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  :با اعضا یسخن

و  ایران شناسیکنه محترم انجمن يتمامی اعضا برايبهروزي و شادکامی  آرزوي درود و با

-سی، مندانهشما دوستان، همکاران و عالق همکاريو  متعال پروردگارلطف  بهخوانندگان گرامی، 

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

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

ن ارسال یمصوب و همچن یپژوهش يهاشده، عنوان طرحدفاع يهاها و رسالهنامهانیپاشده، بیتصو

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

ا یو  hajiqanbar1360@yahoo.com انامهیراخود را به آدرس مطالب 

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  

  اخبار

، سومین کنگره بین المللی ایران رم انجمن کنه شناسیبا یاري خداوند متعال و همت اعضاي محت -

) در تاریخ Third International Persian Congress of Acarology: IPCA3کنه شناسی ایران (

در این کنگره  برگزار گردید.با موفقیت یکم تا سوم شهریور ماه در پردیس علوم دانشگاه تهران 

هستان، روسیه، ل هلند، ی از کشورهاي آلمان، اسپانیا،عالوه بر متخصصین داخلی، شرکت کنندگان

  حضور داشتند. گرجستان مونته نگرو، ترکیه و

همزمان با اولین روز سومین کنگره بین المللی کنه شناسی ایران (یکم شهریور) مجمع عمومی  -

در  عادي سالیانه انجمن کنه شناسی ایران برگزار شد. در این جلسه گزارش هاي عملکرد انجمن

گذشته ارائه شد و پس از آن انتخابات اعضاي هیات مدیره انجمن برگزار شد که طی آن از سال 

آقاي دکتر راي (رئیس)،  50صبوري با علیرضا دکتر  افراد ذیل انتخاب شدند: آقاي راي ماخوذه 53

ار)، دراي (خزانه 37، آقاي دکتر هاشم کمالی با راي (نایب رئیس) 49حمیدرضا حاجی قنبر با 

آقاي دکتر راي،  33آقاي دکتر محمد خانجانی با راي (دبیر)،  34آقاي دکتر اسماعیل بابائیان با 

راي  21آقاي دکتر علیرضا نعمتی با راي،  24راي، خانم دکتر مهدیه اسدي با  28محمد باقري با 
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مچنین خانم عضو علی البدل). هراي  20آقاي دکتر سعید پاك طینت سئیج با (عضو علی البدل) و (

  به عنوان بازرس انجمن برگزیده شدند.راي  31با مهندس مهسا فرجام فر 

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يهاپروپوزال

  ارشد یناسکارش

) مرتبط با حشرات در شهرستان Acari: Prostigmata(استیگماي هاي پیشکنهجواهري پریسا.  -

قنبر. گروه ا صبوري، استاد مشاور: دکتر حمیدرضا حاجی. استاد راهنما: دکتر علیرضطالقان، ایران

  گیاهپزشکی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

 Amblyseius swirskii اي شکارگرهکنه	خواري تأثیر دوماتیا بر رفتار همشیردل، سیما.  -

(Athias-Henriot)    و Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae). 

گروه گیاهپزشکی دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی، استاد مشاور: دکتر علیرضا صبوري. استاد راهنما: 

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

  -Amblyseius swirskii (Athias ايتأثیر دوماتیا بر شکارگري درون رستهعباسی، نرگس.  -

Henriot)  وPhytoseiulus persimilis (Athias- Henriot) (Acari: Phytoseiidae) . :استاد راهنما

گروه گیاهپزشکی پردیس دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی، استاد مشاور: دکتر علیرضا صبوري. 

  کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

  دکتري

هاي کنهی و برخ )Formicidae: Hymenoptera( هافون مورچهمقدم، ارسالن. یخلیل -

) همراه آنها در مناطق مرکزي و شمالی استان چهارمحال و Acari: Mesostigmataاستیگماي (میان

زاده زاهدي آ. استاد راهنما: دکتر علیرضا صبوري. استاد مشاور: دکتر علیرضا نعمتی و دکتر بختیاري

  .گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران گلپایگانی.

انگل جوندگان  (chigger mites) هاي چیگرزشناسایی و بررسی پارازیتیسم کنهشمسی، محسن.  -

راهنما: دکتر علیرضا صبوري و دکتر آزاده زاهدي گلپایگانی. ر. استادان در جنگل خیرود نوشه

س گروه گیاهپزشکی پردی تبار.استادان مشاور: دکتر آلکساندر استکولنیکوف و دکتر مسعود حکیمی

  کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

  هاو رساله هانامهانپای 

  ارشد یناسکارش

   و Amblysius swirskii  تاثیر ناهمزمانی تفریخ بر همخواري در دو کنه شکارگرحویزي، حسن.  -

(Acari: Phytoseiidae)  Neoseiulus californicus   . گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزي و
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  منابع طبیعی دانشگاه تهران.
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