برگزار کنندگان :
• انجمن علمی شتر ایران
• موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
• سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
• سازمان دامپزشکی کشور
• معاونت امور تولیدات دامی کشور
• سازمان امور عشایر ایران

حمایت کنندگان :
• دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
• کانون شتر داران بومی ایران

• موسسه توسعه پایدار و محیط زیست ایران
• سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران
• انجمن علمی علوم دامی

• سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی

• پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
• پایگاه استنادی جهان اسالم

2

اعضاء ستاد برگزاری
آقای دکتر دماوندی نژاد
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
آقای دکتر آقامیری
رئیس سازمان دامپزشکی کشور
آقای یعقوبعلی نظری
استاندار خراسان رضوی
آقای دکتر علی اسحاقی
رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
آقای دکتر حمید رضا فرزین
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق
آقای دکتر ملکی
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای دکتر یوسفی
رئیس دانشکده طب مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر اکبری شریف
رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور
آقای مهندس اورانی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
سرکار خانم دکتر مرادی بیدهندی
معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
آقای دکتر مجید جعفری
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
آقای دکتر سعید زیبائی
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی شتر ایران
معاون پژوهشی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق
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مسئولین کنگره
رئیس کنگره  :آقای دکتر علی اسحاقی
نایب رئیس  :آقای دکتر حمید رضا فرزین
مسئول ستاد برنامه ریزی :سرکارخانم دکتر مرادی بیدهندی
دبیر علمی :آقای دکتر سعید زیبائی
دبیر اجرائی :آقای دکتر مجید جعفری
مدیر اجرائی :آقای دکتر حمید جندقی
مسئول امور مالی :آقای مهندس جواد طاهرنیا
مسئول برگزاری کارگاه ها :آقای دکتر محمد علی امامی میبدی
مسئول هماهنگی پانل ها  :سرکار خانم مهندس مهناز صالحی
مسئول دبیرخانه:آقای دکتر اکبر ولینژاد
مسئول روابط عمومی :آقای مهندس رستمی
مسئول روابط بین الملل :سرکار خانم دکتر محمدی کنگرانی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
«أفالینظرون إلی االبل کیف خلقت»

(الغاشیه)17-

با پیشرفت جوامع انسانی در سالیان اخیر خسارت شدیدی به محیط زیست وارد آمده است .پدیده کم آبی  ،گرم شدن زمین و
بیابانزائی از جمله عواملی هستند که تهدیدی جدی بشمار می آیند .آنچه مسلم است با در نظر گرفتن پیشرفت شرایط سخت مورد
اشاره باید چاره ای اندیشید و از تمامی امکانات طبیعی با تکیه به موئلفه های زیست محیطی و رعایت پند های گرفته شده  ،به نفع
سازگاری و تعامل کشور کاری انجام داد  .در این میان یکی از شاخص های انتخاب موئلفه اولویت دار داشتن پتانسیل مقاومت به
شرایط سخت و زیست سازگار بودن آن می باشد ،که شتر نمونه بارز این مهم است  .بنابراین باید  ،آینده نگاری انجام شود .آینده
نگاری تالشی نظام مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزههای دانش ،فناوری ،اقتصاد ،محیط زیست وجامعه است  .نظر به
ضرورت پرداختن به تولید داخلی و بالندگی ملی ،کنکاش برای یافتن نگاهی نو به برخی از منابع برای ورود جدی به عرصه های
تولید ضروری است.از این منظر شتر حیوانی با پتانسیل هایی مثال زدنی است این حیوان بی نظیر دارای توانی فوق العاده برای

سازگاری با شرایط سخت و کویری است که با حداقل نیاز  ،محصوالتی سالم و فراسودمند تولید می نماید .مسئولین دست اندکار
توسعه شتر کشور بر خود فرض می دانند تا در راستای تولید علم منطبق بر دانش بومی و جهت شکوفایی ابعاد مختلف
پتانسیل های شتر برای نیل به اهداف :بررسی مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،جغرافیایی ،امنیتی ،ورزشی و اکوتوریسم
مرتبط با شتر ،افزایش دان ش شتر داری سنتی ،توسعه تشکل ها و تعاونهای مربوط ،ارتباط شتر با مرتع ،محیط زیست و منابع
طبیعی ،توسعه شتر داری نوین و تولید محصوالت ارگانیک و فراسودمند ،سیستم نوین بازار یابی محصوالت شتر ،سرمایه
گذاری و ساماندهی قوانین حمایتی در سطوح مختلف ،توسعه دانش نوین در مدیریت تغذیه ،تولید مثل و اصالح نژاد گله
های شتر ،تولید فرآورده های بیولوژیک از محصوالت شتر ،و در نهایت نگاه ویژه به بهداشت و شناخت بیماریهای شتر
گام بردارند.بنا بر وظیفه و براساس قطعنامه های پایانی همایش منطقهای اولویتهای تحقیقاتی شتر ( فروردین  ، 1388مشهد
مقدس) ،و اولین کنگره ملی شتر (فروردین  ،1391مشهد مقدس) و همچنین دومین کنگره شتر (بهمن  ،1395بندرعباس)،
انجمن علمی شتر ایران وموسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی جهت برگزاری سومین کنگره ملی شتر در سال 98
برنامه ریزی نموده بود که به دلیل همه گیری بیماری کرونا به تعویق افتاد و در نظر است که در تاریخ  20و  21اردیبهشت
ماه به صورت مجازی برگزار گردد .امید است با استعانت از ایزد منان ،شرکت فعال محققین و اساتید عزیز ،کارشناسان
فرهیخته ،صاحب نظران ارجمند ،دانشجویان گرامی ،دامداران و عشایر عزیز و مسئولین محترم دستاوردهای مدنظر جهت
ارتقاء صنعت شترداری کشور حاصل گردد.
پیام دبیر علمی کنگره
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درگاه های برگزاری سومین کنگره ملی شتر
درگاه الف

https://vc.areeo.ac.ir/ch/camelcong-1

:لینک ورود

camelcongu1

:نام کاربری

Cm83012a

:رمز عبور
درگاه ب

https://vc.areeo.ac.ir/ch/camelcong-2

:لینک ورود

Camelcongu2

:نام کاربری

Cm34528b

:رمز عبور
درگاه ج

https://vc.areeo.ac.ir/ch/camelcong-3

:لینک ورود

Camelcongu3

:نام کاربری

Cm74835c

:رمز عبور
درگاه د

https://vc.areeo.ac.ir/ch/camelcong-4

:لینک ورود

Camelcongu4

:نام کاربری

Cm66295d

:رمز عبور
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برنامه روز اول
سه شنبه بیستم اردیبهشت 1401
افتتاحیه (درگاه الف)
ساعت

موضوع

سخنران

8 : 00 – 8 :15

قرائت قرآن کریم
پخش سرود جمهوری اسالمی ایران
نماهنگ کنگره

8 : 15 – 8 : 25

اهمیت شتر در ایران

جناب آقای دکتر مخبر
معاون اول محترم رئیسجمهور

8 :25 – 8 : 35

خوشآمدگوئی ریاست کنگره

جناب آقای دکتر علی اسحاقی
رئیس محترم موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی و رئیس
کنگره

8 : 35- 8: 45

جناب آقای مهندس یعقوبعلی نظری

خوشآمدگوئی استاندار

استاندار محترم خراسان رضوی
8 :45 – 9 : 00

اهمیت شتر در وزرات جهاد کشاورزی

جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
وزیر محترم جهاد کشاورزی

9 : 00 – 9 : 15
9 : 15 – 9 :30

جناب آقای مهندس دماوندی نزاد

لزوم برنامهریزی مناسب برای شتر

معاون محترم بهبود تولی دت دامی وزیر جهاد کشاورزی

کشور

جناب آقای دکتر خیام نکوِیی

لزوم داشتن برنامه تحقیق ،آموزش و

معاون محترم وزیر جهاد کشاورز ی و رئیس سازمان تحقیقات،

ترویج برای شتر

آموزش و ترویج کشاورزی
9 : 30 – 9 :45
9 : 45 – 10 :00

جناب آقای دکتر آقا میری

اقدامات سازمان دامپزشکی در حوزه

رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

شتر

جناب آقای مهندس همتی

اهمیت شتر در ایران و اقدامات ستاد

مدیر محترم هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

اجرائی فرمان حضرت امام(ره)

 10 : 00 – 10 : 15جناب آقای مهندس اورانی

لزوم توسعه شتر در استان خراسان

رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضو ی
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رضوی

ساعت
10:15–10 :35

موضوع

سخنران

جناب آقای پروفسور حسن تاجبخش

شتر در ایران

استاد ممتاز محترم دانشگاه تهران
10 : 35–10 :55

اقدامات مهم فائو در حوزه شتر

جناب آقای دکتر بوداگر
نماینده محترم فائو در ایران

10: 55–11 :10

جناب آقای دکتر عباس پاپی زاده

شتر در عشایر ایران

رئیس محترم سازمان امور عشا یر ایران
11 : 10–11 :25

اهمیت تحقیقات تغذیه شتر

جناب آقای دکتر مهاجر
رئیس محترم موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

11: 25–11 :40

جناب آقای دکتر اکبری شریف

اقدامات مرکز در خصوص شتر

رئیس محترم مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی
کشور
11 : 40–12 :00

اهمیت تولید فرآوردههای بیولوژیک

جناب آقای دکتر فالح
معاون محترم تحقیق و تولید فرآوردههای بیولوژیک
موسسه رازی

12:00 -12:20

جناب آقای دکتر عبدالرزیق کاکار
مشاور بین المللی تولید شیر شتر
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Role of camel in food
security under the changing
climate change scenario

سه شنبه بیستم اردیبهشت  – 1401بعد از ظهر
برنامه پانل بهداشت و پیشگیری و کنترل بیمار یها
(درگاه الف)
رئیس محترم پانل :آقای دکتر آقا میری
اعضاء محترم پانل :سرکار خانم دکتر مرادی ،آقای دکتر حنیفی ،آقای دکتر اعلمی ،آقای دکترمقدس ،آقای دکتر صدر ،آقای
دکتر سازمند
گزارش دهنده :آقای دکتر مقدس
ساعت
14– 14:20

سخنران
آقای دکترسید محمد
بارانی

14:20 -14:40

آقای دکتر سید جالل میریان

14:40-15:00

خانم دکتر اسما کیوانلو

15:00-15:20

آقای دکتر سید محمد بارانی

15:20-15:40

آقای دکتر سعید عالمیان

15:40-16:00
16:00-17:45

خانم شیوا سلیمانی

موضوع
اولین رخداد بیماری تنفسی در گله شتر بر اثر ابتال به هرپس ویروس تیپ  1گاوی
) (BoHV1در ایران
بررسی فراوانی تریپانوزومیازیس در شتران کشتارشده درکشتارگاههای استان تهران
بررسی میزان شیوع گونههای کریپتوسپوریدیوم در شترهای اطراف مشهد
بیماری اکتیمای واگیردار شتر در ایران – چالش ها و راه حل ها
ارزیابی سرمی و مولکولی بیماری بروسلوز در جمعیت شتر استان خراسان جنوبی
اثر توامان الکتوفرین و نانوبادی بارگذاری شده بر روی کیتوزان علیه باکتری¬های
استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا
کارگاه بیماریهای مهم شتر

مدرسین  :آقای دکتر سعید زیبائی ،آقای دکتر محمد رشتی باف ،آقای دکتر اکبر ولی نژاد

سه شنبه بیستم اردیبهشت  - 1401بعد از ظهر
برنامه پانل برنامه توسعه ،اقتصاد و سرما یه گذاری
(درگاه ب)
رئیس محترم پانل :آقای مهندس دماوندینژاد
اعضاء محترم پانل :آقای دکترشریفی ،آقای مهندس سید علیان ،آقای مهندس اورانی ،آقای دکتر فرزین ،آقای مهندس سلیم
گزارش دهنده :آقای مهندس سلیم
ساعت
14– 14:20
14:20 -14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-17:10

موضوع

سخنران

آقای مهندس سید علیان اقدامات انجام شده طی پنج سال گذشته در حوزه شتر
خانم دکتر زهرا عبادی

ارزیابی راندمان و کیفیت ژالتین استخراجی از پوست شتر

آقای دکتر محمدرضا

بررسی پتانسیل رشد شتر تک کوهانه ایرانی)  (Dromedarius Camelusاز تولد تا یک

بحرینی بهزادی
آقای دکتر جمشید احسانینیا

سالگی
بررسی ارتباط بین صفات بیومتری و وزن زنده اکوتیپ های مختلف شتر تک کوهانه در جنوب
استان کرمان

آقای دکتر صابر جلوخانی

پیاده سازی سامانه اطالعات مکانی جمعیت های شتر دوکوهانه بومی ایران

نیارکی
هم اندیشی آیتم های قابل مالحظه در شترداری نوین
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سه شنبه بیستم اردیبهشت 1401بعد از ظهر
برنامه پانل برنامه تولید مثل ،ژنتیک و اصالح نژاد
(درگاه ج)
رئیس محترم پانل :آقای دکتر مهاجر
اعضاء محترم پانل :خانم دکتر جوزی ،آقای دکتر بیطرف ،خانم مهندس صالحی،آقای مهندس کیانزاد
گزارش دهنده :آقای مهندس کیانزاد
ساعت

سخنران

14:00-14:20

آقای دکتر بیطرف

14:20 -14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40

موضوع

آقای دکتر حسین نعیمی

رویکرد های اصالح نژاد شتر
آ نالیز بیان افتراقی ژنها در هسته سوپراپتیک شتر بین فصل زمستان و تابستان تحت داده هایSeq-
RNA

پور یونسی

خطیی و غیرخطی توصیف کننده منحنی رشد شتر تک کوهانه
مدلهانینعیم
دکترحسی
مقایسه
آقای
پور یونسی
آقای دکتر کریم نوبری

بررسی تنوع ژنتیکی ژن لپتین در گونه های مختلف شتر

آقای دکتر محمدرضا

استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی در توصیف رشد شتر تک کوهانه ایرانی

بحرینی بهزادی

15:45-17:30

مدرس  :آقای دکترامیر نیاسری

کارگاه تولید مثل شتر

سه شنبه بیستم اردیبهشت 1401بعد از ظهر
برنامه پانل هم اندیشی در خصوص مشکالت شتردارها
(درگاه د)
رئیس محترم پانل :آقای مهندس نبوی فرد
اعضاء محترم پانل :آقای مهندس منظمی ،آقای کریمی ،آقای احمدی ،آقای مهندس سرکبیری ،آقای دکتر کرمانی
گزارش دهنده :آقای مهندس منظمی
ساعت

موضوع

14:30 -16:00

هم اندیشی در خصوص مشکالت شتردارها
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برنامه روز دوم
چهارشنبه بیست ویکم اردیبهشت  1401صبح
برنامه پانل تغذیه ،منابع طبیعی و محیط زیست
(درگاه الف)
رئیس محترم پانل :آقای دکتر امامی میبدی
اعضاء محترم پانل، :آقای مهندس فنودی ،آقای مهندس سیدعلیان ،آقای دکتر فتحی ،آقای مهندس عادل،آقای مهندس حجی
گزارش دهنده :آقای مهندس عادل
ساعت

سخنران

موضوع

8:00-9:30

آقای دکتر امامی میبدی

کارگاه تغذیه و جیره نویسی شتر

9 : 30– 9:500
9:50 – 10:10
10:10- 10:30

آقای دکتر سید احمد حسینی

ارزیابی گونه مرتعی اشنان و یونجه در تغذیه شتر به روش های آزمایشگاهی ،درون کیسه ای و
درون تنی

آقای دکتراکبر محرمی

برآورد احتیاجات انرژی و پروتئین مورد نیاز در حالت نگهداری شترهای یک کوهانه

آقای دکترامیر احمدپور

تأثیر افزودن سطوح مختلف دانه گلرنگ به جیره شترهای تک کوهان بر کیفیت و کمیت
اسیدهای  18کربنه شیر

10:30- 10:50

آقای دکتر اکبر محرمی

برآورد احتیاجات انرژی و پروتئین مورد نیاز برای رشد شترهای یک کوهان

10:50- 11:10

آقای دکتر امامی میبدی

جیره های آزمایشی برای شتر های درحال شیرگیری

11:10- 12:00

هم اندیشی در خصوص منابع طبیعی و شترداری

چهار شنبه بیست ویکم اردیبهشت  1401صبح
برنامه پانل آموزش ،پژوهش ،ترویج وفناوری
(درگاه ب)
رئیس محترم پانل :آقای دکتر خیام نکوئی
اعضاء محترم پانل:آقای دکتر اسحاقی،آقای دکتر مهاجر،آقای دکتریوسفی،آقای دکترملکی ،خانم دکتر مرادی ،آقای دکتر نجفی
گزارش دهنده :خانم دکترمرادی
ساعت

سخنران

8 : 00– 8:20

آقای دکتر اسحاقی

8:20 – 8:40
8:40- 9:00
10:20- 10:40

موضوع

آقای دکترحمید رضا فرزین

بررسی اثر ال کتوفرین استخراج شده از شیر شتر برای ممانعت از آپوپتوز و نکروز القاء شده
بوسیله ویروس آنفلوآنزا

آقای دکتر عصاران

خالص سازی نانوبادی تولید شده بر علیه باکتری سودوموناس آئروژینوزابا استفاده از
کروماتوگرافی تعویض یونی

خانم مریم موسوی پارسا

خالص سازی نانوبادی تولید شده بر علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از
کروماتوگرافی تعویض یونی

10:40- 11:00

آقای دکتر محمودی

11:00- 11:20

آقای دکتر زیبائی

11:20- 12:00

اهمیت تحقیق فرآورده های بیولوژیک و تولید واکسن برای شتر

جستجوی عامل سندرم تنفسی خاورمیانه شتر (مرس) در سال  1397در استان خراسان جنوبی
تولید نانوبادی بر علیه کرونا ویروس Covid 19

هم اندیشی در خصوص آموزش ،پژوهش ،ترویج و فناوری در حوزه شتر
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چهارشنبه بیست ویکم اردیبهشت  1401صبح
برنامه پانل محصوالت شتر و مطالعات اقتصادی اجتماعی
(درگاه ج)
رئیس محترم پانل :آقای دکتر فرزین
اعضاء محترم پانل ، :آقای دکترچراغی ،خانم دکتر محمدی کنگرانی ،خانم دکتر طاهره محمدآبادی ،آقای دکتر جعفری ،آقای
دکتر زیبائی
گزارش دهنده :خانم دکتر محمدی کنگرانی
ساعت

سخنران

8 : 00– 9:30

آقای دکتر سعید زیبائی

9:30 - 9:50
9:50- 10:10

خانم دکتر محمدی کنگرانی

موضوع
کارگاه محصوالت شتر با تکیه بر محصوالت فراسودمند

اثر اطالعات شتر داران از چگونگی تعامل با ادارات مرتبط با شتر داری در توسعه صنعت
شترداری نوین

آقای دکتر صابر جلوخانی

پیادهسازی سامانه اطالعات مکانی جمعیتهای شتر دوکوهانه بومی ایران

نیارکی

10:10- 10:30

آقای دکترمحمد ابوالقاسمی

بررسی هزینه و درآمد شترداری در شهرستان طبس

10:30- 10:50

آقای دکترسید احمد حسینی

بررسی اثر دماهای مختلف بر پاستوریزاسیون شیر شتر

10:50- 11:10

خانم دکترطاهره محمدآبادی

تاثیر دانه کتان بر تولید ،کیفیت و اسیدهای چرب شیر شتر تک کوهانه
هم اندیشی در خصوص محصوالت شتر

11:10- 12:00

چهار شنبه بیست ویکم اردیبهشت - 1401بعد از ظهر
جمع بندی پانلها
(درگاه الف)
ساعت

سخنران

گزارش هماندیشی

13 : 30– 13:40

آقای دکتر مقدس

برنامه پانل بهداشت و پیشگیری و کنترل بیماریها

13:40 -13:50

آقای مهندس سلیم

برنامه پانل برنامه توسعه ،اقتصاد و سرمایه گذاری

13:50-14:00

آقای مهندس کیانزاد

برنامه پانل برنامه تولید مثل ،ژنتیک و اصالح نژاد

14:00-14:10

آقای مهندس منظمی

هم اندیشی در خصوص مشکل شتردارها

14:10-14:20

آقای مهندس عادل

پانل تغذیه ،منابع طبیعی و محیط زیست

14:20-14:30

خانم دکتر مرادی

برنامه پانل آموزش ،پژوهش ،ترویج و فناوری

14:30-14:40

خانم دکتر محمدی کنگرانی

پانل محصوالت ،اقتصادی و اجتماعی
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مراسم اختتامیه
(درگاه الف)

ساعت

موضوع

سخنران

 14 : 50 –15 :05جناب آقای دکتر فرزین

گزارش علمی و اجرایی کنگره

نایب رئیس محترم کنگره
15:05-15:20

گزارش اجرایی کنگره

جناب آقای دکتر جعفری
دبیر محترم اجرائی کنگره

15 :20- 15: 30

جناب آقای دکتر اسحاقی

جمع بندی کنگره

رئیس محترم کنگره
15 :30- 15: 45

قرائت قطعنامه

جناب آقای دکتر زیبائی
دبیر محترم علمی کنگره
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