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  :با اعضا یسخن

 شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي سالمتیو  موفقیت و آرزوي ضمن عرض شادباش

، انمندشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  خداوند متعاللطف  بهو خوانندگان گرامی،  ایران

ها و حمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه مینو یک بیست

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

 
مینار تخصصی در مورد کنترل بیولوژیک علفهـاي هـرز س یک ،روز سه شنبه یکم اردیبهشت ماه -

در ایـن سـمینار برگزار شد. شناسی ایران با همکاري انجمن کنهآذربایجان  در دانشگاه شهید مدنی

مورد بحـث و بررسـی  علفهاي هرز هاي اریوفید به عنوان یکی از عوامل کنترلیک روزه نقش کنه

 Massimoو (استاد دانشگاه آلـدوموروي بـاري ایتالیـا)  Enrico de Lilloقرار گرفت. آقایان دکتر 

Cristofaro  ایتالیــا) در ایــن ســمینار  کنتــرل بیولوژیــک(مـدیر تحقیقــات آژانــس بیوتکنولــوژي و

اللهـی بـه خـاطر همکـاري بـا انجمـن در سرکار خانم دکتر پریسا لطـفاز  سخنرانان ویژه بودند.

  شود.سپاسگزاري می و زحمات فراوانبرگزاري مشترك این سمینار 

  

کـه  رسـانیمبه اطالع اعضـاي محتـرم مـیقتی وبا کمال خش هاي دانشجویی انجمن:افتتاح شعبه -

تر راه انداري شده افزون بر پردیس علوم دانشگاه تهران که پیش دانشجویی انجمنجدید هاي هبشع
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اي اطالعات بیشتر به سـایت اد اسالمی واحد یزد راه اندازي شد. بر زا و مراغه هايدانشگاهدر  بود

  فارسی انجمن مراجعه فرمایید.

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  يدکتر

 گنـدممـزارع در  زيهاي خـاكبـر تنـوع زیسـتی کنـهورزي تاثیر خاكمیرزایی پشامی، مهشید.  -

مشاور: دکتر جاماسب نوذري و دکتر ادان . استريبودکتر عیرضا صراهنما: . استاد خدابندهشهرستان 

  ، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.گیاهپزشکی. گروه کامران افصحی
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