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تاریخچه و معرفی انجمن علمی قارچ شنا سی

درمانی مو سات آموزشی و کمک به ا اعش طح

پزشکی ایران:

علمی دانش آموخت ای مقاطع ماتلف علوم ی شای

انجمن علمی قارچ شننسا ننی ی شننای اعاای ا

 -۴ارائه خدمات آموزشنننی علمی سی و یژهشنننی
باا اس ضوابا مابوطه
 -۵یاغ ب ویشننوع یژوهشنن اای و دانشننجوعای در
ی شننباد ا های علمی یژوهشننی و آموزشننی
بهداشتی و درمانی
 -۶یه ه و یدوعن و انتشننار مجله یاصننصننی قارچ

خود را در نننا  ۱۳۸۹زعا نظا وزارت بهداشننن
درمای و آموزش ی شای به هم آقاعای دکتا
ام ا ع دای یا نن

د

دکتا محمد حسنن ن عادگاری و

دکتا حم د بد ی آغاز نمود .اعن دو تای ج ء او ن
ا اادی بودند که شنننااعا یا ننن ن انجمن را ااه
کادند .در دی ماه ا  ۱۳۸۹اجازه یا ن انجمن
از طاف وزارت بهدا ش

و درمای و آموزش ی شای

داده شننند که انتاابات ه ات مدعاه با او ن کس اه
قارچ شسا ی ی شای اعاای در اردعبهش  ۱۳۹0در
دان ش اه علوم ی شای مازندرای م صادف گادعد و
انجمن با حضور نماعسده وزارت بهداش ر می شد.
های علمی و

هدف از اعجاد انجمن انسننجام ا

صسفی قارچ شسا ی ی شای در طح ک شور بوده
ا

های مهمی در زم سه های ماتلف علمی در را تای
.

 -۱اعجناد اریبنا و یبناد نظاهنای علمی سی
یحق قایی و آموزشنی ب ن محققای متاصنصنای و
نناعا کارشننسا ننانی که به نحوی در شنناخه های
گوناگوی مایبا با انجمن ا

دارند.

 -۲همااری با وزارت بهداشننن

درمای و آموزش

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

اعا ازمانهای مایبا با ا

 -۷باگ اری گادهماعی های آموزشننی ویژوهشننی
آموزش مداوم در طو ملی و ب ن ا مللی با رعاع
قوان ن ومقارات جاری کشور
 -۸ااه کادی زم سه مسا ننب جه انجام یژوهش
های علمی مایبا با رشنننته مابوطه باصنننو از
طاع یشوع و یاغ ب متاصص ن جوای
 -۹م شارک در ی شا ل شورای انجمن های علمی
گاوه ی شای اعاای و بانامه رع ی امور مایبا با آی
 -۱0جلب حماع

که از زمای یأ ن یاکسوی یالش ها و ا

ی شباد اهداف زعا در انجمن صورت گا ته ا

شسا ی با عسوای Current Medical Mycology

های انجمن

ا

نهادهای ب ن ا مللی باای انجام

های علمی یژوه شی در عا صه ی ملی و در

چارچوب ضوابا جاری کشور
ه ات مدعاه عای از ار کای انجمن می باشننند که
مت شال از  ۹نفا اع ضا و همچس ن  ۲نفا بازرس می
با شد که عساوعن و وظاعف ها عک بدعن صورت می
باشد:
-۱دکتر حمید بدلی -رئ ن انجمن
-۲دکتر کامیار زمردیان -ناعب رئ ن
-۳دکتر کیوان پاک شیر -خ انه دار
 -۴دکتر صادق خداویسی -دب ا انجمن

در بانامه رع ی امور آموز شی یژوه شی بهدا شتی و

-۵دکتر طاهره شکککوهی -نننادب ا مجالت و

درمانی

نشاعات انجمن

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

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

بازن ای و ارزش ابی بانامه های آموزشی و بهداشتی

انجمن با نهادها و جذب مسابع ما ی
-۷دکتر مجتبی نبیلی -مس ن و کس اه ها کارگاه
ها و م سارهای علمی
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 -۸دکتر زارعی محمودآبادی -عضو علی ا بد

باشننن سد و کل ه ا اادی که دارای رشننن ته های

-۹دکتر محمدحسین افسریان -عضو علی ا بد

آزماعش اهی مشابه باشسد.

بازرسان انجمن:

-۳عضککویت افتخاری :شننناصننن

-۱دکتر آیت نصرالهی عمران -بازرس اصلی

خارجی که م قام علمی اهس ی واجت ماعی ا نای

-۲دکتر سعید مهدوی عمران -بازرس علی ا بد
اع انجمن علمی قارچ شسا ی ی شای اعاای به
آدرس  www.ismm.irمی باشننند که به م ا ی ها

حائ اهم

خا

های اعاانی و

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.

چه بهتا انجمن و ا تهای صنننورت گا ته در آی
همچس ن اطالع ر نننانی های مابو به کس اه های
علمی قارچ شسا ی ی شای و مایبا با آی یاداخته
شده ا

.

تعداد اعضاء انجمن و شرایط عضویت در انجمن
به حو و قوه ا هی انجمن علمی قارچ شنننسا نننی
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ی شننای اعاای با ا ننتقبا خوبی از جانب ا ننای د

تب صره -1اع ضای واب سته می یوانسد با احااز شااعا

دان شجوعای و دو تدارانش روباو گادعد و ها ا ه

و ی صوعب ه ات مدعاه به ع ضوع ی و ته باگ عده
شوند.

دانشننجوعای مقاطع ماتلف رشننته های ی شننای و

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

ی داد ب شننن ماری از محقق ن ا نننای د ب رگوار و
علوم یاعه ی شای به ع ضوع در انجمن می یادازند
که یاکسوی  ۱۲۸۲نفا عضنننو خانواده انجمن علمی
قارچ شسا ی ی شای اعاای می باشسد.
شککرایط عضککویت در انجمن به طریق زیر می
باشد:
-۱ع ضویت پیو سته :ه ات مو ن انجمن وکل ه

ه ات مو ننن وه ات مدعاه مذکور در ماده  ۷اع ن
نامه نحوه یشننا ل وشننا وظاعف کم سن وی را دارا
باشسد.
 ها عک از اعضننای از انجمن نناالنه مبلای را کهم ای ای یو ننا ه ات مدعاه ی ن و به یصننوعب
مجمع عمومی خواهد ر د به عسوای ح ع ضوع
یاداخ خواهد کاد.

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

تبصرر  -1یاداخ ح عضننوع ه چ ونه ح و
ادعاعی را نسننب به داراعی انجمن باای انجمن باای
عضو اعجاد ناواهد کاد.

رشننته های مایبا باشننسد می یوانسد طب ضننوابا

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

مذکور در اعن ا ا سامه به عضوع انجمن درآعسد.

ی داد ثب نام شنندگای همای ننا خواهد بود و ذا

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

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

ا اادی مجاز به شننناک

کارشننسا ننی در عای از رشننته های قارچ شننسا ننی

هسننتسد که ح عضننوع مصننوب همای ننا را

م ااوب و وژی علوم آزماعشنن اهی ان ل شننسا ننی

در انت اابات ه ات مدعاه
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یاداخ نموده و باگ شننناک
عمومی و انتاابات را درعا

در جلسنننه مجمع

کاده باشسد.

 -۶همااری با دوم ن کس اه ی آزماع ش اه ی شای
ه اکان ا
 -۷هما ناری بننا دوازدهم ن کس اه ب ن ا مللی

ع ضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه

آز ماعشننن اه و با ن و

می یابد:

شسا ی ی شای به عسوای دب ا اجااعی کس اه

-۱ا ت فای کتبی عضو

 -۸جمع آوری اطالعات گاوه های قارچ شننسا ننی

-۲عدم یاداخ ح عضننوع

نناالنه در مهلتی که

ا

دب ا انجمن قارچ

ی شای دانش اه های علوم ی شای کشور و یشا ل

ه ات مدعاه ی ن می نماعد.

شننباه های ملی و اطالع ر ننانی از طاع

-۳زوا عای از شنننااعا عضنننوع و ن محاوم

انجمن

قط ی در ه ات بدوی و عا ی انتظامی
ی شنننای به محاوم
حاف ی شای ا

ازمای نظام

 -۹موا ق در باگ اری کس اه ی قارچ شنننسا نننی

موق عا دائ از اشنننتاا به

ی شننای در ننا  ۱۳۹۹به م بانی دانش ن اه علوم

.

تبصرر  -1مدت ی ل
محاوم

ی شای مشهد
م اد

عضنننو ع

از اشتاا به حاف ی شای ا

تبص  -2یصم

نناع

مدت

.

ی شای

نهاعی راجع به عدم یذعاش و ن

خایمه عضوع ین از اطالع و یاع د ه ات نظارت با
عملااد انجمن باا اس بسد ۷ماده  ۳آع ن نامه نحوه
یشا ل و شا وظاعف کم س وی با ه ات مدعاه
خواهد بود.
گزارش فعالیت انجمن:
 -۱باگ اری جلسات ماه انه ه
 -۲شنناک در جلسننات ه

مدعاه انجمن
مدعاه جام ه علوم

آزماعشننن اه ای که به صنننورت ماه انه باگ ار می
گادد.
 -۳شاک در جلسات نظام ی شای.
 -۴عضوع در جام ه آزماعش اه ای اعاای
 -۵همانناری بننا دوازدهم ن کس اه ب ن ا مللی و
هفدهم ن کس اه کشنننوری اریقای ک ف
آزماعش اهی یشا ص ی شای

 -۱0ا

های ان جام شنننده در راب طه با ن ظام

خدمات

 -۱۱ا

های انجام شنننده در رابطه با مجله

CMM

 -۱۲باگ اری کارگاه های دوره ای با موضوعات
ماتلف
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معرفی مجله علمی انجمن و فعالیت های آن:

 او ن کسفاانن ب ن ا مللی قارچ شننسا ننی با سی:
آ پاژعلوس و آ پاژعلوزعن

با یوجه به عدم وجود مجله یاصصی در زم سه قارچ
شننسا ننی ی شننای در عای از جلسننات ه

( ) Supplement 1 2016

مدعاه

 یسجم ن کس اه قارچ شننسا ننی اعاای یهاای

انجمن علمی قارچ شسا ی ی شای اعاای در ا

( )5th ICMMدر آذر مننناه ۱۳۹۷

 ۱۳۹0اع جاد مج له با هدف چاپ و نشنننا م قاالت

()Supplement 1 2018

یاصننصننی در ننطح ملی و ب ن ا مللی به مسظور
اطالع ر ننننانی جام ه علمی کشنننور از ن تاع و

نمایه های مجله

د ننتاوردهای یحق قایی در زم سه قارچ شننسا ننی

به ا ننتساد مصننوبات عاصنند و دوازدهم ن جلسننه

ی شننای یح نظا انجمن ی شننسهاد گادعد .در دی

کم س وی نشاعات علوم ی شای کشور روز عاشسبه

ماه نننا ۱۳۹۲درعاصننند و عازدهم ن جلسنننه

مورخ  ۱۳۹۳/۲/۲۱مبسی با اعطننای ریبننه علمی

کم سنن وی نشنناعات علوم ی شننای کشننور موا ق

یژوهشنننی به مجالت نما عه شنننده در یاع اه های

اصنننو ی باای انتشنننار مجله با نام Advances in

اطالعایی و ا نننتسادی م تبا ب ن ا مللی با اعطای

 Medical Mycologyبه صنناحب امت ازی دانش ن اه

ریبه علمی یژوهشی موا ق به عمل آمد.

علوم ی شننای و خدمات بهداشننتی درمانی مازندرای

مجله در حا حا ضا در اعتهای زعا اندکن شده

و ماک یحق قات قارچ های یهاجمی مورد یصنننوعب
4

اری ()1st IFRC

ا

.

قاار داد .از شاوع ا  ۱۳۹۳اع مجله اعجاد و
ااخوای باای یذعاش مقا ه در اردعبهش ماه شاوع
گاد عد .ین از کسننننب مجوز های الزم از وزارت
اهسگ و ار شاد ا المی او ن شماره در ا فسد ماه
 ۱۳۹۳انتشنننار عا  .به محن انتشنننار از ه نامی
مجله با عک مجله رو ی مطلع و مجبور به یا ا نام
مجله و یا ا ننناع و کسنننب موا ق
جدعد از مقامات ذی صال

نامه های

شدع  .او ن شماره با

نننام جنندعنند  Current Medical Mycologyدر
اوردعن  ۱۳۹۴انت شار عا ته و ه اکسوی با انت شار
 ۵مجلد و ۱۸شماره در حا انتشار ا

.

کتابچه خالصه مقاالت
 دوم ن کس اه ب ن ا مللی و چهارم ن کس اه قارچ
شسا ی ی شای اعاای :از آزماعش اه یا با ن
ش ااز -آبای ماه )Supplement 1 2015( ۱۳۹۴

در اوردعن ماه نا  ۱۳۹۸باای اندکن شندی در
)ISI Emarging Source citation Index (ESCI

ی اقدام شده که با ک سب اعن شاخص  IFبه مجله
ی ل خواهد گا .
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پیشنهادات
باای یداوم انتشنننار و به موقع بودی آی همد ی و

 Based Publishingمی باشد .اعن روش که یا اماوز

هم اری ب شننتا هماارای قارچ شننساس را طلب می

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

کسد .درخوا ننن
هماارای ه

مدعاه انجمن و

اعضنننای ه

یحاعاعه مجله Current Medical

 Mycologyاعن ا

که مجله را به عسوای عای از

قاار می گ اد م اعای مت ددی ه باای مجله و ه
باای نوعسنننسده دارد .از جمله اعن م اعا می یوای به
موارد زعا اشاره نمود:

او وعت های اصنننلی باای انتشننننار ن تاع یحق قات

 کویاه شدی زمای انتظار نوعسسده

خودشننای دانسننته یا موجبات با سدگی ب شننتا یسها

 ارجاع حداکثای به مقاالت

مجله قارچ شسا ی ی شای کشور ااه گادد.
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1388

ترجمه :علی قجری

6

اصول قارچ شناسی پزشکی

دکتر کامبیز دیبا ،پروفسور مسعود امامی

1390

عفونت های قارچی در انسان

دکتر کامبیز دیبا

1391

عفونت های قارچی در زمینه ایدز

دکتر علی میكائیلی

1382

ف هنگ مصور قارچ شناسی پزشکی

دکتر سعید مهدوی عمران با مقدمه ای از:
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مترجمین :امین آیت اللهی موسوی ،مهدی موسوی
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راهنمای درمان عفونت های قارچی سیستمیک
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مترجم :دکتر مجید ریاضی پور
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ترجمه :تیرنگ نیستانی
م وری ب بیماری های قارچی در پزشکی

سعید امانلو

1387

اطلس رنگی قارچ های بیماری زا
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1395
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حسن یزدانفر ،علی حاجیمحمدی

1396

قارچ شناسی جامع پزشکی  4استاد

مونا غضنفری ،علی فرزانگان ،امید رییسی ،تینا دلسوز بحری،

1398

احسان مغانلو

معرفی انجمن های مرتبط با قارچ شناسی:
The International

ISHAM

& Society for Human
Animal Mycology
European Society of

ESCMID

www.escmid.org

Clinical Microbiology and
Infectious Diseases

American Society for

ASM

www.isham.org

Microbiology

www.asm.org
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دان ش اه علوم ی شای شه د
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 ۹۸/0۹/۲۱ا ی
۹۸/0۹/۲۳

مهلت ارسال
مقاالت

لینک سایت

۱۳۹۸/0۷/۳0
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سیزدهمین کنگره بین
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المللی میکروب شناسی

 ۹۸/0۷/۱۶ا ی
۹۸/0۷/۱۸

۱۳۹۸/0۵/۳۱

بالینی استاد البرزی
سککومین کنگره بین المللی غ ا حضوری ( مجازی)
زیست پزشکی ()201۹ICB

 ۹۸/0۸/۱۹ا ی
۹۸/0۸/۲۷

۱۳۹۸/0۷/۱۳

کنگره های خارجی
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یاب

معرفی پیشکسوتان

او ن دوره از دانشننجوعای در مقطع کارشننسا ننی

ارشد قارچ شسا ی ی شای گادعد.

زنده یاد دکتر مسعود امامی
نام دو ین از ا ننتادای ی شنناسننوت کشننور به عسوای
بس ان ذارای عل قارچ شسا ی ی شای در اعاای ثب شده
ا

از وعژگ های ا تاد ی شا سوت دکتا م س ود امامی اعن
بود که در غا ب کالس ها و جل سات در ی و آموز شی
خود یجاب ات و ناات آموزشنننی را با چاشنننسی طس در
ذهن مااطب به صوریی محا و ا توار می نشاند.

؛ دکتا مسوچها عس ای و دکتا مس ود امامی او ن

ی ش امای در اعجاد ر شته ی قارچ شسا ی در ک شور
بودند اما ه دکتا مس ود امامی در یاب

دانشجوعای

و دانشمسدای اعن حوزه ب شتا به نظا می ر د چوی در
زمانی که وی مدعاع گاوه ان ل شسا ی و قارچ شسا ی
ی شننای دانشنناده بهداش ن دانش ن اه یهاای را با عهده
داشتسد دوره ی کارشسا ی ارشد قارچ شسا ی ی شای و
پن دکتاای یا ص صی قارچ شسا ی ی شای را راه
ا ندازی نمود و اعن در حا ی بود که در ک سار آموزش و
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یاب

ن اوهای متاصننص قارچ شننساس در آموزش و

یاب

د ت ارای علوم ی شای با سی مایبا ن د

داشتسد.
زنده عاد دکتا مس ود امامی از ا تادای ی شاسوت قارچ
شسا ی ی شای کشور بود که از اوا ا دهه  ۱۳۴0ین
از یشنننا ل دانشننناده بهداشننن و انسنننت تو یحق قات
بهداشننتی دانشنن اه یهاای به عضننوع ه ات علمی اعن
دان شاده در آمد و ین از بازن ش ست ی از دان ش اه علوم
ی شای یهاای در ا های اخ ا به عسوای ا تاد دان ش اه
آزاد واحد یهاای شما

ا

داش .

رشته ی قارچ شسا ی ی شای باای ناست ن مایبه در
ا  ۱۳۶۳شاوع به یذعاش دانشجو نمود و دانشاده
بهداشنن دانشنن اه یهاای به باک وجود ا ننتاد دکتا
م س ود امامی و هماارای متا صص قارچ شساس اع شای
(دکتا ا عده زعسی دکتا یاعوش کادب چه دکتا مه ن
مقدمی و دکتا محمدرضننا شنن د ا) ی شننتاز آموزش و

یاعداری و ا تماار با دو تی و ر اق با دان شجوعای و
باخوردهای یدرانه و خلو

ن

از وعژگ های اخالقی و

شاص تی اعشای بود .جوانمادی شا باعی شوخ طب ی
خ ست ی نایذعای در انجام م س و

و ی هدات علمی و

دانش اهی در ر تار روزانه ی اعشای جلوه گا بود و چهاه
ی اع شای را همواره در باخورد با دان شجوعای و مااج ن
گشوده و بشاش به خاطا می آورم.
آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت
که اگر سر برود از دل و از جان نرود
دکتا امامی که در ا  ۱۳۱0در ماکو به دن ا آمده بود
یحص ن الت ابتداعی را در دبسننتانهای خسنناوی و یهلوی
شها تای خوی و دوره دب ا تای را در دب ا تای های
قاعب اعاانشها و هدف یهای گذران د و در خاداد ۱۳۳۱
به اخذ دعپل نائل آمد.
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وی در ادامه در رشته دارو ازی دانش اه یهاای یحص ل

دانشنناده بهداشنن بودند همچس ن از ننا  ۱۳۷۵به

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

عسوای ع ضو ه

علمی دان ش اه آزاد به عسوای ا تاد و

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

مدعا گاوه م ااوب و وژی مشاو به ا

به یحص ل شدند

پن باای یحص ل در دوره یاصص

دکتا امامی از ی ش امای ی شا ل و ا

بودند.
بورد یا ص صی

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

قارچ ش نسا ننی بودند و همانطور که ذکا گادعد به هم و

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

یالشهای ااوای اعشای باای او ن بار دوره های کارشسا ی

از ب مارع های آماع اا گا ت سد .ب د از

ارشد و دکتاای یاصصی قارچ شسا ی ی شای در کشور

به کشنننور دوره ی عا ی ماالر عا وژی را در

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

انسنننت توی ماالرعا وژی و یارازعتو وژی دانشننن اه یهاای

قارچشننسا ننی ی شننای کتاب یشننا ص آزماعشنن اهی

ماک مااق ب
مااج

پای کادند.

ب ماری های قارچی و کتاب ا صو قارچ شسا ی ی شای
ه ستسد .ب ش از  ۱00مقا ه ار ی و ان ل سی در زم سه
علوم قارچ شنننسا نننی و ان ل شنننسا نننی ن در کارنامه
ا تهای یحق قایی اعشای ضبا شده ا

 .دکتا مس ود

امامی در ننا  ۱۳۹۱به عسوای یدر عل قارچ شننسا ننی
ی شای اعاای شساخته شدند.
ننناان جام ین از عک عما یالش و م جا هدت ااوای و
کتاب یشا ص آزماعش اهی ب مارعهای قارچی ()۱۳۴۸
قارچ شسا ی ی شای( )۱۳۶۵قارچ شسا ی ی شای
جامع ( )۱۳۷۷از جمله یا فات ماحوم دکتا امامی ا
که کتاب قارچ شسا ی ی شای جامع بانده کتاب ا
 ۱۳۷۷بوده ا

.

خسننت ی نایذعا و با جای گذاشننتن آثار نف ن و ماندگار
ا تاد ی شاسوت قارچ شسا ی ی شای اعاای ظها روز ۱۵
خاداد ماه  ۱۳۹۸دار انی را وداع گفته و خانواده اقوام
دو تای و دو تدارای و دانش آموخت ای خود را در غ و
اندوهی ماندگار باجای گذاشتسد.
هرکه خواهد که چو حافظ نشود سرگردان
دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود

ا ننتاد دکتا امامی در ننا  ۱۳۵۴به عضننوع ه
علمی دان ش اه یهاای درآمدند .از
م توای به رعا

واب اجااعی اع شای

دان شاده بهدا ش و ن م اون امور

ما ی و اداری اعن دان شاده ا شاره نمود .اع شای به مدت
 ۵۱ننا مدعا گاوه ان ل شننسا ننی و قارچ شننسا ننی
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مقاله فتوکلینیک
به اطالع کل ه ا ای د دانشجوعای و هماارای گاامی می ر اند خبانامه انجمن علمی قارچ شسا ی ی شای اعاای درصدد
ا

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

مقا ه توکل س ک مقا ه ای ا

کوچک شامل عسوای و پن مقدمه ای کویاه و شامل عک عا چسد ی صوعا یایو وژی و عا

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

مقا ه های
اعن نوع مقا ه ها کوچاتا و کویاه یا از ک ن رعپورت ها هسنننتسد ( یانصننند یا هشنننتصننند واژه ) .اهم
توکل س ک در ع ن کویاه بودی و اعع آماده شدی و هم سطور زعاد وق ن ا تن داشتن بار آموزشی آنها ا و دارای
ی امی ها چسد کویاه می باشسد.
بدعسو نن له از شننما دعوت می شننود ک ن های جا ب توکل س ک خود را جه چاپ در شننماره های ب دی خبانامه به
اعم ل  ismm.secretariat@yahoo.comار ا نماع د.
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فراخوان پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی
انجمن علمی قارچ شسا ی ی شای در نظا دارد با همااری متا ص ص ن و یژوه ش اای اقدام به باگ اری ی دادی کارگاه
آموز شی در زم سههای مایبا با حوزه قارچ شسا ی ی شای مقا ه نوع سی و  ...نماعد .ذا از همه ا ای د یژوه ش اای
دانشنننجوعای یحصننن الت یام لی در اعن حوزه جه باگ اری ها چه غسییا کارگاههای مورد نظا دعوت به عمل میآعد.
عالقننهمسنندای می یوانسنند اطالعننات کننارگنناه مورد نظا خود را (شننننامننل موارد زعا) از طاع یسنننن

ا اتاون ننک

 ismm.secretariat@yahoo.comار ا نماعسد.
عنوان کارگاه  ---خالصه کارگاه آموزشی ----سرفصل و ریز مطالب و زمانبندی پیشنهادی
سطح تحصیلی و سایر ویژگیهای مورد انتظار مخاطبان کارگاه
حداقل و حداکثر تعداد افراد شرکت کننده
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای برگزاری کارگاه
زمان مورد نیاز (بر حسب ساعت) برای ارایه کارگاه
نام و نام خانوادگی ،مدرک تحصککیلی ،تخص ک  ،سککمت ،آدرت پسککتی و پسککت الکترونیک ،و شککماره تلفن
برگزارکننده یا برگزارکنندگان کارگاه

ی شسهادهای درعا تی در کم ته علمی ه

مدعاه انجمن بار ی و نت جه در ا اع وق

اطالع ر انی خواهد گادعد.
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