
 

 

 

 

 :کتابعنوان 

 :قارچ شناسی پزشکی

 مقدمات قارچ شناسی و عفونت های قارچی سطحی و قارچ های ساپروفیت:جلد اول

 عفونت های قارچی جلدی: جلد دوم

 عفونت های قارچی زیر جلد: جلد سوم

 عفونت های قارچی سیستمیک: جلد چهارم

 

 
 (کلمه ۰۲۲حداکثر ): خالصه کتاب

اكروسكوپي و ميكروسكوپي قارچها و عفونتهاي مربوطه است و از جديدترين مطالب روز اين كتب همراه با تصاوير م

و كارشناسان آزمايشگاهي مي توانند براحتي عوامل قارچي و بيماريهاي   درخصوص علم قارچ شناسي توضيحاتي ارائه داده

 .مربوطه را تشخيص دهند

     

 
 

 
 
 

 :فهرست مطالب

 
 :  فصل اول

و جلدها ي بعدي داراي شش   بخش 5جلداول اين كتاب داراي ، اين گزارش حاكيست

 :فصل بوده كه به شرح زير مي باشد

 كليات قارچ شناسي : بخش اول

 ( رشته اي و مخمري)قارچهاي ساپروفيت آلوده كننده و گنده روي : بخش دوم

 بيماريهاي قارچي : بخش سوم

 ي رنگ و منظره سطح كلني و اطلس قارچ شناس: بخش چهارم

 جداول : بخش پنجم

    :عناوين فصلهاي جلد دوم كتاب 

 مقدمه اي در شناخت عفونتهاي قارچي جلدي: فصل اول

  



 

 

 اپيد ميولوژي و اشكال كلينيكي درماتوفيت ها:فصل دوم 

 عوامل قارچي درماتو فيتوزيس: فصل سوم

 فيشر جهت شناسايي در ماتوفيت ها -تست هاي بيولوژيكي سيستم كين: فصل چهارم

 جداول: فصل پنجم 

اشكال ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عوامل قارچي درماتوفيت و اطلس : فصل ششم 

 عفونتهاي قارچي جلدي

   :عناوين فصلهاي جلد سوم كتاب 

 مقدمه اي در شناخت عفونتهاي قارچي زير جلد : فصل اول

 زير جلداپيد ميولوژي واشكال كلينيكي عفونتهاي قارچي :فصل دوم

 عوامل قارچي عفونتهاي قارچي زير جلد: فصل سوم 

طرز تشخيص آزمايشگاهي ،محيط هاي كشت ،معرفها ،روشهاي رنگ آميزي : فصل چهارم

 ،محلولها ،تست ها و تكنيكهاي خاص در عفونتهاي قارچي زير جلد

 جداول: فصل پنجم 

 جلد و اطلس مربوطهاشكال ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عوامل قارچي زير : فصل ششم 

 :عناوين فصلهاي جلد چهارم كتاب

 مقدمه اي در شناخت عفونتهاي قارچي احشايي: فصل اول

 عفونتهاي قارچي احشايي: فصل دوم

 (احشايي)عوامل قارچي عفونتهاي سيستميك: فصل سوم 

تكنيكها ،تستها ،محيطها و رنگ آميزي اختصاصي جهت عفونتهاي قارچي : فصل چهارم

 احشايي

 جداول: صل پنجم ف

 اشكال ماكروسكوپي و ميكروسكوپي عوامل قارچي احشايي واطلس مربوطه: فصل ششم 

 

 

 
 دکتر سید امیر یزدان پرست  :موالفین/ مولف

 :مترجمین/مترجم

 

 جهاد دانشگاهی تهران:انتشارات



 

 

 

 6831-6833-6831-6831:چاپ سال

 

 :ویرایش

 

 syazdanparast@tums.ac.ir:ایمیل

 

 31110161-126:تلفن تماس

 

 


