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پيام رئيس كنگره: 

به نام خدا

ــه منظــور ارتقــاء  انجمــن دكتــرای علــوم آزمایشــگاهی تشــخيص طبــی ایــران ب
ســطح علمــی جامعــه آزمایشــگاهی كشــور همــه ســاله اقــدام بــه برگــزاری كنگــره 
ارتقــاء كيفيــت مــی نمایــد. امســال نيــز مفتخریــم در ســيزدهمين كنگــره بيــن المللی 
ــخيص  ــگاهی تش ــات آزمایش ــت خدم ــاء كيفي ــوری ارتق ــره كش ــن كنگ و هجدهمي
پزشــکی ایــران كــه از تاریــخ 27 تــا 30 فروردیــن مــاه 1399 بــه مــدت چهــار روز در 
مركــز همایــش هــای بيــن المللــی بــرج ميــاد برگــزار مــی گــردد، ميزبــان و پذیــرای 

پژوهشــگران، اســاتيد و دانشــجویان از سراســر ایــران و جهــان باشــيم.

از تفــاوت هــا و ابتــکارات ایــن كنگــره تعييــن رویکــرد اصلــی محورهــا براســاس 
اســتفاده از دیتــا و اطاعــات آزمایشــگاهی در ارتقــاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهی 

اســت.

یقيــن داریــم كــه ایــن همایــش، بهتریــن محل بــرای آشــنایی و تبــادل اطاعــات به 
روز بــا ســایر محققيــن ایــن رشــته مــی  باشــد. بنابرایــن حضــور فعاالنــه پژوهشــگران، 
صاحــب نظــران و دانشــمندان حــوزه آزمایشــگاهی در ایــن كنگــره موجــب حركــت رو 
بــه جلــو و ارتقــاء رتبــه علمــی بخــش آزمایشــگاهی كشــور در ســطح منطقــه و جهان 

می شــود.

 اميــد اســت بــا حمایت تمــام همــکاران در سراســر كشــور بتوانيــم فضایی مناســب 
و علمــی در راســتای ارتقــای بهينــه كيفيت خدمــات آزمایشــگاهی ایجــاد نمایيم.

 
دكتر شهروز همتی

رئيس كنگره
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پيام دبيران كنگره:
به نام خدا

ــد  ــر بازدی ــن و پ ــران تاثيرگذارتری ــات آزمایشــگاهی ای ــت خدم ــا كيفي ــره ارتق كنگ
ــه  ــه جامع ــت ك ــور اس ــگاهی كش ــوم آزمایش ــی عل ــداد علم ــن روی ــونده تری ش
ــرای یادگيــری  ــی ایــده آل ب آزمایشــگاهی كشــور را دور هــم جمــع كــرده و فرصت
ــان  ــی آورد. از زم ــم م ــگاهی را فراه ــوم آزمایش ــی عل ــای علم ــه ه ــن یافت آخری
ــاء  ــره؛ ارتق ــی كنگ ــدف اصل ــال 1381، ه ــاء در س ــره ارتق ــن كنگ ــزاری اولي برگ
ــوم  ــی ســازی عل كيفيــت خدمــات در آزمایشــگاه هــای تشــخيص پزشــکی و بوم
ــداوم  ــوزش م ــه آم ــتم ســازمان یافت ــک سيس ــق ی ــا ایــن رشــته از طری ــط ب مرتب

ــت. ــوده اس ــور ب در كش

ــت  ــاء كيفي ــی ارتق ــره مل ــن كنگ ــی و هجدهمي ــن الملل ــره بي ــيزدهمين كنگ س
ــزار  ــران برگ ــاد ته ــرج مي ــن 1399 در ب ــا 30 فروردی ــات آزمایشــگاهی از 27 ت خدم
ــز  ــی و ني ــدگان ایران ــركت كنن ــه ش ــت ك ــرت اس ــب مس ــد و موج ــد ش خواه
ــط  ــی مرتب ــای علم ــه ه ــادل یافت ــرای تب ــان را ب ــاط جه ــی نق ــکاران از تمام هم
ــن  ــم. ای ــوت نمایي ــی دع ــم علم ــداد عظي ــن روی ــه ای ــوم آزمایشــگاهی را ب ــا عل ب
ــای  ــته ه ــن رش ــجویان و محققي ــان، دانش ــان، كارشناس ــران، كاركن ــره؛ مدی كنگ
ــش  ــور افزای ــه منظ ــکان را ب ــز پزش ــکی و ني ــخيص پزش ــگاه تش ــف آزمایش مختل
ــم  ــرد ه ــی گ ــه هــای بالين ــوم آزمایشــگاهی و جنب ــل از عل ــری درک متقاب حداكث
مــی آورد. كنگــره ارتقــاء كيفيــت بــا بهــره گيــری از تجربــه ســخنرانان دانشــگاهی 
و نيــز همــکاران جامعــه آزمایشــگاهی كشــور فرصتــی مغتنــم بــرای بهــره منــدی 
از آخریــن یافتــه هــای علمــی علــوم آزمایشــکاهی را در اختيــار شــركت كننــدگان 

ــی دهــد. ــرار م ق

كنگــره 1399 بــا ســو گيــری »داده هــای بــزرگ در آزمایشــگاه تشــخيص پزشــکی« 
ــری  ــره گي ــرای به ــدركاران را ب ــر متخصصيــن و دســت ان ســعی خواهــد نمــود نظ
از ميليــون هــا داده آزمایشــگاهی، كــه روزانــه در آزمایشــگاه هــای كشــور توليــد 

مــی شــود، بــه منظــور ترســيم سياســت هــای بهداشــتی بهتــر جلــب نمایــد.

ــای  ــه ه ــددی در زمين ــای متع ــن كارگاه ه ــره همچني ــزاری كنگ ــان برگ در زم
ــداد  ــن روی ــد. ای ــد ش ــزار خواه ــکی برگ ــخيص پزش ــگاه تش ــف آزمایش مختل
ــای  ــک ه ــن در تکني ــارب متخصصي ــتفاده از تج ــرای  اس ــر ب ــی نظي ــی ب فرصت
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پایــه و پيشــرفته و همچنيــن تفســير نتایــج آزمایشــگاه را در اختيــار كارشناســان 
ــد داد. ــرار خواه ــگاه ق ــران آزمایش و مدی

ــز  ــا، مراك ــگاه ه ــور، پژوهش ــتی كش ــن بهداش ــط متخصصي ــره توس ــن كنگ ای
تحقيقاتــی، دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی كشــور و نيــز شــركت هــای فعــال در 

ــود. ــی ش ــت م ــگاهی حمای ــزات آزمایش ــواد و تجهي ــد م ــه تولي زمين

انتظــار مــی رود كــه در كنگــره 1399، بيــش از 4500 نفــر شــركت نماینــد. از تمــام 
ــوت  ــه دع ــوم آزمایشــگاهی صميمان ــوزه هــای مختلــف عل ــال در ح ــن فع محققي
مــی شــود كــه نتایــج پژوهــش هــای خــود را بــه منظــور بحــث و تبــادل نظــر بــه 

دبيرخانــه كنگــره ارســال نماینــد. 

ــه  ــی صبران ــداد خوشــامد گفتــه و ب ــه همــکاران را در ایــن روی ــال كلي حضــور فع
منتظــر نقــش ســازنده شــما در برگــزاری موفــق ســيزدهمين كنگــره بيــن المللــی 

ــی ارتقــاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهی هســتيم. و هجدهميــن كنگــره مل

دكتر عليرضا لطفی كيان
دبير بين الملل كنگره

دكتر اميرحسن زرنانی 
دبير علمی كنگره                                        



هجدهمین کنگـره بیـن المللی و  کنگـره کشوري  سیزدهمین

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
The        International &       National Congress on 
Improvement in Clinical Laboratories Quality 

13th th18

Iranian  Association ofScientific
Clinical Laboratory Doctors

5

w
w

w
.iq

ct
eh

ra
n.

ir

پيام دبير اجرایی كنگره: 
به نام خدا

ــه ادوار  ــبت ب ــگاهی نس ــات آزمایش ــت خدم ــای كيفي ــره ارتق ــن كنگ هجدهمي
گذشــته خــود هــم در محتــوا و نيــز در اجــرا تغييــرات زیــادی را دربــر دارد. بــا نگاهــی 
اجمالــی بــه محورهــای 27 گانــه در مــی یابيــد كــه در ایــن كنگــره، جنبــه هــای بالينی 
تشــخيص بيماریهــا مــورد عنایــت بيشــتری قــرار گرفتــه اســت. ایــن امــر عــاوه بــر 
اینکــه بــه جذابيــت محورهــای ســخنرانی افــزوده موجبــات آشــنایی بيــش از پيــش 
همــکاران پزشــک بــا همــکاران آزمایشــگاهی باالخص دكتــری علــوم آزمایشــگاهی را 
نيــز فراهــم مــی نمایــد. همچنيــن در این كنگــره انجمــن دكترای علــوم آزمایشــگاهی، 
محــوری را بــه بيــان مشــکات صنفــی موجــود و امــکان ارائــه نظــرات و پيشــنهادات 
توســط فعاليــن صنفــی اختصــاص داده اســت. از ســوی دیگــر ســپردن برخــی محورها 
بــه نيروهــای متخصــص جــوان كــه در حيطــه تشــخيصی و تحقيقاتــی آزمایشــگاهی 
ــوم  ــرای عل ــن دكت ــئولين انجم ــر مس ــده نگ ــدگاه آین ــی از دی ــد، حاك ــت دارن فعالي
آزمایشــگاهی و كنگــره اســت مطمئنــا اجــرای طرحهــای نویــن مدیریتــی و بکارگيــری 
ــن  ــدی از متخصصي ــره من ــروی به ــگاهی در گ ــخيصی آزمایش ــد تش ــهای جدی روش
دانشــمند، جــوان و كارآزمــوده خواهــد بــود. در خصــوص نمایشــگاه جنبــی شــركتهای 
آزمایشــگاهی كنگــره، بــه ســبب تنگناهــای اقتصــادی روزافــزون، ســعی كــرده ایــم 
كــه بــه شــركتهای توليــدی اهميــت بيشــتری داده شــود تــا از فرصتهــای پيــش آمــده 

در كنگــره بــه منظــور رفــع مشــکات و بهبــود فرآینــد توليــد خــود اقــدام نماینــد.
ــره  ــدركاران كنگ ــت ان ــی دس ــات تمام ــی از زحم ــکر و قدردان ــن تش ــا ضم در انته
هــای پيشــين كــه موجبــات بوجــود آمــدن بزرگتریــن تجمــع علمــی و صنفــی علــوم 
آزمایشــگاهی كشــور را فراهــم نمــوده انــد، ســعی شــده اســت كــه بــا درنظــر گرفتــن 
نظــرات و پيشــنهادات شــركت كننــدگان در كنگــره هــای پيشــين، كاســتی هــای آن 

برطــرف و شــاهد برپایــی كنگــره ارتقــاء كيفيــت بــا حــال و هوایــی تــازه باشــيد.

دكتر كمال الدین باقری 
دبير اجرایی كنگره
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مسئولين كنگره: 

رئيس كنگره:                دكتر شهروز همتی      

دبير علمي:                      دكتر اميرحسن زرنانی         

           

دبير اجرائي:                 دكتر كمال الدین باقری

دبيــر بين الملل:            دكتــر عليرضا لطفی كيان          
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مسئول كارگاه ها:             دكتر علی شيرین           

          

مسئول پوسترها:             دكتر فرزانه عزیز محسنی

دبير جشنواره جرجانی:    دكتر یوسف پورخوشبخت

دبير جشنواره دانشجویان كارشناسی و مقاطع تکميلی علوم آزمایشگاهی:

دكتر معصومه حيدری
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محورهاي كنگره:
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15
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22
23

24
25

26

27

مسئولين محورهاعناوین محورهاردیف
POCT :آزمایش های تشخیص بر بالین بیمار

آزمایش های ناباروری و سقط جنین
آموزش علوم آزمایشگاهی در ایران
اخالق پزشکی در طب آزمایشگاه

انقالب NGS و پیشرفتهای فناوری در طب آزمایشگاه
برنامه ارزیابی کیفیت خارجی

)C و  B بیماري هاي منتقله از راه خون )هپاتیت
بیماری های مقاربتی )ایدز و زگیل تناسلی (

بیماری های غیر واگیر )بیماری های خود ایمنی و دیابت(
بیمــاری هــای منتقلــه از طریق گــزش حشــرات  )تب خونریــزی دهنده 

کریمه-کنگو، لیشــمانیا و ماالریا(
)Escherichia coli ،پاتوژنهای منتقله از غذا ) سالمونال، شیگال

پالکت و ترومبوز
تضمین کیفیت و مدیریت ریسک

چالــش هــای تشــخیص مــواد مخــدر و روان گــردان در آزمایشــگاه 
تشــخیص پزشــکی

داده های بزرگ در طب آزمایشگاه و برنامه بهداشت الکترونیکی

راهبردهای مرحله قبل از آزمایش
شرکت های دانش بنیان و طب آزمایشگاه

طب آزمایشگاه  اطفال
طب آزمایشگاه سالمندان

غربالگری سرطان بر اساس تست های خونی آزمایشگاهی
گرایش های نوین در تشخیص  بیماری های متابولیک مادرزادی

محققین جوان
محققین جوان

مشکالت صنفی
مقاومت آنتی بیوتیکی درطب آزمایشگاه

یافتــه های جدید و مشــکالت تشــخیص آزمایشــگاهی در بیمــاری های 
ــی و کلیوی قلب

یافته های نوین در ایمونوهماتولوژی

دکتر غالمرضا حمزه لو
دکتر محمود جدی تهرانی

دکتر فریبا شایگان
دکتر محمد راسخ
دکتر علی شریفی
دکتر علی شیرین

دکتر فاضل شکری
دکتر مینو محرز

دکتر ناهید کیان مهر

دکتر مهدی محب علی

دکتر محمدمهدی سلطان دالل
دکتر نادر وظیفه شیران

دکتر حسن بیات

دکتر علیرضا تیمچه حریری

دکتر کاظم محمد
دکتر حجت زراعتی

دکترسید قاسم مصطفوی
دکتر محمدمهدی امیری

دکتر علی ربانی
دکتر شیما رییسی

دکتر علیرضا لطفی کیان
دکتر سعید طالبی
دکتر نیما رضائی
دکتر نیما رضائی

دکتر شهروز همتی
دکتر سیدمهدی بوترابی

دکتر شهروز همتی

دکتر احمد قره باغیان
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Antibiotic Resistance in Laboratory Medicine

Big Data in Laboratory Medicine and Electronic Health Record

Blood-Based Cancer Testing
Blood-Borne Diseases (Hepatitis B And C)

Challenges in Laboratory Drug Abuse Testing

Challenges of IACLD
Education of Medical Laboratory Sciences in Iran
EQAP
Ethical Issues in Laboratory Medicine
Food-Borne Pathogens (Salmonella, Shigella,Escherichia coli)
Geriatric  Laboratory Medicine
Guidelines for Pre-Analytical Phase
Infertility/Abortion Laboratory Testing
Knowledge-Based Companies and Laboratory Medicine
New Developments and Challenges in Laboratory Diagnosis 
of Cardiac and Renal Diseases
New Developments in Immunohematology
New Trends in the Diagnosis of Metabolic Inborn Errors
NGS Revolution and Technology Progress in Laboratory Medicine
Non-Communicable Diseases (Autoimmune Diseases and Diabetes)
Pediatric Laboratory Medicine
Plts and Thrombosis
POCT
Quality Assurance and Risk Management
Sexually Transmitted Diseases (AIDS and Genital Warts)
Vector-Borne Diseases ( Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, 
Leishmaniasis and Malaria)
Young Scientists
Young Scientists

S.M. Boutorabi
K. Mohammad
H. Zeraati
A.R. Lotfikian
F. Shokri
A.R. Timcheh-
Hariri
Sh. Hemmati
F. Shaygan
A. Shirin
M. Rasekh

M.M. Soltan-Dallal
Sh. Reisi
S.Gh. Mostafavi

M. Jeddi-Tehrani
M.M. Amiri

Sh. Hemmati

A. Gharehbaghian
S. Talebi

A. Sharifi 
N. Kianmehr
A. Rabbani

N. Vazifeh-Shiran
Gh.R. Hamzehlou
H. Bayat
M. Mohraz

M. Mohebali

N. Rezaei
N. Rezaei

Title ChairRow

Main Topics
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راهنمای ثبت نام
ــگاه  ــام در پای ــت ن ــره، ثب ــا كنگ ــاط ب ــه ارتب ــر گون ــراری ه ــرای برق ــن گام ب اولي
  www.iqctehran.irاینترنتــی اســت. بــرای ایــن كار ابتــدا بایــد بــه نشــانی اینترنتــی

ــام، اطاعــات درخواســتی را وارد نمــود. ــا انتخــاب گزینــه ثبــت ن مراجعــه و ب

)در كادر نام كاربری فرم ثبت نام، كد ملی را باید به صورت دقيق وارد نمود(.

پس از ثبت نام تایيدیه آن به نشانی پست الکترونيک شما ارسال می شود.

توجــه داشــته باشــيد كــه ثبــت نــام نهایــی پــس از واریــز وجــه ثبــت نــام و تایيــد 
آن توســط دبيرخانــه كنگــره انجــام خواهد شــد.

ــه  ــاز بازآمــوزی، الزم اســت ب ــه كســب امتي ــاز ب شــركت كننــدگان در صــورت ني
ــانی ــه نش ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــداوم وزارت بهداش ــوزش م ــامانه آم س

ــد. ــام نماین ــت ن ــه ثب ــورت جداگان ــه ص ــه و ب http://iacld.ircme.ir  مراجع

آخرین مهلت ثبت نام 1398/12/05

راهنمای واریز وجه

 وجه ثبت نام با توجه به مبالغ مندرج در جدول می باشد.

)ابتدا الزم است با نام كاربری و رمز عبور وارد پایگاه كنگره شد(.

 پرداخت از طریق درگاه بانک

در ایــن روش مــی توانيــد بــا ورود بــه صفحــه شــخصی از طریــق نــام كاربــری 
و رمــز عبــور خــود و كليــک بــر روی گزینــه صورتحســاب كامــل بــرای كاربــران 
ــق درگاه  ــام را از طری ــت ن ــه ثب ــود، وج ــاب خ ــاهده صورتحس ــی و مش ایران

الکترونيــک پرداخــت فرمایيــد.
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 پرداخت از طریق كارت به كارت

بــه علــت درخواســت شــركت كننــدگان جهــت ســهولت در واریــز وجــه ثبــت 
ــوم  ــرای عل ــن دكت ــام انجم ــه ن ــماره كارت 6389-4001-1219-6274 ب ــام، ش ن
آزمایشــگاهی، بانــک اقتصــاد نویــن اعــام مــی گــردد. پــس از واریــز وجــه ثبــت 
نــام تصویــر قبــض پرداختــی را از طریــق وب ســایت )فــرم پرداخــت هزینــه ثبت 
نــام – در بخــش شــماره فيــش، شــماره پيگيــری وارد شــود( یــا شــماره تلگــرام 
09903435228 )ذكــر نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تلفــن همــراه بــر روی فيش 
واریــزی ضــروری اســت( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 108 و 109 و 111( 

ارســال نمایيد.

 پرداخت از طریق كارت به حساب

در ایــن روش مــی توانيــد از طریــق دســتگاه هــای خودپــرداز عضو شــتاب هزینه 
ثبــت نــام را به حســاب بانــک اقتصــاد نویــن بــه شــماره 1-5627546-818-103، به 
نــام انجمــن دكتــرای علــوم آزمایشــگاهی واریــز نمــوده و ســپس تصویــر قبــض 
ــام  در بخــش  ــرم پرداخــت هزینــه ثبــت ن پرداختــی را از طریــق وب ســایت )ف
شــماره فيــش، شــماره پيگيــری وارد شــود( یــا شــماره تلگــرام 09903435228 
)ذكــر نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تلفن همــراه بــر روی فيــش واریــزی ضروری 
اســت( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 108 و 109 و 111( ارســال نمایيــد.

 پرداخت از طریق حساب شبا

در ایــن روش مــی توانيــد هزینــه ثبــت نــام را از طریــق مراجعــه بــه هــر یک از 
شــعب تمامــی بانــک هــای سراســر كشــور )ملــی، ملــت، پاســارگاد، اقتصــاد نوین 
و ...( از طریــق شــماره حســاب شــبا IR 100550010381805627546001 واریــز نموده 
و ســپس تصویــر فــرم ســاتنا را از طریــق وب ســایت )فــرم پرداخــت هزینــه ثبت 
نــام- در بخــش شــماره فيــش، شــماره پيگيــری وارد شــود( یــا شــماره تلگــرام 
09903435228 )ذكــر نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تلفــن همــراه بــر روی فيش 
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واریــزی ضــروری اســت( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 108 و 109 و 111( 
ــال نمایيد. ارس

مراجعه حضوری از طریق شعب بانک

در ایــن روش مــی توانيــد هزینــه ثبــت نــام را بــا مراجعــه بــه یکــی از شــعب 
بانــک اقتصــاد نویــن بــه شــماره حســاب 1-5627546-818-103، بــه نــام انجمن 
ــی را  ــش بانک ــر في ــپس تصوی ــوده و س ــز نم ــگاهی واری ــوم آزمایش ــرای عل دكت
ــرام  ــماره تلگ ــا ش ــام( ی ــت ن ــه ثب ــت هزین ــرم پرداخ ــایت )ف ــق وب س از طری
09903435228 )ذكــر نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تلفــن همــراه بــر روی فيش 
واریــزی ضــروری اســت( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 108 و 109 و 111( 

ارســال نمایيــد.

توجــه: ارائــه تصویــر قبــض پيگيــری پرداخــت از طریــق كارت بانــک یــا 
فــرم ســاتنا یــا فيــش بانکــی جهــت تایيــد نهایــی ثبــت نــام الزامی اســت.

راهنماي نگارش و ارسال خاصه مقاالت 

تمــام مراحــل دریافــت، داوری و پيگيــری آخریــن وضعيــت مقــاالت ارســالی از طریــق 
پایــگاه كنگــره انجــام مــی شــود. لــذا در بــه خاطــر ســپاری نــام كاربــری و رمــز عبــور 

دقــت كافــی بــه عمــل آیــد.

مقاالت اصيل پذیرفته خواهد شد و مقاالت مروری مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ــت  ــد در اولوی ــده ان ــه ش ــر ارائ ــریات دیگ ــا و نش ــش ه ــا در همای ــه قب ــی ك مقاالت
ــت. ــد گرف ــرار نخواهن ــرش ق پذی

پيــش از ارســال مقالــه، الزم اســت بــه عنــوان یــک كاربــر در پایــگاه كنگــره ثبــت نام 
ــورت پذیرد. ص
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ــا نــام كاربــری و كلمــه عبــور بــه پایــگاه وارد شــده و از طریــق گزینــه  الزم اســت ب
ارســال مقالــه تمــام مراحــل ارســال طــی شــود. 

تاكيــد مي شــود خاصــه مقــاالت شــامل عنــوان، مقدمــه، هــدف و اهميــت پژوهــش، 
روش پژوهــش، نتایــج و بحــث و نتيجــه گيــری باشــد و از بــه كار بــردن جماتــي ماننــد 

»نتایــج در كنگــره ارائــه خواهــد شــد« خــودداري گــردد.

خاصه مقاالت فارسی و انگليسی هر كدام  حداكثر تا 250 كلمه می باشد.

راهنمای نگارش مقاله فارسی

عنوان مقاله:)وسط چين ،Bold, B Tahoma 11( )مثال: ارتباط توكسوپاسموزیس و دو نوع دیابت در تهران(

 )Bold, B Tahoma 10، نویسنده اّول1*، نویسنده دّوم2، نویسنده سوم3،......... )راست چين

)مثال: صادق --------- 1*، عبدالحسين ---------2، مجيد ---------3 (

ــنده دّوم،  ــازمانی نویس ــتگی س ــنده اّول، 2- وابس ــازمانی نویس ــتگی س 1- وابس
)Bold, B Tahoma 10، ــن ــت چي ــّوم، .... )راس ــنده س ــازمانی نویس ــتگی س 3- وابس

ــدرس،  ــت م ــگاه تربي ــکی، دانش ــکده پزش ــی، دانش ــگل شناس ــروه ان ــال:  1- گ )مث
ــز ---------( ــهر ری، مرك ــگاه ---------، 3- ش ــران،  2- آزمایش ــران، ای ته

.----------------------------------) B Tahoma 10 ،(: مقّدمه مقّدمه مقّدمه مقّدمه )راست چینBold, B Tahoma 10، مقّدمه )راست چين

 .----------------------------------------- ( B Tahoma 10،(: روش روش  روش روش  )راست چینBold, B Tahoma 10،روش )راست چين

.-----------------------------------( B Tahoma 10 ،(: یافته ها یافته ها یافته ها یافته ها )راست چینBold, B Tahoma 10،یافته ها )راست چين

.---------) B Tahoma 10 ،(: بحث و نتیجه گیری بحث و نتیجه گیری )راست چینBold, B Tahoma 10( بحث و نتيجه گيری 

ــات  ــال: كلم ــه، )مث ــر 5 کلم ــن،  B Tahoma 10(، حداکث ــت چی ــن،Bold, B Tahoma 10(:  )راس ــت چي ــدی )راس ــات كلي كلم

ــران ( ــرولوژي، ته ــت، س ــدي، دیاب ــما گون ــدی: توکسوپالس كلي
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راهنمای نگارش مقاله انگليسی

 Article Title: وسط چين  ، Bold, Times  New Roman 11, حروف اول كلمات عنوان مقاله باید بزرگ باشد
       )Sample: The Association of Toxoplasmosis and Two Types of Diabetes in Tehran(

Author1*, Author2, Author3,…( چــپ چيــن ، Bold , Times 10), (Sample: Sadegh ------1*, 
Abdolhosein------2, Majid ------3)

1-Affiliation, 2- Affiliation, 3-Affiliation, …،( چيــن  :Bold, Times10), (Sample چــپ 
1-Parasitology Department, Medical Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, 
Tehran, Iran, 2-Laboratory Saveh Road, 3-Laboratory------)

Bakground،) چــپ چيــن Bold, Times10): Bakground  Bakground Bakground  Bakground 
ــن) ــپ چی .------ (Times10, چ

Methods ( ــن ــپ چي  Bold, Times10): Methods Methods Methods Methods  چ
.------ (Times10, چــپ چیــن)

Results ( چپ چين  Bold, Times10): Results Results Results Results (چپ چین ,Times10)  --------.

Conclusion ( چــپ چيــن Bold, Times10): Conclusion Conclusion Conclusion Conclusion 
.------ (Times10, چــپ چیــن)

Keywords ( چــپ چيــنBold, Times 10 ):                               ( چــپ چیــن , Times 10),  (Sample: Keywords: 

Toxoplasma gondii, diabetes, seroprevalence, Tehran)

حداکثر 5 کلمه 
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لطفا بعد از بررسی نهایی مقاله، برای تائيد این مقاله و آغاز مراحل بررسی آن 
اینجا را كليک كنيد.

كليک نمائيد تا مراحل داوری بر روی آن صورت پذیرد.

پــس از داوری مقــاالت، پذیــرش یــا عــدم پذیــرش و نحــوه ارائــه )شــفاهي یا پوســتر( 
از طریــق پســت الکترونيــک و یــا درج در صفحــه شــخصی كاربــر اعــام خواهد شــد. 

ارائه مقاالت در كنگره می تواند به زبان فارسی و یا انگليسی  باشد. 

مسئوليت مطالب از نظر علمي بر عهده نگارنده مقاله است.

آخرین مهلت ارسال مقاالت:  30 /1398/10
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راهنمای ثبت نام در جشنواره حکيم جرجانی
 برای ثبت نام در جشنواره حکيم جرجانی به موارد زیر توجه فرمایيد. 

مقاله برتر: 
الزم اســت رزومــه خــود را در ســایت كنگــره ثبــت و خاصــه مقالــه خــود را بــا عنــوان 
مقالــه برتــر - جشــنواره حکيــم جرجانــی / بــر اســاس معيارهــای اعام شــده در ســامانه 

از طریــق پســت الکترونيــک iacld@yahoo.com  ارســال فرمایيد.
كاركنان برتر آزمایشگاه ها و مراكز بانک خون/ مسئول فنی برتر: 

الزم اســت رزومــه خــود را در ســایت كنگــره ثبــت و شــرح كاملــی از فعاليــت هــای 
خــود را  بــا عنــوان : رزومــه - نــام و نــام خانوادگــی / بــر اســاس معيارهــای اعــام شــده 
  iacld@yahoo.com  در ســامانه بــه همــراه مســتندات تکميلــی بــه پســت الکترونيــک

ارســال نمایيــد.
شركت برتر توليدی، تحقيقاتی، خدماتی و دانش بنيان: 

ــای  ــت ه ــه ای از فعالي ــت و خاص ــره ثب ــایت كنگ ــود را در س ــه خ ــت رزوم الزم اس
شــركت  مربوطــه را  بــا عنــوان : رزومــه - نــام شــركت/ براســاس معيارهــای اعــام شــده 
در ســامانه بــه همــراه مســتندات تکميلــی فعاليــت هــای شــركت بــه پســت الکترونيــک 

ــد.  ــال نمایي iacld@yahoo.com  ارس

در صــورت ارســال مســتندات از طریــق پســت الکترونيــک در موضــوع نامــه حتمــا 
رزومــه - كــد ملی/رزومــه - نــام شــركت خــود را وارد نمایيــد در غيــر ایــن صــورت در 

اولویــت داوری قــرار نخواهــد گرفــت.
مهلت ثبت نام:تا پایان بهمن ماه 1398
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ــع  ــی و مقاط ــجویان كارشناس ــنواره دانش ــام در جش ــت ن ــای ثب راهنم
ــگاهی ــوم آزمایش ــی عل تکميل

بــرای ثبــت نــام در جشــنواره دانشــجویان علــوم آزمایشــگاهی بــه مــوارد زیــر توجــه 
یيد.  فرما

توجــه: دانشــجویان مقاطــع تکميلــی بــا پایه علــوم آزمایشــگاهی مــی تواننــد در این 
جشــنواره شــركت نمایند.

مقاله برتر: 
الزم اســت رزومــه خــود را بــه همــراه خاصــه مقالــه خــود را بــا عنــوان مقالــه برتــر - 
جشــنواره دانشــجویان علــوم آزمایشــگاهی / بــر اســاس معيارهای اعام شــده در ســامانه 

از طریــق پســت الکترونيــک sccls@iqctehran.ir ارســال فرمایيــد.
نقشه مفهومی برتر:

الزم اســت رزومــه خــود را بــه همــراه نقشــه مفهومــی خــود با عنــوان نقشــه مفهومی 
برتــر - جشــنواره دانشــجویان علــوم آزمایشــگاهی / بر اســاس معيارهــای اعام شــده در 

ســامانه از طریق پســت الکترونيــک sccls@iqctehran.ir ارســال فرمایيد.

مهلت ثبت نام:تا پایان بهمن ماه 1398
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جدول شماره )1( هزینة ثبت نام شركت كنندگان داخلي

مهم: لطفًا پس از واریز وجه ثبت نام بافاصله ثبت نام فرمایيد.
)مهلت پرداخت مبلغ واریزی تا پایان زمان تعيين شده می باشد.(

تخصص
مرحله اول

از 1398/12/06تا 1398/12/05
تا روز كنگره

0
ریال

2/500/000
ریال

900/000
ریال

500/000
ریال

0
ریال

3/000/000
ریال

1 /200/000
ریال

600/000
ریال

مرحله دوم

 دكترای علوم آزمایشگاهی
 )اعضاء پيوسته(

كاردانان، كارشناسان
و كارشناسان ارشد گروه پزشکی و 

سوپروایزرها

دانشجویان گروه پزشکی و
 كميته دانشجویی

دكترای پروانه دار، متخصصين، 
پاتولوژیست و دكترای تخصصی 

Ph.D
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جدول شماره )2( هزینة ثبت نام شركت كنندگان خارجي

Lab Director/Manager                                                             80  €

Quality Manager                                                                     50  €

Associate degree, BSc and MSc in Laboratory Sciences            40  €

Students                                                                                  30  €

Registration Fee is Paid by Cash Onsite

Profession Onsite 
Registration
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فدراسيون بين المللی شيمی بالينی و طب آزمایشگاهی

فدراسيون اروپائی طب آزمایشگاهی

شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی »یوسرن«

اداره كل آزمایشگاه مرجع سامت

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران- دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی- دانشکده پيراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران- معاونت بين الملل

ــينا و  ــن س ــگاهی اب ــاد دانش ــتی جه ــوم زیس ــن عل ــای نوی ــاوری ه ــگاه فن پژوهش

ــينا ــن س ــرر اب ــقط مک ــاروری و س ــان ناب ــی درم ــوق تخصص ــز ف مرك

سازمان انتقال خون ایران

مركز تحقيقات اخاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

مركــز تحقيقــات بيمــاری هــای عفونــی و گرمســيری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 

بهداشــتی، درمانی شــهيد بهشــتی

مركز تحقيقات رشد و تکامل كودكان

حاميان علمی كنگره
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مركز تحقيقات ژنوميک پزشکی دانشگاه آزاد اسامی- واحد علوم پزشکی تهران

مركز تحقيقات سازمان انتقال خون

مركز تحقيقات گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکي بقيه  ا..

مركز تحقيقات ميکروبيولوژی مواد غذایی

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن بيوشيمی جمهوری اسامی ایران

انجمن بين المللی اخاق زیستی اسامی

انجمن علمی آسيب شناسی ایران

انجمن علمی انتقال خون ایران

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

انجمن علمی ميکروب شناسی ایران

انجمن دیابت ایران

انجمن فيزیک پزشکی ایران

انجمن متخصصين علوم آزمایشگاهی بالينی ایران

جامعه صنفی آزمایشگاهيان بالينی كشور

جامعه علمی آزمایشگاهيان ایران

حاميان علمی كنگره
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