


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش بازدید تخصصی از مراکز مرتبط با

 دامداری و دامپروری

 آلمان و هلندبلژیک، 

 8921ماه  تیر 22تا  22



         
    

 

 

 

 دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور تهران، ولنجک، بلوار دانشجو،■
 9611691991کد پستی: ■

 90440040491شناسه ملی:  ■090444شماره ثبت:  ■
 409-00040061فاکس:   ■  409-00096002تلفن: ■
 www. pezhvac.comپایگاه الکترونیک: ■
 info@pezhvac.comپست الکترونیک: ■

■Technology Units Incubator,ShahidBeheshti University,     

Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■Post Code: 1983963113 

■Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22402493 

■Web Site: www. pezhvac.com 
■E-mail: info@pezhvac.com 

Shahid Beheshti University  

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 دااگشنه شهید بهشتی

Technology Units Incubator 

  

 دامداری و دامپروریتخصصی از مراکز فعال در زمینه -گزارش بازدید فنی

 8921تیرماه |  هلند و آلمانبلژیک، کشورهای 

های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات است و این مهم میسر نمی شود  های همکاری در حوزه آرمان پژواک توسعه شبکه

ایران امروز تشنه کسب تجربه و استفاده از دانش سایر ملل در  همتایان بین المللی. با موثر و سازنده مگر با ایجاد روابط

تواند زمینه مناسبی برای تبادل دانش و فن و  ها می این نیاز و آن ظرفیتوری در تولید است  و افزایش بهره یندهاهبود فرآب

مزارع، با برگزاری بازدیدهای تخصصی از کارخانه ها، خطوط تولید و  در همین راستا، ما امید داریم فرهنگ فراهم سازد.

گذاری، همکاری در تولید و روابط بازرگانی را توسعه  های سرمایه تبادل دانش عینی را تسریع کنیم و امید داریم ظرفیت

 بخشیم. 

دامپروری با  ه دامداری وهای دولتی و خصوصی فعال در حوز مدیران شرکتتن از  71 در جهت آشنایی بدین ترتیب، 

پرورش دام شیری و گوشتی،  بازدیدهایی از مراکز فعال در زمینه ها و دانش اروپا در این زمینه،   تکنولوژی ترین پیشرفته

 تیرماه 22در کشورهای بلژیک، آلمان و هلند از  های بهینه دوشیدن شیر و تصفیه اولیه و ژنتیک دام تولیدکنندگان سیستم

 های زیر صورت گرفتند: بازدیدهای مذکور از شرکت روز انجام گرفت. 1ه مدت ماه ب 7931

 

- Genetique Avenir Belgimex 

- BBG (Belgian Blue Group) 

- Wallonia Breeding Association 

- Diary Campus of Wageningen University 

- Hunsingo Dairy 

- Lindena Deutsches Zuchtvieh 
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 بازدید و اقامت برنامه شهر تاریخ و روز

 شنبه
00/40/61 

July 13
th

 , 2019 

 تهران

 بروکسل

 صبح 2:14حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 
 صبح 41:14با پرواز مستقیم قشم ایر، بروکسل فرودگاه پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به
 به وقت محلی بروکسل بلژیک 91:04فرود در ساعت 

 Sandton Hotel Centerهتل  اقامت در

 یکشنبه
01/40/61 

July 14
th

 , 2019 

 بروکسل
 4:44 - 1:44صرف صبحانه ساعت 

 )انفرادی( بروکسلگشت شهری در  - آخر هفته اروپا
 Sandton Hotel Center اقامت در هتل 

 دوشنبه
00/40/61 

July 15
th

 , 2019 

 بروکسل

 4:44 - 1:44عت صرف صبحانه سا
 GA Belgimexبازدید از شرکت 

 و اتحادیه دامداران ناحیه والونیا بلژیک    BBG (Belgian Blue Group) بازدید از شرکت  

 Sandton Hotel Center اقامت در هتل 

 شنبه سه
02/40/61 

July 16
th

 , 2019 

 بروکسل

 آمستردام

 6:44-1:44صرف صبحانه ساعت 
 آمستردام هلندخروج از هتل و حرکت به سمت 

 )انفرادی( ستردامآمگشت شهری در 
  Leonardo Royal Hotel Amsterdamاقامت در هتل

 چهارشنبه
09/40/61 

July 17
th

 , 2019 

 آمستردام

 4:14 - 1:14صرف صبحانه ساعت 
 Dairy Campus  بازدید از مرکز تحقیقات دام شیری دانشگاه واخنینگن

 Hunsingo Dairy بازدید از شرکت

 Leonardo Royal Hotel Amsterdam اقامت در هتل 

 پنجشنبه
04/40/61 

July 18
th

 , 2019 

 آمستردام

 دوسلدورف

 6:44-1:44صرف صبحانه ساعت
 آلمان دوسلدورفخروج از هتل و حرکت به سمت 

 )انفرادی( دوسلدورفگشت شهری در 
 Novotel Dusseldorf City Westاقامت در هتل 

 جمعه
01/40/61 

July 19
th

 , 2019 

 دوسلدورف
 4:44 - 1:44انه ساعتصرف صبح

  Lindena Deutsches Zuchtvieh تبازدید از شرک

 Novotel Dusseldorf City West اقامت در هتل 

 شنبه
06/40/61 

July 20
th

 , 2019 

 دوسلدورف

 تهران

 4:14-9:14صرف صبحانه ساعت 
 4:14بروکسل ساعت  حرکت به سمت فرودگاه

 94:44حضور در فرودگاه بروکسل ساعت 
 90:92برگشت از فرودگاه بروکسل با پرواز مستقیم قشم ایر به فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت  پرواز

 تیرماه  06شب شنبه  نیمه 01:92فرود در ساعت 
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 ها بازدید شده آورده شده است: های شرکت در زیر، خالصه ای از فعالیت 

 

 

GA Belgimex شرکت 

 شهر سینی، بلژیک
 مکان شرکت

 یدمکان بازد

و  DNAطه بیوتکنولوژی تولیدمثل، نوترکیبی در حیبا هدف فعالیت  0440در سال   GA Belgimexشرکت

از شروع به فعالیت نمود. " دام مرکز تولید و توزیع اسپرم" عنوانتحت   Belgian Blueپرورش دام گوشتی نژاد 

با خصوصیات  دام سنگین جنسی و جنینیهای  تهیه بانک سلولهای این شرکت می توان به  ترین محور فعالیت مهم

های  ان تولید، مقاومت در برابر استرسژنتیکی ممتاز با هدف اصالح نژاد و پیامدهای مثبت آن از قبیل افزایش راندم

سازی اسپرم دام سنگین به  تر این شرکت در تولید، انجماد و ذخیره اشاره کرد. به طوری دقیقها  محیطی و بیماری

 کند. می  فعالیت  Belgian Blue یکیخصوص نژاد بلژ

المللی  های دامی بلژیکی و بین عالوه بر تولید و فروش اسپرم و پروش دام، این شرکت به عنوان یک دستیار به شرکت

و مرکز   Belgian Blueدهد. بازدید هیئت دامداران و دامپروران ایرانی از اصطبل پرورش دام گوشتی نژاد  مشاوره می

 صورت گرفت. این شرکت توزیع اسپرم

 نوع فعالیت
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 GA Belgimexبازدید از شرکت 

 یکیژنت فعل در زمینه تولید وتوزیع اسپرم دام، اصالح نژاد و دستکاری
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 Belgian Blue نژاد جایگاه نگهداری دامبازدید از 
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 Belgian Blue نژاد جایگاه نگهداری دامبازدید از 
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BBG (Belgian Blue Group) 

 اتحادیه دامداران و دامپروران ناحیه والونیا بلژیک
 شرکت

 شهر سینی، بلژیک
 مکان شرکت

 مکان بازدید

  دارند چرا که یکدیگربا  یکینزد یاربس یهمکار یاوالون یهدامداران ناح یهو اتحاد BBGشرکت 

 شده است. یدهبرگز یهاتحاد ینا یربه عنوان مد  BBGیرعاملمد

که نژاد خاص بلژیکی گوشتی  Belgian Blueهمانگونه که مستحضرهستید گاو اصالح نژاد شده 

آید، از معروف  به علت حجم زیاد عضله و گوشت که براساس نوعی دستکاری ژنتیکی پدید می است،

آید  همانگونه که از نامش برمی ،BBGآید. شرکت  به شمار می ترین نوع دام سنگین گوشتی در جهان

 "دو منظوره"گاوهای این شرکت به اصطالح  باشد. متخصص پرواربندی این نوع دام به طور خاص می

 هستند و هم برای تولید گوشت و هم تولید شیرکاربرد دارند.

باشد.  این اتحادیه در زمینه تولید  اتحادیه دامداران والونیا نیز، تعاونی پرورش دهندگان گاو در بلژیک می

ترین ها در اروپا به شمار  های آنالیز اسپرم آن از مدرن سازی آن فعالیت می کند و آزمایشگاه اسپرم وتجاری

 آیند. می

 

 نوع فعالیت
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 و اتحادیه دامداران والونیا BBGشرکت بازدید از 

 راه جلسه پرسش و پاسخبه هم
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 BBGبازدید از شرکت 

 و اسپرم دام  Belgian Blueمتخصص پرورش دام گوشتی نژاد 
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 و اتحادیه دامداران والونیا BBGبازدید از شرکت 

 به همراه جلسه پرسش و پاسخ
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 شرکت ینگندانشگاه واخن یریدام ش اتیقمرکز تحق

 لووردان، هلندشهر 
 یردوشیپرورش دام و کارگاه ش مزارع

 مکان شرکت

 مکان بازدید

 صنعت تولید شیر و لبنیات در هلند با چالش جدیدی از سوی دولت مواجهه شده است: 

 است. این چالش از یک سو طالب تولید پایدار محصوالت لبنی مغذی 

  بیشتر و روز افزون در بازار جهانی است. گاهخواهان باز کردن جای از سوی دیگرو 

پایدار شیر، سالهاست  ترین نهاد تحقیقاتی در زمینه تولید نیز به عنوان مهم ینگندانشگاه واخن یریدام ش یقاتتحق مرکز

پرورش دام شیری  که  چالش را سرلوحه کار خویش قرار داده است. از همین روی است که شاهد رشد روزافزون صنعت

 در هلند و نژاد معروف هلشتاین هستیم که کشور خودمان نیز از واردکنندگان آن است.

این مرکز به صورت متمرکز بر انجام تحقیقات و آزمایشاتی درباره فرآوری شیر و فرآیندهای اولیه پاستوریزه و استرلیزه 

تصفیه اولیه یر همت گماشته و با آرامش خاطر بیشتر این  پردازد تا دامداران بتوانند در مزارع خود به کردن آن می

های شیری جهت  محصول را به کارخانجات تولید لبنیات بفروشند. به عالوه آزمایشات ژنتیکی و اصالح نژاد روی دام

 آید. های این مرکز به شمار می تر نیز از اهم فعالیت  وری بیشتر و تولید شیر باکفیت و مغذی بهره

سخن گفته شد. سپس  یاو ضرورت آن در دن یرش یدتول یزانگ یرتو ارقام ح ماراز اهداف و آ یمفصل یحتوض یدازدب یندر ا

 به عمل آوردند. یدبازد ی شیریاز مزارع و دام ها یدکنندگانبازد

 نوع فعالیت
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 گنبازدید از مرکز تحقیقات دام شیری دانشگاه واخنین

 به همراه جلسه پرش و پاسخ
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 بازدید از مرکز تحقیقات دام شیری دانشگاه واخنینگن

 به همراه جلسه پرش و پاسخ
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 م شیری دانشگاه واخنینگنبازدید از مرکز تحقیقات دا

 های شیردوشی هوشمند سیستم
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Hunsingo Dairy شرکت 

 ، هلندگرونینگنشهر 

 یمزارع پرورش دام شیر

 تجهیزات هوشمند شیردوشی

 تجهیزات فرآوری اولیه شیر در محل

 مکان شرکت

 مکان بازدید

این شرکت خانوادگی  کند. دهه در صنعت دام شیری و لبنیات هلند فعالیت می 1بیش از Hunsingo Dairy شرکت 

 شود. ده میگردان Annette Van Velde و Ad van Velde های  توسط یک زوج هلندی طبیعت دوست به نام

اعتقاد راسخی دارند که اگر به حیوانات محبت شود، اگر آنان در مزارع بزرگ و پهناور به صورت طبیعی چرا کنند این زوج 

نظیری تولید خواهند کرد. به همین دلیل در  و مواد مغذی به آنها داده شود، گاوها شیر بسیار پرخاصیت و با کیفیت بی

مزارع خود را به منطقه سرسبز گرونیگن و در جایی میان هزاران هکتار زمین کشاورزی تصمیم گرفتند مکان  0499سال 

 تغییر دهند تا چراگاهی طبیعی برای دام های خود فراهم آورند.

 باشد.  این شرکت عضو سازمان دامداران شیری اروپا و دامداران شیری جهان می

 نوع فعالیت
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  Hunsingo Dairyشرکت بازدید از 
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Lindena Deutsches Zuchtvieh کتشر 

 Aurichمرکز صادارت دام ناحیه 

 مزارع دام شیری نژاد هلشتاین

 مزارع دام شیری نژاد سیمنتال

 ای سوئیسی مزارع دام شیری نژاد قهوه

 مکان شرکت

 مکان بازدید

ای سوئیسی  متخصص پرورش دام شیری نژادهای هلشتاین، سیمنتال و قهوهLindena Deutsches Zuchtvieh شرکت 

 در شمال آلمان دارد. Aurich اری نزدیکی با مرکز صادرات دام ناحیه باشد و همک می

شود و  شوند؛ بدین معنی که از هیچ گونه تکنولوژی خاصی برای پرورش دام استفاده نمی مزارع این شرکت به شیوه سنتی اداره می

ه شیر و سیلوهای ذخیره گندم جهت تولید های تصفیه اولی یابند. در خود مزرعه، دستگاه گاو ها با چرا در فضای باز پرورش می

 کنند. های خود استفاده می وری بیشتر دام خوراک ارگانیک دام تعبیه شده است که از آنها جهت بهره

 نوع فعالیت
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 Lindena Deutsches Zuchtvieh بازدید از شرکت

 همراه با جلسه پرسش و پاسخ



  

  

 1397مرداد ماه  2تیر تا  26
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 ها و مراکز  مرتبط با دامداری : از شرکت یدگزارش بازد      

دولتی و خصوصی با آخرین دستاورد ها  در راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی مدیران بخش های

و انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از شرکت های صنعت دامداری و دامپروری در کشور های بلژیک، 

 مرداد ماه سال جاری انجام گردید. 2تیر لغایت  26روز از تاریخ  8آلمان و هلند به مدت 

نفر از مدیران بخش های  22زیر برای  در محل شرکت های همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه بازدیدهایی فنی به 

 دولتی و خصوصی این صنعت انجام شد:

 Belgian Blue Group ) اتحادیه دامداران و دامپروران ناحیه والونیا در بلژیک ( 

 Fabroca SPRL 

 Elevage des Moutons Charollais 

 Frisona GmbH   

 Dairy Campus of Wageningen University 
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 و اقامت یدبرنامه بازد شهر و روز یختار

 شنبه سه

26/04/97 

17th July 2018 
 

 تهران

 بروکسل

 بامداد 02:25حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 

 صبح 05:25با پرواز امارات  دبی بین المللی فرودگاه پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به

 به وقت محلی 13:25و فرود در ساعت  بروکسل فرودگاهبه  دبی بین المللی از فرودگاه پرواز

 Hotel Novotel Brussels City Centre  هتل اقامت در

 چهارشنبه

27/04/97 

18th July 2018 

 بروکسل

 7:45یال 6:45 صرف صبحانه ساعت

 ناحیه والونیا بلژیک () اتحادیه دامداران   BBG خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت

 Fabroca SPRL  بازدید از شرکت 

 Hotel Novotel Brussels City Centre اقامت در هتل

 پنجشنبه

28/04/97 

19th July 2018 

 بروکسل

 دوسلدورف

 7:15الی  6:15صرف صبحانه ساعت 

 Elevage de Moutons Charollais خروج از هتل به مقصد بازدید از شرکت 

 دوسلدورفحرکت به 

 Hotel Courtyard by Marriott Düsseldorf Seesternاقامت در هتل 

 جمعه

29/04/97 

20th July 2018 

 دوسلدورف

 7:15الی  6:15صرف صبحانه ساعت 

 مزرعه عظیم دام شیری Frisona GmbH  (2 )  بازدید از شرکتخروج از هتل به مقصد 

 Hotel Courtyard by Marriott Düsseldorf Seesternاقامت در هتل 

 شنبه

30/04/97 

21st July 2018 

 دوسلدورف

 8:45الی  7:45صرف صبحانه ساعت 

 تعطیالت آخر هفته اروپا و گشت شهری )انفرادی(

 Hotel Courtyard by Marriott Düsseldorf Seesternاقامت در هتل 
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 یکشنبه

31/04/97 
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 دوسلدورف

 آمستردام

 8:45الی  7:45صرف صبحانه ساعت 

 تعطیالت آخر هفته اروپا و گشت شهری )انفرادی( /خروج از هتل جهت حرکت به سمت آمستردام

 Urban Lodgeاقامت در هتل 

 دوشنبه

01/05/97 

23rd July 2018 

 آمستردام

 7:15 الی 6:15صرف صبحانه ساعت 

 Dairy Campus of Wageningen Universityخروج از هتل به مقصد بازدید از 

 Urban Lodge اقامت در هتل

 سه شنبه

02/05/97 

24th July 2018 
 آمستردام

 8:30الی  7:30صرف صبحانه در ساعت 

 12:20حضور در فرودگاه آمستردام در ساعت 

 15:20المللی دبی با پرواز امارات درساعت  پرواز رفت از فرودگاه آمستردام به فرودگاه بین

 مرداد 3بامداد چهارشنبه  03:55المللی دبی به فرودگاه امام خمینی و فرود در ساعت  پرواز از فرودگاه بین

 چهارشنبه

03/05/97 

25th  July 2018 
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 شرکت

 

 

 

Belgian Blue Group ( BBG ) 

Wallonia Association of Livestock 

 والونیای بلژیک () اتحادیه دامداران و دامپروران ناحیه 

 بلژیک مکان شرکت

 

 محل بازدید

 مزارع پرورش دام نژاد هلشتاین و مرکز تحقیقات ژنتیک دام و اصالح نژاد در اتحادیه دامپروری و

 دامداری ناحیه والونیا

BBG در شرکت  Blanc Bleu Belge مزارع پرواربندی دام نژاد
 

 زمینه فعالیت

Blanc Bleu Belge نژادهای دام گوشتی و پرواری به شمار می رود و همان گونه که بهترین  از

از نام این شرکت پیداست، فعالیت اصلی این شرکت پرورش این نوع دام است. اتحادیه دامپروری و 

دامداری ناحیه والونیا نیز تمامی دامداران و دامپروران این ناحیه در کشور بلژیک را به عنوان 

محل دفتر مرکزی خود عالوه بر نگهداری انواع دام شیری و گوشتی، به امور  زیرمجموعه خود دارد و در

 تحقیقاتی نظیر اصالح نژاد دام می پردازد.
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 اتحادیه دامداران ناحیه والونیا -محل نگهداری دام و آزمایشگاه تحقیقاتی اصالح نژاد
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 نام شرکت

 

 

 

 
Fabroca SPRL 

 بلژیک مکان شرکت

 محل بازدید

 

 Blanc Bleu Belge مزارع پرواربندی دام نژاد

 مرکز توزیع اسپرم گاو

 زمینه فعالیت

Blanc Bleu Belge آقای کاسار، .بهترین نژادهای دام گوشتی و پرواری به شمار می رود از

صاحب این دامپروری، منشی فدراسیون ملی تجارت دام و گوشت بلژیک است و به همین علت از او 

در این مزرعه گاوها  از ماهر ترین افراد در پرواربندی دام و توزیع اسپرم یاد می شود.به عنوان یکی 

با چرا در فضای باز پرورش پیدا می کنند چرا که به عقیده آقای کاسار، این شیوه سنتی باعث لذیذتر 

 و مقوی تر شدن گوشت گاو می شود.
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 Fabrocaبازدید از مزارع دامپروری در فضای باز شرکت 
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 Fabroca توسط شرکت Blanc Bleu Belgeگاو برتر پروار شده نژاد 
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  نام شرکت

 

  

Elevage de moutons 
Charollais 

 بلژیک مکان شرکت

 Charollaisمزرعه پرورش گوسفند نژاد  محل بازدید

زمینه 

 فعالیت

در محیط باز پرورش می  فرانسه  بوده و Charolles برآمده از ناحیه   Charollaisنژاد 

یابد. آقای آنتوان مابیل، صاحب این شرکت، با اداره ی یک مزرعه ی غالت به تولید خوراک 

 دام نیز می پردازد چرا که شعار او تولید گوشت با کیفیت و تازه می باشد.
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 نام شرکت

 

 

 

Frisona GmbH 

  Milch vom Diers-Hot 
 

 آلمان مکان شرکت

 

 بازدیدمحل 

 مزارع دام شیری

 کارگاه تصفیه اولیه شیر دام قبل از ارسال به کارخانه و سیستم های هوشمند شیردوشی

 زمینه فعالیت

مزارع دام شیری این شرکت با تاکید بر خودکفایی صاحبان آن ها فعالیت می کنند. این بدین 

شود و سپس در کارگاه  معنی است که شیر دام ها با ربات های هوشمند شیردوشی دوشیده می

کوچک این مزرعه به تصفیه اولیه این شیر ها می پردازند تا بتوانند در زمان مناسب و به 

فروشنده مناسب شیر خود را بفروشند. به عالوه این مزارع به پرورش دام در فضای باز عقیده 

 دارد و شیر حاصله از چرای طبیعی را بسیار با کیفیت می داند.
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 نام شرکت

 

 

 

Dairy Campus of Wageningen 
University 

 

 هلند مکان شرکت

 محل بازدید
 مرکز تحقیقات دام شیری دانشگاه واخنینگن

 مزارع پرورش دام و کارگاه شیردوشی

 زمینه فعالیت

مرکز تحقیقات دام شیری دانشگاه واخنینگن، تولید شیر هرچه مغذی تر برای سالمت بیشتر 

انسان را هدف خود قرار داده است و در این راستا به آزمایش و پژوهش موردی در مزرعه خود 

که بالغ بر هزاران دام شیری را پرورش می دهد، می پردازد. در این بازدید توضیح مفصلی از 

مار و ارقام حیرت انگیز تولید شیر و ضرورت آن در دنیا سخن گفته شد. سپس اهداف و آ

 بازدیدکنندگان از مزارع و دام ها بازدید به عمل آوردند. 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 



 

 

 
 

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 دااگشنه شهید بهشتی

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 

 



 از تخصصی –بازدید فنی  گزارش      

دامداریشرکت ها و مراکز مرتبط با    

و فرانسه  بلژیک، هلندکشورهای  
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 بلژیک و فرانسههلند،  یکشورها فعال در زمینه دامداری یاز شرکت ها یدگزارش بازد

با آخرین دستاورد ها و  دولتی و خصوصیمدیران بخش های در راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

به  سوئیسو  آلمانهلند، کشور های دامداری شرکت های پیشرفته انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. ذرآ 01مهر لغایت  09روز از تاریخ  1مدت 

 ،Firma Schaap ، Dinnissen Process Technologyدر محل شرکت های  توضیحاتبازدیدهایی فنی به همراه ارائه در این برنامه 

Ciney’s Market ،   Fabroca SPRL ،   BBCI  وJOZ bv  برگزار گردید که مدیران بخش های دولتی و خصوصی نفر از  90رای ب

های  به عمل آمد. این بازدید ها در شهر ها شرکتتجهیزات در حال بهره برداری و فارم های اصالح نژاد این ضمن آن بازدید هایی از 

 .برگزار شدفرانسه بروکسل از بلژیک و پاریس از  از هلند،  آمستردام
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 سه شنبه
09/46/69 

12 Dec. 2017 

 تهران

 آمستردام

 بامداد 49:04حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 
 صبح 40:04 ساعت در آلیتالیا اروپایی پرواز با رم فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از پرواز

 به وقت محلی 00:11در ساعت  و فرود آمستردامفرودگاه  به رم فرودگاه از پرواز

  )مستردامآ) URBAN LODGEهتل در اقامت

 چهارشنبه
00/46/69 

13 Dec. 2017 

 آمستردام

 4:14الی  49:14صبحانه ساعت  صرف
  JOZ bv شرکت ازبه مقصد بازدید  آمستردام URBAN LODGEخروج از هتل 

 Firma Schaap   بازدید از شرکت 
 ( آمستردام) URBAN LODGEاقامت در هتل 

 پنج شنبه
01/46/69 

14 Dec. 2017 

 آمستردام بروکسل

 1:44الی  4:44صبحانه ساعت  صرف
    Dinnissen Process  آمستردام به مقصد بازدید از شرکت  LODGEURBANخروج از هتل 

Technology 
 (بروکسل )HUSA PRESIDENT PARKاقامت در هتل 

 جمعه
00/46/69 

15 Dec. 2017 

 بروکسل

 4:14الی  49:14صبحانه ساعت  صرف

 Ciney’s Market   شرکت به مقصد بازدید از بروکسل HUSA PRESIDENT PARKخروج از هتل 

 Fabroca SPRL    شرکتبازدید از 

 )بروکسل( HUSA PRESIDENT PARK اقامت در هتل

 شنبه
02/46/69 

16 Dec. 2017 

بروکسل    

 پاریس

 1:44الی  4:44صبحانه ساعت  صرف

 BBCI    شرکتبروکسل به مقصد بازدید از  HUSA PRESIDENT PARKخروج از هتل 

 (پاریس)MERCURE PARIS PORTSDEVER SAILLES EXPOاقامت در هتل 

 یکشنبه
09/46/69 

17 Dec. 2017 

 پاریس
 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف

 گشت شهری در پاریس )انفرادی(
 ) پاریس ( MERCURE PARIS PORTSDEVER SAILLES EXPO اقامت در هتل

 دوشنبه
04/46/69 

18 Dec. 2017 

 پاریس
 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف

 گشت شهری در پاریس )انفرادی(
 ) پاریس ( MERCURE PARIS PORTSDEVER SAILLES EXPOاقامت در هتل 

 سه شنبه
01/46/69 

19 Dec. 2017 پاریس تهران 

 1:14الی  4:14صبحانه در ساعت  صرف
 94:94حضور در فرودگاه شارل دو گل پاریس در ساعت 

 91:94 فیومیچینو رم ساعت فرودگاه به فرودگاه  شارل دو گل پاریس از پرواز
 پرواز از فرودگاه فیومیچینو رم به فرودگاه بین المللی امام خمینی

 آذر 04بامداد دوشنبه  40:02و فرود در ساعت 

 چهارشنبه
06/46/69 

20 Dec. 2017 
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 می گردد. به همراه توضیحاتی مختصر ارائهامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده اددر  

 ((jozجوز   نام شرکت

 
 دراختن، هلند مکان شرکت

 مکان بازدید
 مکان شرکت

 فارم پرورش گاو شیری نمونه

 زمینه فعالیت

 که در. Jan Oostwouder کنند می پیدا ها قاره همه در را خود راه JOZ هوشمند کودهای های سیستم امروزه
 نه او، هنوز در صدر قرار دارد. این شرکت  JOZ شرکت بودند، پیشرو در زمینه نظافت مدرن طویله ها 9606سال 
 .است منطقه آن اساس تمامی فعالیت هایی از این دست در پاکسازی طویله و اصطبل فعالیت می کند، بلکه در تنها

 .،این شرکت به همان اندازه راه حل دارد اصطبل ها زیاد باشد قدر هم که تعدادهر چ

 نوع بازدید
 کت و آشنایی با قابلیت های آنها بازدید از تجهیزات تولیدی شر

 بازدید از یک دامداری بهره بردار از دستگاه های شرکت دلتا اینسترومنتس
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 joz)جوز )بازدید از شرکت 

 

 به همراه پرسش و پاسخ و ارائه توضیحات joz)جوز )از تجهیزات تولید شده توسط شرکت  میدانی بازدید
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 و پاسخگویی به سواالت به همراه ارائه توضیحات joz)جوز )بازدید از فارم شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.edu.pezhvac.com/


       
                          

                                           

 
 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور

 90440040491شناسه ملی:     090444شماره ثبت:    9611691991کد پستی: 
 409-00096002فاکس:            409-00096002تلفن: 

      www.edu.pezhvac.com پایگاه الکترونیک: 
              info@pezhvac.comپست الکترونیک: 

Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University, 

Daneshjoo St., Velenjak, Tehran, IRAN. 
Post Code: 1983963113    

Tel: +98(21)22419445    Fax: +98(21)22419445 

Web Site: www.pezhvac.com   
E-mail:  info@pezhvac.com  
Reg. Code.:462000      National code:14004474063 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

No.: 

Date: 

Enclosure: Research & Innovation Co. 

 پژواک

 شماره:  

     تاریخ:  

 پیوست:  
Shahid Beheshti University  

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 دااگشنه شهید بهشتی

PEZHVAC 

Technology Units Incubator 

 

 (agriprogressاگری پروگرس ) نام مرکز تحقیقاتی
 

 هلند، آمستردام مکان شرکت

 مکان شرکت  بازدید مکان

 زمینه فعالیت

رومانی  در زمین و مزارع برای واسطه گری و جستجو های پروژه برای Agriprogress به توانید می شما
مشتری حمایت  از ،(یارانه) مالی تأمین جمله از بازسازی و شرکت اندازی راه در خرید از پس. بگیرید نیزتماس

 .میکند

Agriprogress   ایده توسعه در همچنین و تفکر در را مشتری می تواند کارفرمایانش، و متفکران با یاری 
 .و در تحقق آن یاری کند پشتیبانی، خود گذاری سرمایه

Agriprogress  کند. می همکاری مربیان و ،مشاوران مدیران با هلند از خارج و داخل در شبکه یک با 

 نوع بازدید

  آشنایی با برخی کارهای تحقیقاتیبازدید از مرکز و 
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 (agriprogressاگری پروگرس )بازدید از دامداری و فارم تحقیقاتی شرکت                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور در جلسه مشاوره و آشنایی با روشهای تحقیقاتی و سرمایه گذاری                              
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 نام
 شرکت

 (Dinnissen BVدینیسن بی وی )
 

مکان 
 شرکت

 سونوم، هلند

مکان 
 بازدید

 مکان شرکت

زمینه 
 فعالیت

به عنوان متخصص طراحی دستگاه های اختالط خوراک دام پا به عرصه وجود  9104شرکت دینیسن بی وی در سال 
خوراک دام در بسیاری از دامداری ها مورد استفاده گذاشت. دستگاه های تولیدی این شرکت در زمینه اختالط مناسب و دقیق 

قرار می گیرند. این محصوالت عبارتند از دستگاه های انتقال مواد غذایی، دستگاه های توزین و توزیع، دستگاه های خرد کن 
در دامداری ها و چرخ کن صنعتی، الک های صنعتی و دستگاه های بسته بند. الزم به ذکر است که استفاده از این دستگاه ها 

 باعث کاهش هزینه تولید، افزایش بازدهی غذا و افزایش حاشیه سود خواهد شد.

نوع 
 بازدید

  بازدید از تجهیزات تولیدی شرکت و عملکرد آنها
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 (crvسی آر وی  ) نام

 هلند مکان 

 مکان شرکت و دامداریهای شرکت مکان های بازدید

 زمینه فعالیت
تولید مثل گاو، جمع آوری و ارزیابی اطالعات گاوه ها، خدمات در مزرعه، مدیریت این شرکت در زمینه ی 

 توزیع شبکه یک طریق از همچنینCrv مجله درباره ی این صنعت  فعالیت می کند.محصوالت و انتشار 
 .کند می صادر دیگر کشور 24 حدود به را اسپرم ،وفادار

 نوع بازدیدها

 بازدید از دو فارم اصالح نژاد 

 بازدید از یک فارم اصالح نژاد گاو سمینتال 
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 (crvدر دامداری شرکت سی آر وی)بازدید از فارم اصالح نژاد گاو                                             
 

 

  (crvو تجهیزات شرکت سی آر وی ) بازدید از فارم پرورش و اصالح نژاد گاو                         
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 بازدید هیئت تجاری و دست اندرکاران دامپروری

کشور فرانسه از ایران   

 

 1396ماه  شهریور 17الی  9  
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 یرانکشور فرانسه از ا یو دست اندرکاران دامپرور یتجار یئته یدبازد

با دانش روز  های دولتی و خصوصی مدیران بخش انتقال تکنولوژی و آشناییدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت 

انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از  نیز با آخرین دستاوردها و اندرکاران این حوزه و دست واحدهای گاوداری ،دنیا

 9روز از تاریخ  8به مدت کشور فرانسه  یو دست اندرکاران دامپرور یتجار یئته دامداری کشور برای پیشرفته مرتبط با های  شرکت

 ماه سال جاری انجام گردید. شهریور 16 الی

نهاده های ، گاوهای شیریفعال در زمینه پرورش انواع  های ل شرکتدر مح وضیحاتبازدیدهایی فنی به همراه ارائه تدر این برنامه 

کشتو کار احسان ری ، کشتارگاه  های های مربوطه شامل شرکت و فرآوری شده و انجام تحقیقات در حوزه کارخانه خوراک دام، دامی

صنعتی بسیم گوشت، شرکت نهاده های دامی جاهد، شرکت کشت و دامداری فکا، شرکت کشت و دام نامفر، تعاونی دامپروران و 

و  یدولت یبخش ها یرانمدنفر از  12کشاورزان وحدت اصفهان، منطقه دامشهر قم و مزارع پرورش گاو شیری قزوین برای 

 ندگان دام زنده از فرانسه برگزار گردید.و صادرکن یخصوص
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 برنامه بازدید:

 برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

09/06/96 
31 Aug 

2017 

 ترک فرانسه به مقصد تهران تهران-پاریس پنج شنبه

10/06/96 
1 Sep 

2017 

 تهران جمعه

 بامداد 01:20)ره( در ساعت  ینیدر فرودگاه امام خم ورود

 استقرار در هتل پارسیان استقالل 

  10الی  8صرف صبحانه ساعت 

 13الی  11بازدید از بخش مربوز به فرآورده های پروتئینی در هایپراستار ساعت 

 14:30الی  13صرف نهار ساعت 

 برج میالد( –گشت شهری در تهران و صرف شام )کاخ موزه سعدآباد 

11/06/96 
2 Sep 

2017 

 ورامین -تهران  شنبه

 صبح 6ترک هتل در ساعت 

 9:30الی  7بازدید از واحد نگهداری دام زنده و کشتارگاه صنعتی شرکت بسیم گوشت ساعت 

 صرف صبحانه در شرکت بسیم گوشت

 12:30الی  11بازدید از مجتمع دامداری گوسفند شرکت کشت و کار احسان ری ساعت 

 14:30الی  13صنعتی شرکت احسان ری  جلسه پرسش و پاسخ و بازدید از تجهیزات کشتارگاه

 16الی  15صرف نهار ساعت 

 گشت شهری در تهران و صرف شام

12/06/96 
3 Sep 

2017 

 تهران شنبهیک

 9:30الی  8صبحانه ساعت  صرف

جلسه کارشناسی با مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد در حوزه واردات و صادرات دام زنده و بررسی نژادهای 

 12:30الی  11و گوشتی در کشورهای ایران و فرانسه  ساعت  گاو شیری

 و صرف نهار یشهر گشت

 16:30الی  15ایران در محل سفارت فرانسه ساعت -جلسه با رایزن بازرگانی بیزنس فرانس

 اقامت در هتل و صرف شام 

13/06/96 
4 Sep 

2017 

 قزوین -کرج  شنبهدو

 9الی  8صرف صبحانه ساعت 

 کرج ترک هتل به مقصد

  13الی  10بازدید از مرکز تولید مواد ژنتیکی گاو شیری و گوشتی ایران ساعت 

  14:30-13:30صرف نهار 

راسی در شهر قزوین مجهز به سیستم شست و شوی هوشمند محیط و  1800مزرعه پروزش گاو شیری از  بازدید

 17:30الی  15:30سیستم های کود سازی و تصفیه آب ساعت 

 ت در هتلصرف شام و اقام
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14/06/96 
5 Sep 

2017 

 اصفهان -قم  شنبهسه 

 8:30 یال 7:30صرف صبحانه ساعت 

 8:45ترک هتل به مقصد شهر قم ساعت 

 12الی  11:15بازدید از تجهیزات کشتارگاه جاهد ساعت 

اصفهان، قم، بازدید از شهرک دامشهر قم )بزرگترین بازار دام کل کشور و تامین کننده دام استان های تهران، 

 13:30الی  12سمنان و غیره( ساعت 

  صرف نهار

 اصفهانحرکت به مقصد شهر 

 کوثر اصفهان و صرف شام در هتل اقامت

15/06/96 
6 Sep 

2017 

 اصفهان چهارشنبه

 8:30 یال 07:30صرف صبحانه ساعت 

و بازدید از بخش های مختلف تعاونی ساعت  وحدت اصفهان یکشاورزان و دامپروران صنعت یتعاونجلسه با مدیران 

 10الی  9

 13الی  10:30ساعت  بازدید از مزرعه پرورش گاو شیری شرکت کشت و دام نامفر

 13:30صرف نهار ساعت 

 گشت شهری در اصفهان و صرف شام

16/06/96 
7 Sep 

2017 

 پنج شنبه
 -کاشان  -اصفهان

 تهران

 8:30 یال 7:30صرف صبحانه ساعت 

 12:30الی  9، گوساله های اصالح نژاد مونت بیلیارد و جرسی ساعت شرکت فکا از مزارع پرورش گاو شیریبازدید 

 ترک اصفهان به مقصد کاشان

 15الی  14صرف نهار ساعت 

 بازدید از شهر تاریخی کاشان و ترک کاشان به مقصد تهران

 9الی  8صرف شام در قم ساعت 

 11استقرار در فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( ساعت  

17/06/96 
8 Sep 

2017 

 3:20ترک تهران به مقصد فرانسه ساعت  پاریس-تهران جمعه
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 کشور فرانسه یو دست اندرکاران دامپرور یتجار یئتهلیست اسامی 

Title First Name Name Company Occupation 

Mr Antoine Emmanuel BAURES 
LA CATALANE 

DES ELEVEURS 
Président 

Mme Catherine,Eliane,Laurence 
LAFONT ep. 

BAURES 
LA CATALANE 

DES ELEVEURS 
Administrateur 

Mme Claude Marguerite Andree FLOCH 
COOP DE FRANCE 

MIDI PYRENEES 
Directrice 

Mr Brice Patrick Pascal LACAZE VIVADOUR Responsable filière bovine 

Mr Christian LAFORET VIVADOUR Vice Président 

Mr Lionel Alain LEMOINE ARTERRIS Directeur du service bovins 

Mr Mickael Vincent Yves MARCEROU ARTERRIS Administrateur 

Mme Claire Helene Cecile 
BOULANGER ep 

SABY 
GIE ELEVAGE Directrice 

Mr Francois Roland TOULIS ARTERRIS Président section bovine 

Mr Sauveur URRUTIAGUER LUR BERRI Président 

Mr Jean Claude Paul Adrien VIRENQUE UNICOR Président 

Mr Julien VOLPELIER UNICOR Responsable productions animales 
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های موجود در برنامه بازدید شرکتمعرفی    

 گوشت یمبس یکشتارگاه صنعت نام شرکت

 

 کهریزک -روستای قلعه نو چمن  مکان شرکت

 نگهداری دام و کشتارگاهمحل  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

تاسیس و برای احداث یک  1377کشتارگاههای موقت، شرکت بسیم گوشت در سال جهت ساماندهی  در

این پروژه در بخش کهریزک از توابع شهرستان ری در آبان ماه سال  .واحد کشتارگاه صنعتی اقدام کرد

در شرایطی به بهره برداری رسید که گوشت و فراورده های خام دامی در استان تهران با روشهای  1381

غیر استاندارد در کشتارگاههای موقت تولید و به شهروندان عرضه میگردید این طرح که قادر بود سنتی و 

درصد گوشت مصرفی شهر تهران را با روشهای بهداشتی تامین و عرضه نماید تاثیر قابل مالحظه ای  25

ان اولین شرکت بسیم گشت بعنو .در ارتقای سطح بهداشت وامنیت غذایی شهروندان تهرانی ایفا نمود

شرکتی که در بخش خصوصی برای احداث کشتارگاه صنعتی اقدام نمود این باور را بوجودآورد که امکان 

ورود بخش خصوصی در این صنعت وجود دارد بدین ترتیب بدنبال بهره برداری شرکت بسیم گوشت دهها 

 .دکشتارگاه صنعتی در سطح کشور توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و راه اندازی ش

 نوع بازدید

حضور در جلسه معرفی شرکت بسیم گوشت توسط آقای مهندس رضایی مدیر عامل شرکت و مهندس 

 تحریری کارشناس شرکت بسیم گوشت

 هداری دام های زنده جهت کشتار روزبازدید از محل نگ

 آشنایی با قسمت های مختلف کشتار دام

 های شرکت بسیم گوشت  بازدید از سردخانه
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 میدانی از محل نگهداری دام های وارد شده به کشتارگاه و نحوه نگهداری در قرنطینه های مختلف بازدید
 

  

 بازدید از مراحل مختلف کشتار دام )گاو و گوشفند( کشتارگاه شرکت بسیم گوشت
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 شرکت کشت و کار احسان ری نام شرکت

 

 شهر ری –کهریزک  مکان شرکت

 مکان بازدید
 شرکت کشت و کار احسان ریمجتمع دامداری 

 کشتارگاه صنعتی 

 زمینه فعالیت

شرکت کشت و کار احسان ری یکی از بزرگترین واحد های پرواربندی گوسفند رد کشور را دارا می 

راسی دام سنگین را از وزارت جهاد کشاورزی اخذ کرده  50000باشد. به تازگی این شرکت مجوز واحد 

 در حال پایه ریزی این پروزه عظیم کشوری می باشد. راسی 5000است که در واحد های 

از ظرف دیگر شرکت کشت و کار احسان رای دارای یکی از مجهزترین کشتارگاه های ایران و 

 راس گاو را در روز دارا می باشد. 200راس گوسفند و  2000خاورمیانه است که ظرفیتی بالغ بر 

 نوع بازدید

 )پرواربندی گوسفند(بازدید از واحد دامداری 

 راسی گاو شیری 5000بازدید از محل جدید احداث واحد 

حضور در جلسه معرفی شرکت کشت و کار احسان ری با حضور جناب آقای مجید عزیزیام مدیر عامل 

 شرکت 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

  

 هداری گوسفند شرکت کشت و کار احسان ریگبازدید از واحد های ن

 

 
 کشتارگاه احسان ریبازدید از تجهیزات 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 
 جلسه کارشناسی وضعیت دام گوشتی و شیری در ایران و پتانسیل های کشور در جهت صادرات دام زنده از فرانسه 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 شرکت نهاده های دامی جاهد نام شرکت

 
 تهران مکان شرکت

 بازدیدمکان 
 میدان جهاد –تهران 

 کرج –البرز 

 زمینه فعالیت

عمومی غیر دولتی  موسسه جهاد استقالل بوده و به عنوان یکی از شرکتهایین شرکت وابسته به 

جهت بهره برداری از یک واحد مرکز تولید اسپرم گاو نر  1375/08/26و در تاریخ  فعالیت مینماید

هلشتاین، تاسیس گردید و در حال حاضر این مرکز تولید دارای بهترین گاوهای نر اصالح شده می باشد 

رگترین مرکز تولید اسپرم در خاورمیانه شناخته شده است، که از لحاظ ژنتیکی از اهمیت و بعنوان بز

بسزایی برخوردار است. شرکت نهاده های دامی جاهد با توسعه فعالیتهای اجرایی و عملی خود موجبات 

توانمندسازی مباحث اصالح نژادی در کشور را فراهم نموده است، این شرکت که در بازارهای بین 

درصد سهام شرکت بازرگانی فجر اعتبار )که یکی از  37المللی با برند شناخته شده و با در دست داشتن 

 60بزرگترین شرکتهای وارد کننده نهاده های دامی از قبیل : ذرت دانه ای، جو، سویا و ... می باشد( و 

در سطح کشور میباشد( درصد سهام شرکت بهپرور دام شهر )که دارای بزرگترین میادین دام و علوفه 

 عمال در تهیه و تامین نهاده های زیربخش دام و طیور نقش بسزایی را ایفا می نماید

 نوع بازدید

جلسه پرسش و پاسخ باحضور آقای دکتر حمید ورناصری مدیر عامل شرکت نهاده های دامی جاهد و 

 کارشناسان 

 بازدید از مرکز تولید مواد ژنتیکی گاو شیری و گوشتی
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 
در  یو گوشت یریگاو ش ینژادها یجاهد در حوزه واردات و صادرات دام زنده و بررس یدام یعامل شرکت نهاده ها یربا مد یجلسه کارشناس

 و فرانسه   یرانا یکشورها
 

  
 یرانا یو گوشت یریگاو ش یکیمواد ژنت یداز مرکز تول یدبازد
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 نام شرکت
وحدت  یکشاورزان و دامپروران صنعت یتعاون

 اصفهان

 

 اصفهان مکان شرکت

 اصفهان مکان بازدید

 زمینه فعالیت

 یتو با اتکاء به حما یدگرد یستاس 1362وحدت در سال  یکشاورزان و دامپروران صنعت یشرکت تعاون

استان کرده  یصنعت یها یدامدار یازهاین یدر برآورده نمودن تمام یتحت پوشش خود، سع یاعضا

 لیدراس مولد و تو 36000عضو در سراسر استان با  یصنعت یدامدار 120با داشتن  یتعاون یناست. ا

 یرترینشود، فراگ یروزانه استان را شامل م یددرصد تول 40از  یشکه ب یرتن ش 2000روزانه بالغ بر 

ود به منطقه شهر شرکت تنها محد ینعضو ا یدامپرور یباشد. واحدها یکشور م یصنعت یتعاون

 طالعدهند که شناخت و ا یچهارگانه استان را پوشش م یاییاصفهان نبوده و سراسر مناطق جغراف

 یم یو بهداشت یریتیمد یراهبردها ییندر تع ینها، نقطه آغاز یدامدار یاییجغراف یتاز موقع یحصح

،  یرش یافت، خوراک دام ، در ی، آموزش، فن یبخش فعال شامل: بازرگان 7 یوحدت دارا یباشد. تعاون

صنعت  یندر ا فعاالنبا کارشناسان، دامداران و  یمباشد که در ارتباط مستق یم یو روابط عموم یمال

 یم یاریو  ییاستان راهنما یها یدامدار یتوضع یشترو بهبود هر چه ب یازهان ینبوده و آنها را در تام

 .یندنما

 عاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهانجلسه معرفی فعالیت های ت نوع بازدید

 معرفی قسمت های مختلف تعاونی و چگونگی ارتباط با دامداران تحت پوشش
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 
 جلسه معرفی فعالیت های تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی وحدت اصفهان
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 شرکت کشت و دام نامفر نام شرکت

 

 اصفهان مکان شرکت

 اصفهان -شهرضا  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

شرکت سهامی خاص نامفر اصفهان در دو بخش کشاورزی و دامپروری )گاوداری( فعالیت خود را در 

این شرکت با  راس دام در روستای افجد واقع در شهرستان فالورجان آغاز نمود. 20با  1349سال 

سال  30پس از  ه ثبت رسیده است .در اداره ثبت شرکت ها ب 25/10/1353در تاریخ  1330شماره ثبت 

به محل جدید خود در اراضی کارویه شهرستان  1385فعالیت و تولید در روستای افجد در سال 

اراضی کشاورزی این شرکت در  راس دام می باشد. 1800فالورجان منتقل و در حال حاضر دارای 

 هکتار واقع می باشد. 600بخش مهیار شهرستان شهرضا به وسعت 

 بازدید نوع
 بازدید از مزارع نگهداری گاوهای شیری و معرفی بخش های مختلف

 بازدید از محل نگهداری علوفه مورد نیاز دام

 جلسه پرسش و پاسخ در زمینه میزان بهره وری و آماردهی روزانه از وضعیت دام
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      پژواک 

  
 

 
 و جلسه پرس و پاسخ بازدید از مزرعه پرورش گاو شیری شرکت کشت و دام نامفر
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 شرکت کشت و دامداری فکا نام شرکت

 

 اصفهان مکان شرکت

 اصفهان -فاز دوم واحد شیری  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

ودرسال  یساصفهان تأس یهکتار در جنوب شرق 800به وسعت  ینیدر زم 1353شرکت فکا درسال 
 یدارا یدامپرور ینهمجموعه درزم یننموده است.ا یودامپرور یکشاورز ینهدر زم یتآغاز به فعال 1357

 باشد. یسه واحد پرورش دام م
 هکتار 18راس دام مولد در مساحت  3700 یتبه ظرف 1واحد شماره 

 هکتار 6راس دام مولد در مساحت  1800 یتبه ظرف 2واحد شماره  
 هکتار 4رأس در مساحت  3000 یتبه ظرف یسهواحد پرورش تل 

 
 ها یژگیو
  ینانتقال جن یاتو انجام مستمر  عمل ینجن یدتول یشگاهآزما 
 یرو ش یهتغذ یاختصاص یشگاهآزما 
 تن در ساعت 15 یتکارخانه خوراک دام با ظرف 
 یعفون یها یماریب یهعل BVDمانند  یدجد یاستفاده از واکسن ها 

 ISO 9001 : 2008 یا یفیتک ینتضم یریتنامه مد یگواه یدارا      
 یانبه عنوان شرکت دانش بن یقاتیتحق -یار در شهرک علماستقر      
 آبستن یسهصادر کننده تل یناول      
 خام یرصادر کننده ش یناول      
 و ... یلیاردمونت ب یمنتال،آنگوس، س ی،شامل جرس یدام یانواع نژادها ینکننده جن یدتول      

 نوع بازدید
 بازدید از کارخانه خوراک دام شرکت فکا

 بازدید از نزادهای مختلف گاو موجود در شرکت

 بازدید از سیستم مکانیزاسیون شیردوشی و نگهداری شیر
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 بازدید از مزارع پرورش گاو شیری شرکت فکا، گوساله های اصالح نژاد مونت بیلیارد و جرسی

 



  

 

 

 

 

 

 

: از یدگزارش بازد               

 

یدامدارینه فعال در زم یها شرکت      

یسهلند، آلمان و سوئ یکشورها        

                    استان قزوین  

( 1395مهر و آبان  )                 
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 سوئیسو آلمان هلند،  یکشورها فعال در زمینه دامداری یاز شرکت ها یدگزارش بازد

با آخرین دستاورد ها و  مدیران بخش های دولتی و خصوصیدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

به مدت  سوئیسو  آلمانهلند، کشور های دامداری شرکت های پیشرفته انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. آبان 2مهر لغایت  25روز از تاریخ  8

 ،Delta Instruments، Dutch Dairy Centerشرکت های  در محل بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه 

Dinnissen B.V.، ADT، Spermex  وRBW برگزار گردید که ضمن  مدیران بخش های دولتی و خصوصینفر از  26رای ب

های  شهربه عمل آمد. این بازدید ها در  ها تجهیزات در حال بهره برداری و فارم های اصالح نژاد این شرکتآن بازدید هایی از 

از آلمان و  کلن، کاسل، آلسفلد، فرانکفورت، کارلسروهه و هربرتینگن هایاز هلند، شهر آمستردام سِوِنوم و، لیوواردن، دراختن

 .برگزار شد سوئیساز زوریخ 
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 رنامه بازدید:ب

 تخصصی در زمینه دام های شیری کشورهای هلند، آلمان و سوئیس-برنامه روزانه بازدید فنی

 برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

 مهر 25
16 Oct 

2016 

 یک
 شنبه

 تهران

 آمستردام

 بامداد 01:30)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم
 13:00( در ساعت Amsterdam Airport Schipholبه فرودگاه شهر آمستردام ) ورود

 یبه وقت محل
 Urban Lodge اقامت در هتل
 مستردامآاز  یگشت شهر

 مهر 26
17 Oct 

2016 

شندو
 به

 آمستردام
 (Drachten) دراختن

 (Leeuwarden) یوواردنل

 آمستردام

 حرکت از هتل به مقصد دراختن
 Delta Instrumentsبازدید از شرکت 

 حرکت از دراختن به سمت لیوواردن
 Dutch Dairy Campusبازدید از انجمن 

 به سمت آمستردام یوواردنلحرکت از  
 از آمستردام یگشت شهر

 مهر 27
18 Oct 

2016 

سه 
 شنبه

 آمستردام
 (Sevenumسونوم )
 (Cologneکلن )

 (Kasselکاسل )

 ترک هتل به مقصد سونوم
  Dinnissen BVبازدید از شرکت 

 حرکت از سونوم به سمت کلن
 بازدید شهری از کلن
 کاسلحرکت از کلن به سمت 

 Golden Tulip Kassel Hotel Reiss اقامت در هتل

 مهر 28
19 Oct 

2016 

چهار 
 شنبه

 (Kasselکاسل )
 (Alsfeldآلسفلد )
 (Karlsruheکالسروهه )

 لدآلسفترک هتل به مقصد 
 گاو هلشتایناصالح نژاد فعال در زمینه  Pohlmann Holstein Dairyبازدید از فارم 

 جابجایی در آلسفلد
در حومه  گاو هلشتایناصالح نژاد فعال در زمینه  Bruhlohf Holsteinبازدید از فارم 

 آلسفلد

 حرکت از آلسفلد به مقصد کارلسروهه
 Radisson Blu Hotel Karlsruhe اقامت در هتل

 مهر 29
20 Oct 

2016 

پنج 
 شنبه

 (Karlsruheکالسروهه )
 فرانکفورت

 (Karlsruheکالسروهه )

 حرکت از هتل به مقصد فرانکفورت
 بازدید شهری از فرانکفورت

 به کارلسروههبازگشت 
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 مهر 30
21 Oct 

2016 
 جمعه

 (Karlsruheکالسروهه )
 (Herbertingenهربرتینگن )

 زوریخ

 هربرتینگنترک هتل به مقصد 
و  Spermex های شرکتمشترک بین یکی از فارم های اصالح نژاد بازدید از 

Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) سیمنتال فعال در زمینه گاو 
 هربرتینگنحرکت از 

 سیمنتالبازدید از شرکت صادر کننده گاو 

 حرکت از هربرتینگن به سمت زوریخ
 25hours Hotel Zürich West  اقامت در هتل

 آبان 1
22 Oct 

2016 
 زوریخاز  یگشت شهر زوریخ شنبه

 آبان 2
23 Oct 

2016 

یک 
 شنبه

 تهران -زوریخ 

 یبه وقت محل 15:30در ساعت  (Zurich Airportفرودگاه زوریخ )حضور در شهر 
 QR) قطر یماییپرواز هواپ،  یبه وقت محل 18:30در ساعت  دوحهبه سمت شهر  پرواز

096) 
 یبه وقت محل 01:15در ساعت  (Hamad Internationalدوحه )به فرودگاه شهر  ورود
 قطری، پرواز هواپیمایی وقت محل به ( آبان ماه 3روز دوشنبه ) 10:00به سمت تهران در ساعت  پرواز

(QR 482) 
 (آبان ماه 3) بامداد 10:35در ساعت   )ره( ینیبه فرودگاه امام خم ورود
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 می گردد. به همراه توضیحاتی مختصر ارائهامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده اددر 

 (Delta Instrumentsدلتا اینسترومنتس ) نام شرکت

 
 دراختن، هلند مکان شرکت

 مکان بازدید
 مکان شرکت

 فارم پرورش گاو شیری نمونه

 زمینه فعالیت

ساله یکی از مطرح ترین سازندگان تجهیزات سنجش کیفیت شیر و  25شرکت دلتا اینسترومنتس با سابقه 
های این شرکت گاهاً از استانداردهای تجهیزات سنجش کیفیت هم باالتر بوده و  مشتقات آن است. کارایی دستگاه

 ICSARو  IDF ،ISOخت گیرانه مثل تمامی تجهیزات تولیدی این شرکت با استانداردهای بین المللی معتبر و س
اند.  دستگاه تولید شده توسط این شرکت با ظرفیت تست سیصد نمونه بر ساعت دامنه وسیعی از  به تایید رسیده

مشکالت رهنمون می این تغذیه ای و بهداشتی گاو شیری را گزارش کرده و دامداران را به سمت حل  نقائص
 نماید. 

 نوع بازدید
 یزات تولیدی شرکت و آشنایی با قابلیت های آنها بازدید از تجه

 حضور در ارائه آقای ووپکه بوکما در خصوص کارایی دستگاه ها
 بازدید از یک دامداری بهره بردار از دستگاه های شرکت دلتا اینسترومنتس
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 بازدید از شرکت دلتا اینترسومنتس

 

 به همراه پرسش و پاسخ و ارائه توضیحات از تجهیزات تولید شده توسط شرکت دلتا اینتسرومنتس میدانی بازدید
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 و پاسخگویی به سواالت بازدید از فارم شرکت دلتا اینسترومنتس به همراه ارائه توضیحات
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 (Dutch Dairy Centerمرکز لبنیات هلند ) نام مرکز تحقیقاتی

 
 هلندلیوواردن،  مکان شرکت

 پردیس لبنیات هلند بازدید مکان

 زمینه فعالیت

مرکز لبنیات هلند شبکه ای از شرکت ها است که در هلند بنیان گذاری شده و دامنه وسیعی از تولیدات و 
خدمات را به صورت بین المللی به دامداران، شرکت های دامداری و شرکت های لبنیاتی عرضه می کنند. با 

جهانی صنعت دامداری هلند، این مرکز به عنوان هماهنگ کننده این افراد موقعیت بی توجه به برجستگی 
همتایی در جهان دارد. ارتباط تنگاتنگ بخش های تحقیقاتی این مرکز با تعداد زیاد دامداری های موجود در 

کت با زمینه قابل توجهی شده است. در بازدید مذکور دوازده شر یاطراف آن موجب نوآوری و نتایج تحقیقات
 های کاری متنوع در زمینه گاوهای شیری به ارائه کارهای خود پرداختند.

 بازدید از مرکز و آشنایی با برخی کارهای تحقیقاتی نوع بازدید

 

 

 فارم تحقیقاتی مرکز لبنیات هلندبازدید از 
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 های مختصر دوازده شرکت در مرکز لبنیات هلند ارائهحضور در 

 

  



 

 

 
 

 

 تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد واحدهای فناور ■
   1983963113کد پستی:  ■

 14004474063شناسه ملی:  ■        462000شماره ثبت:  ■
 021-22419429فاکس:   ■     021-22419445تلفن:  ■
     www.edu.pezhvac.comپایگاه الکترونیک:  ■
              info@pezhvac.comپست الکترونیک:  ■

■ Technology Units Incubator, Shahid Beheshti University,     

  Daneshjoo St., Velenjak., Tehran, Iran. 
■ Post Code: 1983963113 

■ Reg. Code.:462000          ■ National code:14004474063 

■ Tel: +98(21)22419445     ■ Fax: +98(21)22419429 

■ Web Site: www.edu.pezhvac.com   
■ E-mail:  info@pezhvac.com  

 دااگشنه شهید بهشتی

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 

 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

  پژواک     

 (Dinnissen BVدینیسن بی وی ) شرکتنام 
 

 سونوم، هلند مکان شرکت

 مکان شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

به عنوان متخصص طراحی دستگاه های اختالط خوراک دام پا به  1327شرکت دینیسن بی وی در سال 
خوراک دام در عرصه وجود گذاشت. دستگاه های تولیدی این شرکت در زمینه اختالط مناسب و دقیق 

بسیاری از دامداری ها مورد استفاده قرار می گیرند. این محصوالت عبارتند از دستگاه های انتقال مواد 
غذایی، دستگاه های توزین و توزیع، دستگاه های خرد کن و چرخ کن صنعتی، الک های صنعتی و 

در دامداری ها باعث کاهش دستگاه های بسته بند. الزم به ذکر است که استفاده از این دستگاه ها 
 هزینه تولید، افزایش بازدهی غذا و افزایش حاشیه سود خواهد شد.

 بازدید از تجهیزات تولیدی شرکت و عملکرد آنها نوع بازدید

 

 اختالط خوراک داماز تجهیزات تولیدی شرکت دینیسن بی وی در زمینه  میدانی بازدید
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  فدراسیون اصالح نژاد دام آلمان نام

 بُن، آلمان مکان

 شرکت اسپرمکس نام

 
 اوتوبرون، آلمان مکان

 نامه دام سازمان نژاد نام

 

 هربرتینگن، آلمان مکان

 مکان های بازدید
 و حومه آن آلسفلد

 هربرتینگن

 زمینه فعالیت

اسب، مرغ، ( یک اتحادیه از انجمن ملی اصالح نژاد گاو، خوک، ADTفدراسیون اصالح نژاد دام آلمان )
گوسفند و بز است. در راستای تکالیف تعیین شده، این انجمن در حیطه امور اصالح نژاد، سنجش کارایی، 
 سنجش کیفیت، تلقیح و بازاریابی اروپایی و جهانی فعالیت دارد. بخش اصالح نژاد گاو شیری این اتحادیه

تدارک  هایح نژاد و پرورش گاوسه بازدید از شرکت های اصال Spermexو  RBWبا همکاری دو شرکت 
 شده است.دیده است. در این بازدیدها نژادهای اصالح شده گاوهای هلشتاین و سمینتال معرفی 

 نوع بازدیدها
 و حومه آن آلسفلدبازدید از دو فارم اصالح نژاد گاو هلشتاین در  -

 هربرتینگنبازدید از یک فارم اصالح نژاد گاو سمینتال در  -
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 گاو هلشتاین در آلسفلد و اصالح نژاد فارم پرورش توضیحات میدانی درارائه 

 
 

 
 بازدید از فارم اصالح نژاد گاو هلشتاین در آلسفلد
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 بازدید از فارم پرورش و اصالح نژاد گاو هلشتاین در حومه آلسفلد به همراه ارائه توضیحات میدانی

 

 
 خصوص فارم پرورش و اصالح نژاد گاو سیمنتال در هربرتینگنارائه توضیحات اولیه پیش از بازدید در 
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 بازدید از فارم پرورش و اصالح نژاد گاو سیمنتال در وربرتینگن

 


