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 حضور 1391مناسبت فرارسیدن بهار طبیعت و نوروز سال به تبریک و شادباش عرض  نضم

شما  ياریو  پروردگار یکتالطف  بهو خوانندگان گرامی،  شناسی کنه محترم انجمن يتمامی اعضا

. کنیم یم میتقد را رانیا یشناس شماره خبرنامه انجمن کنه مینتهش، مندان دوستان، همکاران و عالقه

ن یعناو، اخبار، یپژوهش يها افتهیاعم از (زان و ارسال مطالب مرتبط یشما عز حمایتبا  میردوایام

مصوب و  یپژوهش يها شده، عنوان طرح دفاع يها ها و رساله نامه انیپاشده،  بیتصو يها پروپوزال

 نمودن خبرنامه انجمن پربارترهرچه  ه ویتهما را در  )شده ن مقاالت چاپین ارسال عناویهمچن

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

hajiqanbar@modares.ac.ir  دییفرماارسال.  
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  اخبار

با  در روزهاي اول و دوم دي ماه شناسی ایران کنگره کنه نخستین با یاري خداوند متعال -

و انجمن و علوم محیطی کرمان المللی علوم و تکنولوژي پیشرفته  بین مرکز همکاري

پیشرفته و علوم  تکنولوژيعلوم و  المللی مرکز بین هاي سالن همایش در شناسی ایران کنه

 ارسال گردیدمقاله به دبیرخانه کنگره  140 حدود .برگزار شد با موفقیت کرمان محیطی

ت کتابچه کنگره دریاف برايمندان عالقه. آنها در اولویت چاپ قرار گرفتند مقاله از 105 که

مراجعه ) www.acarology.ir(انجمن کنه شناسی ایران  وبگاهتوانند به هاي میو عکس

هاي کیفیت کتابچه کنگره و مقاالت  وخالصه مقاالت چاپ شده و تعداد پژوهش .نمایند

  .شناسان جهان شدانجام شده موجب تعجب و تحسین کنه

 توسط 1391چهارم تا هفتم شهریور سال از تاریخ  بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران -

ایران،  شناسی ایران، علوم علفهاي هرز حشرهشناسی گیاهی ایران،  هاي علمی بیماري انجمن

شهر  و با همکاري دانشگاه شیراز در شناسی ایران کنه انجمنشناسی ایران،  انجمن قارچ

دین ماه و مهلت ثبت ارسال خالصه مقاالت تا پایان فرورمهلت . گزار خواهد شدبر شیراز

توانند به  دریافت اطالعات بیشتر می برايمندان عالقه. است نام تا پایان اردیبهشت ماه

 .مراجعه نمایندیا وبگاه انجمن کنه شناسی ایران ) www.20thippc.ir(آدرس 

 Persianشناسی ایران با نام المللی انجمن کنهمجله بین شماره نخستبا کمال خوشوقتی  -

Journal of Acarology  به صورت الکترونیک به چاپ  2012ژانویه سال  15در تاریخ

هاي تبریک براي کیفیت ممتاز مجله موجب آن شد تا از نقاط مختلف جهان پیام. رسید

شود با ارسال مقاالت بدین وسیله از اعضاي محترم درخواست می .انجمن ارسال شود

همچنین در نظر است  .هداف خود یاري نمایندخود این مجله را در راه رسیدن به ا وزین

 .مجله به صورت چاپ کاغذي در آمده و به اعضاي انجمن ارسال شود

بدین وسیله از اعضاي محترم . کارت عضویت اعضاي انجمن در حال طراحی است -

به  dpi 600خود با کیفیت دست کم  4 × 3شود با ارسال فایل عکس رنگی درخواست می

 .ها را به حداقل برسانندزمان الزم براي چاپ کارت )asi@acarology.ir( رایانامه انجمن

موجب امتنان خواهد بود . تغییر یابد 1391در نظر است شکل و فرم وبگاه انجمن در سال  -

د استفاده اعضاي محترم پیشنهادهاي خود را به انجمن ارسال فرمایند تا در طراحی مور

  .قرار گیرد
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   ا در حال انجامی شدهب تصوی يها پروپوزال

  يدکتر) الف

 و Tydeoidea (Acari: Prostigmata)ي  هاي دو باالخانواده سیستماتیک کنه. مریم، درب امامیه -

Eupodoidea  دکتر : استاد مشاور. قنبر حمیدرضا حاجیدکتر : راهنما استاد. در استان کرمانشاه

  .ت مدرسی، دانشگاه تربي، دانشکده کشاورزیشناس گروه حشره. انجانیمحمد خ

  

  ارشد یناسکارش) ب

دکتر : راهنما اناستاد. شهرستان زنجان Ascoidea و Phytoseioidea هايفون کنه. محسن، زارع -

، پزشکی گیاهگروه . اکرمیعلی محمددکتر : استاد مشاور. حسن رحمانی و دکتر فرید فرجی

  .زنجان، دانشگاه ياورزدانشکده کش

  

  هاو رساله ها نامه انپای

  ارشد یناسکارش

 برخی در حشرات با مرتبط (Acari: Prostigmata) استیگماي پیش کنه هاي. سارا، احمدي -

دکتر : استاد مشاور. قنبر حمیدرضا حاجیدکتر : راهنما استاد. مناطق شمال شرق ایران هايشهرستان

  .ت مدرسی، دانشگاه تربي، دانشکده کشاورزیشناس گروه حشره. علیرضا صبوري

. غرب ایران) Tenuipalpidae(تارتن دروغین هاي  کنهمطالعه تاکسونومی . معصومه، خانجانی -

، دانشکده پزشکی گیاهگروه . علیرضا صبوريدکتر : استاد مشاور. خانجانی محمددکتر : راهنما استاد

  .بوعلی سینا همدان، دانشگاه يکشاورز

اي  تاثیر ارقام مختلف بادمجان بر پارامترهاي زیستی کنه تارتن دو لکه. مصطفی، خنامانی -

Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)  و کنه شکارگرTyphlodromus bagdasarjani 

(Acari: Phytoseiidae) .حمیدرضا دکتر : استاد مشاور. پور یعقوب فتحیدکتر : راهنما استاد

  .ت مدرسی، دانشگاه تربي، دانشکده کشاورزیشناس گروه حشره. رقنب حاجی

 استاد. خلیل آباد و هاي کاشمر هاي انگور در موستان فونستیک کنه بررسی. صفورا، ساالرزهی -

. مهندس علی اولیایی مهندس جواد نوعی و: مشاور اناستاد. قنبر حمیدرضا حاجیدکتر : راهنما

  .عالی جهاد دانشگاهی واحد کاشمرمرکز آموزش ، گیاه پزشکیگروه 
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  .شود این شماره از خبرنامه قدردانی میدرج در  برايمطالب،  برخی ارسال

  رانیا یشناس خبرنامه انجمن کنه 
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