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مقدمه
کتاب وکتاب خوانی از جمله مهمترین دستاوردهای بشر امروز و جزو فعالیتهایی است که بر روح و جان جوامع بشری
تأثیری به سزا داشته و بر رشد ،تعالی و پویایی و فرهنگ عمومی و علمی انسانها مؤثر است .انتقال دانش و فن زمانی سینه
به سییینه و به رییورت تجربی به وقوع میپیوسییت ،ولی به مرور زمان و با پیشییرفت بشییر ،روشهای مختلفی در این انتقال
اطالعات پا به عرره ظهور نهاد .در همین ارتباط ،علوم قاعدهمندی نیز توسعه یافته است.
در علم کتابداری و اطالع رسانی ،به موضوع بررسی و ارائه شیوههای گوناگون و کارآمد گردآوری ،سازماندهی ،بازسازی
و فراهم آوری دانش تولید شده و دسترسی به آن ،در غالب انواع انتشارات (کتاب ،مجله ،گزارش ،نشریه ،لوح فشرده ،بانک
های اطالعاتی و  )...پرداخته می شود .هدف ارلی در این خصوص ،ا شاعه این منابع و محملهای اطالعاتی برای گسترش
هرچه بیشتر علم است .از این رو میتوان به ارول اولیه کتابداری اشاره کرد که در آن:
 باید در وقت کاربر و افراد مطالعه کننده کتب و نشریات ررفهجویی شود پویایی این فرآیند توسعه یابد ،و فرهنگ استفاده بیشتر از کتاب ،کتابخوانی و سایر منابع نوشتاری ترویج شود.اگرچه که در این روزهای نه چندان زیبای کرونایی و برای اجتناب از گسترش بیماری ،امکان برگزاری نمایشگاه کتاب
همچون سالیان گذشته میسر نیست ،ولی در هر رورت این رسم و آئینی زیباست که در چند سال اخیر در سراسر کشور و در
مراکز علمی نظیر مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،گرامی داشته شده و مؤسسه مفتخر است که در این زمینه
نقشی را در حد بظاعت خود ایفا نماید .به همین دلیل و با نیتی خالصانه و به منظور رعایت شیوه نامههای بهداشتی ،اطالع
رسانی در قالب مجازی و از طریق وب سایت مؤسسه و به جای برگزاری نمایشگاه فیزیکی ،در دستور کار قرار گرفت .با توجه
به موارد ذکر شده و در ادامه ،فهرستی از آنچه میتوان در اختیار عالقهمندان قرار داد و نیز در کنار آن ،اطالع رسانی در
خصوص تعدادی از نشریات جدید (اعم از گزارشهای پژوهشی و نشریات ترویجی انتشار یافته) تقدیم حضور میگردد .امید
است این مختصر ،مورد توجه و استفاده دوستداران کتاب و علم و دانش قرار گیرد.

بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
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فهرست کتابها و مجموعه مقاالت قابل اهداء به همکاران عالقهمند مؤسسه
طبق روال چند سال اخیر ،کتبی با موضوعات مختلف در کتابخانه مؤسسه موجود است که آماده تقدیم به عالقهمندان میباشد.
در زیر عناوین این کتب ارائه شده است:
عنوان

عنوان

کنترل آزمایشگاهی کارخانه قند

راهنمای کاربردی روغن پالم

شیمی آلی

کلید شناسایی شتههای ایران

علم مواد غذایی

کاربرد مدیریت یک دقیقه ای

مدل سازی فتو سنتز گیاهان زراعی

مبانی بوم شناسی در تولیدات گیاهی

علوم رنایع غذایی

جامعه کنترل کیفیت رنایع غذایی خراسان

تکنولوژی نان

ارول تبدیل و نگهداری محصوالت کشاورزی

ارول نگهداری مواد غذایی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ارول زهکشی و کاربرد آن

مدیریت ،بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی

کتاب مکانیک :آزمون کارشناسی ارشد 1380

مقررات ملی ساختمان ایرانی

دانستنی های لولههای UPVC

ابزارهای تخصصی در شکل دهی به نظام مالی توسعه نوآوری

اولین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی

اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

اولین کنگره برنامه ریزی و سیاست گذاری امور زیر بنایی

دهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

مجموعه مقاالت اولین سمینار مسائل ژئوتکنیکی شبکههای
آبیاری و زهکشی
مجموعه مقاالت سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی
شبکههای آبیاری و زهکشی
اولین کنفرانس ملی تجربههای ساخت تاسیسات آبی و شبکه-
های آبیاری و زهکشی
سومین کنفرانس ملی تجربههای ساخت تاسیسات آبی و
شبکههای آبیاری و زهکشی
همایش ملی نیم قرن مصرف آفت کشها در ایران

مجموعه مقاالت دومین سمینار مسائل ژئوتکنیکی شبکه های
آبیاری و زهکشی
سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
دومین کنفرانس ملی تجربههای ساخت تاسیسات آبی و
شبکههای آبیاری و زهکشی
تجربه آب ژرف استرالیا؛ چهارمین کنگره مهندسی و مدیریت
آب و خاک ایران
-
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عنوان

عنوان

آداب نامزدی و معاشرت

خانواده و استاندارد

Welcome to English

PowerPoint 2000

Supplemental irrigation in the Near east and
Africa

Mr. Golden Grain: The life and work of the
Maharaja of Wheat
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فهرست گلچینی از کتابهای الکترونیکی قابل درخواست توسط همکاران و سایر دوست داران کتاب

Water and wastewater: Finance and Pricing
George A. Raftelis
Publisher: CRC Press
Year: 2014

Managing Biogas Plants: A Practical Guide
Author(s): Mario Alejandro Rosato
Publisher: CRC Press
Year: 2018

Plant Names: Common names, Scientific name….
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Olive and Olive Oil Bioactive Constituents
Author(s): Boskou, Dimitrios
Publisher: AOCS Press/Academic Press
Year: 2015

Evaporation and Evapotranspiration
Author(s): Wossenu Abtew, Assefa Melesse (auth.)
Publisher: Springer Netherlands
Year: 2013

Novel Food Fermentation Technologies
Author(s): K. Shikha Ojha, Brijesh K. Tiwari (eds.)
Publisher: Springer International Publishing
Year: 2016

Biogas Systems in China
Year: 2017
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Biogas: Fudamental, Process, and Operation
Year: 2018

Soft Ground Improvement: in Lowland and other
Environments

Principles and Practices of Ground Improvement
Author(s): Donald P. Coduto; Man-chu Ronald Yeung;
William A. Kitch
Year: 2016

Foundation Engineering Handbook
Author(s): Gunaratne, Manjriker
Publisher: CRC Press
Year: 2014
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Drip Irrigation: Technology, Management and Efficiency
Author(s): Steele, Alfred H
Year: 2015

Geotechnics of Soft Soil: Focus on Ground Improvement

Ground and Soil Improvement
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Sustainable Thoughts in Ground Improvement and Soil
Salinity
Author(s): Hany Shehata, Heinz Brandl,
Publisher: Springer International Publishing
Year: 2020
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معرفی تعدادی از گزارشهای پژوهشی نهایی جدید (اطالع رسانی)
عنوان

مولف

بررسی تأثیر رژیمهای آبیاری متناوب از زهاب مزارع نیشکر بر الینهای برنج متحمل به
شوری در جنوب خوزستان

علی مختاران

تعیین آب مصرفی محصوالت باغی استان سمنان

سیدحسن موسوی فضل

تعیین اثر کاربرد توأم بیوچار نیشکر و کود کُندرها بر میزان آبشویی نیترات به عمق خاک

علیرضا حسناقلی

تعیین آب مصرفی محصوالت زراعی استان سمنان در شرایط زارعین

سیدحسن موسوی فضل

بررسی مناسبترین سامانه پخش آب در دستگاه مکانیزه آبیاری در منطقه پلدشت

امیر نورجو

ساخت و ارزیابی ضمیمه هد کمباین غالت برای برداشت آفتابگردان

محمود رفری

ارزیابی فنی و عملکردی نشاءکاری مکانیزه کلزا و مقایسه با روش بذرکاری در استان
خوزستان

جعفر حبیبی ارل

طراحی ساخت و ارزیابی خشک کن دانه هندوانه

حسین چاجی

تاثیر رقم و زمان برداشت غوره بر ویژگی های کمی وکیفی و ماندگاری آب غوره در استان
فارس

مریم شاه امیریان

بررسی اثر پوششهای پلیاتیلن و متیل سلولز حاوی اسانس آویشن بر ماندگاری خیار گلخانه
ای

ایران محمدپور

بررسی امکان تولید پاستیل میوهای حاوی شیرین بیان و تعیین ویژگیهای حسی و بافتی آن شادی بصیری
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معرفی تعدادی از نشریات ترویجی جدید مؤسسه (اطالع رسانی)
عنوان

مولف

مدیریت کاهش مصرف آب در زراعت چغندرقند

محمد کریمی

دستورالعمل نحوه نگهداری و بهرهبرداری از سامانههای آبیاری قطرهای

مسعود فرزامنیا،

آشنایی با تغییر اقلیم و تأثیرات آن بر مصرف آب در کشاورزی

مصطفی گودرزی

سیستم آبیاری تشکی حلقوی برای باغات

جمال احمدآلی
رحیم محمدیان و جواد

راهکارهای افزایش بهره وری آب در زراعت چغندرقند

باغانی
ندا مفتون آزاد ،ردیقه

راهنمای پس از برداشت و بازار رسانی گوجه فرنگی

یزدانی
زهرا شیخ االسالمی ،مهدی
کریمی ،مسعود قدسی،
مهدی قیافه داوودی

کاربرد آرد تریتیکاله در محصوالت نانوایی

زهرا شیخ االسالمی و مهدی

بهبود ویژگی های نانوایی آرد گندم سن زده

کریمی

درجهبندی کیفی روغن زیتون

فروغ شواخی ،پرویز مرادی

دستورالعمل تهیه شیره توت

شادی بصیری

بررسی روش های مختلف سمپاشی نخیالت برای مبارزه با زنجرک خرما

محمود رفری ،عزیز شیخی
گرجان

شناخت ،کاربرد و تنظیمات انواع مارکر در ماشینهای ردیفکار

روحاله یوسفی

شناخت ،کاربرد و تنظیمات انواع مارکر در ماشینهای خطی کار

روحاله یوسفی

ماشینهای برداشت پیاز در کشت درهم

اردشیر اسدی ،اورنگ تاکی
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عنوان

مولف

تولید کلزا در کشور

امیرحسین شیرانی راد

شاخصهای کیفی محصوالت باغی و روشهای اندازه گیری آنها

فرزاد آزاد شهرکی
قاسم زارعی ،داوود مؤمنی،

راهنمای جامع مکان یابی برای ساخت گلخانه

جالل جوادی مقدم
داود مؤمنی ،سید معینالدین

راهنمای جامع مدیریت مصرف انرژی گرمایشی در گلخانهها

رضوانی ،قاسم زارعی
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معرفی برخی از پیوندهای اینترنتی (لینکها) برای جستجو ،معرفی و دسترسی آسان تر به منابع

* موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی – کتابخانه مجازی کشاورزی
(جستجو در فیپاک – گیگالیب -سیویلیکا و ) ....
www.aeri.ir

* جستجو در مقاله های علمی -پژوهشی
https://www.sid.ir

* سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  -سازمان اسناد و کتابخانه ملی
www.nlai.ir

ضمن سپاس از بذل توجه کلیه بازدیدکنندگان محترم ،شما میتوانید برای دریافت اطالعات بیشتر و یا کتب درخواستی،
با کتابخانه ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی تماس حارل نمایید.
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