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آسیب  انجمن  رییس  کرمی  فرید  دکتر 

شناسی ایران درگفتگو با ماهنامه در خصوص 

شرکت  تعداد  کرد:   خاطرنشان  امسال  کنگره 

کننده گان کنگره امسال را رضایتبخش توصیف 

کرد وافزود شمار زیادی از شرکت کننده ها از 

سراسر ایران، در واقع پاتولوژیست ها و سایر 

همکاران آزمایشگاهی درکنگره حضورداشتند. 

پاتولوژیست  کنندگان  شرکت  بیشتر  البته 

با موضوع  بودند چراکه  بیشتر مطالب مرتبط 

واقع  در  ما  بود.  آزمایشگاه  طب  و  پاتولوژی 

و  ها  کاردان  با  مرتبط  که  را  مطالبی  داریم 

کارشناسان بود در کنگره مطرح کردیم. 

دکترکرمی  درادامه درخصوص مطالب ارایه 

بیشتر مطالب در خصوص  افزود:  شده درکنگره 

پاتولوژی،  متخصصان  بیشتر  و  بود  پاتولوژی 

دکترهای علوم آزمایشگاهی و متخصصان علوم 

علوم  دی  اچ  پی  که  همکارانی  و  آزمایشگاهی 

پزشکی دارند می توانستند از مطالب بهره ببرند. 

بین المللی  کنگره  که  بود  سالی  اولین  امسال 

که  طور  همان  چون  کردیم  برگزار  را  پاتولوژی 

گذشته  سال   IAP ایرانی  ی  شاخه  دانید  می 

شاخه  رییس  ایهان  دکتر  امسال  و  شد  تاسیس 

انجمن  رییس  که  آمد  ایران  به   IAP ی  ترکیه 

پاتولوژی ترکیه نیز است.  وی با دست آورد های 

مختلف ما در زمینه پاتولوژی آشنا شد، ما نیزبا 

پیشرفت های آنها آشنا شدیم واز نحوه ی اداره ی 

آزمایشگاه های ترکیه و رشته پاتولوژی اطالعاتی 

کسب کردیم.  

درخصوص  ایران  پاتولوژی  انجمن  رییس 

افزود:  امسال  درکنگره  شده  ارایه  های  پنل 

های  بیماری  با  رابطه  در  مختلفی  های  پنل 

گوارشی،  های  بیماری  پاتولوژی  و  گوارشی 

بیماری های زنان و پاتولوژی بیماری های زنان 

و  خون  بانک  جمله  از  مختلف  های  زمینه  در 

زمینه های دیگراریه شد.  

وی در ادامه یادآورشد: در کنگره امسال سعی 

کردیم که در تمام محور های کنگره به یک اندازه 

تمرکز داشته باشیم اما سعی ما به طور کلی کار 

بود و همان طور که  بیماری های شایع  بر روی 

مسائل  و  گوارش  و  زنان  های  بیماری  دانید  می 

مربوط به بانک خون و انتقال خون مسائلی است 

به  این مسائل درگیرند.  با  که همکاران ما عمدتا 

همین دلیل روی این مسائل تمرکز شده است. 

هم  گذشته  سنوات  مثل  در  همچنین  کرمی 

شیشه  دکتر  خانم  ناجی،  پرفسورمهرداد 

هایی  سخنرانی  دکترراستی  خانم  و  بران 

را  ها  دستاورد  آخرین  بیان  به  که  داشتند 

پرداختند. 

مهم ترین پنل ها شامل پنل گوارش، پنل 

بیماری های زنان، مدیریت در آزمایشگاه 

آموزش  در  چگونه  که  نکته  این  به  توجه 

توانیم  می  ما  ها  پاتولوژیست  دستیاران 

تا یک  بپردازیم  بیشتر  را  مدیریتی  مباحث 

پاتولوژیست بتواند وارد عرصه ی خدمت 

شود.  

استقبال  گفتگودرخصوص  درادامه  وی 

ساخت:   خاطرنشان  کنندگان  بازدید 

همزمان  های  کنگره  برگزاری  دلیل  به  امسال 

تقریبا  و  داشتیم  رشد  که  گفت  نمی توان   
ً
تقریبا

سال  کنندگان  شرکت  تعداد  به  کنندگان  شرکت 

کنگره  برگزاری  علت  به  همچنین  بود.  گذشته 

از  که  همکارانی  اکثر  همزمان  طور  به  کرمان 

به  بودند،  تر  نزدیک  کرمان  به  جغرافیایی  لحاظ 

پاتولوژی  برگزاری در کنگره  نزدیکی زمان  علت 

امسال شرکت نکرده اند. همین تداخل ها باعث 

می شود که تعداد شرکت کنندگان کاهش یابد اما 

خوشبختانه ما کاهشی در تعداد شرکت کنندگان 

نداشتیم اما رشد چندانی هم نداشتیم.  

چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  درپایان  وی 

اخیر  اختالفات  با  رابطه  در  راهکاری  و  پیشنهاد 

تک رشته ای ها و پاتولوژیست ها دارند گفت: در 

به  ای  متاسفانه عده  ندارد.  اختالفی وجود  واقع 

دنبال این هستند که جای پایی در آزمایشگاه های 

هفدهمین همایش آسیب شناسی و طب آزمایشگاه از چهارم تا ششم آذرماه 94 در مرکز همایش های بین المللی رازی به همت 
انجمن آسیب شناسی ایران و با همکاری گروه های پاتولوژی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، انجمن رادیوتراپی انکولوژی، انجمن خون 

و سرطان کودکان، انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی، مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی، آزمایشگاه مرجع سالمت، مرکز تحقیقات 
غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران و مرکز تحقیقات 
انکوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.  گفتنی است رییس انجمن آسیب شناسی ایران، رییس سازمان نظام پزشکی، دبیرشورای 

آموزش پزشکی، دست اندرکاران کنگره و شماری از اساتیدو محققان درمراسم افتتاحیه حضورداشتند. 

رییس انجمن آسیب شناسی ایران: 

سعی کردیم روی بیماری های شایع تمرکز کنیم

     افسانه نجفی                    همایش
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ایرادی  هیچ  موضوع  این  بر  که  کنند  پیدا  بالینی 

وارد نیست، به شرطی که شرایطش را دارا باشند. 

بدیهی  و  است  بالینی  بالینی،  آزمایشگاهی 

تخصصی  و  باشد  پزشک  نفر  یک  یا  که  است 

باشد،  خوانده  ایمونولوژی  یا  شناسی  میکروب 

بالینی  های  نیاز  پیش  کسی  که  صورتی  در  اما 

جایی  آزمایشگاه  در  تواند  نمی  باشد  نداشته  را 

موضوع  دراین  ما  اعتراض  واقع  در  باشد.  داشته 

است که اگر قرارباشد که یک PHD علوم پزشکی 

یه  باید   
ً
حتما کند،  کار  آزمایشگاه  یک  در  پایه 

مرجع سالمت علمی مانند برد پاتولوژی وی  را 

تایید کند و در غیر این صورت به صرف این که 

است  خوانده  میکروبیولوژی  مدیکال  کسی  هر 

که  البته  نیست.  درست  مدیکال  کلینیکال  بشود 

الگویی  و  نیست  این شکل  به  دنیا  درهیچ جای 

در  که  است  الگویی  کنیم  دفاع می  آن  از  ما  که 

و  استرالیا  کانادا  مثل  جهان  پیشرفته  کشورهای 

سایر کشورهای پیشرفته اجرا می شود.

همایش آسیب شناسی؛ 

مهم ترین گردهمایی جامعه آزمایشگاهی کشور
دکتر حسین دارآفرین دبیرانجمن آسیب شناسی و 

دبیراجرایی کنگره امسال درگفتگو با خبرنگارماهنامه 

ساالنه  همایش  که  آنجایی  از  کرد:  خاطرنشان 

آسیب شناسی یکی از مهم ترین گردهمایی های 

می شود،  محسوب  کشور  آزمایشگاهی  جامعه 

تازه ترین های  می شود  تالش  همایش  هر  در 

اختیار  در  استادان  خبره ترین  طریق  از  پاتولوژی 

همکاران قرار گیرد و سعی تیم اجرایی هم ایجاد 

فضای مناسب برای بهرمندی حداکثری است. 

برگزاری  اهداف  درخصوص  ادامه  در  وی 

از  هدف  کلی  طور  به  کرد:  تصریح  کنگره 

گذاشتن  درمیان  علمی  همایش های  برگزاری 

اصوال  و  است  مخاطبین  با  علم  آن  تازه های 

مناسبی  فضای  علمی  همایش های  فضای 

تجربه های  و  استادان  با  آشنایی  و  تعامل  برای 

طب  و  شناسی  آسیب  همایش  در  هاست.  آن 

آزمایشگاه نیز هدف اصلی همین است. این که 

است  محدود  البته  که  فرصت  یک  در  همکاران 

در جریان جدیدترین دستاوردهای علم پاتولوژی 

بسیار  پاتولوژی  علم  که  آنجایی  از  بگیرند.  قرار 

حال  در  مدام  علم  پیشرفت  لطف  به  و  گسترده 

به روز شدن است برای همکاران حضور در این 

همایش می تواند بسیار مفید باشد.

مباحث  بر  عالوه   گذشته  همایش های  در 

علمی، موضوعات صنفی نیز مطرح می شد و از 

بخش های مورد توجه هر همایش نیز است. 

کردن  بازگو  با  ادامه  در  کنگره  دبیراجرایی 

یکی  کلی  طور  به  گفت:  کنگره  سایراهداف 

صنفی  چالش های  بررسی  همایش  اهداف  از 

شرایط  قبیل  از  مشکالتی  است.  آزمایشگاهیان 

مشکالت  سالمت،  نظام  تحول  طرح  ضوابط  و 

حقوقی که بعضا همکاران با آنها مواجه هستند، 

همکاران  مشکالت  تعرفه،  به  مربوط  مباحث 

البته  و  شده اند  التحصیل  فارغ  تازه  که  جوانی 

نحوه حضور رشته های موازی و به کارگیری آن ها 

براساس موازین علمی مورد بحث و بررسی قرار 

کنار  در  شناسی  آسیب  انجمن  گرفت.  خواهد 

موضوعات علمی پیگیر شرایط صنفی همکاران 

هم است. 

ارسال  امسال  داد  توضیح  ادامه  در  وی 

انجمن  الکترونیکی  سامانه  طریق  از  مقاله 

امکان  و  www.iranpath.org صورت گرفت 

در  عضویت  از  پس  همکاران  برای  مقاله  ثبت 

سایت جدید فراهم بود. عمده تغییری که امسال 

صورت  بخش  این  در  قبل  سال های  به  نسبت 

هم  تغییرات ساختاری  به  است  مربوط  پذیرفت 

ثبت،  مراحل  در  هم  و  مقاله  نام  ثبت  نحوه  در 

آن  نتایج داوری که بخش عمده  و اعالم  داوری 

به صورت خودکار و الکترونیک صورت گرفت. 

به همین علت اعالم نتایج داوری و پیگیری آن با 

سرعت و دقت بیشتری انجام شد. 

انجمن  همکاری  درخصوص  ادامه  در  وی 

تامین کنندگان با همایش امسال یادآورشد:امسال 

نمایشگاهی  غرفه های  واگذاری  بار  اولین  برای 

همایش با همکاری انجمن تامین کنندگان انجام 

ادامه  خصوص  در  آن  نتایج  به  توجه  با  و  شد 

مدیره  هیات  در  آتی  سال های  در  همکاری  این 

تصمیم گیری خواهد شد.

هر سال شرکت های بسیاری در همایش حضور 

بازدیدکنندگان  دارند و زمینه الزم جهت آشنایی 

فراهم  شرکت ها  این  خدمات  و  محصوالت  با 

و  تولیدکننده  امسال حدود 70 شرکت  می شود. 

آزمایشگاهی  تجهیزات  و  واردکننده محصوالت 

تمامی  که  کردند  اقدام  همایش  در  حضور  برای 

آنها توسط اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت شده 

و مورد تایید است. البته انجمن برای حمایت از 

تولید برای شرکت های تولید کننده تخفیف ویژه 

در نظر گرفت. به طور کلی شرط اصلی حضور 

بودن  تایید  مورد  شرکت ها،  برای  همایش  در 

فعالیت و محصوالت آنها در اداره کل تجهیزات 

پزشکی است و پس از آن با عقد قرارداد می توانند 

در برنامه حضور داشته باشند.

امیدوارم  یادآورشد:  درپایان  دبیراجرایی 

رضایت  بتواند  همایش  اجرایی  تیم  تالش  که 

دوستان را فراهم کند و امکان استفاده حداکثری 

ایجاد  کنندگان  شرکت  برای  را  برنامه ها  از 

برگزاری  در  چه  و  انجمن  در  چه  ما  سعی  کند. 

همایش خدمت به همکاران در جهت رشد رشته 

موثر  این مسیر  در  که  امیدوارم  و  بوده  پاتولوژی 

بوده باشیم. 

کمیته تحقیقات دانشجویی
و  پزشکی  ی  رشته  دانشجوی  انصاری  ایمان 

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی است.

وی درگفتگو با ماهنامه اظهارداشت: ما برای 

با  را  کنگره  دانشجویی  بخش  امسال  بار  اولین 

ماه  یک  طی  کنگره  اجرایی  دبیر  با  هماهنگی 

گذشته راه اندازی کردیم. ما 17مقاله را دریافت 

کردیم این مقاالت توسط سیزده داور دانشجویی 

و  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  پاتولوژیست  سه  و 

نهایتا پنجاه مقاله پذیرفته شد. 

پوستر  صورت  به  مقاله  چهار  و  چهل 

الکترونیک و شش مقاله نیز به صورت سخنرانی 

مشخص شد در آخر هم یکی از این مقاالت به 
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انتخاب  دانشجویی  بخش  برتر  ی  مقاله  عنوان 

دانشجویان  توسط  دانشجویی  کارگاه  شش  شد. 

پیشکسوت در زمینه پژوهش تدریس شد.

برنامه  محورهاي  افزود:  ادامه  در  وی 

آزمایشگاه،  تا  بالین  های  چالش  از  عبارتند 

های  تازه  بالینی،  های  آزمایشگاه  مدیریت 

و  مولکوالر  پاتولوژی  های  زمینه  در  تشخیصی 

پستان،   ، گوارش  پاتولوژی   ، زنان  های  بیماری 

و  سیتوپاتولوژی  ارتوپدی،  هماتوپاتولوژی، 

نوین  های  روش  آزمایشگاه،  در   IT کاربرد 

و  بیوشیمی  ایمونولوژی،  آزمایشگاهی، 

میکروبیولوژی است.

کنگره  اهداف  از  گفت:  درادامه  انصاری 

بود  اساتید  و  دانشجویان  میان  فاصله  کردن  کم 

تا  بگیرد  صورت  ها  یادگیری  و  علمی  تبادل  که 

امتیازات  این  از  دانشجویان  که  شود  ای  انگیزه 

افزایش  راستای  در  مهمی  قدم  که  شوند  بهرمند 

گاهی و تبادل اطالعات صورت گرفت.  آ

گپ و گفتی با غرفه داران

شرکت پادتن دانش
پادتن دانش  محمد فرضی مدیرعامل شرکت 

این شرکت درکنگره  درخصوص محصوالتی که 

ارایه کرده است افزود:ما وارد کننده ی کیت ها و 

لوازم مصرفی آزمایشگاهی از کشور های آلمان، 

روش  به  ها  کیت  این  هستیم.  ایتالیا  و  انگلیس 

االیزا، پی سی آر و التکس کاربرد دارد.

کدام  هر  آنها  نوع  اساس  بر  ما  های  کیت 

ترین  بزرگ  که  دارد  را  خود  خاص  های  مزیت 

مزیت آن ها کیفیت باالی این محصوالت است 

متمایز  مشابه  محصوالت  به  نسبت  را  آنها  که 

می کند.  

سعی  همیشه  ما  شرکت  گفت:  درادامه  وی 

داشته با کنترل کردن کیفیت، همیشه کیفیت باال 

و با ثباتی داشته باشیم.  

را  نمایشگاه   در  حضور  از  هدف  فرضی 

رفع  و   قدیمی  مشتریان  و  ها  با شرکت  مالقات 

مشکالتی که در همکاری و...بوده مطرح کرده، 

افزایش یا کاهش همکاری ها را بررسی می کنیم 

وهمچنین جذب مشتری های جدید برشمرد.   

ابراز  با  دانش  پادتن  شرکت  مدیرعامل 

ما  گفت:  کنندگان  بازدید  استقبال  از  خرسندی 

در روز دوم نمایشگاه، هفتاد درصد از اهدافمان 

به  داشتیم.  بیشتری  انتظار  اما  است  شده  عملی 

طور کلی از نمایشگاه امسال و استقبال آن راضی 

هستیم.

شرکت تشخیص بافت آراژن
تشخیص  شرکت  عامل  مدیر  بیژنگی  خسرو 

درخصوص  ماهنامه  درگفتکوبا  آراژن  بافت 

به طور تخصصی  ما  افزود:  این شرکت  فعالیت 

فلوسایتومتری و  ایمونوهیستوشیمی،  با  در رابطه 

ایمونو فلوریدا سنت فعالیت داریم. 

ما سه نمایندگی داریم و غالب محصوالتمان 

این زمینه در مراکز مختلف  و در  وارداتی است 

فعالیت می کنیم.  

این  شده  ارایه  ازمحصوالت  درادامه  وی 

های  بادی  آنتی  از  پنل  یک  ما  گفت:  شرکت 

نیز  و  فلوسایتومتری  ایمونوهیستوشیمی، 

همراه  را  پاتولوژی  برای  اختصاصی  رنگ 

یک  با  تنها  حاضر  حال  در  ما  ایم.  آورده  خود 

هیبریالیزر  دستگاه  که  کنیم  می  کار  دستگاه 

در  دستگاه  این  های  تکنیک  چون  است.  

علمی  ازلحاظ  است،  توسعه  حال  ما  کشور 

این  واردات  و  علمی  هیئت  جذب  با  مادی  و 

گذاری  سرمایه  آنها  های  پروب  و  ها   دستگاه 

کرده ایم تا به مراکزی که بعد از ایمونوهیستوشیمی 

را  دستگاه  این  دارند  تکمیلی  های  تست  به  نیاز 

ارائه کنیم.   

اهداف حضور خود  این شرکت  عامل   مدیر 

مراکز  اندازی  راه  و  آشنایی  را  نمایشگاه  دراین 

جدیدتر و دید و بازدیدی با اساتید و هیئت های 

بیشتر  به  که  گفت  ادامه  در  کردو  عنوان  علمی 

اهدافمان دست یافتیم. 

شرکت فراسامد
فراسامد  شرکت  عامل  مدیر  کنعانی  مهرداد 

و  محصوالت  درخصوص  ماهنامه  با  درگفتگو 

فعالیت های این شرکت افزود: شرکت ما حدود 

بیست و پنج سال سابقه کار در زمینه تجهیزات 

با  و  هستیم  فعال   IVDفیلد در  ما  و  داراست  را 

کمپانی های اروپایی، چین و تایوان در حقیقت 

حاضر  حال  در  هستیم.  همکاری  به  مشغول 

ایران  سراسر  در  مرکز  پانصد  و  هزار  دو  حدودا 

ما  کاری  زمینه  است.   ما  شرکت  پوشش  تحت 

یکی  که  است  بیوشیمی  اتوآناالیزرهای  واقع  در 

از اصلی ترین محصوالتمان است.  فیلد دیابت 

تست  که   ماست  کاری  موضوعات  دیگر  از 

کنیم.  می  پشتیبانی  را  و..  خانگی  خون  قند 

طور  به  ایم  کرده  سعی  آزمایشگاهی  رنج  در 

آزمایشگاه  تاسیس  برای  که  هایی  دستگاه  کلی 

انتخاب  در  همچنین  دهیم.  پوشش  است  نیاز 

های  نمایندگی  ایم  کرده  سعی  ها  نمایندگی 

را  هایی  دستگاه  و  دهیم  قرار  نظر  مد  را  خوبی 

دارا  را  آمریکا   FDA ترجیحا  که  کنیم  انتخاب 

است. چون این تاییدیه نه تنها در آمریکا بلکه در 

ایران به دلیل شرایط سخت دریافت این تاییدیه از 

اعتبار باالیی برخوردار است و اتوآناالیزر بی تی 

)بایوتکنیک( ایتالیا تقریبا برندی است که از نظر 

به  است.   ایران  اول  برند  کارایی  و  فروش  تعداد 
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این  در  ما  شرکت  دستاورد  ترین  بزرگ  بنده  نظر 

بوده  ما  مناسب  فروش  از  پس  خدمات  زمینه 

فروش  از  پس  خدمات  ایم  کرده  سعی  و  است 

را  مشتری  کامل  رضایت  تا  دهیم  ارایه   مناسبی 

داشته باشیم.

موضوع  این  درکنار  گفت:  پایان  در  وی     

را  خود  های  هزینه  کنند  می  سعی  ها  شرکت 

اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  ما  و  کنند  تامین 

ازنمایشگاه  خوبی  فیدبک  جامعه  بر  حاکم 

امسال داشته ایم و از نمایشگاه پاتولوژی  امسال 

تا حد باالیی راضی هستیم. 

شرکت سپهر آنالیز
شرکت  فروش  مدیر  محمدی  علی  فریبرز 

درخصوص  ماهنامه  با  گفتکو  در  آنالیز  سپهر 

فعالیت های این شرکت افزود:  سل کانتر،االیزا 

الکترولیز  و  بیوشیمی  آناالیزر  اتو  پروسسور، 

فعالیت  ی  زمینه  سیلور  وان  ای  و  آناالیزر 

تمام  ما  های  دستگاه  واقع  در  است.   ما 

بخش های آزمایشگاه را شامل می شود از جمله 

و..  بیوشیمی  هماتولوژی،  شناسی،  هورمون 

آزمایشگاه  از  هایی  بخش  در  تمرکز  ما  سعی 

بوده است که سایر شرکت ها کوتاهی می کنند 

که همواره شعارمان خدمات  پشتیبانی  از جمله 

را  این مهم  که  ایم  و سعی کرده  است  بوده  برتر 

اجرا نماییم.

نمایشگاه  از  ابرازخرسندی  با  ادامه  در  وی   

در  ها  شرکت  تمام  وجود  بنده  نظر  به  گفت:  

نمایشگاه اجباری است به همین دلیل ما همیشه 

امسال  پاتولوژی  خوشبختانه  و  ایم  کرده  شرکت 

نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر بوده است.

 

یا فرد آزما  شرکت مهندسی آر
فرامرز ملک آسا مدیر عامل شرکت مهندسی آریا 

فرد آزما درخصوص فعالیت های این شرکت افزود: 

بر روی سیستم های  ما مدت طوالنی است که 

هورمونی و سیستم های االیزای فول اتوماتیک و 

گاما کانتر کار می کنیم.  

االیزای فول اتومات شرکت ما از کمپانی آمریکایی 

های  قابلیت  خاطر  به  که  است  محصول  این 

ویژه ای که داراست دقت آن نسبت به محصوالت 

مشابه خیلی باالتر است.  سایر محصوالت ما از 

بهترین و معتبرترین ترین کمپانی های اروپایی و 

آمریکایی است.  

انتظار  ما  که  چیزی  به  نسبت  نمایشگاه 

باالیی  حد  تا  و  بود  شده  استقبال  بیشتر  داشتیم 

انجمن  رییسه  هیات  عضو  این  هستیم.  راضی 

های  فراورده  و  تجهیزات  کنندگان  تامین 

تامین کنندگان  انجمن  افزود:  تشخیصی درادامه 

سعی بر این دارد که نمایشگاه مستقلی را ایجاد 

هدف  بازار  آنها  کنندگان  شرکت  تنها  که  کند 

 
ً
عموما چون  است.   آزمایشگاهی  های  شرکت 

نمایشگاه های ایران نمایشگاه جانبی است که در 

 افرادی که 
ً
کنار کنگره ها برگزار می شود. عموما

در کنگره شرکت می کنند قصد خرید ندارند اما 

بنده به شما نوید اولین نمایشگاه صرف نمایشگاه 

تجهیزات آزمایشگاهی را که توسط انجمن تامین 

کنندگان برگزار می شود می دهم. 

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته
عامل  مدیر  بحرالعلومیان  حسین  امیر 

پیشرفته   آزمایشگاهی  تجهیزات  شرکت 

افزود:  شرکت  این  های  فعالیت  درخصوص 

اتوآناالیزرهای  برند ما سینوو شامل محصوالت 

برند  است.  آناالیزر  اتو  الکترولیت  و  بیوشیمی 

ریتو دستگاه های پلیت ریدر و پلیت واشراالیزا و 

گولومتر اتوماتیک و نیم اتوماتیک، سل کانتر،  کوآ

فتومتر آن را کار می کنیم. 

که  هند  از  داریم  را  وان  لب  کمپانی 

است.  آناالیزر  سدیمان  شامل  آن  محصوالت 

برای  مکس  اکیو  های  کمپانی   همچنین 

برای  چین  لب  دراگن  ها،  پیپت  و  ها  سمپلر 

محصوالت نمونه برداری، الیفوترونیک چین و...

وی هدف از حضور در این نمایشگاه را معرفی 

جدیدترین محصوالت خود برشمرد و همچنین 

های  نمایشگاه  نمایشگاه،  بهترین  که  یادآورشد 

های  کنگره  برگزاری  کنار  در  که  است  جانبی 

تخصصی برگزار می شود. 

اهداف  دیگر  از  داد  ادامه  بحرالعلومیان 

و جذب مشتریان  قدیم  بازدید مشتریان  و  دید  ما 

جدید بوده و ویزیتورهای همسایه و ایجاد ارتباطات 

است. گفتنی اسا ما در این کنگره اهداف علمی نیز 

داشتیم به همین سبب نماینده کمپانی الیفوترونیک 

در  آموزشی  کارگاه  واقع  در  که  ایم  کرده  را دعوت 

رابطه با متد  HPLC و کاربردهای آن داشته باشیم. 

از نمایشگاه بسیار راضی هستیم فضای صمیمانه 

و علمی بر جو نمایشگاه حاکم بود و در پایان از 

ماهنامه ی وزین و علمی شما و همچنین از برگزار 

کنندگان نمایشگاه امسال که انجمن آسیب شناسی 

را  بود کمال تشکر  تامین کنندگان  انجمن  و  ایران 

دارم. 

شرکت وستا تجهیزپارت
شرکت  فروش  سرپرست  رضایی  مهندس 

خاطرنشان  ماهنامه  با  درگفتگو  تجهیز  وستا 

کرد: ما در هفدهمین کنگره ی آسیب شناسی و 

و  بودیم  نمایشگاه  اسپانسر  گلد  آزمایشگاه  طب 

بهترین شکل ممکن در خدمت  به  سعی کردیم 

عمده  باشیم.  خود  آزمایشگاهی  همکاران 

داشتیم  عرضه  نمایشگاه  در  که  محصوالتی 
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محصوالت کمپانی اورنس آمریکا و محصوالت 

های  فعالیت  است.  اسپانیا  ژنومیکای  کمپانی 

است  تحقیقاتی  و  تشخیصی  بخش  در  ما  اصلی 

با  مرتبط  عمدتا  اورنس  کمپانی  محصوالت  که 

بحث های تشخیصی و محصوالت ژنومی اسپانیا 

عمدتا تحقیقاتی است.  

وی در ادامه هدف اصلی حضور در نمایشگاه 

آزمایشگاهیان  کنار  در  خوب  مشاوری  دادن  را 

با  مالقات  همچنین  افزود:  و  برشمرد  عزیز 

مشتریان سابق و حفظ ارتباطات و حل مشکالت 

باشیم  داشته  تعامالتی  فروش  از  پس  خدمات  و 

عزیز  مشتریان  برای  را  حداکثری  خدمات  که 

خود داشته باشیم. رضایی درادامه افزود از طرفی 

تازه  که  دوستانی  برای  تا  است  فرصتی  اینجا  هم 

از  مندی  بهره  با  گرفتند  مرکز  ایجاد  به  تصمیم 

تخفیفات نمایشگاهی، خرید های مراکز خود را 

انجام دهند که خوشبختانه فید بک مناسبی در این 

زمینه در نمایشگاه داشتیم.  

یادآورشد:  گفتگو  درادامه  وستا  مدیرفروش 

گلد  به  توجه  با  نمایشگاه  این  در  ما  شرایط 

اسپانسری و موقعیت مناسب غرفه، شرایط خاصی 

بود. با توجه به برگزاری ورک شاپ و برنامه های از 

اهداف خود  به  باالیی  تا حد  ما  تعیین شده  پیش 

از  صدی  در  صد  رضایت  و  کردیم  پیدا  دست 

نمایشگاه داشتیم و امید داریم در سال های آینده 

نیز به همین روند ادامه دهیم. وی درپایان از مجله 

تشخیص آزمایشگاهی و تمام کسانی که نسبت به 

محصوالت ما نظر مثبتی دارند سپاسگزاری کرد.

شرکت پارس پیوند
شرکت  رییسه  هیات  عضو  شواخ  روشنگ 

با  اختصاصی  درگفتگوی  پیوند  پارس 

و  شرکت  این  درخصوص  خبرنگارماهنامه 

پیوند  پارس  شرکت  افزود:  آن  های  فعالیت 

مجموعه ای از نوزده شرکت است که تقریبا هفت 

آزمایشگاهی  های  دستگاه  کننده  وارد  شرکت 

است و بقیه شرکت ها در بخش توزیع ملزومات 

مصرفی  مواد  زمینه  در  و  بوده  فعال  آزمایشگاهی 

پاتولوژی و تشخیص طبی فعالیت می کنند. 

    ALERE کمپانی  نماینده  طب  ارم  شرکت 

انواع رپیدتست های  ABON را دارا است. 

شرکت تکوین طب پیما نماینده ی کانورجنت 

آلمان است.  

ی  نماینده  که  نیز  پژوه  فرزان  شرکت 

واندیکاتورهای  هودالمینار  استریالیزرهای 

بیولوژی شیمیایی کمپانی اکسیس ترکیه است.

ایتالیا  لب  سلکتا  نمایندگی  که  فرآزما  شرکت 

است نمایندگی هنون و دستگاه های سانتریفیوژ را 

دارا است نمایندگی میکرو پوینت آمریکا را دارد .

های  کنترل  سرم  تازگی  به  پیوند  پارس  شرکت 

پالستیکی  های  لوله  است،  کرده  وارد  را  بایورد 

چند  این  هماهنگی  تقریبا  و  کرد  خواهد  وارد  را 

شرکت را بر عهده دارد و به عنوان یک جوینتر در 

کنار هم خرید این نوزده شرکت را انجام می دهد. 

این  عامل  مدیر  بنده  که  مانا  زینو طب  شرکت 

و  تجهیز  آل  ایده  پل  نمایندگی  هستم،  شرکت 

پل ایده آل پارس دارا هستیم که نمایندگی نیکون 

دستگاه  اولین  است.  ها  میکروسکوپ  زمینه  در 

یاسین  شرکت  است.  نیز  سطح  آلودگی  تعیین 

پخش معتمد نماینده گلوکز های خوراکی است. 

آریا  شرکت  گروه  این  های  شرکت  ازدیگر 

وارد  آر  سی  پی  های  دستگاه  که  است  تشخیص 

لب  سی  وان  ای  اری،  میکرو  دستگاه  کند.  می 

میکروب شناسی سریع میندری و اسنایب چین. 

آرمان پویش طب شرکت دیگری است که دستگاه 

پاتولوژی را دارا است. 

کنگره ی امسال به نسبت سال های گذشته بهتر 

استقبال  و  داشتیم  بیشتری  ی  کننده  بازدید  و  بود 

بیشتری انجام شده است. 

ما از این نمایشگاه انتظار چندانی برای فروش 

نداشتیم اما به نظر بنده تا همین سطح انتظار ما به 

اهداف خود دست یافته ایم.

انتخابات انجمن آسیب شناسی
همزمان با برگزاری هفدهمین کنگره آسیب شناسی 
و طب و آزمایشگاه، انتخابات انجمن آسیب شناسی 
ایران نیز برگزار شد و اعضای هیات رییسه جدید 

تعیین شد که به ترتیب به  شرح زیراست:

اعضای اصلی هیات رییسه 
دکتربرومند،   -2 کمالیان،  استاد   -1

دکتردارآفرین،   -4 دکترصدیقی،   -3

منبتی،  دکتر   -6 دکتردبیری،   -5

عسگری،  دکتر   -8 کرمی،  دکترفرید   -7

9- دکترامینی فرد،  10- دکتررضایی، 11- دکترقهرمانی، 

 -14 دکترربیعی،   -13 یزدانی،  دکتر   -12

دکترفرهادی، 15- دکتر صادقیان، 16- دکترامیدی

بازرسان 
 همچنین بازرسان انجمن نیز در این 

نشست تعیین شد که عبارت است از: 

1- دکترآزاد 2- دکترالهام افتخار


