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طبــق روال ســال هــای گذشــته ،مراکــز و
پژوهشــکده هــا در پایــان هــر ســال ،گزارشــی
از عملکــرد و فعالیــت هــای خــود را ارائــه مــی
دهنــد کــه دو پژوهشــکده آبــزی پــروری آب
هــای داخلی-انزلــی و اکولــوژی دریــای خــزر –
ســاری از نخســتین پژوهشــکده هایــی بودنــد
کــه در تاریــخ چهــارم اســفند  ۱۳۹۹بــه ارائــه
گــزارش پرداختنــد .ســپس پژوهشــکده هــای
جنوبــی یعنــی اکولــوژی خلیــج فــارس و دریای
عمــان  -بندرعبــاس و آبــزی پــروری جنــوب
کشــور-اهواز گــزارش خــود را در همیــن روز
ارائــه دادنــد .در روز دوم یعنــی تاریــخ ششــم
اســفند  ۷ ۱۳۹۹مرکــز باقــی مانــده عملکــرد
یــک ســاله خــود را در وقــت تعییــن شــده
گــزارش دادنــد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی کشــور ،در
جلســه ای کــه بــا عنــوان گــزارش عملکــرد به
صــورت وبینــاری برگــزار شــد ،دکتــر بهمنــی
ضمــن تقدیــر از تــاش و کوشــش همــکاران
تحقیقاتــی ،تدویــن اولویــت هــای اجرایــی
بــرای ســال  1400را یکــی از مهمتریــن اهــداف
برگــزاری ایــن جلســه دانســت و بــرای محققان
عرصــه شــیالت آرزوی موفقیــت و کامیابــی
نمــود.
لــزوم مستندســازی پــروژه هــای انجــام شــده
توســط مراکــز و پژوهشــکده هــا بــا همــکاری
روابــط عمومــی ســتاد ،جبــران تمامــی
کمبودهــا در زمینــه دســتگاه هــا و تجهیــزات
اساســی و مــورد نیــاز آزمایشــگاه هــای مراکز و
پژوهشــکده هــای تابعــه موسســه قبل از ســال
 ،1400تمرکــز بــر حــوزه هــای جدیــد تحقیقاتی
و پژوهشــی ،تاکیــد بــر ارتباطــات بیشــتر مراکز
و پژوهشــکده هــای تابعــه موسســه بــه ویــژه
در راســتای بیشــبرد شــبکه آبــزی پــروری و
کاربــردی شــدن پــروژه هــا و ترویــج هرچــه
بیشــتر آنهــا از مهمتریــن نکاتــی بــود کــه
دکتــر بهمنــی در گفتگــو بــا روســای مراکــز و
پژوهشــکده هــا بــه آن اشــاره کــرد.
با کلیک روی هر عکس می توانید خبر مربوط به آن را مشاهده کنید

کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی
خلیــج فــارس و دریــای عمــان -بندرعبــاس،
کنفرانــس بیــن المللــی نمــک زدایــی و تصفیــه
آب توســط دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر در
بندرعبــاس برگــزار گردیــد .در ایــن کنفرانــس
دکتــر مرتضــوی ،رئیــس پژوهشــکده بــه عنــوان
ســخنران کلیــدی تحــت عنــوان A review on
Harmful algal blooms Phenomenon
,effects on Sea water Quality and
 Desalination plantsرا در بخــش اثــرات
زیســت محیطــی آب شــیرین کنهــا ارایــه نمــود.

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

تفاهم نامه همکاری پژوهشکده میگوی کشور

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده میگــوی
کشــور -بوشــهر ،طــی مراســمی تفاهــم نامــه
همــکاری متقابــل پژوهشــکده و شــرکت تعاونــی
تولیــدی  ۲۱بیضــا ،بــا حضــور نماینــدگان شــرکت،
رئیــس پژوهشــکده و کارشناســان مربوطــه امضــا
شــد .بــر ایــن اســاس پژوهشــکده میگــوی
کشــور بــا رویکــرد توســعه فعالیــت هــای علمــی،
پژوهشــی و ترویجــی خــود و برخــورداری از
توانمنــدی هــای موثــر بخــش خصوصــی ،بــرای
اجــرای پــروژه هــای نوآورانــه بــا ایــن شــرکت
مشــارکت مــی کنــد.

بررسی صید تون ماهیان به روش النگ الین
در ایران و مقایسه با آمار های جهانی

برگزاری کارگاه آموزشی «کاربرد ژنتیک
مولکولی در مطالعات آبزیان»

برای مشاهده متن کامل خرب روی عکسکلیک کنید

برای مشاهده متن کامل خرب روی عکسکلیک کنید

انتخابمقالهبرتر

قرارداد پژوهشی پراکنش حلزون بابیلون اسپیرال

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

بــه گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــکده اکولــوژی
خلیــج فــارس و دریــای عمــان -بندرعبــاس ،در
کنفرانــس بیــن المللــی نمــک زدایــی و تصفیــه آب،
مقالــه علمــی دکتــر ســیامک بهــزادی بــا عنــوان
ارزیابــی ســاختار جمعیتــی اجتماعــات بنتــوزی
متاثــر از آب شــیرین کــن هــا در خلیــج فــارس ،بــه
عنــوان مقالــه برتــر کنفرانــس انتخــاب شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات
شــیالتی آب هــای دور -چابهــار ،قــرارداد
پژوهشــی بررســی وضعیــت ذخیــره و پراکنــش
حلــزون بابیلــون اســپیرال در مناطــق صیدگاهــی
در اســتان سیســتان و بلوچســتان مابیــن مرکــز
و اتحایــه تعاونــی هــای صیــادی اســتان و بــا
نظــارت اداره کل شــیالت اســتان منعقــد گردیــد.

حضور رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد
ماهیان سردآبی یاسوج در طرح یاوران تولید

بازدید حجت االسالم سعیدیان از مرکز تحقیقات
ملی آبزیان آب های شور

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

برای مشاهده متن کامل این خبر اینجا کلیک کنید

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات
ژنتیــک و اصــاح نــژاد ماهیــان ســردآبی شــهید
مطهــری یاســوج،دکتر صالحــی ،رئیــس مرکــز
بــا حضــور در مــزارع پــرورش ماهــی قــزل آالی
اســتان ،اثــر بخشــی و اســتمرار اجــرای طــرح
یــاوران تولیــد را بســیار ضــروری و مهــم عنــوان
نمــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز تحقیقــات
ملــی آبزیــان آب هــای شــور -بافــق یــزد ،حجــت
االســام ســعیدیان ،نماینــده ولــی فقیــه در
ســازمان تحقیقــات ،آمــوزش و ترویــج کشــاورزی
از مرکــز بازدیــد نمــود .در ایــن جلســه دکتــر
قائــدی ،تاریخچــه ای از فعالیــت هــای مرکــز و
اهــداف پیــش رو را بیــان کــرد.

