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-  چاپ آثار و آگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید آورندگان نیست.
-  نشــریه تشــخیص آزمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشــته 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 شــده روی CD و یا با email به 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.
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سید حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایراندکتر 
عبدالفتاح صراف نژاد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتر 
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عباس نداف فهمیده متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحیدکتر 
محمد جواد غروی دبیر انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایراندکتر 
علیرضا مهرورز متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحیدکتر 
علیرضا ترنگ متخصص ژنتیک پزشکیدکتر 
مختار نرسپروین 
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