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سی  شنا تاریخچه و معرفی انجمن علمی قارچ 

 :پزشکی ایران

 قارچ شننسا ننی ی شننای اعاای   ا   علمی انجمن 

 بهداشننن   وزارت نظا زعا ۱۳۸۹  نننا  در را خود

شای آموزش و درمای   د  به هم  آقاعای دکتا ی 

عادگاری و  محمد حسنن ن ع دای یا نن   دکتا ام ا

 بد ی آغاز نمود. اعن دو تای ج ء او  نحم د دکتا 

ا اادی بودند که شنننااعا یا ننن ن انجمن را  ااه  

اجازه یا  ن انجمن  ۱۳۸۹کادند. در دی ماه  ا  

ش  شایو درمای و آموزش  از طاف وزارت بهدا  ی 

داده شننند که انتاابات ه ات مدعاه با او  ن کس اه 

در  ۱۳۹0قارچ شسا ی ی شای اعاای در اردعبهش  

شای مازندرای    ش اه علوم ی  صادف دان د و گادعم

ر می شد. بهداش  انجمن با حضور نماعسده وزارت 

هدف از اعجاد انجمن  انسننجام   ا    های علمی و 

شای در  طح شسا ی ی  شور بوده  صسفی قارچ  ک

یالش ها و   ا     یاکسوی یأ  ن زمای از ا   که

در را تای  علمی های ماتلف در زم سه مهمی های

 ا  . گا ته ی شباد اهداف زعا در انجمن صورت

 سی   اریبنا  و یبناد  نظاهنای علمی  اعجناد -۱

 و محققای  متاصنصنای ب ن  یحق قایی  و آموزشنی

 های اخهشنن در نحوی به که کارشننسا ننانی  نناعا

 .دارند   ا    انجمن با مایبا گوناگوی

هداشننن   درمای با وزارت همااری -۲  آموزش و ب

 یژوهشی و آموزشی و مو سات ها دانش اه و ی شای

انجمن   های   ا    با مایبا  ازمانهای  اعا و ن  

شتی امور رع ی بانامه در  و آموزشی  یژوهشی بهدا

 درمانی

 در زم سه ذعصنننال  مااجع با و همااری ی امل -۳

 و بهداشتی آموزشی های بانامه و ارزش ابی بازن ای

  طح و کمک به ا  اعش آموزشی درمانی مو سات

 ی شای علوم ماتلف مقاطع آموخت ای علمی دانش

 و یژهشنننی آموزشنننی  علمی   سی خدمات ارائه -۴

 مابوطه ضوابا باا اس

 در دانشننجوعای و یژوهشنن اای ویشننوع  یاغ ب -۵

 آموزشننی  و یژوهشننی علمی  های   ا    ی شننباد

 درمانی و بهداشتی

قارچ  مجله یاصننصننی انتشننار و یدوعن و یه ه -۶

   Current Medical Mycology شسا ی با عسوای

 ویژوهشننی  آموزشننی های گادهماعی باگ اری -۷

  رعاع با ا مللی ب ن و ملی  طو  در مداوم آموزش

 کشور جاری ومقارات قوان ن

 یژوهش انجام جه  مسا ننب زم سه کادی  ااه  -۸

 از باصنننو  مابوطه رشنننته با مایبا علمی های

 جوای متاصص ن یاغ ب و یشوع  طاع 

شارک  -۹ شا ل در م  علمی های انجمن شورای ی

 آی با مایبا امور رع ی و بانامه اعاای ی شای گاوه

 انجام باای مللیا  ب ن نهادهای حماع  جلب -۱0

شیعلمی   های   ا    صه در یژوه  در و ملی ی عا

 کشور جاری ضوابا چارچوب

که  باشننند  کای انجمن می  مدعاه عای از ار ه ات 

شال از  ضا و همچس ن  ۹مت نفا بازرس می  ۲نفا اع

صورت می  شد که عساوعن و وظاعف ها عک بدعن  با

 باشد:

  ن انجمنئر -دکتر حمید بدلی-۱

  نئناعب ر -ر زمردیاندکتر کامیا-۲

 خ انه دار -دکتر کیوان پاک شیر-۳

 انجمن دب ا -خداویسی صادق دکتر -۴

طاهره شکککوهی-۵  نننادب ا مجالت و  -دکتر 

 نشاعات انجمن

یده دار -۶ طات  -دکتر مجتبی د با مسننن و  اری

 انجمن با نهادها و جذب مسابع ما ی

مسنن و  کس اه ها  کارگاه  -دکتر مجتبی نبیلی-۷

  سارهای علمیها و  م
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 عضو علی ا بد  -دکتر زارعی محمودآبادی -۸

 ا بد  علی عضو -دکتر محمدحسین افسریان-۹

 :بازرسان انجمن

 بازرس اصلی -دکتر آیت نصرالهی عمران-۱

 بازرس علی ا بد  -دکتر سعید مهدوی عمران-۲

شای اعاای به  شسا ی ی   اع  انجمن علمی قارچ 

می باشننند که به م ا ی ها  www.ismm.irآدرس 

چه بهتا انجمن و   ا  تهای صنننورت گا ته در آی  

همچس ن اطالع ر نننانی های مابو  به کس اه های 

شسا ی ی شای و مایبا با آی یاداخته  علمی قارچ 

 شده ا  .
 

 تعداد اعضاء انجمن و شرایط عضویت در انجمن

رچ شنننسا نننی به حو  و قوه ا هی انجمن علمی قا

ی شننای اعاای با ا ننتقبا  خوبی از جانب ا ننای د  

شجوعای و دو تدارانش روباو گادعد و ها  ا ه  دان

ماری از محقق ن  ا نننای د ب رگوار و  ی داد ب شننن

دانشننجوعای مقاطع ماتلف رشننته های ی شننای و 

ضوع  در انجمن می یادازند  شای به ع علوم یاعه ی 

نجمن علمی نفا عضنننو خانواده ا ۱۲۸۲که یاکسوی 

 قارچ شسا ی ی شای اعاای می باشسد.

به طریق زیر می   عضککویت در انجمنشککرایط 

 باشد:

سته:-۱ ضویت پیو ه ات مو ن انجمن وکل ه  ع

شد و  شسا ی ار ا اادی که حداقل دارای درجه کار

باالیا در عای از رشته های قارچ شسا ی ی شای عا 

رشننته های مایبا باشننسد می یوانسد طب  ضننوابا 

 عسد.آکور در اعن ا ا سامه به عضوع  انجمن درمذ

سته-۲ ضویت واب سانی که دارای درجه ع : کل ه ک

 کارشننسا ننی در عای از رشننته های قارچ شننسا ننی 

ان ل شننسا ننی   زماعشنن اهیآعلوم  م ااوب و وژی 

که  سد و کل ه ا اادی  های  دارایباشننن ته  رشننن

 مشابه باشسد. زماعش اهیآ

عاانی و شننناصننن   های ا عضککویت افتخاری:-۳

نای  ماعی ا قام علمی   اهس ی واجت که م خارجی 

حائ  اهم   خا  باشنننسد و عا در ی شنننباد اهداف 

انجمن کمک های موثا و ارزنده ای نموده باشسد می 

 یوانسد به عضوع  ا تااری یذعا ته شوند.

 

شااعا  -1تبصره سته می یوانسد با احااز  اعضای واب

ضوع  ی و ت صوعب ه ات مدعاه به ع ه باگ عده و ی

 شوند.

صره شااعا  -2تب ستی  ضای ی و ته انجمن باع اع

اع ن  ۷ه ات مو ننن وه ات مدعاه مذکور در ماده 

نامه نحوه یشننا ل وشننا  وظاعف کم سنن وی را دارا 

 باشسد.

اعضننای از انجمن  نناالنه مبلای را که  عک از ها -

م  ای ای یو ننا ه ات مدعاه ی   ن و به یصننوعب 

ضوع  مجمع عمومی خواهد ر   د به عسوای ح  ع

 یاداخ  خواهد کاد.

یاداخ  ح  عضننوع  ه چ ونه ح  و  -1تبصرر  

 ادعاعی را نسننب  به داراعی انجمن باای انجمن باای

 عضو اعجاد ناواهد کاد.

ص   مالک ی داد اعضنای ی و نته ها انجمن  -2تب

ی داد ثب  نام شنندگای همای  ننا  خواهد بود و  ذا 

اابات ه ات مدعاه ا اادی مجاز به شننناک  در انت

هسننتسد که ح  عضننوع  مصننوب همای  ننا  را 

http://www.ismm.ir/
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یاداخ  نموده و باگ شننناک  در جلسنننه مجمع 

 عمومی و انتاابات را درعا   کاده باشسد.

 

ضویت در یکی از موارد زیر خاتمه  انجمن در ع

 می یابد:

 ا ت فای کتبی عضو-۱

مهلتی که  عدم یاداخ  ح  عضننوع   نناالنه در-۲

 می نماعد.ه ات مدعاه ی   ن 

ن   محاوم    زوا  عای از شنننااعا عضنننوع  و-۳

ه ات بدوی و عا ی انتظامی  ازمای نظام  قط ی در

ی شنننای به محاوم   موق  عا دائ  از اشنننتاا  به 

 حاف ی شای ا  .

مدت -1تبصرر   ع  م اد   مدت ی ل   عضنننو

 اشتاا  به حاف ی شای ا  . محاوم   از

عاش و ن   یصم   نهاعی راجع به عدم یذ -2تبص  

یاع د ه ات نظارت با  خایمه عضوع  ین از اطالع و

 ع ن نامه نحوهآ ۳ماده  ۷عملااد انجمن باا اس بسد

با ه ات مدعاه  کم س وی  وظاعفشا   و یشا ل

 خواهد بود.

 

 گزارش فعالیت انجمن:

 انجمن اهعمد    ه انه جلسات ماه یباگ ار -۱

جام ه علوم  اهعمد    شنناک  در جلسننات ه -۲

 یباگ ار م انه که به صنننورت ماه ای شننن اهعآزما

 .گادد

 .نظام ی شایشاک  در جلسات  -۳

 اایعا ای ش اهعدر جام ه آزما  ععضو -۴

و  یا ملل ن کس اه ب ن بننا دوازدهم یهماننار -۵

خدمات    ف ک یاریقا یکس اه کشنننور ن هفدهم

 یی شا ص یشا یش اهعآزما

شا ش اهعآزما یکس اه  ن با دوم یهماار -۶  یی 

 ا اکان ه

 یا ملل ن کس اه ب ن بننا دوازدهم یارهمانن -۷

ما با  شننن اهعآز قارچ  ا دب   ا   و  ن و  انجمن 

 کس اه عیاجاا ا به عسوای دب یی شا یشسا 

 یقارچ شننسا نن یاطالعات گاوه ها یجمع آور -۸

 ل کشور و یشا یعلوم ی شا یدانش اه ها یی شا

  ع ننا  عاز طا یو اطالع ر ننان یمل یشننباه ها

 انجمن

 یقارچ شنننسا ننن یکس اه  یرباگ ا موا ق  در -۹

به م  بانی دانشنن اه علوم  ۱۳۹۹در  ننا   یی شننا

 ی شای مشهد

ظام  یها     ا  -۱0 با ن طه  جام شنننده در راب ان

 یی شا

با مجله  یها     ا  -۱۱ طه  جام شنننده در راب ان

CMM 
های دوره ای با موضوعات  کارگاه یباگ ار -۱۲

 ماتلف
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 معرفی مجله علمی انجمن و فعالیت های آن:

به عدم وجود مجله یاصصی در زم سه قارچ  با یوجه

شننسا ننی ی شننای در عای از جلسننات ه    مدعاه 

شای علمی  انجمن  شسا ی ی  در  ا  اعاای  قارچ 

قاالت  ۱۳۹0 چاپ و نشنننا م هدف  با  جاد مجله  اع

یاصننصننی در  ننطح ملی و ب ن ا مللی به مسظور 

تاع  و  جام ه علمی کشنننور از ن اطالع ر ننننانی 

ی در زم سه قارچ شننسا ننی د ننتاوردهای یحق قای

ی شننای یح  نظا انجمن ی شننسهاد گادعد. در دی 

عازدهم ن جلسنننه  ۱۳۹۲ماه  نننا   درعاصننند و 

نشنناعات علوم ی شننای کشننور موا ق   یکم سنن و

 Advances inبا نام  هانتشنننار مجلاصنننو ی باای 

Medical Mycology  به صنناحب امت ازی دانشنن اه

 زندرای علوم ی شننای و خدمات بهداشننتی درمانی ما

مورد یصنننوعب  و ماک  یحق قات قارچ های یهاجمی

شاوع  ا  دادقاار   اع  مجله اعجاد و  ۱۳۹۳. از 

 ااخوای باای یذعاش مقا ه در اردعبهش  ماه شاوع 

های الزم از وزارت  عد. ین از کسننننب مجوز  گاد

شماره در ا فسد ماه  شاد ا المی او  ن   اهسگ و ار

ار از ه  نامی انتشنننار عا  . به محن انتشننن ۱۳۹۳

 مجله با عک مجله رو ی مطلع و مجبور به یا  ا نام

مجله و یا  ا  ننناع  و کسنننب موا ق  نامه های 

شماره با  شدع . او  ن  صال   جدعد از مقامات ذی 

در  Current Medical Mycologyنننام جنندعنند 

شار  ۱۳۹۴ اوردعن   ش ا تهعانت ار و  ه  اکسوی با انت

  .نتشار ا  شماره در حا  ا ۱۸مجلد و ۵

 مقاالت خالصه کتابچه

 کس اه قارچ  ن و چهارم یا ملل ن کس اه ب ن دوم

  ن یا با  ش اهع: از آزمااایعا یشسا ی ی شا

   (Supplement 1 2015) ۱۳۹۴ ماه بایآ -ش ااز

  یس با  یشننسا نن قارچ یا ملل ن ب کسفاانن ن او :

(  IFRC st1)    ارینعلوزعآ پاژ و لوسعآ پاژ

(Supplement 1 2016  )  

 یهاای  اایعا یشننسا نن قارچ کس اه ن یسجم 

(ICMM th5 )۱۳۹۷ مننناه آذر در 

(Supplement 1 2018)  

 مجله   یها هینما

جلسننه  ن و دوازدهم اصنندعا ننتساد مصننوبات  به

 اشسبهعکشور روز  یعلوم ی شا اتعنشا وی س کم

 یریبننه علم یبا اعطننا یمبس ۲۱/۲/۱۳۹۳مورخ 

 یها  اهعشنننده در یا هعبه مجالت نما ییژوهشننن

 یبا اعطا  یا ملل ن م تبا ب یو ا نننتساد یاطالعای

 موا ق  به عمل آمد. ییژوهش یریبه علم

ضا مجله شده  اعز یتهاعدر  ا در حا  حا اندکن 

  .ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

اندکن شندی در  یباا ۱۳۹۸ماه  نا   نعدر  اورد

ISI Emarging Source citation Index (ESCI)  
شده  ی سب ااقدام  به مجله  IFشاخص  نعکه با ک

.ی ل  خواهد گا  
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  یشنهاداتپ

و  ییداوم انتشنننار و به موقع بودی آی  همد  باای

 یهماارای قارچ شننساس را طلب م  شننتاب  اریهم

و  اعضنننای ه    مدعاه انجمنکسد. درخوا ننن  

 Current  Medicalمجله  عاعهیحا    هماارای ه

Mycology از  عای به عسوای  ا   که مجله را عنا

هایاو و تا یباا یاصنننل عت قاتیحق ع انتشننننار ن   

یسها   شننتاب با سدگیخودشننای دانسننته یا موجبات  

 کشور  ااه  گادد. یی شا یمجله قارچ شسا 

 اهداف پیش رو برای مجله 

 ا  ی ش روشی جدعد در نشا مجالت به نام  ۱0از 

قا ه“انتشنننار  به م قا ه   – Article ”مداوم“عا ” م

Based Publishing   بل قا که در م عد  جاد گاد اع

 Issue عا” شننماره به شننماره“روش  ننستی نشننا 

Based Publishing   می باشد. اعن روش که یا اماوز

در اکثا نشنناعات م تبا و به روز دن ا مورد ا ننتفاده 

قاار می گ اد م اعای مت ددی ه  باای مجله و ه  

می یوای به  باای نوعسنننسده دارد. از جمله اعن م اعا

 :موارد زعا اشاره نمود

 کویاه شدی زمای انتظار نوعسسده 

 ارجاع حداکثای به مقاالت 

  مقاالت به ماور مستشا می شوند و  شار در

 .یاعای  صل با یا سل نشا وارد نمی شود

ظار  مای انت فاده از اعن روش نشنننا هم  با ا نننت

نوعسنننسدگای کاهش می عابد و ه  عل  را در ج ب 

می کس  . بلاه آی را در او  ن  اصنن  خود مافی ن

 .ممان مستشا می کس  

 

 

 

 

 

 

 

Online submissionOnline submission 

http://cmm.mazums.ac.irhttp://cmm.mazums.ac.ir 

  

TelTel 

                          +98+98--1111--3354405133544051 

EE--mailmail 

 cmm@mazums.ac.ir 

 cmm.mazums@gmail.com 

    

P. O. P. O. Box Box  

              48471-91971, Sari, Iran 

http://cmm.mazums.ac.ir/
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 معرفی کتاب های نوشته شده توسط اعضاء انجمن:

 نام نویسنده یا نویسندگان عنوان
سال 

 انتشار

 1365 مسعود امامیدکتر  قارچ شناسی پزشکی

 1392 امامی عودمس دکتر مهبد، علی سید دکتر زینی، فریده دکتر جامع پزشکی شناسی قارچ

 ریچاردسن،. دی. ام اوانس،. جی. ای مولف: (عملی روشهای) پزشکی شناسی قارچ

 خسروی : علیرضاترجمه

1382 

 1363 تالیف شهال شادزی قارچ شناسی پزشکی: تشخیص آزمایشگاهی و درمان

 1379 تالیف شهال شادزی قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص آزمایشگاهی

 بلوینز. اس کرن ، کاتلین. ای  مارتا :موالفین (آموز خود) زشکیپ شناسی قارچ

 عقیلی شكوهی،  سیدرضا طاهره دکتر :مترجمین

1383 

 1397 دکتر سید حسین میرهندی درسنامه قارچ شناسی پزشکی

 :پزشکی شناسی قارچ

 سطحی قارچی های عفونت و شناسی قارچ مقدمات :اول جلد

 ساپ وفیت های قارچ و

 جلدی قارچی های عفونت :دوم جلد

 جلد زی  قارچی های عفونت :سوم جلد

 سیستمیک قارچی های عفونت :چهارم جلد

  پرست یزدان امیر سید دکتر

1386 

1387 

1388 

1389 

 مورایی، روزنتال، فالر شناسی پزشکیقارچ

 علی قجری :ترجمه

1388 

 1390 یامام مسعود پروفسور دیبا، کامبیز دکتر پزشکی شناسی قارچ اصول

 1391 دیبا کامبیز دکتر انسان در قارچی های عفونت

 1382 میكائیلی علی دکتر ایدز زمینه در قارچی های عفونت

 :  از ای مقدمه با عمران مهدوی سعید دکتر پزشکی شناسی قارچ مصور ف هنگ

  موسوی جواد سید همكاری با و خسروی علیرضا دکتر

1387 

 1385 جهرمی بصیری شهیندخت عفونتهای قارچی بیمارستانی

 یمهد سید دکتر موسوی، اللهی آیت امین سید مترجمین: دکتر (ها ارگان و بالینی های سندرم) بالینی شناسی قارچ

 موسوی

1386 

 اللهی آیت امین سید دکتر موسوی، مهدی سید: مترجمین (درمان – تشخیص) قارچی های عفونت

 موسوی

1385 

 1386 موسوی اللهی آیت امین سید دکتر:  مترجم (آزمایشگاهی های روش وسیلهه ب درمان و بالینی تشخیص) پزشکی شناسی قارچ

 پفالر  الیاس ژ. انیسی، مایكل ر. مک گینیس، مایكل آ. :مولفین (ها ارگان و بالینی سندرم سوم، فصل)  بالینی شناسی قارچ

 امین آیت اللهی موسوی، مهدی موسوی :نیمترجم

1386 

 1377 پروانه عدیمی ناسی پزشکیقارچ ش

 واکر ام گریم: مولف بیوتکنولوژی و فیزیولوژی مخم 

 کچوئی رضا دکتر پورنیا، پیمان: مترجمین

1391 

 1392 قزوینی داعی روشنک دکتر نژاد، نیک فرهاد دکتر پی اپزشکی و پ ستاری دانشجویان ب ای پزشکی شناسی قارچ

 1389 امیرمجدی، منیره مختاری شناسی اطلس قارچ
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 1387 علیرضا خسروی، حجت اله شكری، طاهره ذیگلری آل ژی های قارچی

 هاشمی، دکترسیدجمال عمران، نصرالهی اهلل آیت و اکتینومایکوزیس قارچی بیماریهای مصور هیستوپاتولوژی

 دکترمنصوربیات

1387 

 1389 موسوی اللهی آیت امین دسی دکتر ،نژاد احمدی محمد دکتر بیماریزا های آکتینومیست و ها قارچ

 1398 دکتر صادق خداویسی، افسانه محمدی و کارب د آن در قارچ شناسی پزشکی PCRآشنایی با 

 آزمایشگاهی تشخیص روش های و پزشکی قارچ شناسی

 بیماریزا درماتوفیت های

 1381 بهزادی الهام بهزادی، پیام

 1390 هزادیب الهام بهزادی، پیام قارچ ها نوین زیست شناسی

 1390 بهزادی الهام بهزادی، پیام طلب ف صت بیماریزای مخم های و پزشکی نوین شناسی قارچ

 1390 بهزادی الهام بهزادی، پیام صنعتی نوین شناسی قارچ

 کوکی ماریت ، ریچاردسون دی ملكم: موالفین سیستمیک قارچی های عفونت درمان راهنمای

 پور ریاضی مجید دکتر: مترجم

1383 

 یاسیدنی ام. فاین گلد، ویلیام جی. مارتین، لین شور گارس روشهای تشخیص آزمایشگاهی آلودگیهای قارچی و انگلی

 تیرنگ نیستانی :ترجمه 

1368 

 1387 سعید امانلو م وری ب  بیماری های قارچی در پزشکی

 1395 متیانوالنتینا نع ،جواد نعمتیان :ترجمه و تالیف طلس رنگی قارچ های بیماری زاا

 1396 محمدیحسن یزدانفر، علی حاجی زاهای بیماری های تشخیص آزمایشگاهی قارچ روش

حری، مونا غضنفری، علی فرزانگان، امید رییسی، تینا دلسوز ب استاد 4قارچ شناسی جامع پزشکی 

 احسان مغانلو

1398 

 

 :معرفی انجمن های مرتبط با قارچ شناسی

ISHAM 

The International 

Society for Human & 

Animal Mycology 

www.isham.org 

ESCMID 

European Society of 

Clinical Microbiology and 

Infectious Diseases  

www.escmid.org 

ASM 
American Society for 

Microbiology  

www.asm.org 

 

http://www.isham.org/
file:///D:/New/Congress/Mycology%20News/Final/www.isham.org
http://www.escmid.org/
http://www.escmid.org/
http://www.asm.org/
file:///D:/New/Congress/Mycology%20News/Final/www.asm.org
http://www.eccmid.org/eccmid_2020
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 کنگره های مرتبط 

 کنگره های داخلی  

 

 کنگره های خارجی 

 

 

 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری نام  کنگره
مهلت ارسال 

 مقاالت
 لینک سایت

ین  ب گره  ن ک ین  م ه دوازد

 گاه و بالینالمللی آزمایش

اعاای  یهاای  دانشاده ی شای 

شه د  شای  ش اه علوم ی  دان

 بهشتی

ا ی  ۲۱/0۹/۹۸

۲۳/0۹/۹۸ 

۳0/0۷/۱۳۹۸ 
 

سیزدهمین کنگره بین 

المللی میکروب شناسی 

 بالینی استاد البرزی

ا ی  ۱۶/0۷/۹۸ اعاای   ارس  ش ااز

۱۸/0۷/۹۸ 

۳۱/0۵/۱۳۹۸ 
 

 المللی بین کنگره سککومین

 (ICB201۹) پزشکی زیست

ا ی  ۱۹/0۸/۹۸ (غ ا حضوری ) مجازی

۲۷/0۸/۹۸ 

۱۳/0۷/۱۳۹۸ 
 

link 
Abstract Submission 

Deadline 

 

Congress dates Congress venue Congress name 

 

Friday 15th November 

2019 

 

27 – 29 February 

2020 

 

Palazzo dei Congressi 

Lugano, Lugano, 

Switzerland 

 

9th Advances 

Against 

Aspergillosis and 

Mucormycosis 

 

27 November 2019 18 – 21 April 2020 Paris, France ECCMID th30 

 

 March 2021 New delhi, India 

 

21st congress of the 

international society 

for human and animal 

Mycology 

 

http://conferencealert.ir/events/iccm2019
http://conferencealert.ir/events/iccm2019
http://conferencealert.ir/events/iccm2019
http://conferencealert.ir/events/iccm2019
https://www.isacl-congress.ir/
http://alborzi-iccm2019.sums.ac.ir/
https://www.icbcongress.com/
https://aaam2020.org/
https://www.eccmid.org/eccmid_2020
https://www.isham.org/
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 مفید مرتبط های لینک و مجالت معرفی 

 لیست مجالت داخلی 

 ISNN رتبه علمی عنوان لینک

 Current Medical Mycology Pubmed )3439-2423 )ی شای  

 
Jundishapur Journal of Microbiology ISI )3645-2008 )ی شای 

 
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and 

Infection 
   0301-2383 یژوهشی )ی شای( -علمی 

 
International Biological and Biomedical Journal  2423-4478  

 
International Journal of Molecular and Clinical 

Microbiology 
  9171-2008 یژوهشی )ی شای( -علمی 

 
  066x-2252   صلسامه آزماعش اه و یشا ص

 
 2345-3427  ماهسامه اخبار آزماعش اهی

 
  4439-1735  ام آزماعش اهماهسامه ی 

 
   ماهسامه یشا ص آزماعش اهی

 
  8612-1735 یژوهشی )ی شای( -می عل اعاای ی شای شسا ی م ااوب مجله

 

 مرتبط با علم قارچ شناسی پزشکی بین المللیهای مجالت معتبر  سایت لیست 
 

  ISSN Country                    Title Link 

0181‐1584  France Cryptogamie Mycologie  

 

1567‐1356  USA FEMS Yeast Research  

 

1878‐6146 England Fungal Biology 

 

1560‐2745  USA Fungal Diversity 

 

1087‐1845  USA Fungal Genetics  

 

1156‐5233  France Journal de Mycologie Médicale  

 

1369‐3786  England Medical Mycology 

 

1617‐416x  Germany Mycological Progress  

 

0301‐486x  Netherlands Mycopathologia  

 

0940‐6360  USA Mycorrhiza 

 

1340‐3540 Japan Mycoscience  

 

0933‐7407  USA Mycoses  

 

0093‐4666  USA Mycotaxon  

 

0166‐0616  Netherlands Studies in Mycology 

 

0082‐0598 Austria Sydowia  

 

1875‐0710 Netherlands World Mycotoxin Journal  

 

0749‐503x USA Yeast  

 

http://www.cryptogamie.com/pagint_en/editeur/revue_myco.php
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1567-1364
http://www.journals.elsevier.com/fungal-biology/
http://www.fungaldiversity.org/fdp/journal.html
http://www.journals.elsevier.com/fungal-genetics-and-biology/
https://www.journals.elsevier.com/journal-de-mycologie-medicale/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/704633/description#description
http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/11557
http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/11046
http://mycorrhizae.org.in/index.php?option=com_content&task=view&id=32
http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/10267
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1439-0507
http://www.mycotaxon.com/
http://studiesinmycology.org/
http://www.sydowia.at/
http://www.wageningenacademic.com/wmj
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0061
http://cmm.mazums.ac.ir/
http://jjmicrobiol.com/en/index.html
http://ajcmi.umsha.ac.ir/
http://ibbj.org/
http://www.ijmcm.ir/
http://labdiagnosis.ir/
http://www.medlabnews.ir/
http://lab-message.blogfa.com/
http://tashkhis.ir/
file:///D:/New/Congress/Mycology News/Final/ijmm.ir
https://bioone.org/journals/cryptogamie-mycologie/issues
https://academic.oup.com/femsyr
https://www.journals.elsevier.com/fungal-biology
https://link.springer.com/journal/13225
https://www.journals.elsevier.com/fungal-genetics-and-biology
https://www.journals.elsevier.com/journal-de-mycologie-medicale
https://academic.oup.com/mmy
https://link.springer.com/journal/11557
https://link.springer.com/journal/11046
https://link.springer.com/journal/572
https://www.journals.elsevier.com/mycoscience
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390507
https://www.mycotaxon.com/
https://www.journals.elsevier.com/studies-in-mycology
http://www.sydowia.at/index.htm
https://www.wageningenacademic.com/loi/wmj
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970061
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 پیشکسوتان معرفی 

 

  امامیمسعود دکتر زنده یاد 

       عسوای   به      کشننور         ی شنناسننوت         ا ننتادای    از    ین    دو     نام

     شده     ثب        اعاای    در       ی شای       شسا ی     قارچ     عل              بس ان ذارای

       او  ن       امامی       مس ود      دکتا   و       عس ای      وچها  مس      دکتا      ا  ؛

ش امای شته       اعجاد    در          ی  شور    در       شسا ی     قارچ   ی     ر       ک

           دانشجوعای       یاب      در       امامی       مس ود      دکتا      ه      اما       بودند

    در     چوی      ر د     می     نظا   به       ب شتا      حوزه     اعن           دانشمسدای   و

       شسا ی     قارچ   و       شسا ی     ان ل      گاوه        مدعاع    وی     که       زمانی

      عهده    با    را       یهاای         دانشنن اه        بهداشنن          دانشنناده       ی شننای

   و       ی شای       شسا ی     قارچ      ارشد          کارشسا ی   ی     دوره        داشتسد

صی        دکتاای      پن ص شای       شسا ی     قارچ       یا     راه    را       ی 

ندازی سار    در    که     بود      حا ی    در     اعن   و      نمود        ا    و       آموزش      ک

   و       آموزش    در       شننساس      قارچ       متاصننص         ن اوهای       یاب  

شای      علوم          د ت ارای       یاب       د       ن         مایبا        با  سی       ی 

        داشتسد.

      قارچ         ی شاسوت         ا تادای    از       امامی       مس ود      دکتا     عاد      زنده

    ین  ۱۳۴0     دهه       اوا ا    از    که     بود      کشور       ی شای       شسا ی

         یحق قات         انسنننت تو   و        بهداشننن          دانشننناده       یشنننا ل    از

     اعن      علمی      ه ات       عضننوع     به       یهاای         دانشنن اه         بهداشننتی

شاده ست ی    از    ین   و     آمد    در         دان ش ش اه    از           بازن       علوم         دان

ش اه       ا تاد       عسوای    به      اخ ا         ا های    در       یهاای       ی شای          دان

  .    داش           ا         شما        یهاای      واحد      آزاد

                                 شسا ی ی شای باای ناست ن مایبه در         ی قارچ      رشته 

                      دانشجو نمود و دانشاده         یذعاش      به        شاوع       ۱۳۶۳     ا  

                                             بهداشنن  دانشنن اه یهاای به باک  وجود ا ننتاد دکتا 

صص قارچ س ود امامی و هماارای متا شای                                  م             شساس اع

عده زعسی  د چه  دکتا مه ن                    )دکتا  ا                             کتا یاعوش کادب

                                           مقدمی و دکتا محمدرضننا شنن د ا( ی شننتاز آموزش و 

                                               یاب   او  ن دوره از دانشننجوعای در مقطع کارشننسا ننی 

             ی شای گادعد.       شسا ی           ارشد قارچ

س ود امامی اعن  شاسوت  دکتا م                                                 از وعژگ های ا تاد ی 

شی     کالس                بود که در غا ب  سات در ی و آموز                          ها و جل

                              اات آموزشنننی را با چاشنننسی طس  در                 خود  یجاب ات و ن

       نشاند.                       صوریی محا  و ا توار می              ذهن مااطب به

 
شجوعای و                                                    یاعداری و ا تماار با دو تی و ر اق  با دان

  و       خالقی                                         باخوردهای یدرانه و خلو  ن   از وعژگ های ا

      طب ی                                            شاص تی اعشای بود. جوانمادی  شا باعی  شوخ

ست ی س و    و ی        خ             هدات علمی و                              نایذعای در انجام م

               گا بود و چهاه              ی اعشای جلوه                          دانش اهی در ر تار روزانه

شای را شجوعای و مااج  ن                       همواره در باخورد با دا            ی اع                   ن

      آورم.        خاطا می   به              گشوده و بشاش 

 ن مهر توام در دل و جان جای گرفتآنچنا

 سر برود از دل و از جان نرود که اگر              

      بود       آمده      دن ا    به      ماکو    در      ۱۳۱0      ا     در    که       امامی      دکتا

       یهلوی   و       خسنناوی           دبسننتانهای    در    را         ابتداعی        یحصنن الت

     های          دب ا تای    در    را          دب ا تای      دوره   و     خوی         شها تای

      ۱۳۳۱       خاداد    در   و         گذران د      یهای     هدف   و          اعاانشها       قاعب 

 .   آمد      نائل       دعپل      اخذ    به
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       یحص ل       یهاای         دانش اه          دارو ازی      رشته    در       ادامه    در    وی

       یاصننصننی   ی      دوره    در          دارو ننازی        دکتاای     اخذ    از     ب د   و

       مشاو        یهاای         دانش اه       ی شای         دانشاده    در       شسا ی      ان ل

      یاصص      دوره    در       یحص ل      باای      پن       شدند        یحص ل    به

شورهای      عازم       شسا ی      قارچ سه         ک    و      شدند        آماعاا   و         اان

صی       مدارک ص ست تو    از    را     خود       یا سه        یا تور         ان    و         اان

ب       ماک  های    از        مااق مارع اا           ب  سد        آماع     از     ب د   .      گا ت

عا      عا ی   ی      دوره      کشنننور    به        مااج       در    را      وژی       ماالر

       یهاای         دانشننن اه              یارازعتو وژی   و           ماالرعا وژی           انسنننت توی

  .     کادند       پای

     (    ۱۳۴۸ )       قارچی           ب مارعهای            آزماعش اهی       یشا ص      کتاب

شای       شسا ی      قارچ شای       شسا ی      قارچ     (    ۱۳۶۵ )     ی         ی 

     ا         امامی      دکتا     حوم  ما         یا  فات      جمله    از  (     ۱۳۷۷ )      جامع

      ا       کتاب       بانده       جامع        ی شای       شسا ی      قارچ      کتاب    که

  .   ا        بوده      ۱۳۷۷

 
      ه          عضننوع     به      ۱۳۵۴      ننا     در       امامی      دکتا       ا ننتاد

ش اه      علمی شای        واب     از  .              یهاای درآمدند         دان               اجااعی اع

شاده       رعا      به        م توای ش          دان       امور        م اون      ن     و        بهدا

شاده     اعن       اداری   و      ما ی شاره         دان شای  .    مود ن       ا      مدت    به       اع

            قارچ شننسا ننی   و            ان ل شننسا ننی      گاوه      مدعا      ننا     ۵۱

   به       ۱۳۷۵      ننا     از        همچس ن        بودند         بهداشنن          دانشنناده

ضو       عسوای ش اه      علمی      ه        ع    و       ا تاد          به عسوای      آزاد         دان

   .      بودند          ا       به       مشاو               م ااوب و وژی      گاوه      مدعا

ش امای    از       امامی      دکتا شا ل          ی         یاصصی      بورد          ا      و       ی

   و     هم     به       گادعد     ذکا    که         همانطور   و       بودند      سا ننی      قارچ شنن

         کارشسا ی           دوره های     بار       او  ن      باای       اعشای         ااوای        یالشهای

                 ی شای در کشور        شسا ی             یاصصی قارچ           و دکتاای        ارشد 

شای         ندازی    ا     راه        ب جامع    کتا                               گادعد. از جمله آثار علمی اع

                                       قارچشننسا ننی ی شننای  کتاب یشننا ص آزماعشنن اهی 

صو  قارچ          های قارچی        ب ماری شای                   و کتاب ا             شسا ی ی 

ستسد. ب ش از  سی در زم سه      ۱00                ه                                مقا ه  ار ی و ان ل 

  کارنامه             شنننسا نننی ن   در               شنننسا نننی و ان ل           علوم قارچ

      مس ود                                               ا  تهای یحق قایی اعشای ضبا شده ا  . دکتا

      شننسا ننی                     عسوای یدر عل  قارچ    به      ۱۳۹۱             امامی در  ننا  

                          ی شای اعاای شساخته شدند. 

جام ین ا عک عما ی             ننناان هدت  ااوای و     الش          ز  جا                   و م

                                            نایذعا و با جای گذاشننتن آثار نف ن و ماندگار         خسننت ی

    ۱۵                          شسا ی ی شای اعاای ظها روز                     ا تاد ی شاسوت قارچ

ماه ته و خانواده  اقوام    ۱۳۹۸           خاداد                                          دار  انی را وداع گف

        در غ  و                    آموخت ای خود را                           دو تای و دو تدارای و دانش

         گذاشتسد.                      اندوهی ماندگار باجای

                                   هرکه خواهد که چو حافظ نشود سرگردان

                               به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود    دل                                                     
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                                                                                                             ینیک     فتوکل      مقاله                                                                                                         

                             قارچ شسا ی ی شای اعاای درصدد   علمی                                             جوعای و هماارای گاامی می ر اند خبانامه انجمن                         به اطالع کل ه ا ای د  دانش

                                                      ک ن های جا ب شما رو یح  عسوای  توکل س ک به چاپ ر اند.                        ا   از شماره های ب د

شامل عک عا چسد        مقا ه شامل عسوای و  پن مقدمه ای کویاه و  صوعا                                                                                 توکل س ک مقا ه ای ا   کوچک             وژی و عا     یایو      ی

صاوعا شا  در زعا آنها( ی        ی          ر د و در              به یاعای می        خا(    دو    ا ی     عک       کویاه )     بحث   عک                      . اعن مقا ه  پن با                                اراکل س ک ) با 

      شود.                      ه ر اانن آورده می   یا       ه  دو        یاعای 

 

          مقا ه های                             نصننند یا هشنننتصننند واژه (. اهم       ) یا          ها هسنننتسد                           و کویاه یا از ک ن رعپورت                          اعن نوع مقا ه ها کوچاتا 

  ی                آنها ا   و دارا                  داشتن بار آموزشی                               و هم سطور زعاد وق  ن ا تن                                               توکل س ک در ع ن کویاه بودی و  اعع آماده شدی 

  .                           ی امی ها چسد کویاه می باشسد

به ب دی خبانامه جه  چاپ در شننماره های بدعسو نن له از شننما دعوت می شننود ک ن های جا ب  توکل س ک خود را 

 ار ا  نماع د.   ismm.secretariat@yahoo.comاعم ل 
 

 برگزاری کارگاه آموزشی پیشنهادفراخوان 

شای      علمی       انجمن شسا ی ی  ش اای اقدام به باگ اری ی دادی کارگاه همااری مبا             در نظا دارد                  قارچ  ص ن و یژوه ص تا

شی در زم سه سی و ... های مایبا با آموز شای  مقا ه نوع شسا ی ی  ش حوزه قارچ   اای  نماعد.  ذا از همه ا ای د  یژوه

 عد.آهای مورد نظا دعوت به عمل مییا کارگاهدر اعن حوزه جه  باگ اری ها چه غسی دانشنننجوعای یحصننن الت یام لی

یوانسنند اطالعننات کننارگنناه مورد نظا خود را )شننننامننل موارد زعا( از طاع  یسنننن  ا اتاون ننک مسنندای میعالقننه 

ismm.secretariat@yahoo.com     نماعسد. ار ا 

 بندی پیشنهادینسرفصل و ریز مطالب و زما  ----خالصه کارگاه آموزشی ---عنوان کارگاه  

  های مورد انتظار مخاطبان کارگاهسطح تحصیلی و سایر ویژگی 

 کننده شرکتحداقل و حداکثر تعداد افراد  

 افزاری مورد نیاز برای برگزاری کارگاه افزاری و نرم امکانات سخت 

 زمان مورد نیاز )بر حسب ساعت( برای ارایه کارگاه 

صکک ، سککمت، آدرت پسککتی و پسککت الکترونیک، و شککماره تلفن نام و نام خانوادگی، مدرک تحصککیلی، تخ 

 برگزارکننده یا برگزارکنندگان کارگاه

 .گادعدر انی خواهد  ا اع وق  اطالع نت جه دربار ی و  کم ته علمی ه    مدعاه انجمنی شسهادهای درعا تی در 

  

mailto:ismm.secretariat@yahoo.com
http://wms98.ir/fa/news.php?rid=50
http://wms98.ir/fa/news.php?rid=50
mailto:ismm.secretariat@yahoo.com
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