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  :با اعضا یسخن

و  ایـران شناسـیکنه محتـرم انجمـن يتمـامی اعضـا بـراي سـالمت و بهـروزيآرزوي  و درود با

 ینمههفـد، منـدانشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  پروردگارلطف  بهخوانندگان گرامی، 

شما  هايها و پشتیبانیحمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه

 يهــاپروپوزالن یعنــاو، اخبــار، یپژوهشــ يهاافتــهیزان و ارســال مطالــب مــرتبط (اعــم از یــعز

ارسال ن یمصوب و همچن یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو

د. لطفـاً ییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه  ه ویتهما را در  شده)ن مقاالت چاپیعناو

ــــــب  ــــــه آدرس مطال ــــــود را ب ــــــهیراخ ــــــو  hajiqanbar1360@yahoo.com انام ا ی

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  

  اخبار

براي گذراندن  Tea Abramishvili یک دانشجوي دکتري از دانشگاه کشاورزي تفلیس به نام -

زي به ویژه  هاي پارزیتنگوناي خشکییک دوره دو ماهه فرصت مطالعاتی در مورد کنه

شناسی به گروه گیاهپزشکی به آزمایشگاه کنه Erythraeidaeو  Trombidiidaeهاي خانواده

د را در مورد اند. نامبرده رساله خوپردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران آمده

 1500دهد. ایشان براي این دوره مبلغ ها در کشور خود انجام میهاي شتهشکارگرها و انگل

ها و چگونگی توصیف آنها آموزش یورو پرداخت کرده و به صورت فشرده در مورد این کنه

  بیند.می
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ه با ماهیت آنها توسط شناسی براي کنگره گیاهپزشکی ایران ارسال شد. مقاالت بستمقاله کنه 157 -

داوري را نپذیرفتند یا در  داور مورد بررسی قرار گرفتند. تنها در مواردي که برخی از داوران 2-4

مورد انتخاب موضوع مقاله توسط نویسنده مقاله اشتباهی صورت گرفته بود، اعالم نتیجه داوري به 

ها و موسسات پژوهشی سراسر کشور تأخیر افتاد. خوشبختانه داوران از افراد متخصص در دانشگاه

انتخاب شه بودند و منحصر به جاي خاصی نبودند. همچنین وبگاه فعلی به عنوان وبگاه دایمی 

  کنگره گیاهپزشکی ایران در نظر گرفته شده است.

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  يالف) دکتر

 جنگل درUropodina (Acari: Mesostigmata) گروه  هايشناسایی کنهاسماعیل.  ،بابائیان  -

استاد راهنما: علیرضا صبوري. گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزي و منابع  نوشهر. خیرودکنار

  طبیعی دانشگاه تهران.
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  ارشد یناسب) کارش

در استان  Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata) هاي خانوادهفون کنه مقدم، ارسالن.خلیلی -

استاد راهنما: علیرضا صبوري. گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزي و منابع . و بختیاريچهارمحال 

  طبیعی دانشگاه تهران.

از Blattisociidae  وAscidae  ، Melicharidaeفون کنه هاي خاکزي خانواده محسنی، مستانه.  -

صبوري. گروه استاد راهنما: علیرضا  استیگمایان در استان چهارمحال و بختیاري.راسته میان

  گیاهپزشکی، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
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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

 یشناس، انجمن کنهیاهپزشکیشگاه تهران، گروه گدان یعیو منابع طب يس کشاورزیکرج، پرد :ینشان

  رانیا
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