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  :با اعضا یسخن

و خوانندگان  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي موفقیتشادکامی و  آرزويضمن 

 میندوو  یستب، مندانشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  خداوند متعاللطف  بهگرامی، 

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 یو همچنمصوب  یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو

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

 .hajiqanbar@modaresا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس مطالب 

ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  اخبار

 
پـس از اختتامیـه  ،ماه شهریور نهمشنبه دوروز ن در مجمع عمومی ساالنه انجمن کنه شناسی ایرا -

واقـع در موسسـه  در سـالن کنفـرانس دکتـر رجبـی ایـران اولین کنگره بین المللی حشره شناسـی

مجمع (که آقایان دکتر بهمن پارسی و دکتـر عزیـز  در اینبرگزار شد.  پزشکی کشورتحقیقات گیاه

اب آقاي دکتر هاشـم کمـالی رئـیس محتـرم خرازي پاکدل به صورت افتخاري حضور داشتند) جن

انجمن، گزارشی را از فعالیتهاي انجمن در سال گذشته ارائه کردند. همچنین در یایان این جلسه از 

 Persianجناب آقاي دکتر صبوري به جهت تالشـهاي ایشـان در ارتقـاء جایگـاه نشـریه انجمـن (

Journal of Acarology(  کنندگان در مجمع پس از آن شرکت آمد.در ایران و جهان تجلیل به عمل

به صرف شام مهمان جناب آقاي دکتر پارسی بودند که بدینوسـیله از پـذیرایی و لطـف ایشـان بـه 

  شود.شناسی ایران سپاسگزاري میانجمن کنه
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دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسـی  پایان نامه آقاي مهندس علیحان کاتالو -

) در اولین هاي هترواستیگماي مرتبط با سخت بالپوشان در غرب استان مازندرانکنه نوان(با ع ارشد

پزشـکی موسسـه تحقیقـات گیـاه شناسی ایران که هفتم تا نهم شـهریور درکنگره بین المللی حشره

حائز رتبه اول شد و جایزه مهندس  هاي برتر کارشناسی ارشدپایان نامه در بخش برگزار شد کشور

دان او اسـتشناسی ایران این موفقیت را بـه ایشـان . انجمن کنهبخش را دریافت کردفرحاهللا قدرت 

  آرزوي موفقیت و سربلندي دارد.عزیزان ن عرض نموده و براي ایتبریک محترم راهنما و مشاور

تبار دو تن از همکاران کنه شناس ایران جناب آقاي دکتر صبوري و جناب آقاي دکتر حکیمی -

در نزد پروفسور هیتلینگر عزم لهستان شدند هاي پارازیتنگوناي خشکی هاي کنهالعه نمونهبراي مط

مهرگان شهر ورتسالو لهستان به گروه سیستماتیک و اکولوژي بیو به مدت دو هفته در آزمایشگاه 

و تبادل اطالعات علمی با همکاران آن گروه از جمله خانم دکتر ماکول پرداختند. در حال حاضر 

  ها هستند.هاي مختلف این کنههار نفر در این گروه در حال مطالعه جنبهچ

  
، هانا مونیوشکوتبار، دکتر ماکول، دکتر راست به چپ: دکتر صبوري، دکتر هیتلینگر، دکتر حکیمی از

  دکتر ماکول ، دانشجوي سوئیسیمگدالنا فلسکا دکتر
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کاري دکتر والدیمیر پشیچ متخصص سپس دکتر صبوري عازم کشور مونته نگرو شدند تا با هم

زي این کشور بپردازند که هاي پارازیتنگوناي خشکیهاي آبزي به مطالعه فون کنهمعروف کنه

  آوري و به ایران آورده شد که در دست شناسایی است.هاي مختلفی جمعنمونه

  
تري دکتر پشیچ شناس) و دانشجوي دکدکتر والدیمیر پشیچ، دکتر سعد هابالزویچ (گیاه از راست

  (بوگیچ)

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  ارشد یناسکارش

-ذخیره  ) درAcari: Oribatidaاستیگما (هاي نهاناي کنهتنوع گونه .1394علی.  ،نپور پاریزياایر -

 ها در منطقه چهل چشمه (استان فارس).ي دشت ارژن و پریشان و فون این کنهگاه زیست کره

  دکتر محمدعلی اکرمی. گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز.د راهنما: استا

بر پارامترهاي جدول زندگی دو   بررسی تاثیر رژیم هاي غذایی مختلف. 1394. لنازا ،فدائی -

دکتر  د راهنما:تااس. Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae) جنسی کنه

 ،کشاورزي دانشکده ،پزشکیگیاهگروه . مرجان سیدياستاد مشاور: دکتر  .حکیمی تبار مسعود

  .شاهروددانشگاه 

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

 Amblyseius جدول زندگی دو جنسی و ترجیح میزبانی کنه شکارگر. 1394. سمانه سلیمانی، -

swirskii (Athias- Henriot) (Acari: Phytoseiidae)  ايبر روي کنه تارتن دونقطه Tetranychus 
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urticae Koch (Acari: Tetranychidae)  بالک گلخانه و سفیدTrialeurodes vaporariorum 

(Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) .دکتر و  مسعود حکیمی تباردکتر  راهنما: اندتااس

  .شاهرودانشگاه د ،کشاورزي دانشکده ،پزشکیگیاهگروه . مرجان سیدي

دو  در )Acari: Oribatida( هاي زیرراسته نهان استیگمایاناي کنهتنوع گونه .1394 تکتم. فرزانه، -

دکتر محمدعلی اکرمی. استاد راهنما:  .نواحی اطراف شهرستان مشهد زیست بوم باغی و زراعی

  .شیراز، دانشکده کشاورزي، دانشگاه گیاه پزشکیگروه 

  

  دکتري

ایران همراه با  Leptusهاي جنس بازبینی و تاکسونومی گونه. 1394. نرگس، رمیخادمی جه -

استاد مشاور: دکتر علی احدیت. گروه  .دکتر علیرضا صبوري د راهنما:تااس .تحلیل اعتبار صفات

شناسی، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات حشره

  تهران.

 :Tydeoidea (Acari يهاي دو باالخانوادهسیستماتیک کنه. 1394مامیه، مریم. درب ا -

Prostigmata) و Eupodoidea استادقنبرحمیدرضا حاجیدکتر استاد راهنما: . در استان کرمانشاه . 

تربیت دانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،شناسی کشاورزيحشرهگروه  محمد خانجانی.دکتر مشاور: 

  .مدرس

  

   یرانیشناسان اکنه یخارج مقاالت نیعناو
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