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کم کاری تیروئید -بخش1
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 رویدادها و گزارش ها
 مشاور علمی و فناوری معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت در گفتگو با ماهنامه:

سقفی برای پرداخت حمایت ها وجود ندارد!
 آشنایی با اداره امور آزمایشگاه های مشهد
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 مسمومیت با آرسنیک
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 تازه های آزمایش ــگاه
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 الزامات و نکات فنی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی؛
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نکات فنی دستگاه رفرکتومتر
 اختال الت منیزیم()Mg
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 مروری بر ویروس ابوال
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 پیشرفت های بیوتکنولوژی ژن درمانی در پزشکی

35

چاپ :یزدا

 چاپ آثار و آگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید آورندگان نیست. نشــریه تشخیص آزمایشــگاهی 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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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
مهندسسیدامیرحسینبحرالعلومیانمهندسیپزشکی(هیئتعلمی)
دکتر عمادالدین حسینی تودشکی مدرس دانشگاه و مشاور حوزه های مدیریت و کسب و کار پزشکی

