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سرآغاز؛ و بهار چنین آغاز شد!
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رويدادها و گزارش ها
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گفتگویی با رییس انجمن شرکت های تامین کننده تجهیرات و ملزومات آزمایشگاهی:
گذری برچالش های تولید
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Email: Tashkhis@gmail.com
Web: www.Tashkhis.com

طرح روی جلد:
شرکت تولیدی بازرگانی آریافارمد
تولیدوواردات دستگاه های
پزشکی،آزمایشگاهی و
فراورده های تشخیصی
آدرس :تهران ،بلوار نلسون ماندال
(آفریقای شمالی) ،خیابان سایه،
پالک ،52طبقه3
تلفن22022002 :
فاکس22039247:

چاپ :سبزآرنگ 88809212

خیابان سپهبد قرنی ،ک ش محمدی ،پ6

مشاوران علمی:

دکتر سید حسین فاطمی
دکترعلی بیکیان متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه بالینی
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)

رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

در نشست خبری هفدهمین کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی عنوان شد:
بدهی یک ساله سازمانهای بیمهگر به آزمایشگاهها

فکس /021- 89776769 :صندوق پستی14335-1418 :
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مدیر عامل سازمان انتقال خون خبر داد:



افزایش مصرف «پالکت» در ایران به دلیل پدیده سالمندی
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همایش معاونین بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در مشهدبرگزارشد
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گذری بر ویروس زیکا
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نگاهی گذرا بر بر لوسمی
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تازه های آزمایشـــگاه
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آزمایشگاه در فضا؛آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی (قسمت سوم )
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تاثیر داروهای انعقادی بر تست های انعقادی -بخش دوم
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استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین ()MRSA
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آشنایی با پالسمای ماکروویو

40



آب سیاه یا گلوکوما () glaucomaو روش های درمان آن
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تشخیص میزان گسترش بیماری به روش عکسبرداری پت PET
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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.

