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- چاپ آثار و آگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید آورندگان نیست.
- نشریه تشخیص آزمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشته 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 شده با Email به نشریه رسیده باشد برای 

چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
با  همراه  باکیفیت  را  الزم  های  عکس  است  خواهشمند  محترم  نویسندگان  از   -

مطلب ارسال کنند.

بیست و چهارمین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه برگزار شد             2

گزارش ها                                                                                                                        7 ویدادها و  ر

ی توالرمی                                                                                                                                     11 بیمار

(- بخش3                                             14 گر خودکار شیمی )دستگاه اتوآناالیزر نکات فنی تجزیه 

20                                                                                                   (CA 125) 125آنتی ژن سرطانی

 )ICU( ینوزا در آئروژ آنتی بیوتیکی سودوموناس  یابی الگوی مقاومت  ز  ار

        بیمارستان های زاهدان)سال1400(                                                                                        22

گرفتگی های( عضالنی؛  علل، عالیم ودرمان                                                     29 کرامپ های )

تازه های آزمایشـگاه                                                                                                                           32

ینوفیلی                                                                                                                                         38 ائوز

سال بیست وپنجم- )شماره204/دی1401(-74صفحه-30000 تومان
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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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