
 

١ 
 

���ن ��ه
  �نا�ی ا�ان��ر�� ا
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  بهار آفرین را هزار آفرین                      به نام خداي بهار آفرین         

  که نوروز از او مانده در یادبود               به جمشید و آیین پاکش درود      

  :با اعضا یسخن

محترم  يتمامی اعضا برايشادکامی و  سالمتی آرزوي تبریک سال نو و آغاز بهار طبیعت و نضم

شما دوستان،  همکاريو  خداوند متعاللطف  بهو خوانندگان گرامی،  ایران شناسیکنه انجمن

. گرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه مینچهارو  بیست، مندانهمکاران و عالقه

 يهاافتهیزان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز هايها و پشتیبانیحمایتبا  است دیام

شده، عنوان دفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو يهاپروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش

هرچه  ه ویتهما را در  شده)ن مقاالت چاپین ارسال عناویمصوب و همچن یپژوهش يهاطرح

 انامهیراخود را به آدرس د. لطفاً مطالب ییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارتر

hajiqanbar1360@yahoo.com  ا یوhajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  

  اخبار

 
تغییر است. سایت به طور کلـی  شناسی ایران در حالسایت انجمن کنه 1394از اواخر اسفند ماه  -

روز و با امکانات جدید خواهد بود اما از آنجـا کـه انتقـال مطالـب از سـایت تغییر پیدا کرده و به 

زمان براي انجام و فراگیري نحوه کـار  نیاز قدیمی به سایت جدید و قرار داده شدن امکانات جدید

باوضعیت جدید را دارد، بدین وسیله از اعضاي انجمن ضمن طلب پـوزش خواهشـمندیم انـدکی 

  غییر سایت و آزمایش امکانات جدید سایت به پایان برسد.شکیبایی پیشه کنند تا روند ت
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   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  دکتري

استیگماي مرتبط با حشرات در هاي پیش و میانآوري و شناسایی کنهجمع. الهام، ارجمندي -

گروه  .امید جوهرچی دکتر مشاور: قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما: . استان مازندران

  .تربیت مدرسدانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،شناسی کشاورزيحشره

استاد راهنما: . هاي پیش استیگماي مرتبط با حشرات در جنوب استان فارسکنه. مریم، مجیدي -

 ،شناسی کشاورزيحشرهگروه  علیرضا صبوري.دکتر  مشاور: قنبر. استاددکتر حمیدرضا حاجی

  .تربیت مدرسدانشگاه  ،يکشاورز دانشکده

تنوع 		و	نزي انگل بندپایان در استان کرماهاي پارازیتنگوناي خشکیفون کنه. ، نصیرصابري ریسه -

 دکتر مشاور: ان. استادعلیرضا صبوريدکتر استاد راهنما: . ناستا زدر سه منطقه ا		اآنه	ياگونه

 ،يکشاورز دانشکده ،یاهپزشکیگگروه  .اسديجاماسب نوذري، دکتر آزاده زاهدي و دکتر مهدیه 

  .هرانتدانشگاه 

  

  

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

مرتبط با بال غشاییان در  Pygmephoroidae هاي باال خانوادهکنه. 1394عباسی مقدم، فاطمه.  -

محمد دکتر مشاور:  . استادقنبردکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما: . مازندران برخی مناطق استان

  .تربیت مدرسدانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،شناسی کشاورزيحشرهگروه  بادي.مهرآ

در روابط درون گروهی و رفتار   (Familiarity)	قش آشنایین. 1394زنوزي، پریسا. جلیلی -

استاد راهنما:  .  Amblyseius swrski	و  Neoseiulus californicus	کاوشگري کنه هاي شکارگر

 ،يکشاورز دانشکده ،یاهپزشکیگگروه  علیرضا صبوري.دکتر  مشاور: . استادآزاده زاهديدکتر 

  .هرانتدانشگاه 

 و		Melicharidae		،		Ascidae	هايبررسی فون کنه هاي خاکزي خانواده. 1394تانه. س، ممحسنی -

Blattisociidae  استیگمایان در استان چهارمحال و بختیاريز راسته میانا	 دکتر  راهنما: استاد.

  .هرانتدانشگاه  ،يکشاورز دانشکده ،یاهپزشکیگگروه  علیرضا صبوري.
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  دکتري

- هاي سه سطح غذایی در سامانه خیار، کنه تارتن دو لکهکنشمطالعه برهم. 1394. بهادر، نیاملک -

محمود دکتر ر: مشاو . استادیعقوب فتحی پوردکتر استاد راهنما: . هاي شکارگر فیتوزئیداي و کنه

  .تربیت مدرسدانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،شناسی کشاورزيحشرهگروه  .سوف باف

هاي درون 	بررسی شدت تهاجم و خویشاوند شناسی در بر هم کنش. 1394. حقانی، سمیه -

 Neoseiulus	Amblyseius swirskii Athias-Henriot   ،				هاي شکارگراي کنهرسته

californicus  McGregor		و	Phytoseilus  persimilis Athias-Henriot .  :آزاده دکتر استاد راهنما

گروه  .سین اللهیاريحو دکتر  علیرضا صبوريجاماسب نوذري، دکتر  دکتر مشاور: ان. استادزاهدي

  .هرانتدانشگاه  ،يکشاورز دانشکده ،یاهپزشکیگ
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