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  :با اعضا یسخن

و  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي بهروزيو  ، شادکامیسالمتی آرزوي ضمن

 بیست، ندانمشما دوستان، همکاران و عالقه همکاريو  خداوند متعاللطف  بهخوانندگان گرامی، 

ها و حمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه پنجمینو 

ن یعناو، اخبار، یپژوهش يهاافتهیزان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز هايپشتیبانی

مصوب و  یشپژوه 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

 

یات مدیره انجمن به عنوان استاد نمونه دانشـکده زیسـت از اعضاي ه سرکار خانم دکتر سیدي -

شناسی ایران ضمن عرض تبریـک فـراوان، بـراي شناسی دانشگاه تهران برگزیده شدند. انجمن کنه

  نماید.هاي بیشتر میایشان آرزوي تندرستی و پیشرفت

 9-6ی (در یکی از روزهاي برگزاري کنگـره گیاهپزشـک شناسی ایرانمجمع عمومی انجمن کنه -

شهریورماه) برگزار خواهد شد. روز و ساعت دقیق با رایانامه به اطالع اعضا خواهد رسید. حضـور 

  پرشور و نظرات شما به ارایه خدمات هر چه بیشتر و بهتر انجمن کمک خواهد کرد.

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

  

 Oriusشکارگر  سن زندگی ولجد هايفراسنجه تعیین. 1395. منیره شکوه، خانیمنی -

albidipennis (Hem.: Anthocoridae) خربزه ( اي: شتهگلخانه خیار مهم آفت سه روي برAphis 
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gossypiiگل ( غربی )، تریپسFrankliniella occidentalisاي لکه دو تارتن ) و کنه

)Tetranychus urticae( .استاداکرمی علیمحمد دکترو  عصفور آل مریم دکترراهنما:  اناستاد . 

  .شیرازدانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،گیاه پزشکیگروه  .مینایی کامبیزدکتر مشاور: 

  

  دکتري

 نسبت آلبالو و گیالس مهم يهاژنوتیپ و ارقام از برخی مقاومت ارزیابی. 1395. نازیال، هنرپرور -

 ناصردکتر مشاور:  . استادنیخانجا محمددکتر استاد راهنما: . آزمایشگاهی شرایط در ياقهوه کنه به

  .بوعلی سینادانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،گیاه پزشکیگروه  .بوذري
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  رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه 

 دکتر، يرضا صبوریس)، دکتر علییقنبر (ریدرضا حاجیدکتر حم :خبرنامه يۀ مرکزتیکم ياعضا

  تباریمیمسعود حک

  رانیا یشناسره انجمن کنهیات مدیر نظر هیز

  يرضا صبوریدکتر عل :ییآراصفحه و یطراح

 یشناس، انجمن کنهیاهپزشکیدانشگاه تهران، گروه گ یعیو منابع طب يس کشاورزیکرج، پرد :ینشان

  رانیا

  026- 32243671 تلفن:

  026-32243671 دورنگار:

  www.acarology.ir :ینترنتیآدرس ا

 ،hajiqanbar1360@yahoo.com ارسال مطالب: يبرا یکیآدرس پست الکترون

hajiqanbar@modares.ac.ir  

 


