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 بسمه تعالی

 با سالم و احترام 

 خدمت اساتید، همکاران و دانشجویان گرامی 
 

ا باشید،  می  مستحضر  که  را  همانطور  خود  فعالیت  ایران  پزشکی  شناسی  قارچ  علمی  در    1389سال    ازنجمن  تصویب  از  پس 

هیات مدیره مصادف  آغاز نمود. و انتخابات  مان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت، درکمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی در  

در سال   ایران  پزشکی  قارچ شناسی  اولین کنگره  بهداشت   1390با  وزارت  نماینده  با حضور  مازندران  پزشکی  علوم  دانشگاه   در 

مسئول سازماندهی کلیه فعالیتهای انجمن می باشد    یکی از ارکان انجمن که  هیئت مدیره  .گردید انجام    درمان و آموزش پزشکی

ین مرتبط با کنگره ها  ول، مسئ و ترکیب آن شامل رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، دبیرنفر بازرس می باشد    2نفر اعضا و    9متشکل از  

ساله انتخاب    3ازرس می باشد. رئیس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره و برای یك دوره  و سمینارهای علمی، مجالت و ب

 می گردد.  

های مهمی در    فعالیتها و   تالشن  ن تاسیس تا کنو که از زما  علمی قارچ شناسی پزشکی ایران میباشدنجمن  اموارد ذیل از اهدف   

  رفته است د اهداف در انجمن صورت گر یشبپتای  سار

  به  که  کارشناسانی   سایر  و   متخصصان   محققان،   بین   آموزشی  و  تحقیقاتی،   فنی،   علمی،   نظرهای   تبادل   و   ارتباط   ایجاد  •

 دارند   فعالیت انجمن با مرتبط  گوناگون  های   شاخه در  نحوی

  سازمانهای   سایر  نیز   و   پژوهشی  و  آموزشی   موسسات  و   ها   دانشگاه   و  پزشکی   آموزش  و  درمان   بهداشت،   وزارت   با  همکاری •

 درمان   و بهداشتی  پژوهشی   آموزشی، ریزی  برنامه در  انجمن،  های فعالیت  با  مرتبط

  موسسات  درمانی   بهداشتی   و   آموزشی  های  برنامه   ارزشیابی  و   بازنگری  زمینه   در   ذیصالح   مراجع  با  همکاری   و   تعامل  •

 پزشکی   علوم مختلف  مقاطع  آموختگان   دانش علمی  سطح افزایش به کمك و  آموزشی

 مربوطه ضوابط براساس  پژهشی  و  فنی علمی، آموزشی،  خدمات  ارائه  •

  و  پژوهشی   علمی،   های   فعالیت  پیشبرد   در   مناسب   زمینه  کردن   فراهم   و   دانشجویان   و  پژوهشگران   وتشویق   ترغیب   •

 درمانی   و بهداشتی  آموزشی،
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در  •  Current Medical عنوان   با   پزشکی   شناسی   قارچ   تخصصی   مجله   انتشار   و   تدوین ،    تهیه  همکاری 

Mycology    با دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  جاری  ومقررات   قوانین   رعایت  با   المللی   بین  و   ملی  سطوح   در  مداوم  آموزش   وپژوهشی،   آموزشی  های   گردهمایی  برگزاری  •

 کشور

 آن  با مرتبط امور  ریزی  برنامه و  ایران پزشکی  گروه  علمی  های   انجمن شورای تشکیل  در  مشارکت  •

  جاری   ضوابط   چارچوب  در  و  ملی  ی  عرصه  در   پژوهشی  علمی،  های   فعالیت  انجام  برای  المللی  بین   نهادهای  حمایت  جلب  •

 کشور

با توجه به اهمیت حضور همه جانبه همکاران قارچ  هیات مدیره انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی ایران در نظر دارد در همین راستا 

های   عفونت  تشخیص  عرصه  در  پزشکی  به  شناسی  دسترسی  لزوم  و  کنونی  خاص  شرایط  در  بخصوص  کشور  در سطح  قارچی 

منظور افزایش ارتباطات علمی اعضای  ه  ب  و   امکان افزایش دسترسی به شبکه ارتباطی مناسب،   ، خواسته ها و مطالبات به حق خود

،  پیشرو  در جهت رسیدن به اهداف   و همچنین برگزاری انتخابات دوره ای هیات مدیره آن انجمن  )پیوسته و وابسته(   قدیم و جدید 

لغایت   30/07/1400از تاریخ    به مدت یک سال  و تمدید عضویت اعضای انجمن را  اعضاء جدید  ثبت نام

آورد.   بدون حق عضویت  1401/ 30/07 عمل  انجمن  لذا    به  اهداف  به  رسیدن  راستای  است    در  اساتید،  خواهشمند 

گرامی  دانشجویان  و  قارچ شناسی    همکاران  علمی  انجمن  به سایت  تمدید عضویت خود  یا  و  نام جدید  ثبت  روند  از  اطالع  جهت 

 ود را را تکمیل بفرمایند. و ثبت نام خ مراجعه نمایند   www.ismm.irبه آدرسپزشکی ایران 

 حمید بدلی دکتر

 رئیس انجمن علمی قارچ شناسی پزشکی 
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