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گذری برچالش های اجرایی بهداشت و درمان

2



رویدادها و گزارش ها
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یازدهمین کنگره جهانی سکته مغزی با حضورمحققان ایرانی برگزار شد
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در چهارمین همایش ومسابقه فن بازار ملی سالمت انجام شد؛
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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)



آزمایشگاه در فضا؛بایوراکتور پزشکی و کاربرد آن در تجهیزات آزمایشگاههای فضایی



در چهارمین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران برگزارشد:
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کارگاهی با عنوان جداسازی و کشت سلول های بنیادی ،بررسی سمیت و چسبندگی سلول های بنیادی 16


هونت :نرمافزار کاربردی در پردازش نتایج تستهای حساسیت ضدمیکروبی
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مروری بر روش های تشخیصی کارسینومای مدوالری تیروئید
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ژنتیک سرطان
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ناباروری مردان ونقش عفونت های باکتریایی درآن
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تازه های آزمایشگاه
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رپرتاژ آگهی؛ آیا می دانید بانک سلول های بنیادی خون محیطی و مغز استخوان چیست؟
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درآزمایشگاه-بخش اول
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دستورالعمل شستشو،ضد عفونی و سترون سازی



بررسی نقش روش آزمایشگاهی LAMPدر تعیین جنسیت جنین در انسان
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اختالل ارثی بیماری کور رنگی وابسته به کروموزوم
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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.

