
         ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی/ پژوهشی - خبری
شماره ثبت: 8965/9

طرح روی جلد: 

شرکت تولیدی بازرگانی آریافارمد
 تولیدوواردات دستگاه های پزشکی،

آزمایشگاهی و فراورده های 
تشخیصی

آدرس: تهران، بلوارنلسون ماندال 
 )آفریقای شمالی(،خیابان سایه،

پالک 52، طبقه 3، 
تلفن: 22022002 

 فاکس: 22039247

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: دکتر عباس افراه
 aafrah@gmail.com / 09111311114 

 
 دبیرتحریریه: دکترآرش دریاکار

مدیراجرایی)دفترماهنامه(: مهندس محمود اصالنی
matashkhis@gmail.com                  

 تلفن: 09127333407/ فکس: 89776769 - 021

 مشاوران علمی:
دکتر سید حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

دکتر عبدالفتاح صراف نژاد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر آرش دریاکار متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر عباس نداف فهمیده متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر محمد جواد غروی دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

دکتر علیرضا مهرورز متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر علیرضا ترنگ متخصص ژنتیک پزشکی

پروین مختار نرس 

چاپ: سبزآرنگ 88809212
سپهبد قرنی، ک ش محمدی، پ 4

شور
ی ک
اه
شگ

مای
ه آز
شری

ن ن
ستی

نخ
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