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 ، تخصصی از مراکز فعال در زمینه آبزی پروری-گزارش بازدید فنی

 فرانسه -و شرکت در روز شیالت  ایران  AQUA 2018حضور در نمایشگاه 

در راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی مدیران بخش های دولتی و خصوصی با آخرین دستاوردها و انتقال تکنولوژی روز 

که در حاشیه آن روز   AQUA 2018 حضور در نمایشگاه  به همراه  پیشرو دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از مراکز فعال در زمینه آبزی پروری

  انجام گردید. 1397 شهریور ماه 7لغایت  1روز از تاریخ  7به مدت  فرانسه و اسپانیاکشور های در فرانسه نیز برگزار گردید، -ایرانشیالت 

موسسه تحقیقاتی علوم آبزی پروری به همراه ارائه توضیحات در محل از هایی تخصصی از صنعت شیالت فرانسه و اسپانیا در این برنامه بازدید

Sal Torre de  اسپانیا و دریاچه پرورش آبزیانThau  به عالوه این از مدیران بخش های دولتی و خصوصی برگزار گردید گروهیبرای در فرانسه .

این نمایشگاه  برگزار گردیده بود، شرکت کردند. AQUA 2018فرانسه که در حاشیه نمایشگاه بین المللی -مدیران در مراسم روز شیالت ایران

 سال یکبار با حضور جمعی از متخصصان این حوزه در کشورهای مختلف برپا می شود. 6و هر  بودهیداد جهانی در صنعت شیالت بزرگترین رو
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 برنامه بازدید و اقامت شهر تاریخ و روز

 پنج شنبه
01/06/97 

23
rd

 August 2018 

 تهران

 بارسلونا

 بامداد 03:40حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 
با پرواز ماهان  بارسلونا بین المللی فرودگاه پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به

 صبح 06:40
 SB Plaza Europa Hotel  درهتل اقامت

 جمعه
02/06/97 

24
th

 August  2018 

 بارسلونا
 8:30تا  7:30 صرف صبحانه ساعت

 Torre de Sal    (IATS)شیالتخروج از هتل به مقصد بازدید از مرکز تحقیقات 

 SB Plaza Europa Hotel اقامت در هتل 

 شنبه
03/06/97 

25
th

 August  2018 

 بارسلونا

 8:45الی  7:45صبحانه ساعت  صرف
بزرگترین بازار محصوالت تازه کشاورزی و دریایی   La Boqueria بازدید از

  بارسلونا

 SB Plaza Europa Hotel اقامت در هتل 

 یکشنبه
04/06/97 

26
th

 August  2018 

 مون پلیه

 8:45 یال 7:45صرف صبحانه ساعت 
 مون پلیهاز هتل جهت حرکت به سمت  خروج

 (ی)انفراد یآخر هفته اروپا و گشت شهر یالتتعط
 Crowne Plaza Montpellier - Corum در هتل  اقامت

 دوشنبه
05/06/97 

27
th

 August 2018 

 مون پلیه

 9:00الی  8:00صبحانه ساعت  صرف

 AQUA 2018نمایشگاه  خروج از هتل به مقصد

بازدید از قفس های پرورش صدف و غذاهای دریایی به شیوه تعلیق در دریاچه 
Thau 

 Crowne Plaza Montpellier - Corum اقامت در هتل 

 سه شنبه
06/06/97 

28
th

 August  2018 

 مون پلیه

 بارسلونا

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف
 فرانسه -خروج از هتل جهت حضور در کنفرانس روز شیالت ایران

 حرکت به سمت بارسلونا 
 SB Plaza Europa Hotel اقامت در هتل 

 چهارشنبه
07/06/97 

29
th

 August  2018 

 بارسلونا
 صبح 8:35در ساعت  بارسلونا بین المللی حضور در فرودگاه

با پرواز ماهان  امام خمینی )ره(  فرودگاه به بارسلونااز فرودگاه  برگشتپرواز 
 صبح11:35
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 :در ادامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده به همراه توضیحاتی مختصر ارائه می گردد 

 

 شرکت
   

Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal, CSIC 

  Torre de la Sal (IATS )  موسسه تحقیقات آبزی پروی

 اسپانیا مکان شرکت

 اتاقک های پرورش آبزیان و انواع ماهی، تجهیزات پرورش آبزیان و آزمایشگاه های تحقیقاتی محل بازدید

 زمینه فعالیت

) وابسته به CSIC زیر مجموعه  Torre de la Sal (IATS)موسسه تحقیقات آبزی پروی 
تحقیقاتی در زمینه  اولین موسسه یک نهاد دولتی بوده و است ووزارت علوم و تحقیقات اسپانیا( 

ابتدا کار  IATS  موسسه.در اسپانیا، سومین در اروپا و دوازدهمین در دنیاست است آبزی پروری
کار خود را گسترش داده و به پرورش میگو و سایر  کرد و سپس تحقیقات را بر روی ماهی شروع

نفر محقق  13ند که نفر در این مرکز مشغول کار هست 60در حال حاضر حدود آبزیان نیز پرداخت. 
 .و بقیه پرسنل اداری هستند

 عالیت می کنند:گروه تحقیقاتی به شرح ذیل ف 7این محققین در قالب 

 کارگروه تحقیقاتی تغذیه و رشد ماهی ها -

 پرورش الرو ماهیان و آبزیان کارگروه  -

 آبزیان تکثیر و تولید مثل کارگروه -

 بیولوژی و ژنتیک آبزیان  کارگروه -

 تکثیر و پرورش آنها  بیولوژی نرمتنان و، ها صدف رگروهکا -

 آلودگی ها و بیماریهای مختلف آبزیان از جمله بیماریهای انگلی ، باکتریایی و ویروسی کارگروه -

 جهت تسهیل فرآیندهای مختلف پرورش آبزیانطراحی سیستم های نوین و مهندسی  کارگروه -
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 شرکت

 

 

 

La Boqueria 

 بارسلونا یاییو در یبازار محصوالت تازه کشاورز ینبزرگتر 

مکان 

 شرکت

 اسپانیا

محل 

 بازدید
 بازار محصوالت تازه کشاورزی

زمینه 

 فعالیت

بزرگترین و قدیمی ترین بازار محصوالت تازه کشاورزی و دریایی در La Boqueria بازار 

 داخلی  خارجی می باشد.بارسلونا است و هر روز پذیرای جمع کثیری از شهروندان 
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  شرکت

Etang de Thau 

 فرانسه مکان شرکت

 جهت پرورش صدف و نرمتنان به شیوه تعلیق  Thauقفس های تعبیه شده بر روی دریاچه محل بازدید

 زمینه فعالیت

نرمتنان شهرت دارد. این صدف ها صوصا در ناحیه جنوبی خود به زادگاه پرورش صدف و کشور فرانسه، خ
به روشی بسیار خالقانه و در عین حال طبیعی رشد پیدا می کنند. این روش یدین صورت است که صدف 
ها و نرم تنان در قفس های مخصوصی قار می گیرند و این قفس ها را به تناسب مرحله رشد جانور، به 

این موجودات دریایی با موج آب در تماس باشند و مقدار کمتر یا بیشتر در آب دریاچه فرو می کنند تا 
خوش طعم شوند. این بازدید جهت دیدن این شیوه های خالقانه ی پرورش آبزیان و ایده گرفتن برای 

 آبزی پروران ایرانی تدارک دیده شده بود.



 
   

                                                                 

 

 )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  

فرانسه  -روز شیالت ایران

 AQUA 2018و نمایشگاه 
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 :از یدبازد گزارش

پروری های مرتبط با شیالت و آبزی شرکت  

فرانسه و اسپانیارهای کشو  
 

 1396ماه  شهریور 18الی  11  
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 فرانسه و اسپانیا یکشورها پروری یو آبز یالتمرتبط با ش یها شرکت از یدگزارش بازد

های دولتی و  مدیران بخش، در جهت آشنایی نامه این شرکت با وزارت جهاد کشاورزی و تفاهم در راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک

جلسه و تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، انتقال  نیز با آخرین دستاوردها و اندرکاران این حوزه دهندگان ماهی و دست پرورش ،خصوصی

ماه  شهریور 18 الی 11روز از تاریخ  8به مدت  فرانسه و اسپانیاهای  کشور در پروری پیشرفته مرتبط با شیالت و آبزیهای  شرکتبازدیدهایی از 

 سال جاری انجام گردید.

( با حضور نماینده وزارت کشاورزی فرانسه و چندین شرکت CIPAضمن برگزاری جلسه در دفتر انجمن آبزی پروری فرانسه ) در این برنامه

انواع  فعال در زمینه پرورش های ل شرکتدر مح بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحات پروری و شیالت این کشور، پیشرو در حوزه آبزی

نمایندگان نفر از  15برای  بسته گردش آبویک مزرعه فوق مدرن دیگر با سیستم مدار  Jorgensen pisciculture سردابیهای  ماهی

 فرانسهدر کشور  Abevilleشهر پاریس و منطقه بازدید ها در  جلسه و این .برگزار گردید های مختلف مجلس و مدیران سازمان شیالت استان

 .شدبرگزار 
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 برنامه بازدید:

 برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

11/06/96 

02 Sep. 

2017 

 شنبه
 تهران

  پاریس

 بامداد 03:45)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم

 صبح 06:45در ساعت  با پرواز مستقیم یسبه فرودگاه پار ینیرفت از فرودگاه امام خم پرواز

 یبه وقت محل 11:20در ساعت  یسدر فرودگاه پار فرود

 گشت شهری در پاریس

 )پاریس( Hotel Mercure Paris Porte de Versailles Expoاقامت در هتل 

12/06/96 

03 Sep. 

2017 

 پاریس یکشنبه

 8:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف

 8:45خروج از هتل به مقصد گشت شهری در ساعت 

 گشت شهری در پاریس

 صرف شام در محل اقامت سفیر ایران در فرانسه

 )پاریس( Hotel Mercure Paris Porte de Versailles Expoاقامت در هتل 

13/06/96 

04 Sep. 

2017 

 پاریس دوشنبه

 8:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف

 9:00( پاریس در ساعت CIPAپروری  ) جلسه در دفتر انجمن آبزیخروج از هتل به مقصد 

های  ( پاریس، با حضور نماینده وزارت کشاورزی فرانسه و شرکتCIPAپروری  ) برگزاری جلسه در دفتر انجمن آبزی

 9:45پیشرو در این حوزه در ساعت 

 گشت شهری پاریس

 )پاریس( Hotel Mercure Paris Porte de Versailles Expoاقامت در هتل 

14/06/96 

05 Sep. 

2017 

 پاریس شنبه سه

 صبحانه صرف

 6:30بازدید از مزرعه پرورش ماهی در ساعت خروج از هتل به مقصد 

  Jorgensen pisciculture یسرداب انیاز مزرعه پرورش ماه دیبازد

 بازدید از یک مزرعه پرورش ماهی مدرن با سیستم مدار بسته گردش آب

 صرف نهار

 گشت شهری در پاریس

 )پاریس( Hotel Mercure Paris Porte de Versailles Expoاقامت در هتل 

15/06/96 

06 Sep. 

2017 

 چهارشنبه
 پاریس

 بارسلونا

 8:30 یال 7:30صرف صبحانه ساعت 

 8:30فرودگاه پاریس در ساعت از هتل به مقصد  خروج

 11:05پرواز از فرودگاه پاریس به مقصد بارسلونا در ساعت 

 12:50فرود در فرودگاه بارسلونا در ساعت 

 گشت شهری بارسلونا

 (بارسلونا)   Hotel Catalonia Eixample 1864 در هتل اقامت
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16/06/96 

07 Sep. 

2017 

 بارسلونا پنجشنبه

 8:30 یال 07:30صرف صبحانه ساعت 

 8:45خروج از هتل به مقصد گشت شهری در ساعت 

 بارسلوناگشت شهری در 

 (بارسلونا)   Hotel Catalonia Eixample 1864 در هتل اقامت

17/06/96 

08 Sep. 

2017 

 بارسلونا جمعه

 8:30 یال 07:30صرف صبحانه ساعت 

 8:45خروج از هتل به مقصد گشت شهری در ساعت 

 بارسلوناگشت شهری در 

 (بارسلونا)   Hotel Catalonia Eixample 1864 در هتل اقامت

18/06/96 

09 Sep. 

2017 

 شنبه
 بارسلونا

 تهران

 4:50حرکت از هتل به مقصد فرودگاه بارسلونا در ساعت 

 7:20پرواز از بارسلونا به مقصد پاریس در ساعت 

 9:25فرود در فرودگاه پاریس در ساعت 

 11:15در ساعت  با پرواز مستقیم از فرودگاه پاریس به مقصد تهران برگشتپرواز 

 19:30المللی امام خمینی تهران در ساعت  فرود در فرودگاه بین
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  های موجود در برنامه بازدید شرکتمعرفی 

 نام شرکت
 Ministry ofفرانسه ) یوزارت کشاورز

Agriculture, France) 

 

 فرانسه س،یپار مکان شرکت

 (CIPA) یپرور یدفتر انجمن آبز مکان بازدید

 زمینه فعالیت

اداره مرکزی به صورت غذا،  4وزارت غذا و کشاورزی فرانسه در بخش مدیریت مرکزی خود تحت 
پروری قرار داشته و  ها، شیالت دریایی و آبزی علوم و تحقیقات، اقتصاد و عملکردهای محیطی شرکت

تصادی، گردد. دبیرخانه عمومی به مدیریت منابع انسانی، امور اق توسط یک دبیرخانه عمومی راهبری می
 های سیاستها و امور حقوقی پرداخته و  بینی ساختار خدمات، اطالعات و ارتباطات، آمار اقتصادی و پیش

 کند.  مدرنیزه کردن وزارت را رهبری می
 36ادارات محلی در عملکرد خود وابسته به بخش مدیریت مرکزی هستند. وزارت کشاورزی نزدیک به 

 کنند. ها در حوزه دانش کشاورزی و بخش آموزش فعالیت می نهزار نفر پرسنل دارد که نیمی از آ
کشاورزی، -های کشاورزی، صنایع غذایی های دولت در زمینه سازی سیاست وزیر کشاورزی و غذا پیاده

پروری دریایی را بر عهده دارد. او به همراه وزیر اقتصاد و ویز بهداشت،  ها و مراتع، شیالت و آبزی جنگل
 کند. دولت را تهیه و اعمال میهای غذایی  سیاست

 نوع بازدید

 شامل: برگزاری جلسه
 معرفی وزارت کشاورزی توسط نماینده حاضر در جلسه -

 های پیشرو در این حوزه توسط نمایندگان مربوطه معرفی شرکت -

 پروری در ایران توسط نمایندگان مجلس و مدیران های آبزی معرفی فعالیت -
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 های پیشرو در این حوزه و شرکت نماینده وزارت کشاورزی فرانسه نمایندگان مجلس، مدیران شیالت، پروری با حضور دفتر انجمن آبزیبرگزاری جلسه در 
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 نام شرکت
 Jorgensen  یسرداب انیمزرعه پرورش ماه

pisciculture 

 

 

 Abeville, France مکان شرکت

 مزرعه جورگنسن مکان بازدید

 (سیفرانسه )در حومه پار یدر شمال غرب یسردآب انیو آبز یمزارع پرورش ماه نیبزرگتراز  زمینه فعالیت

 ها گذاری ماهی تجهیزات و محل تخم، شرکت بازدید از محل پرورش ماهی نوع بازدید
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 مربوطه به همراه ارائه توضیحات ها بازدید میدانی از محل پرورش و نگهداری ماهی
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 ها در شرکت به همراه پرسش و پاسخ گذاری ماهی میدانی از تجهیزات و محل تخمبازدید 
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 بازدید از مزرعه فوق مدرن با سیستم مدار بسته گردش آب به همراه ارائه توضیحات مربوطه



 :از یدبازد گزارش

پروری های مرتبط با شیالت و آبزی شرکت  

مجارستان، اتریش و آلمانهای رکشو  

5316ماه  مرداد 22الی  51 
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 و آلمان یشمجارستان، اتر یکشورها پروری یو آبز یالتمرتبط با ش یها شرکت از یدگزارش بازد

 دهندگان ماهی و دست پرورش ،های دولتی و خصوصی مدیران بخشدر راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک، در جهت آشنایی 

پیشرفته مرتبط با های  شرکتانتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از  نیز با آخرین دستاوردها و اندرکاران این حوزه

 ماه سال جاری انجام گردید. مرداد 00 الی 92روز از تاریخ  1به مدت  مجارستان، اتریش و آلمانهای  کشور در پروری شیالت و آبزی

های گرمابی، فرآوری،  فعال در زمینه پرورش انواع ماهی های ل شرکتدر مح بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه 

  یپونت یآران یو پروش ماه یگیریماه های های مربوطه شامل شرکت فروش ماهی تازه و فرآوری شده و انجام تحقیقات در حوزه

(Aranyponty Zrt ،)یوفیشب یپرورش و فروش ماه (Biofisch GmbH) ،ینتسکا یشویرتشافتتا یپرورش و فروش ماه 

(Teichwirtschaft Kainz)  ال اف ال  یپرورش ماه یصنعت و ، تحقیقاتییموسسه علمو(Bayerische Landesanstalt für 

Landwirtschaft; Institute for Fishery) ، ماهیدهندگان  پرورش و مدیران بخش های دولتی و خصوصینفر از  90برای 

 آلمان هوخشتاتو  اتریش شهر وین و منطقه وایدهوفن / تایا ،منطقه رتیمایور مجارستاننزدیکی این بازدید ها در  .برگزار گردید

 .شدبرگزار 
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 برنامه بازدید:

 برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

92/42/69 
06 Aug. 

2017 

 بوداپست -تهران  یکشنبه

 بامداد 49:94)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم

 صبح 40:94در ساعت  یتالیاآل ییبه فرودگاه رم با پرواز اروپا ینیرفت از فرودگاه امام خم پرواز

 یبه وقت محل 99:92از فرودگاه رم به فرودگاه بوداپست و فرود در ساعت  پرواز

 (یدر بوداپست )انفراد یشهر گشت

 اپست()بود Exe Danube Budapestدر هتل  اقامت

99/42/69 
07 Aug. 

2017 

 یمایوررت - اپستدبو دوشنبه

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

 های حوضچهو تجهیزات و  .(Aranyponty Zrt)  یپونت یآران یو پرورش ماه یگیریاز شرکت ماه یدبازد

محل و  ینمجارستان در ا یداخل یگیریو ماه یالتقائم مقام سازمان ش حضور به همراه پرورش ماهی این شرکت

و  (Tógazda Halászati Zrtتوکازدا ) یو پرورش ماه یگیریشرکت ماه بهراجع  یحاتارائه توض

 پروری مجارستان در حوزه آبزی –های دوجانبه ایران  همکاری

 91:14-90:44 در شرکت صرف نهار

 99:92ترک شرکت به مقصد هتل 

 ت()بوداپسExe Danube Budapest هتل در اقامت

94/42/69 
08 Aug. 

2017 

 وین -بوداپست  شنبه سه

 1:14الی  44:14صبحانه ساعت  صرف

 1:02در ساعت  ینخروج از هتل به مقصد و

 و صرف نهار یندر و یشهر گشت

 (ین)و Austria Trend Hotel Ananas Wien در هتل اقامت

91/42/69 
09 Aug. 

2017 

 چهارشنبه
  – وین

 یا/ تا یدهوفنوا

 1:14 یال 4:14صبحانه ساعت صرف 

 (Teichwirtschaft Kainz) ینزکا یشویرتشافتتا یفروش ماه، فرآوری و شرکت پرورشاز  بازدید

  90:14-91:14صرف نهار 

با تمرکز بر بازدید از تجهیزات  (Biofisch GmbH) یوفیشب یفروش ماه ، فرآوری واز شرکت پرورش بازدید

 شرکت این فرآوری ماهی

 (ین)و Austria Trend Hotel Ananas Wien در هتل اقامت

96/42/69 
10 Aug. 

2017 

 پنجشنبه
 -الزبورگ س -وین

 مونیخ

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

 1:02در ساعت سالزبورگ از هتل به مقصد شهر  خروج

 گشت شهری سالزبورگ و صرف نهار

 حرکت به مقصد شهر مونیخ

 (یخ) مون Arcona Living MÜNCHEN در هتل اقامت



       
                          

                                           

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

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

     www.pezhvac.comپایگاه 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

Research & Innovation Co. 

 پژواک
Shahid Beheshti University  

 مرکز رشد واحداهی فناوری و کارآفرینی

 دااگشنه شهید بهشتی

PEZHVAC 

Technology Units Incubator 

 

04/42/69 
11 Aug. 

2017 

 هوخشتات - مونیخ جمعه

 1:14 یال 44:14صرف صبحانه ساعت 

 Bayerische Landesanstalt für یپرورش ماه یو صنعت ، تحقیقاتییاز موسسه علم بازدید

Landwirtschaft; Institut für Fischerei تخم پرورش و   و یکی از مراکز ( ریزی ماهیHatchery) 

 92:14-90:14نهار صرف 

 (یخ) مون Arcona Living MÜNCHEN در هتل اقامت

09/42/69 
12 Aug. 

2017 

 مونیخ شنبه

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

 (ی)انفراد یخدر مون یشهر گشت

 (یخ) مون Arcona Living MÜNCHEN در هتل اقامت

00/42/69 
13 Aug. 

2017 

 تهران -مونیخ  یکشننبه
 1:14 یال 4:14ساعت صرف صبحانه 

 به تهران یخاز مون بازگشت
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بازدید های موجود در برنامه شرکتمعرفی    

 نام شرکت
 یپونت یآران یو پروش ماه یگیریشرکت ماه

(Aranyponty Zrt) 
 

 مجارستان -( Rétimajor, south of Fejér) یِردر جنوب فِ یمایوررت مکان شرکت

 پرورش ماهی، موزه و غیره مرکزشامل  محل شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

حوزه در  یندر ا یخصوص یها شرکت یناز بزرگتر یکی پونتی یآران یو پرورش ماه یگیریشرکت ماه

در  Rétimajorواقع در  یپروش ماه یعمزرعه کامل و بد یکشرکت  ینکشور مجارستان است.  ا

 رهکتا 9044 یریتکشور وجود دارند که به مد یندر ا یگردارد. چهار مرکز د یاررا در اخت Fejérجنوب 

 مشغول هستند. های پرورش ماهی حوضچه

 یانهسال یگردش مال HUF یلیونم 144ود حدو شده است  یانداز راه 9660شرکت که در سال  این

 ی،هکتار منطقه پرورش ماه 9044 ینخود است. از ا های یتداشته و همواره در حال بسط دامنه فعال

 ینا یتموفق یلاست. از دال یجاریهکتار از آن است 044شرکت و حدود  یتهکتار آن تحت مالک 9444

 اشاره کرد. یپرورش ماه یمناسب برا یزیکیو ف یعیداشتن منابع طب یاربه در اخت توان یم شرکت

. در منطقه پرورش شوند یزنده فروخته م یمختلف به صورت ماه یندر سن ها یاز انواع ماه یعیوس بازه

 یدباال، تول یولوژیکیکپور با ارزش ب یشامل پرورش و انتشار ماه ،یدشرکت، هسته بخش تول ینا یماه

پرورش  های مدرن و روش های یتا تکنولوژ کوشد یشرکت م ینا است. ینهزم یندر ا یقاتتخم و تحق

شرکت  ینا یندهد. همچن یوندپ یکدیگربا  یست،ز یطدوستدار مح یها حل راه یترا با اولو یسنت یماه

 یالتیش های یتوسعه تکنولوژ یدر راستا المللی ینو ب یو توسعه داخل یقتحق یها برنامه ینهدائما در زم

و از فعاالن توسعه  ی( داخلBio – Fish)  یماه یدکننده طبیعیتول ینشرکت نخست ینفعال است. ا یدار،پا

 (  است.Bio – Waste) طبیعی یها زباله یداستاندارد مجارستان در حوزه تول ینقوان
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 نوع بازدید

( توسط آقای Tógazda Halászati Zrtتوکازدا )حضور در جلسه معرفی شرکت آرانی پونی و شرکت 

Lévai  مدیر عامل شرکت آرانی پونتی و آقای دکترVaradi ،یگیریو ماه یالتقائم مقام سازمان ش 

 مجارستان یداخل

 مربوطهریزی ماهی و تجهیزات  های پرورش ماهی و تخم بازدید از محل

 بازدید از موزه ماهیگیری شرکت

 مجارستان در حوزه شیالت و پرورش ماهی –های میان ایران  حضور در جلسه بررسی همکاری

 

 Varadiدکتر  و Lévai انی( توسط آقاTógazda Halászati Zrtو شرکت توکازدا ) یپون یشرکت آران یمعرف
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 شرکت آرانی پونتی کلوب ماهیگیریو  تجهیزات مربوطه ،ها ماهی ریزی تخم پرورش ماهی، مرکز های حوضچهاز  میدانی بازدید

 

 های آتی  همکاری های و موقعیت و بررسی احتمال از موزه ماهیگیری شرکت و برگزاری جلسات پرسش و پاسخبازدید 
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 نام شرکت
 یشویرتشافتتا یشرکت پرورش و فروش ماه

 (Teichwirtschaft Kainz)ینتسکا

 

 یش(، اترWaidhofen an der Thaya) یا/ تا یدهوفنوا مکان شرکت

 محل شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

% 944و  یعیطب یطدر مح ها یدهنده ماه پرورش ،ینتسکا یشویرتشافتتا یشرکت پرورش و فروش ماه

 Waldviertler یو تخم آن تحت برند  تجار یماه یدشرکت، مشهور به تول یناست. ا یشیاتر

Karpfen سال است که به پرورش  94از  یشب یشرکت خانوادگ یکشرکت به عنوان  ین. اباشد یم

کپور  های ی( مشغول است. ماهWaldviertel) یرتلشمال منطقه والدف یعیطب های یاچهدر در یماه

سخت  یو هوا و آب یعموم یطدارند و در شرا یاررا جهت رشد در اخت یشتریشرکت مدت ب ینا

 ینمحصوالت ا ینخود فرصت دارند. بنابرا ییبه وزن مطلوب نها یدنرس یسه تابستان برا یرتل،والدو

 تر است. لذیذو گوشت آن بهتر و  رت دابشرکت شا

را به خود  یرتلوالدو یها هکتار از آب 909شرکت، حدود  ینا یعیطب های پرورش ماهی حوضچه

 یماه کمان، ینرنگ یآال کپور، قزل یبه پرورش ماه ها حوضچه ینشرکت در ا یناند. ا اختصاص داده

 ها یماه یگراز انواع د یاریو بس یگربه ماهاردک ماهی، آمور سفید،  ،)سوف( یاریخاو های یماه ید،سف

 یشیاتر های یماه یمداوم توسط شرکت خدمات سالمت طورشرکت به  ینا ینمشغول است. همچن

 .گردد یم ینظارت و بازرس ینو یپزشک  تحت نظارت دانشگاه دام

 یاعم از فروش ماه یا خاص خود، خدمات جداگانه یانمشتر یشرکت برا ینموارد، ا ینبر ا عالوه

 .دهد یارائه م یرهو غ یدود یشده، ماه یزتم یل، ماهکام

 آنحضور در جلسه معرفی شرکت و بازدید از مرکز پرورش ماهی  نوع بازدید

 بازدید از محل فرآوری ماهی در شرکت
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 چه آن و بازدید از مرکز پرورش ماهی، مرکز فرآوری و انبار شرکتتاریخ ارائه معرفی اولیه شرکت و
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 نام شرکت
 یوفیشب یشرکت پرورش و فروش ماه

(Biofisch) 

 

 اتریش  - (Vienna) وین مکان شرکت

 )بخش فرآوری ماهی( محل شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

و قالب تجاری شرکت بیوفیش )پرورش طبیعی ماهی( در نزدیکی وین در کشور اتریش واقع شده 

ARGE biofisch گیرد.  را در بر میARGE biofisch  توسط گروهی از  9660در سال

پیشرو در پروش ماهی ارگانیک شکل گرفت.  Marc Mößmerدهندگان ماهی و به رهبری  پرورش

Marc Mößmer گذاران  از پایهARGE biofisch  و مدیر شرکتBiofisch باشد که به  می

های مکرر در تالش برای تفهیم و توضیح بهتر پرورش ماهی ارگانیک است.  واسطه جلسات و مشاوره

، های شیمیایی برای رشد ماهی کننده از تقویت عدم استفاده ،منظور از پرورش ارگانیک ماهی

  . است ی ماهیبرای غذا آزمایشگاهی های افزودنی ها، مهندسی ژنتیک و بیوتیک نتیها، آ رمونوه

ها اعم از ماهی  این شرکت امور مرتبط با پرورش ماهی تا فروش آن را به عهده دارد. انواع ماهی

شود. این  های پایین و باالی اتریش و سایر نقاط پرورش داده می آال، ماهی کپور و غیره در دریاچه قزل

در محل فرآوری رده و سپس های شیرین این شرکت زندگی ک ها سپس برای چندین روز در آب ماهی

گردند تا آماده ارائه  کشته شده، تمیز شده و دودی، سرخ کرده، فرآوری و غیره میشرکت در شهر وین 

د و نرس در استخرهای ماهی به فروش مینیز به طور زنده و تازه  ها ماهی توزیع گردند.و  شدهبه بازار 

محصوالت این دیگر از این شرکت خریداری نمود. از زده  توان ماهی یخ به نیاز مشتری، می همچنین بنا

 کرد.دار شده و غیره اشاره  های طعم های دودی، تکه ماهی توان به انواع ماهی شرکت می

 نوع بازدید
 (Bio Fishو پروسه پرورش طبیعی ماهی ) حضور در جلسه معرفی شرکت

 ها ماهیفرآوری  بخشبازدید از 
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 ( و بازدید از مرکز فرآوری ماهی شرکتBio Fishچه آن و ارائه توضیحات در زمینه پرورش طبیعی ماهی )تاریخ معرفی اولیه شرکت و ارائه
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 نام شرکت

 یپرورش ماه یو صنعت یقاتیتحق ی،موسسه علم

 Bayerische Landesanstalt fürال اف ال )

Landwirtschaft; Institute for Fisheries)  

 آلمان -( Höchstadt) هوخشتات شرکتمکان 

 موسسه و مزرعه پرورش ماهیمحل  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

حل های پروژه محوری را  از تعدادی موسسات زیرمجموعه تشکیل شده است که راه LfLمجموعه 

 Institute Forیکی از این موسسات، موسسه تحقیقات ماهیگیری با نام  .دهند برای آینده توسعه می

Fisheries های کاری زیر است: است. این موسسه شامل گروه 

 شیالت و پرورش ماهی در رودخانه و دریاچه -

 ها پروری کپور در حوضچه آبزی -

 کمانی آالی رنگین پروری قزل آبزی -

 (Intensiveپروری متمرکز ) آبزی -

 آموزش و پرورش -

زمینه پرورش ماهی از جمله اموری است که این ها در  ای مرتبط با پروژه انجام امور تحقیقاتی و توسعه

های آموزشی برای قشر وسیعی از افراد، از دیگر  ها و دوره برگزاری کالس دار آن است. موسسه عهده

 شود. مواردی است که توسط این موسسه انجام می

 نوع بازدید
 Institute for Fisheries پرورش ماهی آنو بخش مرتبط با  LfLمجموعه  اولیه معرفی ارائه 

 Proskeدکتر ریزی ماهی  تخم وپرورش  مرکزبازدید از 
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 Institute for Fisheryآن  پرورش ماهیو بخش مرتبط با  LfLارائه  معرفی اولیه مجموعه 
 

 

 از همکاران قدیمی مجموعه Proske( دکتر Hatcheryهای ) ریزی ماهی بازدید از مرکز تخم
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 از همکاران قدیمی مجموعه و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ Proskeدکتر  های پرورش ماهی میدانی از حوضچهبازدید 



:از یدبازد گزارش  

یپرور یو آبز یالتش مرتبط با  یها شرکت

فرانسه و اسپانیا یکشورها  

1395اسفند ماه  8الی  1
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شنایی  شرکت پژواک، در جهت آ شده  ستای اهداف تعریف  صی مدیراندر را صو ستاورد ها و انتقال  بخش های دولتی و خ با آخرین د

شور، بازدیدهایی از  سپانیاتکنولوژی روز دنیا به داخل ک سه و ا شورهای فران شیالت و آبری پروری در ک شرفته مرتبط  به  شرکت های پی

 انجام گردید. اسفند ماه سال جاری 8لغایت  1روز از  8مدت 

ضیحات در محل بازدیدهایی فنی بدر این برنامه  سته  یو مزارع پرورش ماه آبزیان خوراک یدخط توله همراه ارائه تو و مرکز فر آوری و ب

 Biomar  ، Dibaq، Truchasdelsegre   ،Group Invermar  ،Valenciana de Acuicultura شرکت های   بندی

، مزارع  آبزیان شوورکت تولید خوراکبرگزار گردید که ضوومن آن بازدید هایی از  مدیران بخش های دولتی و خصوووصووینفر از  14رای ب، 

سته بندی  سه در و نرساک های بوردواین بازدید ها در شهر عمل آمد.پرورش ماهی و مرکز فرآوری و ب سلونا، ی، شهرهافران ، ال لیدا  بار

 برگزار شد.  تاراگونا و والنسیا در اسپانیا 
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 خصصی مرتبط با شیالت و آبری پروری کشورهای فرانسه و اسپانیات -روزانه بازدید فنیبرنامه 

 برنامه بازدید و اقامت شهر و روز تاریخ

 یکشنبه
01/12/95 

19 Feb 2017 

 تهران

 بوردو

 بامداد 00:45حضور در فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت 
 بامداد 3:45 ساعت در تالیاآلی اروپایی پرواز با رم فرودگاه به خمینی امام فرودگاه از رفت پرواز

 به وقت محلی 14:45در ساعت  بوردو و فرود  فرودگاه به رم فرودگاه از پرواز
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     

 هتل سمت به بوردو فرودگاه از حرکت
 16:00الی  14:00ساعت  هتل در استراحت

 (ی)انفراد 20:00الی  16:00ساعت  بوردو  شهر شهری در گشت
 )بوردو( Hôtel Novotel Bordeaux Centre هتل در اقامت

 دو شنبه
02/12/95 

20 Feb 2017 

 بوردو

 نرساک

 8:30 یال 7:30صرف صبحانه ساعت 
 و آبزیان ، فعال در زمینه تولید انواع غذای ماهی  Biomarبازدید از کارخانه 

 )بوردو( Hôtel Novotel Bordeaux Centre هتل در اقامت

 سه شنبه
03/12/95 

21 Feb 2017 

 بوردو

 بارسلونا

 8:30الی  07:30صبحانه ساعت  صرف
 به سمت بارسلونا از بوردو حرکت

 )بارسلونا( Expo Hotel Barcelonaاقامت در هتل

 چهار شنبه
04/12/95 

22 Feb 2017 

 بارسلونا

 لیداال 

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف
، همچنین  مزرعه پرورش و صادرات قزل آال در اروپا  Truchasdelsegre بازدید از 

 بازدید از مرکز بسته بندی و فرآوری این شرکت
 ) بارسلونا(Expo Hotel Barcelona اقامت در هتل

 پنج شنبه
05/12/95 

23 Feb 2017 

 بارسلونا

 تاراگونا

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف
 واقع در نزدیکی شهر تاراگونا Invermar شرکت در قفس  بازدید از مرکز پرورش ماهی 

 (بارسلونا) Expo Hotel Barcelonaاقامت در هتل

 جمعه
06/12/95 

24 Feb 2017 

 بارسلونا

 والنسیا

 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف
در نزدیکی شهر والنسیا   Valaqua مراکز پرورش ماهی گروه  بزرگترین بازدید از  یکی از

 با استفاده از سیستم مدار بسته
 (بارسلونا )Expo Hotel Barcelona اقامت در هتل

 شنبه
07/12/95 

25 Feb 217 

 بارسلونا
 8:30الی  7:30صبحانه ساعت  صرف

 (ی)انفرادگشت شهری  -تعطیالت آخر هفته اروپا
 (بارسلونا)  Hotel BarcelonaExpoاقامت در هتل

 یکشنبه
08/12/95 

26 Feb 2017 

 بارسلونا

 با رم فرودگاه به پرواز وصبح  6:00 ساعت بارسلونا در فرودگاه سمت به هتل از حرکت

 محلی وقت به11:45 ساعت در آلیتالیا اروپایی پرواز

 9دوشنبه   بامداد 00:40 ساعت در فرود و تهران خمینی امام فرودگاه به رم فرودگاه از پرواز
 اسفند
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 می گردد. به همراه توضیحاتی مختصر ارائهادامه گزارش تصویری بازدیدهای انجام شده در 

           (Biomar) یومارشرکت ب   

 

 

 (Biomar)بیومار نام شرکت

 نرساک ، فرانسه مکان شرکت

 کارخانه تولید غذای ماهی و آبزیان مکان بازدید

 زمینه فعالیت

بیومار یکی از بزرگترین تولید کننده های غذای ماهی و آبزیان در اروپا و شناخته شده در سطح بین المللی 

است. این شرکت تولید کننده  غذای ماهی در تمامی مراحل رشد ،الرو ، بلوغ، تکامل و همچنین غذای 

ای ماهی سالمون و قزل مناسب برای تکثیر آبزیان است.  از تولیدات اصلی این شرکت می توان به غذ

آال  به خصوص در نروژ و غذای ماهیان دریایی و قزل آال در اروپا اشاره کرد. شرکت بیومار فرانسه که 

بعدها با ملحق شدن به یک شرکت فعالیت خود را در زمینه تولید غذای آبزیان شروع کرد  1973در سال 

نوع غذای  25اکنون بیومار فراسه قابلیت تولید نروژی تحت برند بیومار به فعالیت خود ادامه داد. هم 

 آبزیان را دارداست که مهم ترین آنها غذای ماهی قزل آال، خاویار، سالمون و ماهیان دریایی هستند. 

 همراه با ارائه و جلسه پرسش و پاسخکارخانه تولید غذای ماهی و آبزیان  نوع بازدید
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  2/12/95 -فرانسه -نرساکتولید کننده خوراک آبزیان ، شهر  Biomarبازدید از شرکت 

 2/12/95 -فرانسه -نرساک، شهر Biomar بازدید از کارخانه و خط تولید شرکت 
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 (Dibaq)شرکت دیباک 

 

 

 

 (Dibaq) یباکشرکت د نام شرکت

 مادرید، اسپانیا مکان شرکت

 ، در شهر ال لیدا Cal Petitسالن کنفرانس هتل  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

شرکت دیباک یکی از بزرگترین و موفق ترین مجموعه های تولید کننده غذای آبزیان در اروپا و سراسر 

این شرکت طیف وسیعی از غذاهای مورد نیاز ماهیان گوناگون) قزل اال، سالمون، خاویار، تیالپیا دنیا است. 

هد. تیم تحقیق و توسعه این شرکت همواره تالش برای ارائه و... را در مراحل مختلف رشد پوشش مید

بهترین غذای با کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده است. در این راستا گروه دیباک پس از دو سال انجام 

را که یک افزوادنی خوارکی برای مبارزه با انگل هاست را به  TRESS4آزمایشات و تحقیقات محصول 

 بازار ارائه کرد. 

تمامی مزارع پرورش ماهی مورد بازدید در اسپانیا از غذای ماهی تولید شده توسط شرکت دیباک استفاده *

 میکنند.

 نوع بازدید
 پرسش و پاسخ در سالن کنفرانس جلسه  معرفی شرکت و محصوالت به همراهجلسه 

  Cal Petitهتل  
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 Truchasdelsegre  تراچس دل سرج شرکت

 

 Truchasdelsegre شرکت تراچس دل سرج  نام شرکت

 ال لیدا، اسپانیا مکان شرکت

 مزرعه پرورش قزل آال  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

سال سابقه یکی از شرکت های پیشرو در زمینه پرورش ماهیان  30شرکت تراچس دل سرج با بیش از 

آال به سراسر اروپا می باشد. این  سردابی است. این شرکت یکی از بزرگترین صادر کننده های ماهی قزل

شرکت عالوه بر مزرعه های بزرگ و مجهر دارای مرکز فرآوری و بسته بندی قزل اال می باشد که باعث 

ظرفیت و توانمندی باالی این مجموعه امکان  شده بتواند پاسخگوی انواع نیازهای مصرف کنندگان باشد.

 امی طول سال را فراهم کرده است. تولید قزل آال در اندازه های گوناگون در تم

 مزرعه پرورش قزل آال از  یدبازد نوع بازدید

 

 

 

 

 

 

 



       
                          

                                           

                            

  

 خاص()سهامی  اوشک یدها هشپژو

 پژواک

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 

   4/12/95 -اسپانیا -، شهر ال لیدا Truchasdelsegre شرکت بازدید از مزرعه پرورش قزل آالی 

   4/12/95 -یااسپان -یداشهر ال ل،  Truchasdelsegreزدید از مرکز بسته بندی و فرآوری شرکت با
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 Invermarمار رشرکت اینو

 

 Invermar ماررینوشرکت ا نام شرکت

 سگوبیا ، اسپانیا مکان شرکت

 مزرعه پرورش ماهی در قفس ،نزدیکی تاراگونا یدمکان بازد

 زمینه فعالیت

و بهره  امروزه استفاده از منابع طبیعی و ذخایر آبی در دریا به منظور بهینه سازی و افزایش میزان تولید

وری همچنین فراهم نمودن محیطی مناسب برای آبزیان پرورش ماهی در قفس بسیار مورد توجه و 

مار فعال در زمینه پرورش ماهی در قفس می باشد. تولیدات عمده راستقبال قرار گرفته است.  شرکت اینو

و ماهی زرین است. این شرکت بنا به اقتضای محیط و شرایط آب و هوایی مربوط به دو گونه ماهی بس 

قفس های پرورش ماهی این شرکت واقع از تاراگونا اسپانیا از بزرگترین مجموعه های ماهی در قفس 

دو موضوع حفظ محیط زیست و افزایش بهره وری همواره مورد تاکید این شرکت بوده است. می باشد. 

می باشد که باعث شده  پرورش ماهی دارای بخش بسته بندی و فرآوریاین مجموعه عالوه قفس های 

 بتواند محصوالت خود را مستقیما به دست مصرف کنندگان برساند. 

 پرورش ماهی بازدید از قفس های  نوع بازدید
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 5/12/95 -اسپانیا -، شهر تاراگونا Invermarبازدید از مرکز پرورش ماهی در قفس شرکت 

 5/12/95 -یااسپان -، شهر تاراگونا Invermarدر قفس شرکت  یاز مرکز پرورش ماه یدبازد
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 ((Valaqua ل آکواشرکت وا

 

 

 

 

 ((Valaqua ل آکواشرکت وا نام شرکت

 والنسیا، اسپانیا مکان شرکت

 مزرعه پرورش ماهی در سیستم مدار بسته والنسیا  مکان بازدید

 زمینه فعالیت

امروزه سیستم های مداربسته با قابلیت تسهیل پرورش انواع ماهی در شرایط کنترل شده مورد توجه 

سیستم های مداربسته  فعال در پرورش ماهی درشرکت والکوآ بسیاری از آبزی پروران در سراسر دنیاست. 

فعالیت خود را به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه احداث مزرعه با سیستم مدار  1984از سال 

بسته آغاز کرد. تمرکز این شرکت بر ساخت مزارعی برای  پرورش ماهی در مقیاس باال در محیط کم با 

متر مربع یکی از  26000لنسیا به مساحت . مزرعه پرورش ماهی در واسیستم مدار بسته بود استفاده از

برای انتخاب  این مزرعه پس از انجام تحقیقاتیمزارع سیستم مداربسته در اسپانیا می باشد. بزرگترین 

 2001به مدت سه سال برای پرورش مارماهی اروپایی احداث شد. در سال  گونه و شرایط مناسب پرورش

 هی تیالپیا در سیستم مدار بسته نموده است.نیز این شرکت اقدام به تکثیر و پرورش ما

 بازدید از مزرعه پرورش ماهی در سیستم مدار بسته نوع بازدید
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 6/12/95اسپانیا  -، شهر والنسیا Valaquaبازدید از مزرعه پرورش ماهی در سیستم مداربسته شرکت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

:از یدبازد راهنمای  

یپرور یو آبز یالتش مرتبط با  یها شرکت  

یکو بلژ ، آلمانفرانسه یکشورها  

 

2911دی ماه  21الی  21  
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

Research & Innovation Co. 

 پژواک
Shahid Beheshti University  

آفرینی  مرکز رشد واحداهی فناوری و کار

 دااگشنه شهید بهشتی

PEZHVAC 

Technology Units Incubator 

 

 :یکبلژو آلمان ، فرانسه ی، کشورهامرتبط با شیالت و آبزی پروری 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 

 ،فرانسهکشور های  پروریشیالت و آبزی شرکت های پیشرفته صنعت انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. دی 96 الی 90روز از تاریخ  1به مدت  و آلمان بلژیک

 و Mathonet-Gabriel ، Aquafutureدر محل شرکت های  بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه 

Aquaculture Fischtechnik  نفر  04برای  ،بسته بندی قزل آال و همچنین تجهیزات پیشرفتهفعال در زمینه تولید، فراوری و

هانوفر  وهاگن  و یکبلژ یمالمدهای  این بازدید ها در شهر .سراسر کشور برگزار گردید مدیران بخش های دولتی و خصوصیاز 

 .برگزار شد آلمان
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 برنامه بازدید:

 برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

90/94/9162 

1 Jan 2016 
 یک شنبه

 پاریس –تهران 

 

 بامداد 44:02)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم

 بامداد 1:02در ساعت  یتالیاآل ییبه فرودگاه رم با پرواز اروپا ینیرفت از فرودگاه امام خم پرواز

 یبه وقت محل 99:14و فرود در ساعت  یساز فرودگاه رم به فرودگاه پار پرواز

 به سمت هتل یسفرودگاه پارحرکت از 

 99:44 یال 90:44در هتل ساعت  استراحت

 (ی)انفراد 04:44 یال 99:44ساعت  یسدر شهر پار یشهر گشت

 (Holiday Inn Paris Gare de l'Estپاریس )در هتل  اقامت

91/94/9162 

2 Jan 2016 
 دوشنبه

  پاریس

 

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

 (یسال نو )انفراد یالتتعط -یسدر شهر پار یشهر گشت

 (Holiday Inn Paris Gare de l'Estپاریس ) در هتل اقامت

90/94/9162 

3 Jan 2016 
 سه شنبه

 پاریس

 بروکسل

 

 1:14 یال 44:14صرف صبحانه ساعت 

 6:44به سمت بروکسل  حرکت

 (Hotel Barsey by Warwickبروکسل )در هتل  اقامت

92/94/9162 

4 Jan 2016 
 شنبهچهار 

 بروکسل

 مالمدی

 

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

 قزل آال یماه یپرورش و فرآور ینه، فعال در زمMathonate Farmاز مزرعه   بازدید

 (Courtyard by Marriott Cologne) کلن در هتل اقامت

99/94/9162 

5 Jan 2016 
 پنج شنبه

 کلن

 هاگن

 

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

مورد استفاده  یمزارع پرورش ماه یزات، سازنده تجه Aquafuture  یاز مرکز پرورش تخم ماه بازدید

 یاردر مزارع پرورش قزل آال و خاو

 (Courtyard by Marriott Cologne) در هتل کلن اقامت

94/94/9162 

6 Jan 2016 
 جمعه

 کلن

 هانوفر

 

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

پرورش دهنده  ین، بزرگتر Aquacultur Fischtechnikشرکت   یاز مراکز پرورش ماه بازدید

 RAS یستمقزل آال در شمال آلمان با استفاده از س یماه

 (Courtyard by Marriott Cologne) کلن در هتل اقامت

91/94/9162 

7 Jan 2016 
 کلن شنبه

 1:14 یال 4:14صرف صبحانه ساعت 

 (ی)انفراد یگشت شهر -آخر هفته اروپا تعطیالت

 (Courtyard by Marriott Cologne) در هتل کلن اقامت

96/94/9162 

8 Jan 2016 
 تهران -دوسلدورف  یک شنبه

 ییصبح و پرواز به فرودگاه رم با پرواز اروپا 9:44حرکت از هتل به سمت فرودگاه دوسلدورف در ساعت 

 یحلبه وقت م 94:92در ساعت  یتالیاآل

 ید 04بامداد دوشنبه  44:04تهران و فرود در ساعت  ینیاز فرودگاه رم به فرودگاه امام خم پرواز
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های موجود در برنامه بازدید شرکتمعرفی    

 (Mathonet-Gabriel) یلگابر-متونت نام شرکت

 

 یکبلژ ی،مالمد مکان شرکت

 شرکت مکان مکان بازدید

 فعالیتزمینه 

 ینا یقزل آال است. تمام یماه یو بسته بند یپرورش، فرآور یلگابر-شرکت متونت یاصل یکار زمینه

 یکشور به فرانسه، هلند، لوگزامبورگ و آلمان صادر م ینشود و محصوالت ا یجا انجام م یککارها در 

فدرال سالمت  آژانس ینامهشرکت دارنده گواه ینباشد. ا یم یزده و دود یخشود. قزل آال در دو نوع 

 .باشد یم ییغذا یرهزنج

 نوع بازدید
 ییاجرا یدر رابطه با روشها یویرماتونت اول یشرکت حضور در ارائه آقا یدیتول یزاتاز تجه بازدید

 در مزرعه یشانا
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 بلژیک-، مالمدیپرورش ماهی متونت گابریل ارایه توضیحات میدانی پیش از ورود به مزارع

 بلژیک-متونت گابریل، مالمدی قزل آال و بسته بندی از مراکز پرورش میدانی بازدید
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 نام شرکت
 آکوافیوچر

 (Aquafuture) 

 

 ، آلمانهاگن مکان شرکت

 ، آلمانهاگن مکان بازدید

 زمینه فعالیت

، فعال در زمینه تولید تجهیزات مراکز آبزی پروری می باشد.  (Aquafuture) فیوچر شرکت آکوا

محصوالت این شرکت از تنوع باالیی برخوردار بوده که در انواع مزارع پرورش ماهی آب شیرین و آب 

،  RASشور قابل استفاده است. از تجهیزات تولیدی این شرکت می توان به  سیستم های مدار بسته 

واع سیستم های اتوماتیک غذا دهی اشاره کرد. همچنین این شرکت در قفس های پرورش ماهی و ان

زمینه مشاوره و اجرای مزارع پرورش ماهی فعالیت دارد که تا کنون بیش از صد مزرعه پیشرفته با 

 تجهیزات تمام اتوماتیک این شرکت در سراسر دنیا تجهیز شده اند. 

 شهر هاگن مرکز تولید تخم سالمون دربازدید از  نوع بازدید

 ارائه میدانی آقای فیرزالف مدیر شرکت آکوافیوچر

 

 

 

 



       
                          

                                           

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

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

     www.pezhvac.comپایگاه 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

Research & Innovation Co. 

 پژواک
Shahid Beheshti University  

آفرینی  مرکز رشد واحداهی فناوری و کار

 دااگشنه شهید بهشتی

PEZHVAC 

Technology Units Incubator 

 

 هاگن، آلمان شرکت آکوافیوچر، خصوص تجهیزات پیشرفته آبزی پروری ارائه توضیحات میدانی در

 

 هاگن، آلمان یوچر،شرکت آکوافبرگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مراکز آبزی پروری 
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 نام شرکت
 یشتکنیکآکواکالچر ف

(Aquaculture Fischtechnik)  

 هانوفر، آلمان مکان شرکت

 آلمان یتزندورف،و مکان بازدید

 زمینه فعالیت

و فروش  یبسته بند ید،شرکت تول یک( Aquaculture Fischtechnik) یشتکنیکشرکت آکواکالچر ف

شرکت  ینا یشنهادیاز مزرعه پ یانتقال تکنولوژ یاهداف شرکت برا یقزل آال است. در راستا یماه

شمال  یقزل آال یپروش ماه ینبه عمل آمد. مزرعه مذکور بزرگتر یدآلمان بازد یتزندورفدر شهر و

 یآب جار یکه تنها با داشتن دب یبه نحو یدنما یچرخش آب استفاده م یستمباشد که از س یآلمان م

 رسد. یتن م 944بالغ بر  یساالنه ا یدبه تول یهبر ثان یترل 92

 مجاور آن یداز خط تول یدشمال آلمان و بازد یمزرعه قزل آال یناز بزرگتر یدبازد بازدیدنوع 

 کرونرت یخدکتر اولر یدانیم ارائه
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 آلمان -یشتکنیک و سیستم های چرخش آب، هانوفرآکواکالچر فبازدید از مزارع پرورش ماهی قزل آال شرکت 

 

   آلمان -هانوفریشتکنیک، آکواکالچر فبرگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مزارع پرورش قزل آال شرکت 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 :یکبلژو آلمان هلند،  ی، کشورهامرتبط با شیالت و آبزی پروری 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 

و  آلمانهلند، شور های ک شیالت و آبزی پروریشرکت های پیشرفته صنعت انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. مرداد 3 لغایت تیر  27روز از تاریخ  8به مدت  بلژیک

 ، Innotec-Systems، Fleuren & Nooijenدر محل شرکت های  بازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضیحاتدر این برنامه 

Mathonet Gabriel و Aquaculture Fischtechnik  سراسر کشور  مدیران بخش های دولتی و خصوصینفر از  18برای

برگزار گردید که ضمن آن بازدید هایی از پروژه های در حال احداث و بهره برداری این شرکت ها به عمل باالخص استان گیالن 

، هانوفر شهرهای از بلژیک و مالمدیبروکسل و  هایاز هلند، شهرو ورکندام  آیندهوون ،آمستردامهای  این بازدید ها در شهر .آمد

 .از آلمان برگزار شدویتزندورف و فرانکفورت 
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 برنامه بازدید:

 زمان تقریبی سفر برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

27/04/1395 

17 July 

2016 

 شنبه یک

 آمستردام –تهران 

(Tehran - 

Amsterdam) 

 بامداد 02:00)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم

 Amsterdam Airportبه فرودگاه شهر آمستردام ) ورود

Schiphol یبه وقت محل 14:55( در ساعت 

 Urban Lodge Hotel  اقامت در هتل

 مستردامآاز  یگشت شهر

 حرکت از فرودگاه به سمت هتل

 دقیقه( 15)مدت زمان مسیر: 

28/04/1395 

18 July 

2016 

 شنبهدو

 آمستردام

 یندهوونآ

(Eindhoven) 

 ترک هتل به مقصد آیندهوون

 یندهوونآدر  Fleuren & Nooijenاز شرکت  یدبازد

 به سمت آمستردام یندهوونآحرکت از 

 مستردامآاز  یگشت شهر

 حرکت از هتل به سمت آیندهوون

 (دقیقه 100 یر:زمان مس)مدت 

29/04/1395 

19 July 

2016 

 شنبهسه 

 آمستردام

ورکندام 

(Werkendam) 

 بروکسل

 حرکت از آمستردام به سمت شهر ورکندام

  Innotec-Systemsبازدید از شرکت 

 حرکت از ورکندام به سمت بروکسل

 بروکسلاز  یگشت شهر

 Hotel Barsey by Warwickاقامت در هتل 

 ورکندامحرکت از هتل به سمت 

 (یقهدق 65: یر)مدت زمان مس

 

 بروکسلبه سمت  ورکندامحرکت از 

 (یقهدق 120: یر)مدت زمان مس

30/04/1395 

20 July 

2016 

 چهار شنبه

 بروکسل

 (Malmedyمالمدی)

 هانوفر

 ترک هتل به مقصد مالمدی

 در مالمدی Mathonet-Gabrielبازدید از شرکت 

 حرکت از مالمدی به سمت هانوفر

 DORMERO Hotel Hannoverاقامت در هتل  

 مالمدی به سمتحرکت از هتل 

 دقیقه( 100)مدت زمان مسیر: 

 هانوفربه سمت  مالمدیحرکت از 

 (ساعت 4 یر:زمان مسمدت )

31/04/1395 

21 July 

2016 

 ----------- هانوفراز  یگشت شهر (Hanoverهانوفر ) پنج شنبه

1/05/1395 

22 July 

2016 

 جمعه

 هانوفر

یتزندورف و

(Wietzendorf) 

 فرانکفورت

 یتزندورفوحرکت به سمت شهر 

بازدید از شرکت فیش تکنیک )بزرگتریم مزرعه پرورش ماهی 

 قزل آالی شمال آلمان(

 حرکت از ویتزندورف به هانوفر

 صرف ناهار

 حرکت از هانوفر به سمت فرانکفورت

 The Frankfurtاقامت در هتل 

 یتزندورفوحرکت از هتل به سمت 

 30ساعت و  2: یرمدت زمان مس)

 یقه(دق

ندورف به سمت یتزوحرکت از 

 هانوفر

 یقه(دق 60: یرمدت زمان مس)

 حرکت از هانوفر به سمت فراکفورت

 یقه(دق 210: یرمدت زمان مس)
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      پژواک 

02/05/1395 

23 July 

2016 

 --------- فرانکفورتاز  یگشت شهر فرانکفورت شنبه

03/05/1395 

24 July 

2016 

 تهران -فرانکفورت  یک شنبه

 FRANKFURT) فرودگاه فرانکفورتحضور در شهر 

INTL)  یبه وقت محل 8:30در ساعت 

،  یبه وقت محل 11:15در ساعت  ابوظبیبه سمت شهر  پرواز

 (EY 002) االتحاد یماییپرواز هواپ

 Abu Dhabi Internationalابوظبی )به فرودگاه شهر  ورود

Airport)  یبه وقت محل 19:55در ساعت 

 ابوظبیدر فرودگاه شهر  5:20به مدت  توقف

 به مردادماه(  4روز دوشنبه ) 01:15به سمت تهران در ساعت  وازپر

 (EY 343) ی، پرواز هواپیمایی االتحادوقت محل

 14) بامداد 04:00در ساعت   )ره( ینیبه فرودگاه امام خم ورود

 (تیرماه

-------- 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 های موجود در برنامه بازدید: معرفی شرکت

 نام شرکت
 آکواکالچر فیشتکنیک

 (Aquaculture Fischtechnik) 

 

 هانوفر، آلمان مکان شرکت

 ویتزندورف، آلمان مکان بازدید

 زمینه فعالیت

و فروش  یبسته بند ید،شرکت تول یک( Aquaculture Fischtechnik) یشتکنیکشرکت آکواکالچر ف

شرکت در  ینا یشنهادیاز مزرعه پ یانتقال تکنولوژ یاهداف شرکت برا یقزل آال است. در راستا یماه

شمال آلمان  یقزل آال یپروش ماه ینبه عمل آمد. مزرعه مذکور بزرگتر یدآلمان بازد یتزندورفشهر و

 یترل 15 یآب جار یبا داشتن دبتنها که  یبه نحو یدنما یچرخش آب استفاده م یستمباشد که از س یم

 .می رسدتن  600ای بالغ بر ساالنه  به تولید یهبر ثان

 بازدید از بزرگترین مزرعه قزل آالی شمال آلمان و بازدید از خط تولید مجاور آن بازدیدنوع 

 ارائه میدانی دکتر اولریخ کرونرت
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      پژواک 

 

، در حال ارائه توضیحات در خصوص تجهیزات چرخش آب نیمه بسته استخر یشتکنیکفآکواکالچر شرکت  دکتر اولریخ کرونرت، مدیرعامل

 آلمان یتزندورف،وشهر  ،پرورش ماهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلمان یتزندورف،شهر و یشتکنیک،شرکت آکواکالچر ف ،شمال آلمان یمزرعه قزل آال یناز بزرگتر یدبازد
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      پژواک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلمان یتزندورف،وشهر  یشتکنیک،فآکواکالچر شمال آلمان، شرکت  یمزرعه قزل آال یناز بزرگتر یدزدبا

 

 آلمان یتزندورف،وشهر  یشتکنیک،فآکواکالچر شمال آلمان، شرکت  یمزرعه قزل آال یناز بزرگتر یدبازد
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 (Fleuren & Nooijenفلئورن اند نویجن ) نام شرکت

 

 آیندهون، هلند مکان شرکت

 مکان شرکت بازدید مکان

 زمینه فعالیت

های چرخش آب،  شرکت فلئورن اند نویجن در زمینه تجهیزات مرتبط با آبزی پروری من جمله سیستم

 پمپسیستم های نگهداری بچه ماهی، تورهای مختلف، سیستم های دسته بندی ماهی، انواع و اقسام 

 PPرهای کیفیت آب به همراه انواع و اقسام فیلترها از جمله دامنه وسیعی از فیلت سنجشهای  کیتها، 

این شرکت همچنین در خصوص مسائل آبزی پروری بخش تحقیقاتی خاص خود را دارد که  می گردد.

 با استفاده از آن مداوماً در حال به روز رسانی تجهیزات خود می باشد. 

 نوع بازدید
 شرکت یدیتول یزاتاز تجه یدبازد

 آن یو کاربردها یزاتبرت روزندال در رابطه با تجه یدر ارائه آقا حضور
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 ، هلندآیندهوونشهر  یجن،از شرکت فلئورن اند نو یدبازد

  

 

 ، هلندآیندهوونشهر  یجن،از شرکت فلئورن اند نو یدبازد
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 ، هلندآیندهوونشهر  یجن،از شرکت فلئورن اند نو یدبازد

 ، هلندآیندهوونشهر  یجن،شرکت فلئورن اند نوبازدید از 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 (Innotec-Systemsاینوتک سیستمز ) شرکتنام 
 

 ورکندام، هلند مکان شرکت

 مکان شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

انواع مواد  یو بسته بند یکننده ادوات فرآور ید( تولInnotec-Systems) یستمزس ینوتکشرکت ا

 یمربوط به فرآور تحویلآماده  یدحاضر خط تول یدباشد. در بازد یم یاییاز جمله محصوالت در ییغذا

ارائه  ردر مورد مشخصات آن در دفتر شرکت به حضا یجزئ یحاتقرار گرفت و توض یدمورد بازد یگوم

 شد.

 بازدید از خط تولید تازه مونتاژ شده فرآوری میگو نوع بازدید

 حضور در ارائه آقای مارسل کلوسمِیِر در رابطه با ماشین آالت
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 ورکندام، هلندشهر بازدید از شرکت اینوتک سیستمز، 

 بازدید از شرکت اینوتک سیستمز، شهر ورکندام، هلند
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی

  

 (Mathonet-Gabrielگابریل )-متونت نام شرکت

 

 بلژیکمالمدی،  مکان شرکت

 مکان شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

بسته بندی ماهی قزل آال است. تمامی  پرورش، فرآوری ویل گابر-متونتزمینه کاری اصلی شرکت 

این کارها در یک جا انجام می شود و محصوالت این کشور به فرانسه، هلند، لوگزامبورگ و آلمان صادر 

می شود. قزل آال در دو نوع یخ زده و دودی می باشد. این شرکت دارنده گواهینامه آژانس فدرال 

 سالمت زنجیره غذایی می باشد.

 شرکت یدیتول یزاتاز تجه یدزدبا نوع بازدید

 در مزرعه یشانا ییاجرا یدر رابطه با روشها یویرماتونت اول یدر ارائه آقا حضور
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 یکبلژ ی،مالمد، یلگابر-متونت در مزرعه ییاجرا یاز روشها یدبازد

 

  یکبلژ ی،مالمد، یلگابر-متونت شرکت یدیتول یزاتاز تجه یدبازد

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   از یدبازدگزارش 

مرتبط با شیالت و  یشرکت ها

، کشورهای هلند، پروریآبزی 

 بلژیکو آلمان 

 

 

 (1395 تیر)                    
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 :یکبلژو آلمان هلند،  ی، کشورهامرتبط با شیالت و آبزی پروری 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 

و  آلمانهلند، کشور های  شیالت و آبزی پروریشرکت های پیشرفته صنعت انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، بازدیدهایی از 

 ماه سال جاری انجام گردید. تیر 13 لغایت 6روز از تاریخ  8به مدت  بلژیک

 ،Innotec-Systems، Landing Aqaucultureدر محل شرکت های  یحاتبازدیدهایی فنی به همراه ارائه توضدر این برنامه 

IMAQUA ،Aquaculture Fischtechnik ، وUFT Aquaculture  مدیران بخش های دولتی و خصوصینفر از  25برای 

این  .عمل آمدسراسر کشور برگزار گردید که ضمن آن بازدید هایی از پروژه های در حال احداث و بهره برداری این شرکت ها به 

و  ویتزندورف، یسن، هانوفرکلن،  شهرهای از بلژیک و خنتبروکسل و  هایاز هلند، شهر ورکندام و آمستردامهای  بازدید ها در شهر

 .از آلمان برگزار شد برلین
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 رنامه بازدید:ب

 زمان تقریبی سفر برنامه بازدید و اقامت شهر روز تاریخ

 1395تیرماه  6

26 June 

2016 

 یک شنبه

 تهران

 آمستردام

 

 بامداد 02:00)ره( در ساعت  ینیحضور در فرودگاه امام خم

به وقت  14:55شهر آمستردام در ساعت شیپول به فرودگاه  ورود

 یمحل

 اقامت در آمستردام

 

 1395تیرماه  7

27 June 

2016 

 دوشنبه

 

 آمستردام

 ورکندام

 بروکسل

 به مقصد ورکندام حرکت

 در ورکندام اینوتک سیستمزاز شرکت  یدبازد

 حرکت از ورکندام به سمت بروکسل

 اقامت در بروکسل

 حرکت از هتل به سمت ورکندام

 (دقیقه 60 :زمان)مدت 

 

 بروکسلبه سمت  ورکندمحرکت از 

 (دقیقه 30ساعت و  2 :زمان)مدت 

 1395تیرماه  8

28 June 

2016 

 سه شنبه

 بروکسل

 خنت

 بروکسل

 به سمت شهر خنت حرکت از بروکسل

 در دانشگاه خنت لندینگ آکواکالچربازدید از طرح اجرا شده شرکت 

 بازگشت به بروکسل

 دانشگاه خنتحرکت از هتل به سمت 

 (یقهدق 60)مدت زمان: 

 1395تیرماه  9

29 June 

2016 

 چهار شنبه

 بروکسل

 

 کلن

 

 هانوفر

 کلنمقصد  حرکت به

 بازدید شهری از کلن

 به سمت هانوفر کلنحرکت از 

 اقامت در هانوفر

 کلنبه سمت حرکت از هتل 

 دقیقه( 45ساعت و  2)مدت زمان مسیر: 

 

 هانوفربه سمت  کلنحرکت از 

 (دقیقه 35ساعت و  2 :زمانمدت )

تیرماه  10

1395 

30 June 

2016 

 پنج شنبه

 هانوفر

 

 ویتزندورف

 

 هانوفر

 ش ماهی شرکت فیش تکنیکرمقصد مزرعه پرو حرکت به

بازدید از مزرعه قزل آالی شرکت فیش تکنیک )بزرگترین پرورش 

 ماهی قزل آالی شمال آلمان(

 بازگشت به هانوفر

 ویتزندورفهانوفر به سمت حرکت از 

 (ساعت 1)مدت زمان: 

 

 به سمت هانوفر ویتزندورفحرکت از 

 (ساعت 1)مدت زمان: 

تیرماه  11

1395 

1 July 

2016 

 جمعه

 هانوفر

 یسن

 برلین

 به سمت شهر یسن حرکت

 یو اف تی آکواکالچربازدید از پرورش ماهی شرکت 

 حرکت به سمت برلین

 اقامت در برلین

 به سمت یسن هانوفرحرکت از 

 یقه(دق 45ساعت و  2مدت زمان: )

 

 حرکت از یسن به سمت برلین

 ساعت( 1)مدت زمان: 
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      پژواک 

تیرماه  12
1395 

2 July 

2016 

 -- استراحتتعطیالت آخر هفته،  برلین شنبه

تیرماه  13

1395 

3 July 

2016 

 یک شنبه
 برلین

 تهران

 ترک هتل به مقصد فرودگاه شهر برلین

 یبه وقت محل 8:30در ساعت برلین  تگل فرودگاهحضور در شهر 

 یبه وقت محل 11:15در ساعت  ابوظبیبه سمت شهر  پرواز

به وقت  19:25در ساعت  ابوظبیشهر بین المللی به فرودگاه  ورود

 یمحل

 به تیرماه(  14روز دوشنبه ) 01:15به سمت تهران در ساعت  پرواز

 ی، پرواز هواپیمایی االتحادوقت محل

 (تیرماه 14) بامداد 04:00در ساعت   ینی )ره(به فرودگاه امام خم ورود

-- 
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 های موجود در برنامه بازدید: معرفی شرکت

 نام شرکت
 آکواکالچر فیشتکنیک

 (Aquaculture Fischtechnik) 

 

 هانوفر، آلمان مکان شرکت

 ویتزندورف، آلمان مکان بازدید

 زمینه فعالیت

و فروش  یبسته بند ید،شرکت تول یک( Aquaculture Fischtechnik) یشتکنیکشرکت آکواکالچر ف

شرکت در  ینا یشنهادیاز مزرعه پ یانتقال تکنولوژ یاهداف شرکت برا یقزل آال است. در راستا یماه

شمال آلمان  یقزل آال یپروش ماه ینبه عمل آمد. مزرعه مذکور بزرگتر یدآلمان بازد یتزندورفشهر و

 یترل 15 یآب جار یبا داشتن دبتنها که  یبه نحو یدنما یچرخش آب استفاده م یستمباشد که از س یم

 .می رسدتن  600ای بالغ بر ساالنه  به تولید یهبر ثان

 بازدید از بزرگترین مزرعه قزل آالی شمال آلمان و بازدید از خط تولید مجاور آن بازدیدنوع 

 ارائه میدانی دکتر اولریخ کرونرت
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 بازدید از بزرگترین مزرعه قزل آالی شمال آلمان، شرکت آکواکالچر فیشتکنیک، شهر ویتزندورف، آلمان

 

، در حال ارائه توضیحات در خصوص سیستم چرخش آب نیمه بسته استخر یشتکنیکفآکواکالچر شرکت  دکتر اولریخ کرونرت، مدیرعامل

 آلمان یتزندورف،وشهر  ،پرورش ماهی



 

 

 
 

 

 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 

 

 آلمان یتزندورف،وشهر  یشتکنیک،فآکواکالچر شمال آلمان، شرکت  یمزرعه قزل آال یناز بزرگتر یدبازد

 

 آلمان یتزندورف،وشهر  یشتکنیک،فآکواکالچر شمال آلمان، شرکت  یمزرعه قزل آال یناز بزرگتر یدبازد
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      پژواک 

 نام شرکت
 یو اف تی آکواکالچر

 (UFT Aquaculture) 

 

 فوبگونهِیم، آلمان مکان شرکت

 آلمان یِسِن، مکان بازدید

 زمینه فعالیت

با  یپرور یو آبز یالتش یکپارچه یطرح ها ی( مجرUFT Aquacultureآکواکالچر ) یاف ت یوشرکت 

 یدتول یتآلمان با ظرف یسن،شرکت در  ین. پروژه اجرا شده ایاروز دن یزاتتجه یناتکا به مدرن تر

مورد بازدید قرار  چرخش آب یستمبا س یومستن ب 60و  یارتن خاو 4 یار،خاو یتن ماه 120ساالنه 

درصد  10تنها شود و  یمحقق م یدرصد به صورت چرخش 90آب داخل استخرها  یانکل جر ز. اگرفت

وجود دارد به  یرونب یستمبا س یخوب یاربس یزوالسیونا یلهوس ینشود. بد یفراهم م یجار یآن از آبها

 مزرعه عمالً صفر است. یندر اها  یماریب یزانکه م ینحو

 بازدید میدانی از مزرعه پروش ماهی قزل آال و خاویار و تولید بیومس با سیستم کامالً منزوی نوع بازدید

 ارائه میدانی آقای کریستین ورنر 
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

ارائه توضیحات توسط آقای ورنر مدیرعامل شرکت یو اف تی اکواکالچر در محل مجتمع پرورش ماهی خاویار و بیومس در خصوص سیستم 

 چرخش آب نیمه بسته، شهر یسن، آلمان
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 بازدید از مجتمع پرورش ماهی خاویار و بیومس، شهر یسن، آلمان

 

 توضیحات میدانی آقای ورنر در استخر پرورش ماهی خاویار و بیومس، شهر یسن، آلمان

 

 بازدید از استخرهای پرورش ماهی خاویار اجرا شده توسط شرکت یو اف تی آکواکالچر، شهر یسن، آلمان
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      پژواک 

 (Innotec-Systemsاینوتک سیستمز ) نام شرکت
 

 ورکندام، هلند مکان شرکت

 مکان شرکت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

انواع مواد  یو بسته بند یکننده ادوات فرآور ید( تولInnotec-Systems) یستمزس ینوتکشرکت ا

 یمربوط به فرآور تحویلآماده  یدحاضر خط تول یدباشد. در بازد یم یاییاز جمله محصوالت در ییغذا

ارائه  ردر مورد مشخصات آن در دفتر شرکت به حضا یجزئ یحاتقرار گرفت و توض یدمورد بازد یگوم

 شد.

 بازدید از خط تولید تازه مونتاژ شده فرآوری میگو نوع بازدید

 حضور در ارائه آقای مارسل کلوسمِیِر در رابطه با ماشین آالت
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 )سهامی خاص( اوشک یدها هشپژو

      پژواک 

 

 ورکندام، هلندشهر بازدید از شرکت اینوتک سیستمز، 

 

 میگو، شرکت اینوتک سیستمز، شهر ورکندام، هلندبازدید از خط تولید فرآوری 
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      پژواک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی

  

  (Landing Aquacultureلندینگ آکواکالچر ) نام شرکت

 ، هلنداویرشات مکان شرکت

 ، خنت، بلژیکدانشگاه خنت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

دارد.  یتفعال یپرور یآبز یزاتتجه یدتول ینه( در زمLanding Aquacultureآکواکالچر ) ینگشرکت لند

ها و  یتهوا، تست ک یچرخش آب در استخر، پمپها یستمس یلترها،شرکت شامل انواع ف ینا یداتتول

از طرح  ینجاشود. در ا یماوراء بنفش آب م ضدعفونیو  یهآب، ادوات تصف یفیتسنجش ک یسنسورها

 یحاتد و توضبه عمل آم یدبازد یکدانشگاه خنت در بلژ یشرکت مربوطه در دانشکده دامپزشک یلوتپا

 .یدالزم در جلسه به حضار ارائه گرد

 نوع بازدید
 بازدید از پروژه اجرا شده شرکت در دانشگاه خنت

تجهیزات نصب شده در دانشکده دامپزشکی دانشگاه حضور در ارائه آقای کارلوس اِسپینال در رابطه با 

 خنت
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 دامپزشکی، دانشگاه خنت، شهر خنت، بلژیک حضور در ارائه لندینگ آکواکالچر، دانشکده

 

 حضور در ارائه لندینگ آکواکالچر، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه خنت، شهر خنت، بلژیک
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  (IMAQUA) یماکواشرکت ا نام شرکت

 خنت، بلژیک مکان شرکت

 ، خنت، بلژیکدانشگاه خنت مکان بازدید

 زمینه فعالیت

 خارج از دانشگاه یشرکت ها ینب یشده توسط دانشگاه خنت است که به عنوان پل یسشرکت تاس یک

در  ینگاجرا شده توسط شرکت لند یلوتکند. طرح پا یداخل دانشگاه عمل م یقاتیتحق یو واحدها

اجرا شده است. شرکت  یقاتیتحق یشرکت و به جهت انجام کارها یندانشگاه خنت به سفارش ا

خود به حضار  یقاتیتحق یخود در خصوص دستاوردها یحاتتوض ینگلند رکتمربوطه به موازات ش

 ارائه نمود.

 در رابطه با بیماری های آبزیان دانتاس لیماحضور در سخنرانی آقای  نوع بازدید



 

 

 
 

 

 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 

 

 حضور در ارائه ایماکوا، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه خنت، شهر خنت، بلژیک

 

 ایماکوا، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه خنت، شهر خنت، بلژیکحضور در ارائه 
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 بازدید از دانشکده دامپزشکی، دانشگاه خنت، شهر خنت، بلژیک

 


