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   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  ارشد یناسکارش

مستقر در خاك و  )Laelapidaeلیالپیده ( يهاي خانوادهشناسایی کنه .1391. آزاده ،غفاریان -

. زندعلیرضا جاللیدکتر استاد راهنما:  .ها در مناطقی از شهرستان مشهدي مورچهمرتبط با النه

واحد  ،دانشگاه آزاد اسالمی. مهدي جالئیانمهندس امید جوهرچی و دکتر مشاور:  استادان

  .خوراسگان

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

- هاي میوهاستیگمایان در باغراسته پیشهاي شکارگر زیرشناسایی فون کنه .1390، آمنه. رحمدلی -

مهندس مشاور:  داناتاس. سلطان روندکتر   :استاد راهنما .جام (خراسان رضوي)ي شهرستان تربت

  انشگاه زابل.د پزشکی،گروه گیاه .احسان رخشانی دکتر مهدي جالئیان و
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  دکتري

بررسی  وطقی از ایران ادر من Tetranychiniقبیله ي هاکنهیی شناسا. 1391. سمیرا، خدایاري -

کریم راهنما: دکتر  استادان. اي و تریپس شکارگر آنفیزیولوژي تحمل به سرما در کنه تارتن دو لکه

، شناسیگروه حشره. جواران مختار جاللی. استاد مشاور: دکتر پورکمالی و دکتر سعید محرمی

   .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس

بررسی  و غرب کشوردر  Raphignathoidea باالخانوادهي هاکنه فون. 1391نظري، جواد.   -

. استاد راهنما: دکتر محمد خانجانی. استاد مشاور: Zetzelia pourmirzaeiگونه صحرایی بیولوژي 

  علوم و تحقیقات.واحد  ،آزاد اسالمی، دانشگاه شناسیشرهدکتر کریم کمالی. گروه ح

  شناسی کشورمعرفی پیشکسوتان کنه

  
  دکتر حسین سپاسگزاریان

شناسی ایران آورده شده است اما احتمال داده نامه ایشان در خبرنامۀ انجمن حشرههرچند که زندگی

نامۀ دکتر م که زندگیشد شاید برخی از اعضا به آن دسترسی نداشته باشند و بهتر دیدی

  سپاسگزاریان را از آن خبرنامه در اینجا نقل کنیم:

هجري شمسی در تهران متولد شد و تحصیالت  1308آقاي دکتر حسین سپاسگزاریان در سال 

ابتدایی و دبیرستان خود را به ترتیب در دبستان ثریا و دبیرستان دارالفنون به پایان رسانید و سپس 

با اخذ درجه مهندسی  1331ي کرج مشغول به تحصیل شد و در سال در دانشکده کشاورز

کشاورزي از آن دانشکده فارغ التحصیل شد و در همان سال براي ادامه تحصیل به کشور آلمان 

موفق به اخذ درجه دکتراي کشاورزي در رشته دفع آفات و کنه  1335عزیمت کرد و در سال 

به  1335درجه خیلی خوب گردید. ایشان از شهریور  با Hohenheimشناسی از دانشگاه کشاورزي 

  عنوان کارشناس مدیریت کشاورزي در سازمان برنامه شروع به کار کردند.

به عنوان دانشیار کرسی دفع آفات در دانشکده  1337همچنین دکتر سپاسگزاریان از بهمن ماه سال 

به عنوان استاد در رشته  1343کشاورزي دانشگاه تهران شروع به فعالیت کرد و از شهریور 
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در سمت  1353تا مهر ماه  1351تخصصی دفع آفات به کار خود ادامه داد. ایشان از بهمن ماه 

  معاون اداري و مالی دانشگاه تهران انجام وظیفه نمودند.

که دکتر سپاسگزاریان به درجه بازنشستگی مفتخر گردیدند وظایف مختلفی  1358تا  1353از سال 

بودند، از جمله مدیریت گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، ریاست  را عهده دار

  هیات موسس دانشگاه گیالن و ریاست کمیته کشاورزي و امور روستایی گروه بررسی مسایل ایران.

سالگی با  65دکتر سپاسگزاریان پس از بازنشستگی به عنوان استاد و مدرس و محقق میهمان تا سن 

امبورگ آلمان همکاري و در این مدت راهنمایی چندین پایان نامه فوق لیسانس را بر دانشگاه ه

جنس و زیر جنس و  دوعهده داشتند. همچنین ایشان طی دوره فعالیت علمی خود یک خانواده، 

هاي متعددي از هاي آبزي را براي ایران معرفی کردند. ایشان داراي تالیفگونه جدید از کنه 35

باشند. کتابهاي سموم مانی میمقاله به زبانهاي فارسی، انگلیسی، فرانسه و آل 90اب و کت پنججمله 

هاي شیمیایی و امکان استفاده از آنها در ایران، مرفولوژي، زیست شناسی هرزکشکش، علفعلف

را  باشند و کتاب اصول و کلیات کنه شناسیهاي ایشان میهاي دریازي از جمله تالیفو انتشار کنه

  .یز با همکاري دکتر احمد دفتري ترجمه نمودندن

هاي علمی و تحقیقاتی خود به صورت فعال در بسیاري از دکتر سپاسگزاریان در راستاي فعالیت

اند: شوراي انتشارات دانشگاه تهران، ها و نشریات علمی شرکت داشتند که از آن جملهانجمن

ژي و فارماکولوژي ایران، شوراي عالی جامعه هیات مرکزي کانون مهندسین ایران، انجمن فیزیولو

هاي گیاهی هیات علمی دانشگاه تهران، انجمن حشره شناسی ایران، انجمن کارشناسان بیماري

و هیات تحریریه مجله  اایران، انجمن گیاهپزشکان آلمان، هیات تحریریه مجله بین المللی آکارولوژی

Acta Oecologia Iranica علمی و فنی.، هیات تحریریه مجله  

 ۀهاي بی شائبه خود در راه پیشبرد علم تاکنون چندین نشان و درجایشان به پاس زحمات و تالش

توان از نشان بزرگ لیاقت از دولت جمهوري فدرال آلمان نام برد. از اند که میافتخار دریافت نموده

  خداوند متعال براي ایشان طول عمر، عزت و سالمتی خواستاریم.
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