
محمود پوستی زادهانرژی و پروتئین شایان1
تولید کننده تخصصی فول فت سویای اکسترود شده با تكنولوژی 

BUHLERسوئیس در ایران 
www.epshayan.ir

افزودنی های ایتوک فردا3
دکتر محمود شكیباپور 

تبریزی
www.etoukfarda.comتولید خوراك،  مكمل و کنسانتره دام، طیور، آبزیان

3-1Biomin G . Hwww.biomin.net

شهرام شفیعی ثابتشرکت سروش رشد4
خنثی )تولید کننده کنسانتره طیور، مكمل غذایی طیور و آمونزیم 

(کننده گاز آمونیاك
www.sorooshe-roshd.com

طراحی، تولید و ساخت تجهیزات مغناطیسیمهندس حمید شعبانیپاپک مگنت پارسیان5

www.absamin.comتجهیزات تصفیه و گندزدایی آبحسین عسگریفن آوری آب ثمین6

تولید کننده انواع باسكول های جاده ای، تریلی کش، کامیون کشمحمد علی اسالمیانتوزین سپاهان7

حسن فرقانیمرصوص کام8
تولید کننده و تامین کننده سیستم های سرمایش و گرمایشی گلخانه و 

مرغداری
www.marsus.ir

جعفر یاری فردنیرو تهویه البرز9
. تولید کننده سیستم های گرمایشی و سرمایشی، کوره هوای گرم

هواکش های صنعتی و کولر های پلیمری صنعتی

www.arya-roshd.comتولید خوراك آماده دام و طیورعلی هاشمیآریا دان رشد10

كشت و صنعت زانیار آریایي11
مهندس محمد امین تقی 

وند

شیر خشک حیوانی،نیوتكس، فیدر،چاپر،جارو مكانیكی، کاتالوگ های 

مربوطه، کارت ویزیت

11-1Lactalis

محمد امین کوزه کنانیتولیدی گیوان شیمي12
تولید و عرضه امالح شیمیایی معدنی جهت مكملهای غذایی خوراك 

دام و طیور و آبزیان

تولید خوراك دام و طیوردکتر محمد نقویپارس دانه سواد كوه13

www.karnotech.com مشاوره طراحی، اجرا و تجهیز سالن های مرغداریامیر اسماعیلیكارنوتك14

www.sepahandaneh.comتولید و صادرات کنسانتره و مكمل خوراك دام، طیور و آبزیاندکتر حمیدرضا   قلمكاریسپاهان دانه پارسیان17

آرش جواهریاستیال-ایجاد کاران 18
طراحی و سازنده تخصصی تجهیزات و ماشین آالت سالن های مواد 

غذایی
www.steela.ir

علی علمشاهیگروه تولیدی پویا صدف19
تولید صدف معدنی صد در صد ارگانیک جهت تامین کلسیم جیره دام 

و طیور
www.pouyasadafgroup.ir

دکتر محمود طایفیشید ارشیا سپهر20
، پری استارتر کاپ استارت، پری % 2.5، پاورمیكس 654کنسانتره 

استارتر پاور استارت
www.arshiasepehr.com

صدف معدنیمحدثه مداحیصدف هیركانیان21

www.kavehkaran.comتولید کننده دیگ بخار و مخازن تحت فشاراحمد رضاییکاوه کاران زبده23

تولید کننده تجهیزات مرغداری و دامداریتیمور ریاضیتهویه فن آوران24

عارف یاستیطیور ماشین ابزار25
عرضه و تولید تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداری و دستگاه جوجه 

کشی

تولید شوینده و ضد عفونی کننده دامپزشكیدکتر منوچهر نگارشنگار شیمی26

تولید کننده دستگاههای شیر دوشیدکتر شهرام فیروزیشیر دوش نیک27

www.cocksmachine.comتولید کننده ماشین های جوجه کشی تمام اتوماتیکمسعود شیبانیكاكس ماشین28

انجمن صنفی تولید کنندگان تخم مرغ شناسنامه دار ایران29
دکتر سید فرزاد طال 

(دبیر)کش
پودر تخم مرغ- تخم مرغ مایع پاستوریزه - تخم مرغ بسته بندی 

دارو و مكمل های غذایی دام، طیور و آبزیاندکترسید مجتبی شجاعیداروسازی آمینه گستر30

www.poultryhouse.comتجهیزات مرغداریحمید سید احمد کرمانی(خانه طیور)فن آوران تهویه پیام31

31-1Qingdao Big herdsman  Machinery L.T.Dms .shelley  wv
C onsulting ,Des igning and E quipping Avicutures  

S alons
www.bigherdsman.com

(قاب مخصوص)تولید کننده پد سلولزی و فریم مجید احمدی ارشادكوالن سل33

سید هاشم اندیكالییگروه صنعتی آب بند35
رادیاتور - مشعل گازی، گازوئیلی، دوگانه سوز - دیگ بخار، آبگرم 

آلومینیومی، پروفیلی، اکسترودی

تولید کننده چاپگرهای صنعتی و چاپگر تخم مرغسعیده نخجوانی آریاامید تجارت میترا36

تولید کننده دستگاههای مرغداریحسین باقریصنایع مرغداري الوند37

تهیه و توزیع نهاده های دام و طیورمحمد یوسفیتعاوني زرین دانه ري38

داروسازیاحمدرضا میرمطلبیداروسازي رویان دارو39

WWW.SALEHICO.COMتولید کننده تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداریحامد صالحیگروه تولیدي بازرگاني صالحي40

تولید کننده لوازم برودتی برای دامداریها و لبنیاتی سنتیمحمدرضا وفاتولیدي و صنعتي فراسردكاران41

تولید جوجه یكروزهمحمد توکلیانگروه تولیدي توكلیان43

غالمعلی جوادیگروه تولیدي صدف معدني جوادي44
تولید صدف معدنی با بیشترین کلسیم طبیعی در ایران جهت مصارف 

دام و طیور و آبزیان
www.javadico.com

(پلت و اکسترود)تولید خوراك دام، طیور و آبزیان سید عبداله کابلیخوراك دام و آبزیان مازندران45

امیر سعید تقی زادهفراسرد46
- پودری - قالبی - ... چیلر صنعتی - سردخانه - صنایع برودتی 

چیلر شیر سرد کن- پولكی 
www.farasardco.com
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سازنده سیلوهای فلزی ذخیره غالتمنصور وزیریپارس ترك سیلو47

ماشین آالت کارخانجات خوراك دام و طیور و آبزیانسعید گلدار(آرین تکنیک)ماشین سازی آرین صبا48

تولید کننده دستگاههای شیردوشی ثابت و سیاراسداله خان محمدیزرین دوش پارس50

www.zarrinn.comتولید خوراك آماده دام و طیور و کنسانترهرضا حاجی علیزرین جاودانه خوانسار51

....تولید کننده باسكول جاده ای و واحد نعیمیان میزان جدیكار52

صباغافشان نگار آریا54
ساخت جت پرینتر برای انواع - ساخت جت پرینتر مخصوص تخم مرغ 

بسته بندی
www.afshannegar.com

مكمل ها و کنسانتره های طیور. خوراك و افزودنی های آنکیوان استیریکیان برزین مهر-(گروه تولیدی بازرگانی استیری)چینه چین56

www.khze.comصنعت دام و طیور و شیالت و آبزیانمجتبی نواییخزر الكتریك57

www.behbanshimi.irتولید مواد ضد عفونی کنندهدکتر مهدی شاهمرادیدارویي به بان شیمي58

تولید ساندویچ پانل سقفی و دیواریرامین اختراعیقطعات پیش ساخته فلزي كیان59

محمد مساحصنیع باف پارسا62
لمینت دار با - اولین تولید کننده کیسه های چند الیه پلی پروپیلن 

تنها تولید کننده لمینیت رنگی در آسیا- الیه داخلی کاغذ کرافت 

تولید کننده داروهای دام و طیور آبزیان و مكملاسكندر پرکاووسالبراتوارهاي داروسازي ارس بازار63

...پلت، - طیور و آبزیان  خطوط تولید انواع خوراك دام،پرویز عربگرما الكتریك64

64-1Avantron Micro(IDAH)www.idah.com

www.tabadolsazan-co.comتولید کننده تجهیزات برودتی صنعتی...حمید بخشی تبادل سازان تهران65

www.feediran.comمشاوره، طراحی، ساخت و نصب کارخانجات خوراك دام،  طیور و آبزیانمهندس منشی زادهماتادور فید تكنولوژي66

کیومرث حاج عظیم زنجانیباسكول  میكرون توزین67
اجرای پروژه های توزین مخزن و - تولید کننده باسكول های جاده ای 

نوار نقاله و توزین خاص
www.microntowzin.com

علی کیانیتجهیزات آزمایشگاهي فردوس راي68
تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات پس از فروش،مشاوره،تولید و سكو 

بندی
www.ferdowsray.com

اتوماسیون و هوشمند سازی سالن های مرغداریآرمین صادقیرویان صنعت شایان70

دامپزشكی...سعید دانش تولیدي پارس خاور71

مجید درستكارشهاب گستر خاوران72

مشاور، طراح و سازنده ماشین آالت و خطوط تولید خوراك دام، طیور و 

آبزیان، فول فت سویا، صنایع غذایی، تامین سیلوهای ذخیره و 

تجهیزات انتقال مواد و غالت

72-1Sogemwww.groupenergis.com

www.setarehplastic.comتولید کننده تجهیزات صنعتی طیورامیر یزدانیصنایع پالستیك ستاره73

www.kiyandane.irتولید کننده انواع دان و کنسانتره طیوردکتر محمد حسین محسنیكیان دانه پارس اسپادانا74

www.ddvetco.comتوزیع داروهای دام و طیوردکتر محمد زمانی(گروه دارو پخش)توزیع داروهاي دامي دارو پخش 75

تولید کننده تجهیزات طیورعلی حبیبی فیضیپارسیان طیور76

در ایران (زئولیت)اولید و تنها تولید کننده آنزیمیت احمد فكوریافرند توسكا77

رامیار شیمي79
مهندس محمدرضا 

شیرزادی
www.ramyarshimi.orgتولید کننده ضدعفونی و شوینده در زمینه دامدای و مرغداری

www.rgspath.comخدمات رسوبزدایینیما رهبررادین گستر سینا80

تولید و پخش کلیه تجهیزات مدرن مرغداریحسین اسحاقیطیوران صنعت یكتا81

سیستم کامل کد گذار تخم مرغمرتضی سیفسوپیشي82

www.hmparsian.comخوراك دام و طیورامیر پوریحامیان مرغ پارسیان83

مصطفی ابراهیمیكشاورزي دامیار- گروه دامپروري85

خدمات به دامپروری ها- ماشین سازی خوراك دام مهرداد شمشیرگرهامهر صنعت86

تولید داروهای دام و طیور و زنبور عسلاحمد خان بیگیتولید داروهاي دامي ایران87

تجهیزات فارمهای طیورسید مهدی اسالمیدنا سامانه88

88-1Meller

www.faradanehco.comتولید کننده تخصصی خوراك آبزیانمحمدرضا حیدریفرادانه90

تولید تجهیزات سالنهای مرغداریمهندس محمود تحصیلیماشین طیور91

تولید انواع مكملها و پرمیكس های دام، طیور، آبزیان و کنسانترهمهندس سهیل یحیی پورتولید فرآورده هاي دامي تولید دارو92

تولید مكمل های غذایی و درمانی دام و طیور و کنسانترهسعید سزاوار حبیبیآویژه دارو93

تولید داروهای دام و طیورشمس الدین مشایخیداروسازي بهرود اترك95

تهیه و توزیع خوراك دام و طیور و  آبزیانمهندس حسن آرمین زادارس فیدار ماكیان96

محمدرضا خبیریجوانه خراسان97
تولید کننده کنسانتره و مكمل های غذایی دام،  طیور و خوراك 

حیوانات آزمایشگاهی
www.javanehkhorasan.com

تولید انواع خوراك دام، طیور و آبزیانمهندس بهمدیخوراك دام پارس98

پرینتر تخم مرغ- چاپگر تخم مرغ امیر گلستانیفراز اندیشان روژان99

خدمات و دستگاه های بسته بندیمحمدرضا شاکریپارس آزیم100

www.zarinturkey.comبوقلمون گوشتی- تولید جوجه یكروزه حسین غفوریانزرین جوجه شمال103

www.kavoshdaneh.comتولید کننده انواع خوراك، کنسانتره و مكمل های دام و طیورسمیه نظافتیكاوش دانه سپهر پویا

105
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www.amindanehrey.comارائه نهاده های دام و طیور وارداتی و تولیدی داخلی دام و طیور آبزیانوحید رضا عباسیتعاونی امین دانه سپهر ری

تولید کننده تجهیزات تمام اتوماتیک سالن مرغداریناصر کریمی حاجی آبادیطیوران صنعت آریا106

(مرغداری/ بسته بندی)نانو پالست - تولید کارتن پالست محمود محمدزادهكارتن پالست/ سپیده كویر كاشان 107

مجتبی سیدین خراسانیکوالک گستر یزد108
تولید کننده کلیه ی لوازم و تجهیزات مرغداری و سیستم های 

سرمایشی و گرمایشی
www.kgy.ir

ناصر جمشیدیانشرکت خوراک دام کاسپین110
اولین تولید کننده کنجاله زیتون و پودر گوجه فرنگی در کشور و 

... میوه، پودر ماهی و6همچنین اکسید 

داروسازی شهید قاضی112
دکتر :مدیر علمی و فنی

جمشیدی
تولید کننده محلولهای تزریق و لوازمات یكبار مصرف

www.abco-co.comطراح و تولید کننده دستگاههای تصفیه آبعلی سلطانی(آبکو)آب آفرینان نوین البرز 113

سید حمید عظیمی ده عربدانه چین پارس114
تولید کننده خوراك دام و طیور، توزیع کننده مواد اولیه و جوجه 

یكروزه
www.danehchinpars.com

www.azimgostar.comتولیدکننده خوراك کامل و کنسانتره دام، طیور و آبزیانامیر حسین علیاییکشت و صنعت عظیم گستر آسیا114-1

Cobbsooتولید جوجه یكروزه مادر و گوشتی از نژاد کابمریم زاهدمجتمع کشت و صنعت سبزدشت115

تولیدات خوراك دام و طیورمجتبی میرزاجانیگروه تولیدی بازرگانی دی جی ام تکنو میکس116

www.pandcaspian.comطراح و تولید باسكولهای دیجیتال جاده ایمحمدرضا سلطانپورباسکول  پند117

سید حسین  حسنی(ایران بویلر)آذربخارپارسیان118
تولید کننده دیگ بخار، آبگرم، آبداغ، روغن داغ و دیگ  آبداغ 

مبدلهای حرارتی با پالك استاندارد.
www.iranboller.com

تجهیزات اتوماتیک مرغداریبهزاد خدابنده لودایه سازان صنعتی طیور119

حسین محمدی جوزجانفردان ماشین122
مشاوره و طراحی و تامین ساخت و نصب و راه اندازی کارخانجات تولید 

خوراك دام و طیور و آبزیان

تولید روغن خوراك طیورسعید اعالییشركت اعال روغن سپاهان123

نشریه علمی آموزشی ، خبری در زمینه دام و طیورمهدی مسعودیدنیاي كشت و صنعت124

تولید افزودنیهای خوراك دام و طیور و آبزیاندکتر پژمان آجیل چیگروه شركتهاي یسنامهر و سنادام پارس125

نشریه جهان مرغداری دام و طیور و آبزیاناحمد محمدنژادنشریه جهان مرغداري126

تولید کننده تجهیزات مرغداریهومن تحصیلیپیشرو صنعت طیوران127

www.nekaplast.comتولیدکننده مخازن پلی اتیلنغالمرضا کاظمینکا پالستیک128

تولید انواع نشاسته و گلوتن صنعتی و خوراکیمحسن کشتكاران(فرادانه)نشاسته ممتاز شیراز129

www.golbar-chemi.comتولید مكمل های غذایی دام وطیورمحمدرضا یوسفی(گلبار نوید بهار- گلبار شیمی دانه- گلبار شیمی)گروه گلبار130

انتشار ماهنامه جامع دام و طیورمحمودرضا عیسی خانیماهنامه کشاورزی و غذا131

تولید و توزیع داروهای دامپزشكیمهندس حسین فكوریانشرکت دارویی پارس دوفارما132

تولید کننده مكمل دام و طیورمهدی خداپرستگروه تولیدی پاورین133

بهاره جورابچیسها اگرین تک134
آبزیان و طراحی . تامین نهاده ها و افزودنی های خوراك دام و طیور 

.....سیستم های اطالعات 
www.agreentech.ir

www.katcolabs.irتولید داروهای دام و طیوردکتر ذبیحیدارو درمان سلفچگان135

پارس ایمن دارو136
خانم مهندس  عصمت 

شهبازی
تولید داروهای دام و طیور و زنبور عسل

تولید دستگاه رطوبت سازحمیدیمه سازان137

تولید جوجه یكروزه گوشتیکوکب کالنترپورشرکت مرغ مادر ساکت138

مجید آبادیباسکول سازی پیشرو توزین139

طراح و سازنده - طراح و سازنده انواع باسكول های دیجیتال جاده ای 

سیستم توزین دام - انواع ترازو و باسكولت در ظرفیت های مختلف 

- سیستم توزین کیسه پرکن - سیستم های توزین الشه کش - زنده 

سیستم توزین سیلو

مهدی معصومیشرکت تالونگ141
- انواع دان - انواع کنسانتره  - تولید انواع مكملهای دام و طیور 

فسفات

توزیع نهاده های دامی و طیورفواد برزین(گروه برزین)ستاره سیلوه144

www.vst-co.comتجهیزات صنعت دام و طیوراحمدرضا رزاریواال صنعت طیور ایرانیان145

145-1Pas Reformwww.pasreform.com

145-2Poultecwww.poultec.net

تولید کننده قطعات دستگاههای شیردوشمحمدتقی میرصابریشیر تکنو146

انواع نشاسته های اصالح شده- گلوکوز کاووس سلیمی(عام سهامی)گلوکوزان147

تولید خوراك طیورمهندس اسماعیل کاظمیشرکت درنا پلت سوادکوه148

تولید دستگاههای تولید کننده خوراك دام و طیوریاسر اسماعیلیشرکت زرین پرشیا صنعت پارس149

www.nanocid.comضد عفونی کننده نانو سید- نانو تكنولوژی مهندس منصور فتوتنانو نصب پارس150

تولید خوراك آماده کنسانتره و مكمل های دام و طیورمائده نارچیناردانه151

(اندیشه سبز)گروه صنعتی اسکندری152
رضا اسكندری حبیب 

قشالق
تولید دستگاههای جوجه کشی و تجهیزات سالن قارچ

www.persiakala.comچاپگرتخم مرغحمیدرضا مرتضی گلیشرکت پرشیا کاال ایرانیان153
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www.sababr.comتولید کننده تجهیزات برودتی صنعتیحمید مظفریصبا برودت پارس154

طراح و تولید کننده سیستم های توزینمحمد نقی ئیشرکت کارا توزین الکتریک156

www.tehrandane.comتولید کننده دارو، مكمل و کنسانترهمهندس افشین آوراتهران دانه157

علی اصغر رحمانی(دابو صنعت)مخزن فوالد رافع158
تولید کننده انواع دیگ های بخار، آبگرم، آبداغ، سختی گیر با فیلتر  

شنی و کوره های صنعتی

159Interheat Inc.

احمد اختری زوارهرشد و طیور زواره161
کنستانتره و مكمل غذایی و -تولید کننده و صادر کننده  انواع خوراك

درمانی دام و طیور
www.rtzco.com

161-1Zouping Jujiawww.sdchohine.com

تولید کننده، مكملهای غذایی و دارویی دام و طیورمهندس حسن صادقیسرشاردانه162

(خوراك دام و طیور)تولید دی کلسیم فسفات محمد بشاششرکت دارویی پرتو بشاش163

www.chinehco.comتولید خوراك دام و طیور و آبزیاندکتر مجتبی نوروزی(چینه)سرمایه گذاری کشاورزی کوثر164

ماشین آالت دام و طیوررحیم پرستوگسترش صنایع و خدمات کشاورزی165

تهیه، تولید و توزیع ماشین آالت خوراك دام و طیور و آبزیانمهدی نفیسی فرتعاونی آبزی گستر مبتکران تهران166

www.shturksys.comتولید و پرورش بوقلمونعلیرضا شاهسونمزرعه بوقلمون شایلو167

www.abnoos-p.comطراحی، ساخت دستگاه تصفیه آب و فاضالبمسعود مودیآبنوس پاالیش169

منصور انصاری(ماهنامه تحلیلی اقتصاد کشاورزی)دامپروران170
چاپ و انتشار مجله تخصصی کشاورزی و دامپروری با مضمون تحلیل 

اقتصاد کشاورزی

ساخت لوازم مرغداریقاسم یعقوب خانیصنایع مرغداری ایرانیان171

www.namiet.comتولیدکننده انواع باسكول های الكترونیكی جاده ای و صنعتی دیجیتالمحمد حسن مهدیان پورباسكول سازي نامي الكترونیك توس173

یحیی مدبریآریا دالمن174

174-1
Biochem(Zusatz Stoffe Handels-Und 

Produktinges MBH)
www.biochem.net

174-2Sanovo(Technology Group)www.sanovogroup.com

174-3Salmetwww.salmet.de

تولید خوراك دام و طیوریداله رنجبرمجتمع كارخانجات سوربن شمال175

تجهیزات مرغداریمارگوسیانكارگاه فني مهندسي سوان176

دکتر نادر وجدانی فرواال اندیشان داروي ناب177
محصول دی . محصوالت ضد عفونی کننده شوینده توکسین بایندر

کلسیم فسفات  شرکت کیا شیمی
www.vdn.ir

177-1Roam chemiewww.roamchemie.com

177-3CIDLINESwww.cidlines.com

بخش آموزش و تحقیق و توسعه گروه دارویی کیمیا فام179
محمد سعید هفت  

جواهریان
www.kimiafaamgroup.comمباحث آموزشی تحقیقاتی و پژوهشی

مهندس افشین گروسیدامیار جامع180
کارخانجات خوراك و مكمل سازی ، ... تولید کننده مواد اولیه معدنی 

ضد عفونی کننده خوراك و سایر ضد عفونی کننده ها

www.gharbdaneh.comتولیدکننده خوراك دام و طیور آبزیانبرهان مندمیگروه غرب دانه183

محمد مهدی دشتیسماگسترکهن184
طراحی، مشاوره نصب و راه اندازی خطوط تولید خوراك دام، طیور و 

آبزیان
www.sgk-co.com

184-1Zheng  Chang Co,LTDms . Hao yun
Des igning manufacturing & ins talling the  feed mill 

machinery lines
www.zhengchang.com

www.farafanfaraz.comاتوماسیون واحدهای مرغداریمهندس امین نیكومرامفرافن فراز تدبیر185

تولید داروهای دامپزشكیمهندس ذکریا زینالیداروسازی عرفان دارو186

www.jamno.irتجهیزات مرغداری و بوقلمونحسین فارسیتجهیزات مرغداری جام نو187

خالد صادقیدامدار برتر مهر بیستون188
فرآوری و تولید محصوالت دامی شامل  سیگما فید پالس، فول نت 

سویا ،جی میكس ،فرش فید،مكملهای معدنی و ویتامینه
www.bisotun-co.com

B.www.arianroshdafza.comمرغ گوشتی % 2.5کنسانتره . Aمرغ گوشتی % 2.5کنسانتره مهندس شهسواریان(آرا)آرین رشد افزا190

داروسازی فارمازند191

www.peykedamparvar.comآگهی نامه تخصصیمهندس حامد شمسآگهی نامه پیک دامپرور192

www.nolangroup.coتجهیزات دامپروری، دستگاه شیردوشیسید محمد جاوید حسینیدامپروری و کشاورزی نوالن توسعه اگری193

193-1Boumatic Co.can kurtManufactures  of milcing machines

www.towzin.comطراحی و تولید انواع باسكول جاده ای و سیستم های توزین صنعتیمرتضی پویانتوزین الکتریک194

www.sorenafzar.irطراحی مهندسی و تولید اتوماسیون مرغداریمحمد علی پرتو دزفولیمتصا- (سهامی خاص)مهندسی و توسعه سورن افزار196

تولیدکننده ماشین آالت انتقال دانمهدی شجاعیاقتدار صنعت جهان گستر197

علی اصغر معظمتجهیز آوران نیک نهاد198
تولیدکننده سیلوهای مغذی ذخیره غالت و آرد و تجهیزات کارخانجات 

خوراك دام و طیور
www.tann.ir

198-1Gold long Machinery & Manufacturing Co.www.glmec.com.cn

تولید کننده کنسانتره طیور، دان آماده و مكملجبرئیل بهادریفراز دانه آوند200

www.ketabemarja.comکتاب مرجع کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیانجعفر آسنکتاب مرجع201
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پیام احمدیتوسعه صنعت بوقلمون پارس202
تولید و توزیع جوجه یكروزه بوقلمون، گوشت بوقلمون و دان آماده 

بوقلمون
www.pars-turkey.com

تولید کیسه های پلی پروپیلن و کامپوزیتغالمرضا مهابادیروناس بافت203

www.spsdevnic.netتولید نرم افزار مرغداری بهفارممحمود  زوارئی(بهفارم)تعاونی پشتیبانان پردازش آسمان204

تولید و تهیه تجهیزات و ادوات دامپروری و دستگاههای شیر دوشپویا اثباتیخدمات کشاورزی و دامپروری دامیار تهران205

لوازم مرغداریخسرو صالحیصبا طیور206

منوچهر بهرامی نژادفرا صنعت جدار207
ساندویچ پانل سردخانه )تولید کننده انواع سقف و دیوار پیش ساخته 

ای

، کنسانتره های دام و طیور، و عرضه نهاده های دام و طیور...تولید دکتر محسن حافظماکیان نوآور امروز208

دو دستگاه فیدر میكسر و خوراك دامیداله کریمانماشین سازی مبتکر صنعت209

www.toyouran.irاسكندر اسكندری فرصنایع تولیدی طیوران ابزار210

نادر شاهزیدی مهرگان نوند211
ارائه مشاوره . توزیع دارو ، واکسن و مواد بیولوژیک دامپزشكی

تخصصی دامپزشكی و دامپروری
www.mehregannavand.com

212MUYANG  HOLDINGS CO,LTD,www.muyang.com

قفس های تمام اتوماتیک پرورش مرغ گوشتی، تخم گذار، پولتابراهیم بزلهصبا صنعت پرشیا213

محصوالت دامیالله حجازیداروسازی باریج اسانس214

ماشین آالت تولید و توزیع خوراك دام و طیور و آبزیانبازگیرآسیاب215

علی قهرمانیفیدار دامدار برتر آریایی216
، G50مكمل های ویتامینه معدنی دام،فول نت سویا، استارتر گوساله 

G180گروئر گوساله

www.fazel-pjs.comتولیدکننده مواد شوینده و ضد عفونی ویژهعباس عباسعلی پورفاضل درخشان217

علی حسینیITP Newsموسسه فن آوری اطالعات و ارتباطات صنعت مرغداری 218
ارائه و تهیه اخبار اختصاصی صنعت مرغداری و دامپروری و اطالع 

رسانی در صنعت مرغداری و دامپروری در بخش داخلی و بین الملل

چاپ و نشر و اطالع رسانیابوالقاسم گلبافتنشریه دام ،کشت، صنعت219

مكمل های دام و طیور وکنسانتره دام و طیورمهندس تقی زادهمکمل سازی هشتگرد220

حسین بابائیشایانیر  صنعت آرتان221
سیستمهای گرمایش تابشی جهت تامین گرمایش مرغداری ها ، گلخانه 

ها و سالن های صنایع لبنی
www.garmasun.com

www.tikaeng.irمحصوالت مرتبط با هوشمند سازی مرغ داری اتوماسیون مرغداریمجید خان بزرگیبهینه تجهیز تیکا222

طراح و تولیدکننده و مجری اتوماسیون و تجهیزات مرغداریآکو کشاورزیکنترل گستر کهربا223

مهندس عبداله کمانیتوحید دانه کمره224
مكمل و تک ویتامینه های .کنسانتره های طیور.خوراك آماده طیور

طیور

مهدی روحانی(قابوس هیتر)گروه صنعتی آشیانه طیور225
 250 با دمپر، هیتر 100 بادمیر،هواکش 140آسیاب،میكسر،باالبر،هواکش 

هزار،پرس پلت، پد سلولزی،آبخوری، دانخوری،
www.ashyanetoyoor.ir

بصورت پلت وش(کنسانتره دامی)تولید انواع خوراك آماده دامسید احسان علوی نیاممتاز دانه کوهپایه226

www.hes90.comبازاریابی محصوالت بلدرچین و کبک شامل تخم ، مولد و تجهیزاتسبحان قاسمیانبلدرچین و کبک حس سبز227

www.ds-farma.comکورش همتمجتمع تولیدی داروسازان سیمرغ229

www.kd-farzanegan.comکنسانتره دامی فرزانگانسحر سادات رجائیدرمان گستر فرزانگان230

www.farasooeng.comسیستم بچینگ. نمایشگر. لورسل. کیت پرکن. باسكولمهرداد بهدادمهندسی فراسو توزین231

www.kimiakav.comتولید خوراك طیورمهران حسین زادهگروه دکتر حسین زاده232

www.madanroshd.comسید حسین شریعتمعدن رشد گرگان232-1

www.zarinpakhsh.comامین تیمور تاشزرین پخش آوا233

www.sepandafzar.comتولید کننده انواع برچسب چسبانهای اتوماتیک و چاپگرهای صنعتیعلی رفیعیسپند افزار234

تولیدی دیگ های بخار ، آبداغ، و روغن داغعلی اکبر الیاسیسبالن بخار پویا235

روغن- کنسانتره بهارك رضوانیماکیان دام پارس237

www.hezardasht.comخوراك آماده دام و طیور و کنسانتره های دام و طیورشاهین ماکوئیخوراک پرداز هزار دشت238

غالمعلی آقاسیپارس پاک کیمیا239
اسید چرب مخصوص دام . روغن های مخصوص دام و طیور. پودر چربی

و طیور

...پودر ماهی و . اسید چرب. روغن مهدی ایروانینگین پخش آذرسام240

www.parspoultry.comآبخوری،دانخوری،هواکش، انتقال دانرسول آقا حسینی(لوازم مرغداری پارس)پالستیک حافظ241

www.bfm21.comتولیدکننده خوراك دام، طیور ، آبزیان و حیوانات خانگیحمیدرضا عبودی بیضاء21تعاونی تولیدی 242

www.farasoodeghat.comمهدی ثامنیمهندسی فراسودقت244

مهدی ناصریگروه تولیدی بازرگانی گهردانه246
قفس . تولیدکننده و عرضه کننده تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداری

ماشین آالت و کارخانجات خوراك دام و طیور. های پرورش طیور

کامروز شرابیدلتا تجارت البرز247
سولفات .سولفات مس. مواد معدنی ، یدات کلسیم ، یدات پتاسیم

....سولفات . منگنز
www.dta-co.com

247-1G.Amphray Laborotorieswww.amphray.com

مهدی یوسفی مهرآتی مهر پارسا248
سیستم گرمایشی و سرمایش، . سیستم دانخوری و آبخوری اتوماتیک

تهویه سالن، اتوماسیون و کلیه تجهیزات سالنهای مرغداری
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248-1ALKE BV

محمد تقی چرخچیانپارس طب نوین249
تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی ، سكو بندی آزمایشگاهی، تجهیز 

آزمایشگاهها
www.international-ptn.com

250Almirawww.gadyach-cheese.com.ua

میكسر- آسیاب  (آبشاری)مگنت تخت. مگنت مخروطیاحسان احسنیمهندسی آسیاب گستر آموت251

www.parto-gb.comکارگزاری بیمه پرتو گستر برین252

www.sahaco.comاتوماسیون سالنهای مرغداری.اتوماسیون صنعتی در واحد های طیورمهدی شهابی(صحاکو)صنعت هوشمند آسیا253

اصغر اخوان مقدمتولیدی اصفهان مقدم254
پاکتهای کامپوزیت ، سه الیه فویل، فیلم سه الیه شیر و دوغ، انواع 

لیوان جهت فرآورده های لبنی

مرتضی پور تیمورینانو پارت خزر255
تولیدکننده دی + تولیدکننده ، ضدعفونی کننده بر پایه فناوری نانو 

کلسیم فسفات

یاسر پیرزادیماد ماشین بروجرد256
طراحی و ساخت ماشین آالت خوراك دام و طیور و آبزیان و تجهیزات 

مرغداری

تولیدکننده خوراك و مكملهای دام و طیورسید حسین صنیع خانیمجله صنعت مرغداری- تعاونی کشاورزی مرغداران مرکز257

سید مهدی جاللیزرتاج258

میثم منسوب بصیریمهندسی سگال پردازش پارت259

سیستم های اسكادا و قرائت از راه دور ، کنترل کننده های صنعتی ، 

سیستم های مانیتورینگ و جمع آوری داده ، انواع ترانسمیترها و 

مبدل های صنعتی ، سیستم های کنترل پیشرفته ، تله متری ، 

...مانیتورینگ و 

www.segaltech.com

بهزاد رحمتی زاهدصنعت برق طیوران260
تجهیز مرغداری ها با استفاده از فن آوری روز - تجهیزات مرغداری 

دنیا

محسن میر صمد زادهصنایع برودتی نصر261
ساخت انواع شیر سرد کن ، چیلر ، آیس بانک، پلیت کولر، مخازن 

.و سردخانه. استیل
www.sbnasr.com

-www.fooltarin.com/jazbeارائه مواد پلی یورتان به عنوان عایق حرارتی سالن های مرغداریمنصور رضاییجذب ستاره262

setareh

تجهیزات مرغداریشهرام یحیی زادهبازرگانی کایا263

263-1Tekno metalshahram yahya  zadeh

www.daryadanehco.comسردآبی+ انواع خوراك آبزیان گرما آبی مصطفی ساکیدریادانه264

مزارع نوین ایرانیان - (مرغیران)واحد زنجیره طیور265
دکتر محمد حسین احمدی 

خواه

تولید جوجه گوشتی از آمیخته هوبارد، تولید جوجه مادر از آمیخته 

هوبارد
www.hubbardbreeders.ir

محسن حیدریفنی مهندسی پیشگام دامپرور سپاهان266
انواع خوراك دام و طیور و کنسانتره های طیور و مكمل های دام و 

واردات دستگاه خوراك ریز. طیور
www.pishgamds.com

266-1Tire Tarim Mak iml Gokhan onur

www.paresefid.comفروش بوقلمونکامبیز جعفری احمد آبادتعاونی بوقلمون پرسفید گرمسار268

ارائه نمونه های پودر ماهی تولیدی این شرکتعباس اسدیصیاد قشم- پارت سیرنگ 269

%80کنجاله سویا فرآوری شده با پروتئین عبدالرضا حاجی پورپژوهش پرور زایند270

سیامک سهرابی رامینیکشت و صنعت پرورش شترمرغ معین273
جوجه ، + روغن، چرم،پوست، گوشت و سایر محصوالت جانبی شترمرغ 

خوراك و تجهیزات مورد نیاز مزارع
www.a3moein.com

274Jamesway  incubator Company inc.www.jamesway.com

ذرت، سویا، گندم، جومهدی سیفعلیمرجان بازرگان استوار277

www.abbasi.comقربانعلی عباسیتولیدی صنعتی عباسی278

میثم زربختکابیله پرشیا279
. گردنگیر. فریم شیردوشی. فری استال.ماشین شیردوش ثابت و سیاره

باکس سیم چین و کلیه قطعات مربوطه. آبخوری

مرتضی مالكینشریه  علوم مرغداری و دامپروری280

محسن ساروزه رستمیصنعت الکتریک281
مشاوره،طراحی، تولید، نصب و راه اندازی خطوط تولید خوراك دام، 

طیور آبزیان و کود ارگانیک
www.sezaco.ir

غالمعلی مرادیآرسام کار تهران282

282-1Lubingwww.lubimg.de

هیتراسالم ابراهیمیاروم اودسان283

جوش شیرین. سدیم بی کربنات علیرضا رحمانی ازغندیتحقیقاتی و مهندسی مشاورین صنایع شیمیایی پترو طرح پارس284

www.arshiyakantiner.irکاربری ایزوله یخچالی. کاربری مخصوص حمل جوجه یكروزهمهندس رامین میرزاییارشیا کانتینر پویا285

286Munch -Edelstahl GMBHwww.muench-gmbh.net

www.novinfarm.irنرم افزارهای تخصصی دام و طیور، و کارخانه های داممهندس ایوب ایرینوین فارم گلستان287

www.pasargadbrush.comدستگاه تیمار گاو و برس های صنعتیمهندس مسلم زارعبرس صنعت پاسارگاد288

سعید مصلحیتهران طیور سهند289
کنسانتره، مكمل، افزودنیهای خوراك دام و طیور و آبزیان و خوراك 

پلت

www.vsn.irدستگاه آسترودر، پلت میل، سیالژ بگر، دای ، آسیاب و میكسرکمال نظریواال صنعت ناب290

290-1YEMMAKfikret yirtimci
manufacturer of machiney and equipment for 

lives tock , poultry, Aquatic
www.yemmak.com
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290-2Tarimarwww.tarimar.com.tr

290-3Komsilaywww.komsilajmakine.com

شیمی آالیش پارس291

291-1Animal Nutrition Development Group SL.Animal Nutrition Productswww.andnutrition.com

www.makiangostararman.comکاتالوگ،بروشور شرکت، هدایای تبلیغاتی و پذیراییحمیدرضا صوفیانماکیان گستر آرمان292

مشهدی کریمی(اسالیب)پدیده شیمی جم293
ضد عفونی )%  50و % 20تولید و ارائه محصول بنز الكونیوم کلراید 

(کننده برای صنعت دامپزشكی

سورتینگ مرغ، تجهیزات پیشرفته کشتارگاهیپویا شعبانی سیجانیتحقیق و توسعه مانا پرشیا294

294-1Use Poultry Techwww.use-poultry-tech.com

تولیدکننده تجهیزات مرغداریمحمد علی منصوریصنعت مرغدار295

www.pjn.co.irحمید سلیمانیپگاه جهان نما296

297-1

298Linco Food System  A/S(Baader Linco)www.baader.com

298-1Liyang Zhongtian Agro  Machinery Co.LTDwww.lyzhongtion.com

www.zoophaco.com.(متوکلوپرانید)محلول های تزریقی هایپرتونیک، ویال تزریقی زوپرامیددکتر حسین اهرابی نیازوفا پرنیان پارس299

301Ilox GMBH

I Lox GMBH is  providing S pecial L ighting S olutions  

for all kinds  of poultry houses : Broiler / Breeder/ 

Layer. F ully Dimmable  / Long L ife  Time .

www.ilox.eu

کنسانتره و مكمل های دام و طیورسهیل سیریتوکا مکمل آسیا302

سمیه جعفریپادیس آرین طیور304

305Zucami poultry Equipment SLUwww.zucami.com

www.niroupayeh.comماشین آالت خوراك دام شامل فیدر میكسر و یونجه خردکنی و آسیابعلی نیروئیشرکت صنعتی نیرو پایه306

www.faranco.co...سیستم های گرمایشی تابشی ویژه مرغداری ها و عبدالمجید علیئیفنی مهندسی فاران307

جمال نجفیتولیدی تحقیقاتی پرسا308
شیر خشک های . مكمل های واکسن. تولید دارو ، مواد بهداشتی 

تخصصی دامی و انسانی
www.perssa.ir

(مه پاش)سیستمهای نوین رطوبت سازکامران حمیدیموسسه فنی و کشاورزی حمیدی309

علی رضوانکشتیرانی و حمل و نقل بین المللی ایران هماهنگ بار311

www.ttk-poultry.irوحید شمسطیور تجهیز کارآمد312

www.eslamico.comماشین سازی اسالمی313

عبداالمیر صفاردان گستر آهوک314

www.akbarieh.comبهزاد اقتصاد(دی اس ام  )اکبریه 

DSM Nutritional Products LTD
Manufacturer of feed additives  including bulk 

vitamins  ,feed E nzymes  ,C arotenoids  and E ubiotics  
www.dsm.com

شبنم خزندینیکا تجارت آسیا316

تک ژن317
دکتر مریم تاج آبادی 

ابراهیمی
www.takgene.comفرآورده های بیولوژیک و پروبیوتیک

دستگاه بسته بندی علوفه و طراحی، خدمات کشاورزی و دامپروریمحمد حسن عاطفیگروه مهندسی کشاورزی تحول بنیادین پایدار318

www.sepahan.sanat.comماشین آالت تولید خوراك دام و طیورمصطفی اکبرزادهسپاهان صنعت اصفهان319

مكمل لیسیدنی. شوینده دستگاه شیردوشکامران ملک محمدپیشگامان سپند گستر320

320-1Bio Proton PTY LTDwww.bioproton.com

320-2Bioriginwww.biorigin.net

www.iranmist.com(تجهیزات و تاسیسات دام و طیور)سیستم مه پاش سید علی محمد کربالئیبهبود گستر یزد321

www.bazarganisalimi.comلوازم و تجهیزات مرغداریاصغر سلیمیبازرگانی سلیمی322

علی خراسانیتولیدی و صنعتی طلوع فردیس323
سیستم های تهویه صنعتی سیستم های گرمایشی تجهیزات آبخوری و 

دانخوری و سایر تجهیزات مربوط به تجهیزات دام و طیور
www.toloufardis.com

323-1S.K.Awww.ska.it

محمد صادق کوثریT.A.Kتولید تجهیزات دامداری کوثری324

www.nikandamdar.irتجهیزات مرغداری و گاوداریمهندس حبیب خیرینیکان دام آروین325

ایزوالسیون واحد های مرغداری با فوم پاششی پلی یورتانمحمد مهدی دوستیتجارت آفتاب326

تولید مكمل و کنسانتره های دام و طیورمهدی کساییآریانا ارم ایرانیان327

سیستم های مه پاش و هواکشرحیم ملک نیاملک تجهیز328

مجید ابراهیمیگلپاد شیمی همدان329
، لوله بازکن و جرمگیر مخصوص مرغداریها با % 37تولیدکننده فرمالین 

GPSآرم 

ساك های تبلیغاتی. چاپ و تولید انواع لفافهای بسته بندی دکتر محمدرضا تفضلی(رامینا پالستیک، پارسیان لفاف پلیمر یزد)گروه پارسیان 

تولید پاکتهای کامپوزیتی و لمینیتیمحمدرضا صادقیهپارسیان لفاف پلیمر یزد

www.sant.irاگری جرم. دزو کلین . دزو جرمملیک خداوردیانالبراتوار تولیدی شیمیایی سانت331

315

330
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www.gtgexportimport.comتجهیزات و خدمات در زمینه طیور فروش کلیه محصوالت طیورمهرداد یاری پورگروه تجارت جهانی پارس332

332-1OVO Conceptwww.ovoconcept.fr

www.behroodmokamel.irمكمل و کنسانتره و دان آمادهدکتر ناصح ضیاییبهرود مکمل334

کیانوش ناصر رنجبرمهندسی تفکر فراکاربرد رایانه336

سیستمهای نرم افزاری . سیستمهای اتوماسیون و بهینه سازی تهویه

سیستمهای توزین خودکار و دستی . مدیریت واحد های مرغداری

پرندگان

www.tafakor.ir

محمد ساسانیسوالر صنعت بخار337

لوله و اتصاالت پلیكا و پلی اتیلنرضوان رزاقیلوله سازان رزاقی339

عایق کاری و ایزوالسیون با فوم پلی یورتانعلی اصغر مكیکاج طالیی آفاق340

341Oryem Feed Machinery Cowww.oryem.com.tr

دکتر حمید کهرامموسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی342
انواع واکس های مصرف انسانی ، دام، طیور و آبزیان و سایر فرآورده 

های بیولوژیک
www.rvsri.ac.ir

مكمل های غذایی دام و طیورعلی اصغر کمالزارعتعاونی تولیدی توزیعی رازی البرز343

www.aryabaron.comسرویس بهداشتی. کانكس. ساندویچ پانل سقفی و دیواری خلیل محمدزاده طبسیآریا بارون توس344

سید مجتبی حسینیماشین سازی ایران صنعت345
کلیه خطوط تولیدات خوراك دام و طیور و آبزی 

انتقال دهنده و غیره.کولر. کرامبلر.پلت.دای.رولر.آسیاب.قارچ.
www.iransanaat.com

www.nsindco.comساندویچ پانل و درب های سردخانه ایسرژیک کبریصنعتی تولیدی نبوغ سرمایش346

فرآورده های لبنی و ظروف کشتارگاهی و یكبار مصرفمهندس مجتبی نقشینه(سعید پالستیک)گروه کارخانجات صنعتی آالشت347

تولیدکننده سیستم های گرمایشی و سرمایشیعلیرضا یوسفینیرو تهویه دماوند348

انواع پالك گوش دامی. پیش بند. دستكش مامایی قاسم قاسمیموسسه دامپروری دامفیال350

www.jkb.irسرویس و خدمات پس از فروش شرکت خارجی طرف قراردادرضا عباسی موحدجهان کاالی بهروش351

351-1Genc Gozae tazim mak san .ve tic .LTD.Stiwww.gencgo2de.com

353NFA ilac Kimya Sanayi ve Ticaret LTD STIwww.nfa.com.tr

نعمت اله زمانیانگروه نشریات خوشه354

www.farmna.irکتاب در زمینه علوم دامی و دامپزشكیمحمد برخورداریانتشارات آوای فهیم355

علی گردادبلدرچین دماوند356
مشاوره راهاندازی و / قفس بلدرچین و کبک/دستگاه جوجه کشی 

نگهداری پرورش بلدرچین
www.dquail.com

358Qingzhou Zhongrun Machinery Co., LTDwww.qzzhongrun.com

میهن فسفات359
سید سعید الدین میر 

صادقی
عرضه دی کلسیم فسفات، دی و منو کلسیم فسفات

تصفیه آب و فاضالبمحمد تازه روآویژه پاالیش360

www.sclabs.irتولید دارو و مكمل های دام و طیور و آبزیاندکترمهرداد  فرهنگ مهرالبراتوارهای سیانس361

محمدرضا ماهیچیپیشتازان صادرات بابل362

362-1Varied Industries Corporationwww.vi-cor.com

علی مراتی پوررایا پارس مرات363

خرید و . نمایندگی فروش جوجه یكروزه گوشتی از مرغ های مادر

ارائه . تولید پوشال مخصوص مرغداری. فروش نهاده های دام و طیور

خدمات مشاوره ای دامپزشكی

www.mahdisvarna.comخوراك شتر مرغ. محصوالت چرمی. پر. پوست.جوجه شتر مرغ بیتا رضاییتعاونی پرورش شتر مرغ مهدیس وارنا364

www.morvariddaneh.comخوراك دام و طیور کنسانتره دام و طیورعلی گلخنیمروارید دانه سپاهان365

تجهیزات مرغداریعلی جاهدیباختر سیستم ایرانیان366

366-1Big Dutchman InternationalPoultry S ys tem and E quipment

367
Tangshan  Shuangyingwanfa Stockbreeding 

Machinery Co.LTD
Yugang Yanwww.chinawanfa.com

www.mashhadjujeh.comتولیدکننده جوجه یكروزه، تخمگذارمحسن باقرزادهمشهد جوجه368

خوراك دام و طیور و مكمل غذاییمحمدرضا معینیمیال دانه خزر369

www.nazdanekhorasan.comانواع خوراك دام و طیورحمید حسینیخوراک دام و طیور نازدانه خراسان370

www.atp-trading.comتولیدکننده روغن و اسید چرب مخصوص خوراك دام و طیوربیتا بهرامیآساک تجارت پرشین371

واردات کلیه لوازم و تجهیزات مرغداریفرزانه قلی نژادمیهن یار صنعت آریا373

373-1Cilin girler(CLR)www.clr.tr

توسعه فناوری شمیم شریف375
مهندس محمدرضا فیض 

نسب
دستگاه ازن ژنراتور

http://www.gtgexportimport.com/
http://www.ovoconcept.fr/
http://www.behroodmokamel.ir/
http://www.tafakor.ir/
http://www.oryem.com.tr/
http://www.rvsri.ac.ir/
http://www.aryabaron.com/
http://www.iransanaat.com/
http://www.nsindco.com/
http://www.jkb.ir/
http://www.gencgo2de.com/
http://www.nfa.com.tr/
http://www.farmna.ir/
http://www.dquail.com/
http://www.qzzhongrun.com/
http://www.sclabs.ir/
http://www.vi-cor.com/
http://www.mahdisvarna.com/
http://www.morvariddaneh.com/
http://www.chinawanfa.com/
http://www.mashhadjujeh.com/
http://www.nazdanekhorasan.com/
http://www.atp-trading.com/
http://www.clr.tr/


فیدر میكسر و سپراتورونداد خزائلیآریان آرا آشنا376

376-1Speco Division of Wam S.P.Awww.wamgroup.com

376-2Zagowww.zago-srl.com

ساخت پریمیكس جهت مرغداری ها شتر مرغ، دامداری و بلدرچینسید محمد رضوی پوربه رشد377

تجهیزات لوازم مرغداریامیر مختاری سالستانیطیوران صنعت شهریار378

دی کلسیم فسفات ارگانیک به انضمام پودر گوشت و استخوانفرهاد فرهنگ پورپیش فرآوری ژالتین توچال379

www.kavoshkara.comبهزاد نعمتیانکاوش هوشمند کارا381

www.danetalaee.comروغن ماهی-پودرماهی رسول ادیب زادهپودر ماهی دانه طالیی چابهار382

www.bayeraflak.irآزاده شوشی زادهکارخانجات دارویی بایر افالک383

سعید راستیژرف  شیمی پرداز384

مرغ قابل طبخ ،تولید جوجه یكروزه گوشتیمجتبی رسولیسپید ماکیان385

بروشور و کارت ویزیت. کاتالوگجمشید رشیدی فرپردیس طیور پارسیان386

(جهت آماده سازی دام برای شیردوشی)دستمال مرطوب دامیپیمان رازدانمزرعه پرآور فراز388

انواع پودرهای میكرونیزه معدنی و کربنات کلسیمفرهاد کوشیارکربنات البرز389

سپراتور و انواع قطعات.خامه گیرزینالیکارخانه صنعتی زینالی390

تولید و چاپ هدایای تبلیغاتیمسعود شیرازیسوژه391

دستگاه یخ ساز لوله ای و تجهیزات برودتیاحمد کریمیایران صنعت394

غالمرضا آستافییکتا پوپک پارسیان395

ارائه خدمات جامع مشاوره ای و اجرائی در امور بازرگانی، بانک و بیمه 

،آموزش های علمی و فنی،خدمات عمومی و لیزینگ به جامعه 

کشاورزی ایران

www.iwanews.com

398Poultechn.karakac@poultech.com.tr

400Aditya Birla Chemicalswww.adityabirlachemicals.com

www.neginph.comمكمل غذایی دام و طیور، دی کلسیم فسفاتنگین فسفات شمال401

تجهیزات تمام اتوماتیک مرغداریامیر رادانایپک یولی آرین403

403-1farmer Automatic 
E xporting and importing L icenced Local or F oreign 

P roducts
www.farmerautomatic.de

www.pitech-co.comروشنایی و اتوماسیون طیورامین سلمانیفن آوران هوشمند پارسا404

عباس یاری فردپاکان تهویه  البرز405
جت هیتر های موشکی جهت گرمایش سالنهای مرغداری در 

مدلهای گازسوز ، گازوئیل سوز و دوگانه سوز

www.iranphosphate.comهما رمضانیایران فسفات407

مكمل غذایی ، انواع خوراك دام و طیور آبزیانحجت اله موالئی خوراک دام و طیور شفق غرب449تعاونی 409

توتک410

www.payeshelec.comمهدی تاجیانیپایش الکترونیک411

www.agrin-group.comخوراك آماده طیورپویا فیض نیاگروه تولیدی دان پاک اگرین412

www.nubg.irهمایون دارابیاتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران413

414Minda Kota SDN.BHD(minko)

Raw Materials  C hemicals  for paint - Rubber -

printing-ink-res in Orgacids  -F atmix for poultry & 

animals

415meghraj internationalF eed Additives  P rotein Raw Materials

www.talayehdaran.comتولیدکننده لوازم مرغداری ودامداریعلیرضا دخانچیتولیدی صنعتی طالیه داران دام و طیور416

دکتر کامران حالوتتاک دشت418

تجهیزات دامپروری مرغداری و دستگاه جوجه کشییوسفیپاسارگاد419

دستگاه خوراك ساز و خوراك ریزاصغر ابراهیمی(گاوانه)آوین دام 420

دستگاه شیر دوشی و دستگاه خوراك ریزاحسان کاروانی رابریپیک تک دوشان خاور421

421-1hirlwww.hirltechnik.de

421-2Dairy masterwww.dirymaster.com

دکتر مجتبی عارفیتکین گل کامو423
اسانس و عرقیات گیاهی و گالب و غنچه و گلبرگ گل محمدی و 

سبزیجات خشک
www.takingol.com

انواع دان و کنسانتره خوراك دام و طیور آبزیانابوالفضل جعفریتولیدی هانا صنعت424

حسن اسكندریهوا سلولز425
انواع پد سلولزی و سیستم های خنک کننده سلولزی و هیتر و آبخوری 

و دانخوری و هواکش

دکتر احمد احمدیمزرعه حیات سبز426

429Aruaswww.aruas.com

www.mksinter.coیکتا پوپک پارسیان431

www.ipp-co.irپاشش فوم عایق حرارت رطوبت و سرمای پلی یورتانمحسن میرزاپورایمن پوشش پاسارگاد432

باسكول و دام کشحسام منفرد(باسکول اعتماد)گروه صنعتی اعتماد 433

محمدرضا بیر اصلیماشین سازی اتحاد434

پروژه های مدیریت کود و خوراك ریزی و شیر دوشیجاده ابریشم435

http://www.wamgroup.com/
http://www.zago-srl.com/
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http://www.bayeraflak.ir/
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http://www.iranphosphate.com/
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http://www.talayehdaran.com/
http://www.hirltechnik.de/
http://www.dirymaster.com/
http://www.takingol.com/
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http://www.mksinter.co/
http://www.ipp-co.ir/

