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  :با اعضا یسخن

و خوانندگان  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا برايشادکامی و  بهروزي آرزويضمن 

 مینوسو  تبیس، 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 یهمچنمصوب و  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

 
آموخته دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسـی  دانش پایان نامه آقاي مهندس علیحان کاتالو -

به عنوان ) هاي هترواستیگماي مرتبط با سخت بالپوشان در غرب استان مازندرانکنه (با عنوان ارشد

ضـمن شناسـی ایـران . انجمن کنهبرتر در دانشگاه تربیت مدرس مورد تقدیر قرار گرفت پایان نامه

  و سربلندي دارد. بهروزين آرزوي شابراي ای ،موفقیت تبریک این

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  ارشد یناسکارش

 . استاداي در شرایط گلخانهسی اثر ورمی واش روي کنه دو لکهبرر .1394. نژاد، سمانهطباطبایی -

پردیس  ،گیاهپزشکیگروه  جاماسب نوذري.دکتر مشاور:  . استاددکتر علیرضا صبوريراهنما: 

  .تهراندانشگاه  و منابع طبیعی، ورزيکشا
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  دکتري
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destructor (Acari : Varroidae  .مشاور:  ان. استاددکتر علیرضا صبوريراهنما:  استاددر ایران

و منابع  کشاورزيپردیس  ،پزشکیگیاهگروه  جاماسب نوذري و دکتر وحید حسین نوه.دکتر 

  .تهراندانشگاه  طبیعی،

  هاو رساله هانامهانپای

  دکتري

 :Acari) هترواستیگماهاي کنه ايبندي و تنوع گونه. رده1394نژاد، وحید. رحیمی -

Heterostigmatina)  دکتر دکتر کریم کمالی و راهنما:  اناستادگلستان. در استان مرتبط با حشرات
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   یرانیشناسان اکنه یخارج ن مقاالتیعناو
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  رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه 
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