ماهنامه

سالبیستوسوم-شماره(187مرداد64-)1400صفحه30000-تومان

ماهنامهتشخیصآزمایشگاهی/پژوهشی-خبری
شماره ثبت9/8965:
ISSN: 1561-6363

aafrah@gmail.com

دبیرتحریریه :دکترعباس نداف فهمیده

دبیرعلمی :دکترعلی بیکیان

مدیراجرایی :مهندس محمود اصالنی
Email: matashkhis@gmail.com
سازمان آگهی :مریم مالیی 88987501
همکاران تحریریه:
مهندس نیلوفر حسن
مهندس نیلوفر احمدی مرزدشتی
شبنم بهرامی
مهندس احسان درخشان نیا

نشانی نشریه :تهران -بزرگراه نواب -باالتر از
میدان جمهوری -بن بست بهمن -پالک -5زنگ اول
تلفن09127333407 -66910616-88987501 :

دفتررشت :رشت -خیابان انقالب -پالک 179
Email: Tashkhis@gmail.com
Web: www.Tashkhis.com

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:

نخستیننشریهآزمایشگاهیکشور

صاحب امتیاز و مدیر مسوول :دکترعباس افراه

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


علل شکست پروژه تولید واکسن داخلی
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رویدادها و گزارش ها
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" هپاتیت منتظر نمی ماند"شعار روز جهانی هپاتیت امسال است
 رییس انستیتو پاستور ایران:
واکسن «پاستوکو َوک» قریب به 100درصد از مرگ های کرونایی جلوگیری می کند
 معیار و مالک های انتخاب آزمایشگاه مایکوباکتریولوژی همکار(ارجاع)

تشخیص-آزمایشگاهیhttps://magland.ir/journal/
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بررسی تاثیر فیتواستروژن ها بر عالئم یائسگی



مروری بر آپوپتوز ،اتوفاژی و نکروز
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تازه های آزمایشگاه
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 بررسی رابطه ی میان  Micro RNAهای موجود در خون مادر و احتمال سقط جنین

چاپ :سبزآرنگ 88809212

زین پس با مگ لند،
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
را به صورت آنالین مطالعه و
محتوی آن را جستجو کنید:
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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)
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