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صاحب امتیاز و مدیر مسوول :دکتر عباس افراه



سخن مدیرمسوول؛کاهش ناروای تعرفه ها
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رویدادها و گزارش ها
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هجدهمینکنگرهبینالمللیپزشکیتولیدمثلوسیزدهمینکنگرهبینالمللیسلولهایبنیادیدرتهرانبرگزارشد:

ارائه جدیدترین دستاوردهای ژنتیک و پزشکی در سه همایش همزمان


آشنايي با اداره امور آزمايشگاه هاي کاشان
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هجدهمین کنگره بینالمللی میکروبشناسی ایران برگزارشد
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ایران ،قطب تشخیص و درمان هپاتیت و بیماری های کبد
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نمایش آخرین یافتههای  261شرکت درچهارمین نمایشگاه زیستفناوری ایران
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در دهمین کنگره خون و سرطان کودکان عنوان شد:
کمبود آزمایشگاه در کشور براى تشخیص باقى مانده سرطان

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  ،52طبقه ،3
تلفن22022002 :
فاکس22039247 :

چاپ :سبزآرنگ 88809212

خیابان سپهبد قرنی ،ک ش محمدی ،پ 4



نکات کلیدی تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی؛ رقیقکننده و توزیع گر



بررسی عوامل ایجاد مقاومت دارویی در سرطان
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مقدمات ،آشنایی ،اصول فنی و کنترل کیفی سل کانتر

36



سرطان ،اساس مولکولی و تغذیه
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تازه های آزمایشگاه
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شمار کپی و تکثیر  DNAمیتوکندری در برنامه ریزی مجدد و تقسیم
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رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

دکتر عبدالفتاح صراف نژاد
دکتر آرش دریاکار

دکتر محمد جواد غروی
دکتر علیرضا مهرورز
دکتر علیرضا ترنگ
پروین مختار

نرس

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر عباس نداف فهمیده

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

متخصص ژنتیک پزشکی
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مشاوران علمی:
دکتر سید حسین فاطمی
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چاپ آثار و آگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید آورندگان نیست.
نشریه تشخیص آزمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشته های نویسندگان معذور است.
هر گونه دخل و تصرف در نوشته ها با آگاهی نویسنده آن انجام می شود.
تنها آثاری که به صورت تایپ شده روی  CDو یا با  emailبه نشریه رسیده باشد برای چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
از نویسندگان محترم خواهشمند است عکس های الزم را به صورت اسکن شده همراه با مطلب ارسال کنند.

