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- چاپ آثار و آگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید آورندگان نیست.
- نشــریه تشخیص آزمایشــگاهی از باز پس فرستادن نوشــته های نویسندگان 

معذور است.
- هر گونه دخل و تصرف در نوشته ها با آگاهی نویسنده آن انجام می شود.

- تنها آثاری که به صورت تایپ شــده روی CD و یا با email به نشــریه 
رسیده باشد برای چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت.

- از نویسندگان محترم خواهشمند است عکس های الزم را به صورت اسکن شده 
همراه با مطلب ارسال کنند.

ی و بهداشت                                                         2 بیمار ؛ کارایی میکروبیوم پوست در سرآغاز

گزارش ها                                                                                                                          4 ویدادها و  ر

مجموعه استاندارد های طراحی و تاسیس 

ویکرد انجام کوید 19(                                                  8         آزمایشگاه تشخیص مولکولی)با ر

الزامات و نکات فنی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی؛

یک                                                                                                  15         نکات فنی هودهای بیولوژ

یایی و روش های درمانی                                                                           18 ی های میتوکندر بیمار

ی به ساخت یاخته ی انسولین ساز از سلول های بنیادی                                            24 امیدوار

ی درآزمایشگاه- بخش 4                                      28 ، ضدعفونی و سترون ساز دستورکار شستشو

تازه های آزمایشگاه                                                                                                                             31

آنزیم های کبدی                                                                                                                                            36

سال بیست وچهارم- شماره195)فروردین1401(-64صفحه-30000 تومان

ماهنامه

مشاوران علمی:
دکتر سید حسین فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران 

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(

دکتر عمادالدین حسینی تودشکی مدرس دانشگاه و مشاور حوزه های مدیریت و کسب و کار پزشکی

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ













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

https://magland.ir/journal/تشخیص-آزمایشگاهی 
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