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  :با اعضا یسخن

و خوانندگان  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي شادکامیسالم و آرزوي عرض  با

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

زان یشما عز هايها و پشتیبانیحمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه

شده، بیتصو يهاپروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیو ارسال مطالب مرتبط (اعم از 

ن یارسال عناون یمصوب و همچن یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپا

د. لطفاً مطالب ییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه  ه ویتهما را در  شده)مقاالت چاپ

 hajiqanbar@modares.ac.irا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس 

  .دییفرماارسال 

  

  

  اخبار

ها به دانشجویان میکروسکپی کنه الیدسفروش ااقدام به متاسفانه مطلع شدیم که برخی افراد  -

 ایجاد اخالل در نظام آموزشی و پژوهشیشناسی ایران عمل از نظر انجمن کنه. این کنندمی

 پیگرد قانونین افردا را جهت یداند که اشناسی حق خود میحسوب شده و انجمن کنهکشور م

تا کنون ي نادانسته و بی اطالع به چنین کاري دااگر افربنابراین  به مراجع ذیصالح معرفی کند.

اند، باید از این کار انصراف دهند و پس از انتشار این خبرنامه انجمن حق پیگیري ردهکاقدام 

افراد کتبی پژوهشی کشور با درخواست اسالیدهاي کنه به مراکز آموزشی و دارد. فروش 

 آن مراکز بالمانع است. ولئمس
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   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  ارشد یناسارشکالف) 

استاد راهنما:  .هترواستیگماي مرتبط با حشرات در شرق استان گلستاني هاکنه سلیمان. بادودم، -

، دانشکده شناسیگروه حشرهاصغر طالبی. دکتر علیمشاور:  قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجی

  .کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس

بالپوشان در مرتبط با سخت (Acari: Heterostigmatina)استیگما تروهاي هکنه علیحان. کاتالو، -

اصغر طالبی. دکتر علیمشاور:  قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما:  .غرب استان مازندران

  .، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرسشناسیگروه حشره
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  رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه 
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