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  :با اعضا یسخن

لطف  بهو خوانندگان گرامی،  شناسی کنه تمامی اعضا محترم انجمن به حضور عرض سالم ضمن

امه انجمن شماره خبرن مینهفت، مندان شما دوستان، همکاران و عالقه ياریو  پروردگار یکتا

اعم از (زان و ارسال مطالب مرتبط یشما عز حمایتبا  میدواریام. کنیم یم میتقد را رانیا یشناس کنه

شده،  دفاع يها ها و رساله نامه انیپاشده،  بیتصو يها پروپوزالن یعناو، اخبار، یپژوهش يها افتهی

 ه ویتهما را در  )شده ن مقاالت چاپین ارسال عناویمصوب و همچن یپژوهش يها عنوان طرح

 انامهیراخود را به آدرس لطفاً مطالب . دییفرما يارینمودن خبرنامه انجمن  پربارترهرچه 

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

  

  اخبار

اي اول و شناسی ایران در روزه کنگره کنه نخستین )هفته اول دیماه(ي نگارش خبرنامه  درلحظه -

برگزار  با موفقیت کرمان پیشرفته و علوم محیطی تکنولوژيعلوم و  المللی دوم دي ماه در مرکز بین

، اخبار بنابراینص دارد اختصاکاس اخبار در فصل پاییز عبه اني جاري  از آنجایی که شماره. شد

  .ي بعدي به اطالع خواهد رسید تکمیلی در این زمینه در شماره

  

   ا در حال انجامی شدهب تصوی يها پروپوزال

  

  ارشد یناسکارش

مرتبط با حشرات در  (Acari: Heterostigmatina)استیگما  هاي هترو کنه. محمد، تاج الدین -

. علی اصغر طالبیدکتر : استاد مشاور. قنبر حمیدرضا حاجیدکتر : راهنما استاد. غرب استان اصفهان

  .ت مدرسیشگاه ترب، داني، دانشکده کشاورزیشناس گروه حشره
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 شمال شرق نواحی برخی ازدر  حشرات با مرتبط Heterostigmatinaهاي  فون کنه. امیر، لقمانی -

گروه . علی اصغر طالبیدکتر : استاد مشاور. قنبر حمیدرضا حاجیدکتر : راهنما استاد. ایران

  .ت مدرسی، دانشگاه تربي، دانشکده کشاورزیشناس حشره

 و  Phytoseiulus persimilis در دو کنه شکارگر یسه نیازهاي موثر بر ترك لکهمقا. طیبه ،نادعلی -

Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae ) .آزاده زاهدي گلپایگانیدکتر : راهنما استاد .

، يکشاورز پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، گیاهپزشکیگروه . علیرضا صبوريدکتر : استاد مشاور

  .هرانتدانشگاه 

 بوسنجی و نحوه پراکنش نقش سابقه رژیم غذایی در شکل گیري رفتار. کیمیا ،امامی -

Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phyoseiidae)  در لکه (Patch) .راهنما استاد :

پردیس ، گیاهپزشکیگروه . علیرضا صبوريدکتر : استاد مشاور. آزاده زاهدي گلپایگانیدکتر 

  .تهران، دانشگاه يکشاورز و منابع طبیعی کشاورزي
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  يسپاسگزار

خبرنامه  این شماره ازمطالب، جهت درج در  برخی به منظور ارسال دکتر اکرمی یله از آقايوس بدین

  .شود قدردانی می

  رانیا یشناس خبرنامه انجمن کنه 

، مهندس يرضا صبوری، دکتر عل)سییر(قنبر یدرضا حاجیدکتر حم :خبرنامه يۀ مرکزتیکم ياعضا

  تباریمیمسعود حک

  رانیا یشناس ره انجمن کنهیات مدیر نظر هیز

  يرضا صبوریدکتر عل :ییآرا و صفحه یطراح

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

  رانیا

  0261- 2819256 :تلفن

  0261-2819256 :دورنگار

 www.utcan.ut.ac.ir/acarology :ینترنتیآدرس ا

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

hajiqanbar@modares.ac.ir 

 


