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صاحب امتیاز و مدیر مسوول :دکترعباس افراه
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 سرآغاز؛ ندول های تیروئید
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رویدادها و گزارش ها
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 گزارش کوتاه؛ در جلسه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای تامینکننده
تجهیزات آزمایشگاهی تهران چه گذشت؟!
 نشست؛ نشست چالشها و راهکارهای همکاریهای فناورانه
در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار شد

Email: Tashkhis@gmail.com
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 با پیشکسوتان؛ گذری برزندگانی زنده یاد استاد دكتر ناصرالدين بامشاد علوي،
استاد گروه بافت شناسي دانشكدة پزشكي تهران

تلفن09127333407 -66910616-88987501 :

دفتررشت :رشت -خیابان انقالب -پالک 179
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Web: www.Tashkhis.com
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گذری بر عوامل ایجاد کننده التهاب حاد سینوس ها (سینوزیت حاد)
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و راه های درمان آن
 الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات در آزمايشگاه پزشكي؛
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شرکت شایگان فن آزما
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دستگاه های پزشکی،آزمایشگاهی و
فراورده های تشخیصی
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چاپ :سبزآرنگ 88809212

نکات فنی کوآگولومتر (نیمه اتوماتیک)


تازه های آزمایشگاه
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 کدام دادههای ژنوم میتوانند ما را در مورد تنظیم بیان ژنی
در ژنتیک اوتیسم آموزش بدهند -بخش اول

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.

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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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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