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  :با اعضا یسخن

و خوانندگان  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا سالم و آرزوي بهروزي برايعرض  با

شماره  مینهدچهار، مندانشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  پروردگارلطف  بهگرامی، 

زان و ارسال یشما عز حمایتبا  است دی. امکنیمیم میتقد را رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه

ها و نامهانیپاشده، بیتصو يهاپروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیمطالب مرتبط (اعم از 

 شده)قاالت چاپن مین ارسال عناویمصوب و همچن یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهارساله

خود را به آدرس د. لطفاً مطالب ییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه  ه ویتهما را در 

  .دییفرماارسال  hajiqanbar@modares.ac.irا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیرا

  

  

  اخبار

ایران در  شناسیبا لطف خدا و مساعدت شما عزیزان، دومین کنگره بین المللی کنه -

و منابع  پردیس کشاورزي  با همکاري آگوست) 31- 29نهم شهریور ( تاهفتم روزهاي 

آن دکتر مهدوي  تاالر در شناسی ایرانانجمن کنه دانشگاه تهران واقع در کرج وطبیعی 

هاي مازیا چهار نفر از دانشمندان برجسته جهان به نامبا موفقیت برگزار شد.  پردیس

ریکو دلیلو، سلیل کومار گوپتا و داریوش ویازدویچ سخنرانان مدعو و لوردس مورازا، ان

مهمانان ویژه این همایش بودند. زبان کنگره انگلیسی بود. رییس کنگره آقاي دکتر پارسی، 

مقاله  125 حدوددبیر علمی آقاي دکتر صبوري و دبیر اجرایی آقاي دکتر جوهرچی بودند. 

. الزم به آنها در اولویت چاپ قرار گرفتند مقاله از 116  که ارسال گردیدبه دبیرخانه کنگره 

به زودي روي سایت انجمن کنه هاي مختلف مربوطه و عکسذکر است کتابچه کنگره 

همچنین استاد پیشکسوت جناب  ) قرار خواهد گرفت.www.acarology.irشناسی ایران (
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نادا به عنوان مهمانان گیل کاآقاي دکتر کریم کمالی، و دکتر جواهري از دانشگاه مک

  افتخاري در کنگره حضور داشتند.

بنیانگذاران و پیشکسوتان دانش      در مجمع ساالنه انجمن کنه شناسی ایران از دو تن از  -

  شناسی در ایران، آقایان دکتر بهمن پارسی و مهدي خسروشاهی، تجلیل به عمل آمد.کنه

  

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

) مرتبط با حشرات در برخی Acari: Prostigmataهاي پیش استیگما (کنه .1392سمانه.  تشکر، -

دکتر مشاور:  قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما:  .مناطق استان سیستان و بلوچستان

 .، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرسشناسیگروه حشرهعلیرضا صبوري. 

 :Microdispidae (Acari خانوادهي هاکنهیی شناسا .1392از. فرحن حسینی نوه، -

Heterostigmatina) دکتر استاد راهنما:  .گلستان استان مناطقی برخ در بالپوشان سخت با مرتبط

، دانشکده کشاورزي، شناسیگروه حشرهاصغر طالبی. دکتر علیمشاور:  قنبر. استادحمیدرضا حاجی

  .دانشگاه تربیت مدرس

  

  دکتري

 :Eriophyoidea (Acari ي باالخانواده هايکنه فونستیک بررسی .1392. پریسا، لطف اللهی -

Trombidiformes: Prostigmata ) هاي ویژگی براساس آنها ايگونه بین خویشاوندي و روابط

. شرقی آذربایجان استان غرب جنوب چندمتغیره در آماري هايروش از استفاده با شناختیریخت

 .محمد خانجانی و دکتر احمد مقدمدکتر مشاور:  ان. استادحداد ایرانی نژاددکتر کریم راهنما:  استاد

  .تبریز، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیاه پزشکیگروه 

 Typhlodromusهاي شکارگرتاثیرات مستقیم و غیر مستقیم کنه .1392مقدسی، منا.  -

bagdasarjani  وPhytoseiulus persimilis راهنما:  اناستاداي روي رز. ه تارتن دو لکهبر کن

 .آزاده زاهدي گلپایگانیدکتر . استاد مشاور: علیرضا صبوري و دکتر حسین اللهیاريدکتر کریم 

  .تهران، دانشگاه و منابع طبیعی کشاورزي پردیسگروه گیاه پزشکی، 
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  رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه 

 دکتر، يرضا صبوریس)، دکتر علییقنبر (ریدرضا حاجیدکتر حم :خبرنامه يۀ مرکزتیکم ياعضا

  تباریمیمسعود حک

  رانیا یشناسره انجمن کنهیات مدیر نظر هیز

  يرضا صبوریدکتر عل :ییآراو صفحه یطراح
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