


خالصه اخبار موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور تا تاریخ ۲۵ بهمن 1399

افتتاحیه مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 

ــی  ــز مل ــه مرک ــم افتتاحی ــور، مراس ــیالتی کش ــوم ش ــات عل ــه تحقیق ــی موسس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مدیریــت منابــع ژنتیکــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور روز ســه شــنبه مــورخ 21 بهمــن 1399 بــا حضــور 
نمایندگانــی از ســازمان هــا و وزارتخانــه هــا  اعــم از وزارت بهداشــت، وزارت علــوم و فنــاوری، ســازمان محیــط 
ــای  ــی، معاونت ه ــات تحقیقات ــای موسس ــی، روس ــی و امنیت ــای اطالعات ــور، حوزه ه ــتانی کش ــت، دادس زیس
اجرایــی و... برگــزار شــد. در ایــن مراســم نیــز غرفــه ای از اقدامــات و دســتاورد هــای موسســه از قبیــل ماهــی 
ســوف ســفید، ماهــی ســفید، ماهــی کپــور تاتــا بــه عنــوان کلکســیون ذخایــر زیســتی ماهیــان، ریــز جلبــک 
کلــرال بــه عنــوان نماینــده کلکســیون ریــز جلبــک هــا،  اطلــس نرمتنــان، جلبک هــا، ماهیــان، گزارش هــای 

نهایــی مربــوط بــه بانــک ژن و... در محــل نمایشــگاه بــه نمایــش گذاشــته شــد.

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید
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سفر دکتر بهمنی به ارومیه

کیت تشخیص بیماری لکه سفید میگو در بوشهر رونمایی شد 

 یادداشت علمی نرسری میگو راهکاری جهت
ارتقاء ایمنی زیستی

 شناسایی زیستگاه جدید گونه ماهی بوم زاد 
سیکلیده ایرانی در غرب استان هرمزگان

ــط عمومــی موسســه تحقیقــات  ــه گــزارش رواب ب
ــی  ــود بهمن ــر محم ــور، دکت ــیالتی کش ــوم ش عل
درجریــان بازدیــد از طــرح هــای تحقیقاتــی 
حــوزه شــیالت اســتان آذربایجــان غربــی گفــت: 
ــام و  ــت انج ــی در دس ــرح تحقیقات ــال  15 ط امس
خاتمــه یافتــه در زمینــه آرتمیــا در کشــور اجرایی 

ــده است. ش

ــط عمومــی موسســه تحقیقــات  ــه گــزارش رواب ب
ــس  ــی، ریی ــر بهمن ــور، دکت ــیالتی کش ــوم ش عل
ــاون  ــه، مع ــر حافظی ــراه دکت ــه هم ــه ب موسس
ــد از  ــن بازدی ــه، ضم ــاوری موسس ــش و فن پژوه
مرکــز تحقیقــات آرتمیــای کشــور، از یک شــرکت 
تولیــد تجهیــزات آبــزی پــروری در ایــن اســتان، 

ــرد. ــدن ک دی

ــی  ــم معرف ــور،  مراس ــوی کش ــکده میگ ــی پژوهش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــران  ــور مدی ــا حض ــور ب ــوی کش ــکده میگ ــه پژوهش ــت فناوران ــتاورد زیس دس
ــو در  ــکده میگ ــد. پژوهش ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــط در ای ــتانی  مرتب ــی و اس مل
ــان در  ــرورش آبزی ــر و پ ــت تکثی ــای صنع ــرای ارتق ــود ب ــالت خ ــتای رس راس
ایــران، ایــن بــار کیــت تشــخیص بیمــاری ویروســی لکــه ســفید میگــو، تهیــه 
شــده توســط دکتــر محمــد خلیــل پذیــر عضــو هیــات علمی ایــن پژوهشــکده 

ــه معرفــی کــرد. ــه عنــوان یکــی از محصــوالت زیســت فناوران را ب
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اجرای ۱۵ طرح تحقیقاتی آرتمیا در کشور بازدید از شرکت تولید تجهیزات آبزی پروری در ارومیه
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بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر، روابــط عمومــی موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور، تعــداد ۷ 
پادکســت صوتــی بــا صــدای محققــان موفــق ایــن مجموعــه تولیــد کــرد کــه در روزهــای گذشــته بــه صــورت 
روزانــه در ســایت بارگــذاری و اطــالع رســانی شــد. اینــک بــا هــدف توســعه و بســط رســانه ای هرچــه بیشــتر 

ایــن پادکســت هــا، تمــام آنهــا در قالــب ایــن فایــل پــی.دی.اف منتشــر مــی شــود.
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برای شنیدن هر کدام از پادکست ها روی عکس مورد نظر کلیک کنید
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