاین62381دام5صبح10:3020موحد نسبمهرداد

دانشگاه شهید باهنر کرماندام6صبح10:5020دکتر علی اسماعیلی زاده2کلیدی صبح 

ورود از طریق لینک اتاق افتتاحیه همایش12الی  11:30اختتامیه

دانشگاه تربیت مدرس تهرانطیور1صبح8:3020دکتر امیر کریمی ترشیزی1کلیدی صبح

اثرات سطوح مختلف گوانیدینواستیک اسید و ترئونین بر اجزای الشه جوجه های گوشتی12164طیور2صبح9:1020ملک لیسهیل

های تخمگذار ¬بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر سماق بر پارامترهای بیوشیمیایی سرم و زرده تخم مرغ در مرغ84356طیور3صبح9:3020مصیب زادهامیر

9:50دقیقه 20استراحت 

دانشگاه تهرانطیور4صبح10:1020دکتر سید داوود شریفی2کلیدی صبح

کلرید پتاسیم و کلرید آمونیوم بر توان تولید جوجه های گوشتی نر تحت دمای باالی محیطی در فصل تابستان, اثر مکمل های بی کربنات سدیم 98229طیور5صبح10:5020چالشگریسهیال

ورود از طریق لینک اتاق افتتاحیه همایش12الی  11:30اختتامیه

https://ac5.birjand.ac.ir/ConfPanel_70676    :لینک پنل دام

https://ac5.birjand.ac.ir/ConfPanel_84315   :لینک پنل طیور

https://ac5.birjand.ac.ir/ConfPanel_94440:لینک اختتامیه


