


اخبار مهم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در دو هفته گذشته

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش 

انتخاب چهارهمکار موسسه به عنوان پژوهشگر برتر در استانهای مختلف 

 دکتر محمود بهمنی، رئیس موسسه، در این مراسم، ضمن تبریک هفته پژوهش به همه همکاران و پژوهشگران،
 گفت: بدون شک، دستاوردهای موسسه، به ویژه در دو سال اخیر، حاصل تالش های بی وقفه مدیران، پژوهشگران

 و تمامی دست اندرکاران مجموعه بزرگ تحقیقاتی است

چهارهمکار موسسه در استان های بوشهر، گیالن ، بندرعباس و سیستان و بلوچستان به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدند

می باد ا گر هش  هفته ژپو

برای مشاهده متن کامل این خبر و اسامی همکاران برگزیده، اینجا کلیک کنید

 به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش، با رعایت کامل پروتکل
های بهداشتی و با بهره گیری از ابزارهای مجازی، در موسسه برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، مهندس نسرین مشایی، محقق و عضو هیات
 علمی مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بافق یزد، با ارائه دستاورد اثر بخش تولید توام ماهی تیالپیا و
 محصوالت گیاهی در سیستم آکواپونیک، به عنوان پژوهشگر برتر از نظر داوران سازمان تحقیقات، آموزش

و ترویج کشاورزی انتخاب و از وزیر جهاد کشاورزی، لوح تقدیر دریافت کرد
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انتقال ماهی آزاد دریای خزر به  قفس شرکت مکین دریا کاسپین منطقه آزاد بندر انزلی

حضور موسسه در هشتمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی

مصاحبه تلویزیونی درباره صید ترال ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس-چیتگر

برآورد تولید یک میلیون قطعه الرو ماهی سی باسعضو هیات علمی موسسه جزو دو درصد اول محققین برتر  دنیا شد

 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور-
 تنکابن، به منظور تکمیل اجرای پروژه تولید 100،000 عدد ماهی
 آزاد دریای خزر با وزن 100 گرم سازگار شده با آب لب شور جهت
 پشتیبانی از قفس های مستقر در دریای خزر، تعداد 210 عدد  ماهی
 آزاد دریای خزر با میانگین وزن 200 گرم جهت معرفی گونه بومی
 و سازگار با اکوسیستم دریای خزر و بررسی عملکرد رشد آنها، به
قفس شرکت مکین دریا کاسپین در منطقه آزاد بندر انزلی، انتقال یافت

شیالتی علوم  تحقیقات  موسسه  عمومی  روابط  گزارش   به 
نمایشگاه هشتمین  در  جاری  سال  تجاری  های  آوری  فن   کشور، 
آذربایجان استان  در  که  رشیدی،  ربع  و  نوآوری  جشنواره   و 
شد ارایه  گردید،  برگزاری  مجازی  صورت  به  تبریز،   شرقی- 

موسسه عمومی  روابط  گزارش   به 
کشور، شیالتی  علوم   تحقیقات 
محققین درصد  دو  اعالم   پی   در 
ارزیابی و  بررسی  طبق  دنیا   برتر 
 استنادات داده های پایگاه اسکوپوس،
 دکتر سید مرتضی حسینی، عضو هیات علمی و استادیار مرکز
 تحقیقات ذخایر آبهای داخلی- گلستان، در این لیست قرار گرفت.
گروه علمی  هیات  عضو  فالحتکار،  بهرام  دکتر  است   گفتنی 
و گیالن  دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  شیالت   مهندسی 
 دکتر سید حسین حسینی فر، عضو هیات علمی دانشگاه علوم
 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ودکتر مسعود رضایی، عضو
هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این لیست قرار دارند

 به گزارش روابط عمومی موسسه
کشور، شیالتی  علوم   تحقیقات 
مصاحبه در  هوشمند   حسین 
وزارت رسانی  اطالع  پایگاه   با 
این اعالم  با  کشاورزی،   جهاد 
در موجود  های  ساخت  زیر  به  توجه  با  گفت:   مطلب، 
عالوه پژوهشکده،  دریایی  ماهیان  تحقیقات   ایستگاهای 
می سی باس،  ماهی  بچه  قطعه  میلیون  یک  تولید   بر 
در ماهی  این  الرو  تولید  برای  که  را  مولدهایی   توانیم 
تفاهم قالب  در  کنیم  می  تولید  تحقیقاتی  مجموعه   این 
دهیم انتقال  خصوصی  بخش  به  فنی  های  مشاوره  و  نامه 

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده فیلم مصاحبه دکتر کی مرام، اینجا کلیک کنید برای مشاهده این یادداشت علمی، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید برای مشاهده متن کامل این خبر، اینجا کلیک کنید
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