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  :با اعضا یسخن

شناسی به شود زیرا اخبار مختلف در زمینۀ کنهشمارة دوم خبرنامه هم به همراه شمارة یکم ارایه می

هاي       نواهد شد. ادامۀ عنوااندازة کافی و جود دارد و با همکاري شما عزیزان بیشتر هم خ

رسد که شاید در نظر اول مهم نباشد ولی براي جلوگیري از کارهاي ها به اطالع مینامهپایان

این کار را  نشناسانکنهتکراري ضرورت دارد زیرا در برخی موارد دیده شده است که برخی از 

   خداوند همۀ ما را به راه راست هدایت فرماید. .اندکرده

  

  اخبار

 با حضور  1389مرداد ماه  13شناسی ایران در تاریخ دومین مجمع عمومی انجمن کنه

شناسان کشور تشکیل شد. بنا به پیشنهاد رییس انجمن و تصویب مجمع جمعی از کنه

عمومی، جناب آقاي دکتر کریم کمالی و جناب آقاي دکتر بهمن پارسی از پیشکسوتان 

چنین مصوبات هیئت مدیره آمدند. هماري انجمن درشناسی کشور به عضویت افتخکنه

انجمن به اطالع اعضا رسانده شد از جمله: چاپ خبرنامه توسط انجمن، درخواست مجوز 

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري براي چاپ مجلۀ اختصاصی انجمن به زبان انگلیسی 

ارشد و ارشناسیو ... در مجمع میزان حق عضویت اعضاي پیوسته (دارندگان مدرك ک

ریال و براي اعضاي ناپیوسته (دانشجویان کارشناسی ارشد و دارندگان  200000باالتر) 

  ریال به تصویب رسید. 100000تر) مدرك پایین

 هاي استیگمایان (شامل روشبندي میانآشنایی با رده«هاي آموزشی با عنوان دو کارگاه     

استیگمایان و صفات مهم بندي میانشنایی با ردهسازي، تهیه اسالید،آآوري، شفافجمع

و با تدریس آقاي دکتر شهروز کاظمی » ها و ترسیم اشکال با پاورپوینت)بندي آندر رده

شناسی با وترسیم اشکال در کنه Endnote 14آشنایی مدیریت اطالعات با نرم افزار «
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 1389شهریور ماه  30-28 هايدر تاریخ رضا صبوريبا تدریس دکتر علی» برنامه فتوشاپ

در گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار 

. دوستان زیر در یکی یا هر دو کارگاه شرکت کرده و آزمون این دوره را با موفقیت شد

م گذراندند: دکتر شهروز کاظمی، دکتر حسن رحمانی، دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی، خان

مهندس فروغ بهرامی، خانم مهندس مریم رضایی، خانم مهندس آرزو باباجانی، خانم 

پیکران، مهندس الهام صنعتگر، خانم مهندس معصومه ثمره فکري، خانم مهندس مونا مه

سرایی، خانم مهندس ثمانه ملک شاهی، خانم مهندس فاطمه خانم مهندس ناهید سوخت

اعی و آقاي مهندس محمد حسن شمسی و احمدي، خانم مهندس مژگان سعادت شج

 تبار.آقاي مهندس مسعود حکیمی

  کتاب  

Revision of genera of the parasitic mite family Macronyssidae (Mesostigmata: 
Dermanyssoidea) of the world 

 Indira Publishing Houseصفحه توسط انتشارات  170در  Dr. Frank J. Radovsky نوشتۀ

  به چاپ رسید.

 

  هانامهپایان

اي هاي تارتن منطقه همدان و بررسی بیولوژي کنه قهوه. مطالعه زیستی کنه1389هنرپرور، نازیال. 

تحت شرایط آزمایشگاهی. استاد راهنما: دکتر محمد  rubrioculus Bryobiaپابلند درختان میوه 

  دانشگاه بوعلی سینا، همدان. پزشکی،اهخانجانی. استاد مشاور: دکتر ادوارد ادي اوکرمن. گروه گی

زي انگل خارجی بندپایان در هاي پارازیتنگوناي خشکی. بررسی فون کنه1388صدقی، علی.  -

جهرم. استادان راهنما: دکتر سلطان رون و دکتر علیرضا صبوري. استادان مشاور: دکتر محمد علی 

  اه زابل.دانشگ پزشکی،اکرمی و مهندس سارا رامرودي. گروه گیاه

  

  یا در حال انجام هاي پژوهشی مصوبطرح

مرتبط با  Laelapidae (Acari: Mesostigmata) هاي خانوادهکنهجوهرچی، امید. شناسایی  -

هاي یزد، اردبیل، گیالن و آذربایجان غربی و غشاییان در مناطقی از استانپوشان و بالبالسخت

  واحد یزد. ،آزاد اسالمیدانشگاه  .شرقی

هاي استیگماي انگل حشرات در برخی مناطق ایران (استانهاي پیش، حمیدرضا. کنه قنبرحاجی -

، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت شناسیخراسان، سیستان بلوچستان و کرمان). گروه حشره

  مدرس.
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 قسمت اول:( زي ایرانهاي پارازیتنگوناي خشکیبررسی تکمیلی فون کنهصبوري، علیرضا.  -

، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی پزشکی). گروه گیاههاي تهران، فارس، آذربایجان شرقیاستان

  دانشگاه تهران.

هاي گیاهی. هاي هرز به کمک کنهقربانی، رضا، و اسدي، قربانعلی. کنترل بیولوژیک علف -

  دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزي.

  )2010(از ابتداي سال  سان ایرانیشناة کنهشدچاپ خارجی ن مقاالتیعناو
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