
 ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی/ پژوهشی - خبری
شماره ثبت:9/8965 
ISSN: 1561-6363

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: دکترعباس افراه 
 aafrah@gmail.com

 دبیرتحریریه: دکترعباس نداف فهمیده
 دبیرعلمی: دکترعلی بیکیان

 مدیراجرایی: مهندس محمود اصالنی
 Email: matashkhis@gmail.com

 سازمان آگهی: 88987501

 همکاران تحریریه: 
 مهندس نیلوفر حسن

 افسانه غفاری
مهندس نیلوفر احمدی مرزدشتی

نشانی نشریه: تهران- بزرگراه نواب- باالتر از 
 میدان جمهوری- بن بست بهمن- پالک5- زنگ اول

 تلفن: 66910616-88987501- 09127333407
 دفتررشت: رشت- خیابان انقالب- پالک 179

Email: Tashkhis@gmail.com
Web: www.Tashkhis.com

چاپ: اندیشه برتر

شور
ی ک
اه
شگ

مای
ه آز
شری

ن ن
ستی

نخ

- 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.
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