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هشدار نسبت به شیوع باالی ویروس  HPVدر ایران
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رویدادها وگزارش ها
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آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های استان گیالن
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با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت؛
اولین کارخانه تولید انبوه فرآورده های سلولی منطقه به بهره برداری رسید



زنده ياد استاد دكتر سيد ابوالقاسم قائمي؛ استاد و رئيس گروه خون شناسي
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تازه های آزمایشگاه
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عوامل موثر و تاثیرگذار بر بیماری( MSمالتپیل اسکلروزیس)
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تشخیص رفالکس (برگشت اسید معده) با نخستین آزمایش غیر



نقش فیبروبالست برروند پیری پوست

تهاجمیPEP

آن -بخش2

مشاوران علمی:
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چربی ترانس و عوارض



دستگاه تست قند خون به صورت بزاقی()SalivaTest
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جهش در ژن های  BRAC1و  BRAC2سرطان سینه
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آشنایی با تجهیزات بیوتکنولوژی (ژل داک )Gel doc
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ضوابطGMP
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پیشرفت های اخیر در زمینه روش های منطقی در مهندسی آنزیم
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خیابان سپهبد قرنی ،ک ش محمدی ،پ 4

دکتر سید حسین فاطمی
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
مهندس سید امیرحسین بحرالعلومیان مهندسی پزشکی(هیئت علمی)
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رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

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.

