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 پاسخگوي ارجمند،  

مننبرزاررننبرزطنننره بل نن رسننشزا.زخرا امانن  تراننننرر ننب رسشننن هننررالننر شفنن  ایننپرسشنانن به ررنن ررشزنننررهیننااضرز ننبینرا  ننب را   ننپر

منب ر ن برررا رزار ن ررن رزینتزبهر ن بر ازیاسنشراننن را سينب ر  ینتخررنتیارراننن رسبنن رررررررررررسیان ابز  رزای ن رررمنب رفشه زهرورا.رهینبضرزای ن رر

ل فنننبرسنننکرا.ررا ینننهرسشناننن به ر ضرزاررننن ررزینننا ررنننشا رزننننسیبررررننن ر سنننبیاررای ننن رینننبز را امنننتر نننشزخرا   نننپرزارززررش بهننن 

 ازنبلررفشهبییتخ  arzyabi.cellandtissueculture@gmail.com ای یه

 ن زخرا.ررمنبررن ررن زلر ینرررشزننررهنرررررررمنبرهرشهب ن رری نرر نتهرورسشنان به ر ن بررن رم نشاهرننبیشرسشنان به رررررررررر  ز رر نب رسبنن رریبز وزرهر

رخر  یترنپبنگاازیمای ا روطنرا زرزاررشفرسبنيگ یررهر
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