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  :با اعضا یسخن

و خواننـدگان  ایـران شناسـیکنه محتـرم انجمـن يتمامی اعضا براي سالمتیبهروزي و  آرزوي با

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

شما  هايها و پشتیبانیحمایتبا  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه

 يهــاپروپوزالن یعنــاو، اخبــار، یپژوهشــ يهاافتــهیزان و ارســال مطالــب مــرتبط (اعــم از یــعز

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

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

ــــــب  ــــــه آدرس مطال ــــــود را ب ــــــهیراخ ــــــو  hajiqanbar1360@yahoo.com انام ا ی

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  اخبار

ام تیرماه برگزار گردید و در آن پیرامون تاریخ سیجلسه هیات مدیره انجمن کنه شناسی ایران در  -

کنگره  سومین خصوص برگزاري انجمن و نیز در عملکرد ارتقا در شده انجام اقدامات از اعضا گزارش

نظر صورت گرفت. در این جلسه آقاي دکتر حسین سپاسگزاریان  بحث و تبادل شناسی کنه المللیبین

  مدیره افتخار دادند و در این جلسه حضور یافتند.  به عنوان مهمان ویژه به اعضاي هیات
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در پایان تیرماه مقاالت دریافت شده را که مایل به شرکت  کمیته داوران جایزه دکتر کریم کمالی -

 سید مصیب مهدويدر رقابت براي دریافت این جایزه بودند مورد بررسی قرار داد و مقاالت آقایان 

 رسول بحرینی و سعید پاك طینت سئیجو  مقطع کارشناسی ارشد)(مربوط به  مصطفی خنامانی و

دریافت این  شایستهرا آنها به عنوان مقاالت برتر دانشجویی انتخاب و (مربوط به مقطع دکتري) را 

این عزیزان جایزه نقدي، تندیس و لوح تقدیر خود را حین برگزاري کنگره جایزه در نظر گرفت. 

انجمن کنه شناسی دریافت نمودند. عنوان مقاالت برگزیده همراه  گیاه پزشکی و در مجمع عمومی
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Bahreini, R. and Currie, R. W. 2015. The influence of Nosema (Microspora: 
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طی برگزاري بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی، پوسترهاي ذیل حایز شرایط دریافت  همچنین

  جایزه دکتر کریم کمالی تشخیص داده شدند:

اي، تاثیر قارچ اندوفایت گیاهان فسکیوي بلند و چچم چندساله بر کنترل کنه تارتن دو لکه  -

urticae Tetranychus :جهانگیر خواجه علی، محمدرضا سبزعلیانبهناز جوادي ،.  

هاي براي کنه Scarabaeus (Coleoptera: Scarabaeidae) هايدو میزبان جدید از سوسک -

، کریم حدادایرانی نژاد، ویشیج وندیده قبلعلیسع: Tarsopolipus (Acari: Podapolipidae) جنس

  .ماگوفسکی، مارك پشوژنی، شهاب منظري، محمد مقدم واحد

  

عمومی انجمن کنه شناسی ایران همزمان با برگزاري بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی  مجمع -

با شرکت  در تاریخ هفتم شهریور در تاالر مهدوي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

شماري از اعضاي انجمن برگزار شد. در این جلسه آقاي دکتر هاشم کمالی (رئیس انجمن) 

گزارشی از فعالیتها و عملکرد انجمن و آقاي دکتر جوهرچی (خزانه دار) نیز گزارش مالی را ارائه 
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نظر  بحث و تبادل کردند. سپس جوایز دکتر کریم کمالی به برگزیدگان اهدا شد و در انتها نیز

  پیرامون مسائل مختلف انجمن صورت گرفت.
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  به همکارتسلیت 

رماه متاسفانه مطلع شدیم که همکارعزیزمان و عضو هیات مدیره انجمن کنه اواخر شهریور د

شان به پدر گرامیدر غم از دست دادن دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی،  خانم ، سرکارشناسی ایران

از خداوند متعال ها، ترین تسلیتکنه شناسی ایران ضمن عرض صمیمانهسوگ نشسته اند. انجمن 

  نماید.ر مسالت میصبر و اجمرحوم آمرزش الهی و براي بازماندگان  براي آن

  هاو رساله هانامهانپای

  دکتري

  Eleutherengonides (Acari: Prostigmata)هاي کنه. 1395. عبدالعظیم، مرتضوي الهیجانی -

هاي هاي کرمان و هرمزگان و بررسی موقعیت فیلوژنتیکی خانوادهمرتبط با حشرات در استان

دکتر کریم کمالی و حمیدرضا راهنما:  اناستاد. بر پایه اطالعات ملکولی Raphignathinaکوهورت 

دانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،حشره شناسیگروه  .پورشاهرخ کاظمدکتر مشاور:  . استادقنبرحاجی

  .تربیت مدرس

-   

   یرانیشناسان اکنه یخارج ن مقاالتیعناو
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  رانیا یشناسخبرنامه انجمن کنه 

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

  ارتبیمیمسعود حک

  رانیا یشناسره انجمن کنهیات مدیر نظر هیز
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