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aafrah@gmail.com

دبیرتحریریه :دکترعباس نداف فهمیده

دبیرعلمی :دکترعلی بیکیان

مدیراجرایی :مهندس محمود اصالنی
Email: matashkhis@gmail.com
سازمان آگهی :مریم اسدی
همکاران تحریریه:
مهندس نیلوفر حسن
مهندس نیلوفر احمدی مرزدشتی
مهندس احسان درخشان نیا
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نخستیننشریهآزمایشگاهیکشور

صاحب امتیاز و مدیر مسوول :دکترعباس افراه
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شرح عکس روی جلد:
سمت چپ :دکتر بهروز برومند

طرح آگهیِ 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

بررسی چالشها و فرصتهای بالقوه برای شرکت های نوپای آزمایشگاهی
مدیر کلینیک ناباروری مردان ابنسینا:
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رویداد یک روزه کسب و کارهای ژنتیک

15



پاتولوژی و تشخیص در مالتیپل اسکلروسیس
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تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین

19



استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان استئوآرتریت زانو

22



پاتوژنز عفونت های ناشی از سودوموناس آئروجینوزا
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تازه های آزمایشـــگاه

28



مروری کوتاه بر آرتریت روماتوئید

35






مشاوران علمی:
دکتر سید حسین
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)

فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

 چاپ آثار و آگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید آورندگان نیست. نشــریه تشــخیص آزمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشــته های نویسندگانمعذور است.
 هر گونه دخل و تصرف در نوشته ها با آگاهی نویسنده آن انجام می شود. تنها آثاری که به صورت تایپ شــده روی  CDو یا با  emailبه نشریه رسیدهباشد برای چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 از نویسندگان محترم خواهشمند است عکس های الزم را به صورت اسکن شدههمراه با مطلب ارسال کنند.
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همایش پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیربا حضور وزیربهداشت برگزارشد

Email: Tashkhis@gmail.com

سمت راست :دکتر اردشیر قوام زاده

رییس گروه فناوری آزمایشگاه مرجع سالمت عنوان کرد:
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دفتررشت :رشت -خیابان انقالب -پالک 179
Web: www.Tashkhis.com

رویدادها و گزارش ها
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ناباروری مردان ایرانی باالتر از آمارهای جهانی

تلفن09127333407 -88987501 :
فکس021- 89776769 :

سرآغاز؛ روز پزشک ،مالیات و نبود مدیریت قانونمند
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