 -1کتاب راهنمای علمی و عملی ماهیگیران

شرح مطالب  :این کتاب در خصوص آشنایی با مواد و ملزومات صیادی اعم از نخها ،طنابها ،بویه ها ،وزنه ها ،بافته های توری،
کابل ها و  ،....سیستم های نمره بندی ،فرمول های ریاضی و محاسبات غوطه وری ،شناوری ،محاسبات برش ها ،اتصاالت و
آشنایی با اجزاء ساختمان انواع ادوات صیادی می باشد.
نوع انتشار :ترجمه از منابع انگلیسی
سال انتشار3131 :
تعداد صفحات222 :
ناشر :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
قیمت 23222 :ریال
آدرس :تهران ،اتوبان کرج ،خروجی پیکان شهر ،خیابان سرو ناز ،خیابان سرو آزاد ،خیابان هشتم غربی ،بلوار باغ ملی
گیاهشناسی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،صندوق پستی 34141/341
تلفن223-44132114 :
نمابر223- 44132131 :
مدیر هماهنگی :مدیریت اطالعات علمی -خانم آل علی

 -2کتاب ادوات صیادی و تکنولوژی صید ماهی

شرح مطالب :این کتاب در خصوص آشنایی با انواع رفتارهای ماهی در حوزه عمل ادوات صیادی ،آشنایی با روشهای مختلف
صید سنتی و صنعتی ،آشنایی با انواع کشتی های صید صنعتی و طراحی عرشه ،آشنایی با عملیات ماهی یابی و اجرای عملیات
صید و آشنایی با اجزاء ساختمانی انواع ابزارهای صیادی می باشد.
نوع انتشار :ترجمه از منابع روسی
سال انتشار3133 :
تعداد صفحات422 :
قیمت  42222 :ریال
ناشر :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
آدرس :تهران ،اتوبان کرج ،خروجی پیکان شهر ،خیابان سرو ناز ،خیابان سرو آزاد ،خیابان هشتم غربی ،بلوار باغ ملی
گیاهشناسی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،صندوق پستی 34141/341
تلفن223-44132114:
نمابر223-44132131:
مدیر هماهنگی :مدیریت اطالعات علمی -خانم آل علی

 -3کتاب ماهی سفید جواهر دریای خزر(فارسی)

شرح مطالب  :این کتاب در خصوص رده بندی ،ریخت شناسی ،بوم شناسی ،زیست شناسی ،پراکنش  ،تکثیر طبیعی ،تکثیر
مصنوعی ،مهاجرت ،آمار صید ،روشهای صید ،روش های فرآوری و  ...ماهی سفید دریای خزر به زبان فارسی می باشد.
نوع انتشار :تالیف
سال انتشار3133 :
تعداد صفحات34 :
قیمت 42222 :ریال
ناشر :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
آدرس :تهران ،اتوبان کرج ،خروجی پیکان شهر ،خیابان سرو ناز ،خیابان سرو آزاد ،خیابان هشتم غربی ،بلوار باغ ملی
گیاهشناسی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،صندوق پستی 34141/341
تلفن223-44132114 :
نمابر223- 44132131 :
مدیر هماهنگی :مدیریت اطالعات علمی -خانم آل علی

 -4کتاب  ( Kutum Jewel of the Caspian Seaانگلیسی )

شرح مطالب  :این کتاب در خصوص رده بندی ،ریخت شناسی ،بوم شناسی ،زیست شناسی ،پراکنش  ،تکثیر طبیعی ،تکثیر
مصنوعی ،مهاجرت ،آمار صید ،روشهای صید ،روش های فرآوری و  ...ماهی سفید دریای خزر به زبان انگلیسی می باشد.
نوع انتشار :تالیف
سال انتشار3133 :
تعداد صفحات34 :
قیمت 42222 :ریال
ناشر :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
آدرس :تهران ،اتوبان کرج ،خروجی پیکان شهر ،خیابان سرو ناز ،خیابان سرو آزاد ،خیابان هشتم غربی ،بلوار باغ ملی
گیاهشناسی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،صندوق پستی 34141/341
تلفن223-44132114:
نمابر223-44132131:
مدیر هماهنگی :مدیریت اطالعات علمی -خانم آل علی

 -5کتاب روش های صید آبزیان

شرح مطالب  :این کتاب در خصوص تعریف و انواع روشهای صید،عوامل موثر در انتخاب وسایل و اجرای عملیات صیادی،
شناسایی مصالح و ملزومات ماهیگیری ،طبقه بندی ابزار صید رایج در ایران و جهان  ،شناخت ساختمان و روشهای صید با
تورهای گوشگیر  ،قالب های ماهیگیری ،قفس ها و تله های ماهیگیری ،صید با نیزه ها ،صید با دست ،صید با الیروبهای صیادی
و  .....می باشد.
نوع انتشار :تالیف
سال انتشار3113 :
تعداد صفحات242:
قیمت 11222 :ریال
ناشر :موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی
آدرس :تهران -خیابان آزادی  ،بین چهار راه نواب و رودکی ،موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی  ،صندوق
پستی 31341-3231
تلفن 223-44412412 :نمابر223-44112411 :
پایگاه اطالع رسانیWWW.itvhe.ac.ir :

 -6کتاب تکنولوژی ادوات مدرن صید آبزیان

شرح مطالب  :این کتاب در خصوص مواد اولیه ادوات صیادی ،طبقه بندی ادوات صیادی ،اصول اصلی در طراحی و ساخت
ادوات صیادی ،طراحی و کاربرد ادوات صیادی ،روشهای ماهی یابی ،انتخاب پذیری ادوات صیادی ،حفاظت و مصرف انرژی در
عملیات صیادی و صید مسئوالنه می باشد.
نوع انتشار :ترجمه از منابع انگلیسی
سال انتشار3112 :
تعداد صفحات212:
ناشر :انتشارات نقش مهر
قیمت  312222ریال
آدرس :1تهران  ،میدان انقالب ،اول آزادی ،بازار ایوانف  ،پالک 11
تلفن223-44111122:

همراه21123212431:

مدیر هماهنگی :آقای آقاخانی
آدرس  :2بندر انزلی  ،کیلومتر  33جاده آستارا  ،صندوق پستی  41341-3411مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
تلفن  2333-2112213 :همراه 21143434342 :مدیر هماهنگی :خانم مهندس احمدی

 -7کتاب فناوری پیشرفته صید ماهی

شرح مطالب  :این کتاب شامل معرفی مناطق اصلی صید و آمار صید جهانی و ایران ،معرفی ابزار ها و روشهای صید صنعتی و
پیشرفته ،شناسایی ساختمان وسیله صید ،کشتی های صید صنعتی و عملیات صید با تورهای گرفتار کننده ،تورهای کیسه ای
کشیدنی ،تورهای پیاله ای ،تورهای ترال ،تورهای هل دادنی ،تورهای سرپوشی ،تورهای باالرونده ،رشته قالبهای طویل ،تله های
ثابت ماهیگیری ،پمپ های مکش ماهی ،صید الکتریکی ماهیان ،صید ضمنی در ادوات صیادی و راههای کاهش آن و استرس در
ادوات و روشهای صید ماهی می باشد.
نوع انتشار :تالیف سال انتشار3112:

تعداد صفحات121 :

ناشر :دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

قیمت  312222:ریال
آدرس :1استان گیالن-الهیجان ،انتهای کوی شقایق ،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،صندوق پستی 3434
مدیر هماهنگی :خانم واحد
تلفن2343-2211211 :
آدرس  :2بندر انزلی  ،کیلومتر  11جاده آستارا  ،صندوق پستی  34131-1511مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
تلفن  5111-2412531 :همراه 53451513130 :مدیر هماهنگی :خانم مهندس احمدی

