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  :با اعضا یسخن

و  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي و بهروزي شادکامیآرزوي  و درود با

 مینهدهج، نمنداشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  پروردگارلطف  بهخوانندگان گرامی، 

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

 يهاپروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیزان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یعز

ن ارسال یهمچن مصوب و یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو

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

 @hajiqanbarا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس مطالب 

modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  

  اخبار

از آقاي دکتر حسین  1393 تیرماه رمچها روز چهارشنبهشناسی ایران در انجمن کنه -

شناسی کشور و جهان تقدیر به عمل آورد. این سپاسگزاریان، یکی از پیشکسوتان کنه

اعضاي انجمن و برخی از  ي هیئت مدیره و اعضايمراسم با حضور تعدادي از اعضا

ر مانند دکتسپاسگزاریان  همکاران قدیمی آقاي دکترهیات علمی دانشگاه تهران از جمله 

در  و ... و تعدادي دانشجو فرد، دکتر خلیل طالبیعزیز خرازي پاکدل، دکتر پروانه آزمایش

ابتدا دکتر صبوري  کشاورزي دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد. پردیس دانشجوتاالر 

هاي انجمن در آمد گفت و مختصري در مورد فعالیتریاست انجمن به حاضران خوش

شناسی ایران و فلسفه آن سخن گفت. سپس یر از پیشکسوتان کنههاي گذشته و تقدسال

- دکتر سپاسگزاریان در سخنانی دلنشین از خاطرات خود در پردیس کشاورزي و فعالیت
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تعریف کرد. در پایان با حضور همکاران پیشکسوت گروه  زمان خودشناسی در هاي کنه

شناسی پاسگزاري انجمن کنهگیاهپزشکی و برخی از اعضاي هیئت مدیره تندیس و لوح س

ایران تقدیم ایشان شد. خداوند عمر ایشان را طوالنی گرداند و همیشه تندرست و شاد 

 باشند. انشاءاهللا

  

  
  

  
  

 یکم تا چهارم شهریور ماه در دانشگاه ارومیه ازپزشکی ایران بیست و یکمین کنگره گیاه -

مقاله  25چکیده پذیرفته شدند که  112چکیده ارسال شده، حدود  157برگزار شد. از بین 

رود حضور استادان به صورت سخنرانی ارایه و بقیه در قالب پوستر ارایه شدند. انتظار می
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روز خالصه نشود تا  2-1ها بیشتر باشد و یا به شناسی در این نوع کنگرهمتخصصان کنه

 ا بهره بیشتري ببرند.شناسی بتوانند از وجود آنهدانشجویان و عالقمندان به دانش کنه

پزشکی ایران در ارومیه، مجمع عمومی در خالل برگزاري بیست و یکمین کنگره گیاه -

تشکیل شد. در این روز نیز  1393 شناسی در روز یکشنبه مورخ دوم مهرماهانجمن کنه

در نهایت افراد راي  107از بین  انتخابات اعضاي هیات مدیره انجمن نیز برگزار شد که

 62آقاي دکتر شهروز کاظمی ( راي)، 69تخاب شدند: آقاي دکتر هاشم کمالی (زیر ان

راي)، آقاي  56تبار (راي)، آقاي دکتر مسعود حکیمی 59راي)، آقاي دکتر امید جوهرچی (

راي)، خانم دکتر آزاده  54راي)، آقاي دکتر علی احدیت ( 54قنبر (دکتر حمیدرضا حاجی

راي) و خانم دکتر  51نین آقاي دکتر محمد باقري (راي). همچ 51زاهدي گلپایگانی (

راي) به عنوان اعضاي علی البدل و آقاي مهندس اسماعیل بابائیان به  30مرجان سیدي (

ن و کنونی هاي پیشیهیئت مدیره در دورهاعضاي انتخاب شدند.  راي) 28( عنوان بازرس

ر بار که منجر شد تا د انجمن به خاطر حضور گسترده اعضاي انجمن در مجامع عمومی

یهی دبکنند. اسگزاري مینخست تعدادبه حد نصاب رسیده و رسمیت یابد صمیمانه سپ

به کمی زمان نیاز به روال افتادن دوباره کارهاي انجمن، تا هیئت مدیره و  یریاست که با تغ

                  د.ادمان خود را همراهی فرماینخکمی شکیبایی با ي انجمن خواستاریم تا است و از اعضا

لطف فرمودند و کمالی  کریم آقاي دکترشناسی، در روز برگزاري مجمع عمومی انجمن کنه -

مبلغ ده میلیون تومان را به انجمن هدیه کردند  ،ه منظور تشویق دانشجویان عضو انجمنب

به ) جایزه دکتر کریم کمالی(تحت عنوان که قرار است از سود ساالنه حاصل از آن 

مقاالت برتر دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هدایاي نقدي تقدیم شود. به 

رد این جایزه و قوانین اعطاي آن به اطالع اعضاي محترم زودي اطالعات تکمیلی در مو

   انجمن خواهد رسید.

هدف حمایت و هماهنگی بین  هاي علوم گیاهپزشکی باانجمناتحادیه عمومی مجمع  -

  هاي تشکیل و نمایندگان انجمن ماهر شهریورد هاي فعال در زمینه گیاهپزشکیانجمن

به عنوان اعضاي اصلی هیئت مدیره و  شناسیقارچ شناسی گیاهی وشناسی، بیماريکنه

نخستین در البدل انتخاب شدند. هاي هرز به عنوان عضو علیعلوم علف نماینده انجمن

 عنوان نایب رییس هرییس، دکتر زارع بهیئت مدیره نیز اقاي دکتر صبوري به عنوان  جلسه

 ناه به عنوان دبیر انتخاب شدند.دار و دکتر رضاپخزانه و دکتر امینیان به عنوان

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال
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