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 سرآغاز؛ چکیده ی مقاومت به انسولین
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رويدادها و گزارش ها

 مدیر عامل سازمان انتقال خون:
تشکیل بانک خون سلول های بنیادی خونساز و بانک خون بند ناف ،در یک دهه
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 جلسه ای با محوریت بیماران تاالسمی؛
تالش سازمان غذاودارو برای تامین داروهای بیماران تاالسمی
 روش های آزمایشگاهی آنالیز و شناسایی مایکوتوکسین
 دستورالعمل شستشو ،ضد عفونی و سترون سازی در

ها-بخش دوم

آزمایشگاه-بخش اول
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در مورد تنظیم بیان ژنی در ژنتیک اوتیسم آموزش بدهند-

بخش دوم

چاپ :سبزآرنگ 88809212

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.به نشــریه
و یا با
 تنها آثاری که به صورت تایپ شــده رویرسیده باشد 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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زین پس با مگ لند،
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی
را به صورت آنالین مطالعه و
محتوی آن را جستجو کنید:
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