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  � �وروز از او ما�ده � یاد�ود            � ���ید و آ� پا�ش �ود        

  :با اعضا یسخن

 شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا براي هابهترین آرزوي بابریک سال جدید و ضمن عرض ت

شما دوستان، همکاران و  همکاريو  متعال پروردگارلطف  بهو خوانندگان گرامی،  ایران

با  است دی. امگرددیم میتقد رانیا یشناسشماره خبرنامه انجمن کنه هشتمینو  بیست، مندانعالقه

، اخبار، یپژوهش يهاافتهیزان و ارسال مطالب مرتبط (اعم از یشما عز هايیبانیها و پشتحمایت

 یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو يهاپروپوزالن یعناو

نمودن خبرنامه  پربارترهرچه  ه ویتهما را در  شده)ن مقاالت چاپین ارسال عناویمصوب و همچن

ا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس د. لطفاً مطالب ییفرما يرایانجمن 

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  اخبار

 3- 1تاریخ  ردالمللی کنه شناسی ایران در پردیس علوم دانشگاه تهران سومین کنگره بین -

بر عهده دارند و  اي دکتر محمد خانجانیقآ کنگره راخواهد شد. ریاست برگزار 1396شهریورماه 

نبر دبیر علمی و سرکار خانم دکتر مرجان سیدي دبیر اجرایی کنگره اقاي دکتر حمیدرضا حاجی ق

و چند سخنرانی کلیدي در طی کنگره ارایه خواهد قبل و بعد از کنگره هستند. چند کارگاه آموزشی 

اسپانیا،  هلند، روسیه، مانند لهستان، آلمان، تلفخاز کشورهاي م ژوهشگرانیپکنون شد. تا 

اطالعات بیشتر براي  اند.شرکت در کنگره اقدام کردهو پاکستان براي  ، ترکیهنگرو، گرجستانمونته

  ه فرمایید.عمراج www.ipca.ut.ac.irبه وبگاه کنگره به آدرس 
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در » ایران و جهان Leptusهاي جنس بازیبنی گونه«نوان عصبوري با علیرضا قاي دکتر آطرح  -

وم، تحقیقات و فناوري به تصویب وزرات عل مللیلابین و هاي علمیمکاريهمطالعات و مرکز 

  رسید.

با فرمت جدید و  2017از سال  Persian Journal of Acarology، ایران یشناسمجله انجمن کنه -

براي انجام  این نمایه شدند.  داراي مقاالت پیشین نیزبه چاپ رسید. همچنین  DOIلوگوي مجله و 

  تومان هزینه کرده است. 2700000شناسی ایران مبلغ کنه این کار انجمن

شناسی ایران درگذشت همکار گرامی جناب آقاي دکتر عبایی از اعضاي هیات علمی انجمن کنه -

جامعه گیاهپزشکی م ایشان و انواده محترخگیاهپزشکی کشور را به  قاتیشسته موسسه تحقبازن

ایران مراجعه شناسی بیشتر به خبرنامه انجمن حشره عات اطال. براي کندکشور تسلیت عرض می

  فرمایید.

  

  هاو رساله هانامهانپای

  ارشد یناسکارش

 در حشرات با مرتبط (Acari: Heterostigmata) هتروستیگما کنه هايمحمد. صبحی کلی علیا،  -

دکتر مشاور:  . استادقنبردکتر حمیدرضا حاجیاستاد راهنما: . )اردبیل استان( مشگین شهر شهرستان

  .تربیت مدرسدانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،حشره شناسیگروه  عبدالعظیم مرتضوي الهیجانی.

  

  دکتري

در جنگل  Uropodina (Acari: Mesostigmata) هاي گروهشناسایی کنهاسماعیل.  بابائیان، -

گیاه گروه . اعتماد وحیداستاد مشاور: دکتر صبوري.  علیرضااستاد راهنما: دکتر . خیرودکنار نوشهر

  .تهران، کرجدانشگاه  و منابع طبیعی، کشاورزي پردیس ،پزشکی

: دکتر استاد راهنما. ارتن خانواده تترانیکیده در ایرانهاي تکنهتاکسونومی خانجانی، معصومه.  -

 ،کشاورزي دانشکده ،گیاه پزشکیگروه . Owen Seemanاستاد مشاور: دکتر خانجانی.  محمد

  .بوعلی سینا همداندانشگاه 

  Neoseiulus californicusشکارگربررسی امکان پرورش انبوه کنه ، مصطفی. خنامانی -

استاد راهنما: دکتر یعقوب فتحی . هاي جایگزین بیعی و مصنوعی و طعمههاي غذایی ط رژیم روي

 دانشکده ،حشره شناسیگروه . استادان مشاور: دکتر علی اصغر طالبی و دکتر محمد مهرآبادي. پور

  .تربیت مدرسدانشگاه  ،کشاورزي
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 Typhlodromus هاي شکارگر بررسی امکان پرورش انبوه کنهریاحی، الهام.  -

bagdasarjani و Amblyseius swirskii هاي  هاي غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه روي رژیم

استادان مشاور: دکتر علی اصغر طالبی و دکتر . استاد راهنما: دکتر یعقوب فتحی پور. جایگزین

 .تربیت مدرسدانشگاه  ،کشاورزي دانشکده ،حشره شناسیگروه . محمد مهرآبادي
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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 :ییآراو صفحه یطراح
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