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  داریمتولد پیامبر صلح و دوستی را گرامی می

  :با اعضا یسخن

و  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي سالمتیو  موفقیتآرزوي  و درود با

، مندانشما دوستان، همکاران و عالقه مکاريهو  خداوند متعاللطف  بهخوانندگان گرامی، 

ها و حمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه مینهدنوز

ن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیزان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز هايپشتیبانی

مصوب و  یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو يهاپروپوزال

نمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه  ه ویتهما را در  شده)ن مقاالت چاپین ارسال عناویهمچن

ا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس د. لطفاً مطالب ییفرما ياری

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  اخبار

 
 کشاورزي دانشگاه گروه حشره شناسی یعقوب فتحی پور عضو هیات علمیناب آقاي دکتر ج -

. به عنوان محقق جوان برتر کشور برگزیده شد ELSEVIER ، از سوي کمپانی نشرتربیت مدرس

هاي و آرزوي موفقیت عرض نمودهتبریک صمیمانه را به ایشان  انتخاب شناسی اینانجمن کنه

و سایر اعضاي انجمن دارد. براي اطالع بیشتر میتوانید به لینک زیر مراجعه  براي ایشان را بیشتر

  فرمایید:

http://www.modares.ac.ir/Administration/PublicRelations/news?_256561op=view&V
IEW_NEWS_PK_ID=317648 

  

مراجعه  (به نامه زیر ء یافتارتقا 1391نسبت به سال  1392در سال شناسی انجمن کنهرتبه  -

باشد که بدین انجمن می پیشینهاي رییس و اعضاي هیات مدیره این موفقیت مرهون تالش .کنید)

 شود. وسیله از ایشان قدردانی می
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تغییر یافته است. در  026- 32243671تلفکس انجمن به  مارهش غییر شماره تلفن انجمن:ت -

  صورت نیاز با این شماره تماس بگیرید.

اعضا براي تمدید عضویت  بهر پیامی که از طرف انجمن د انجمن: ویت اعضايعض تمدید -

آذرماه اعالم شده بود. اکنون این مهلت پایان  15ارسال شده بود، مهلت تمدید عضویت تا تاریخ 

اند. از یافته و با پوزش، ناچار به حذف نام افرادي هستیم که عضویت خود را تمدید نکرده

شود اقدام اند تقاضا میاقدام نکردهراموشی نسبت به تمدید عضویت خود دوستانی که به علت ف
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اند اما تا کنون عاجل فرمایند. همچنین دوستان جدیدي که درکنگره گیاهپزشکی به جمع ما پیوسته

شود ضمن ثبت نام، یک قطعه عکس خود را به رایانامه اند تقاضا میدر سایت انجمن ثبت نام نکره

مایند تا نسبت به ثبت رایانامه براي مکاتبات و صدور کارت عضویت براي آنان انجمن ارسال فر

  اقدام گردد.

  ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  ارشد یناسکارش

برخی  در بال غشائیانمرتبط با  Pygmephoroideaهاي باالخانواده کنه .فاطمه ،عباسی مقدم -

محمد دکتر مشاور:  استاد .قنبرحمیدرضا حاجیدکتر : استاد راهنما .استان مازندران مناطق

  .تربیت مدرسدانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،حشره شناسیگروه  خیرآبادي.

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

سمیت تنفسی برخی از اسانس هاي گیاهی روي کنه میوه خشک ، مریم. اسدي فارفار -

Carpoglyphus lactis .حمیدرضا صراف معیري و دکتر اورنگ کاووسیدکتر اهنما: ر اناستاد .

  .زنجاندانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکیگیاهگروه 

استاد  .شرق استان گلستاندر  حشراتاستیگما مرتبط با هترو هايکنه. 1393 .سلیمان ،بادودم -

 ،حشره شناسیوه . گرعلی اصغر طالبیدکتر مشاور:  قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجیراهنما: 

  .تربیت مدرسدانشگاه  دانشکده کشاورزي،

پارامترهاي جدول زندگی کنه میوه خشک روي مخمر نان در دماها . 1391پورعسگري، حسین.  -

دکتر اورنگ  :مشاور استاد .حمیدرضا صراف معیريدکتر استاد راهنما: . و رژیم هاي نوري مختلف

  .زنجاندانشگاه  رزي،دانشکده کشاو ،پزشکیگیاه. گروه کاووسی

اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس سه گونه از گیاهان دارویی . 1390فر، فاطمه. پیرایش -

 اناستاد .حمیدرضا صراف معیريدکتر استاد راهنما: . خانواده نعنائیان روي کنه تارتن دولکه اي

دانشکده  ،یپزشکگیاه. گروه مهندس حسین ربی انگورانیو  دکتر اورنگ کاووسی :مشاور

  .زنجاندانشگاه  کشاورزي،

هاي اثرات کشندگی و دورکنندگی برخی از ترکیبات بر پایه اسانس. 1392عزیزیان، نرگس.  -

دکتر  :مشاور اناستاد .حمیدرضا صراف معیريدکتر استاد راهنما: . ايکنه تارتن دو لکه گیاهی روي

  .زنجاندانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکیگیاه. گروه بلندنظر علیرضا و مهندس اورنگ کاووسی

روي دو   Amblyseius swirskiiجدول زندگی دو جنسی کنــه شــکارگر . 1392عسگري، فائزه.  -

دکتــر اســتاد راهنمــا: . Tyrophagus putrescentiaeو  Carpoglyphus lactisگونــه کنــه انبــاري 
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  . گــروه رحمــانیحســن  و دکتــر وســیدکتر اورنــگ کاو :مشاور اناستاد .حمیدرضا صراف معیري

  .زنجاندانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکیگیاه

 Amblyseiusاثرات حاد و مزمن کنه کش پروپارژیت روي کنه شکارگر کارگر، حمیدرضا.  -

swirskii . :رحمانی و دکتردکتر حسن  :مشاور اناستاد .اورنگ کاووسیدکتر استاد راهنما 

  .زنجاندانشگاه  دانشکده کشاورزي، ،پزشکیگیاهه . گروحمیدرضا صراف معیري

اثر کنه کشی ترکیباتی فرموله شده از اسانس هاي آویشن شیرازي و نعناع . 1392محمدي، مینا.  -

حمیدرضا دکتر استاد راهنما: . فلفلی در مقایسه با تیمول و منتول سنتتیک روي کنه تارتن دولکه اي

 ،پزشکیگیاه. گروه بلندنظر علیرضا و مهندس اورنگ کاووسیدکتر  :مشاور اناستاد .صراف معیري

  .زنجاندانشگاه  دانشکده کشاورزي،

   یرانیشناسان اکنه یخارج ن مقاالتیعناو
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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 کنهیپزشکاهیدانشگاه تهران، گروه گ یعیو منابع طب يس کشاورزیکرج، پرد :ینشان

  رانیا
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