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 سرآغاز؛ چالش نیازمندی های حفاظتی از کووید19-
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 رویدادها و گزارش ها
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 مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت در نشست خبری؛
ش سرولوژی و مولکولی کرونا را اعالم کرد
هزینه آزمای 

 سمینار مجازی مشترک ایران و اندونزی با موضوع همه گیری کووید 19برگزار شد 12
 وزیر بهداشت در آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی فارمکس خاورمیانه ،2020عنوان کرد:
گا م های موثر ایران در ساخت واکسن کرونا

زین پس با مگ لند،
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
را به صورت آنالین مطالعه و
محتوی آن را جستجو کنید:
تشخیص-آزمایشگاهیhttps://magland.ir/journal/
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 امید به به بهینه سازی ایمونوتراپی عفونت ها با مهار CD47
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 گذری برCovid-19
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 مروری بر تست NIPT

22

 تازه های آزمایشگاه
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 تاثیرسرطان معده برپرایمر
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 دستورکار استفاده از دستگاه ()Real Time PCR
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 اوتیسم و عوامل ژنتیکی
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معمای آلزایمر -قسمت 1
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خیابان سپهبد قرنی ،ک ش محمدی ،پ6

 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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مشاوران علمی:

فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

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)

