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تاریخچه و معرفی 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهداد

ــه  ــادن ب ــتای ارزش نه ــال 1389 در راس ــداد در س ــگاه به آزمایش
ــات  ــام آزمایش ــت در انج ــت و دق ــن صح ــوع و همچنی ــاب رج ارب

ــد. ــیس ش ــکان تاس ــاد پزش ــه اعتم ــبت ب نس
ــدس  ــداف مق ــه اه ــل ب ــور نی ــه منظ ــن ب ــکان و متخصصی  پزش
خــود کــه همانــا تامیــن ســامتی بیمــاران میباشــد، بعضــا نیازمنــد 
بکارگیــری ابــزاری مناســب و اســتفاده از داده هــای پاراکلینیکــی 
دقیــق میباشــند ،آزمایشــگاههای تخصصــی بــا رویکــردی بــه ایــن 
نیــاز همــواره میکوشــند کــه بــا بهــره گیــری از ابــزار و تجهیــزات 
ــایر  ــرفت س ــا پیش ــگام ب ــن وهم ــای نوی ــوژی ه ــدرن و تکنول م
رشــته هــای تخصصــی پزشــکی ارائــه دهنــده خدمــا ت مناســب 

ــه اســاتید و پزشــکان باشــند. ،دقیــق و ســریع ب
اینــک مــا بــر آنیــم کــه بــا اســتفاده از تجــارب گرانبهــای بــزرگان 
ــری  ــره گی ــا به ــع و ب ــی بدی ــا نگاه ــته ب ــن رش ــروان ای و ره
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــد ، همزم ــص و کارآم ــان متخص از کارشناس
ــه  ــه ارائ ــگاهی،پنجره ای در زمین ــزات آزمایش ــن تجهی مدرنتری
خدمــات تشــخیصی کلینیــکال و آناتومیــکال گشــوده و بــا 
ــو  ــی ن ــه افق ــکی ب ــدر پزش ــاتید گرانق ــی اس ــی و راهنمای همراه
ــتفاده از  ــا اس ــداد ب ــگاه به ــم. آزمایش ــت یابی ــته دس ــن رش در ای
پیشــرفته تریــن تجهیــزات و نــرم افزارهــای روز دنیــا و بــا کنتــرل 
ــاتید  ــکاران و اس ــه هم ــات ب ــه خدم ــاده ارائ ــتمر ،آم ــی مس کیف

ــت. ــکی اس ــرم پزش محت



ــن  ــای مراجعی ــه ه ــش هزین ــت کاه ــه جه ــن مجموع ای
ــا  ــه ه ــه مجموع ــا کلی ــرارداد ب ــد ق ــعی در عق ــرم  س محت
داشــته و در همیــن راســتا توانســته اســت کــه بــا بســیاری 

ــد. ــته باش ــکاری داش ــه ای و ادارات هم ــات بیم از موسس

اسامی بیمه های طرف قرارداد :

تامین اجتامعی / نیروهای مسلح / خدمات 

درمانی / سالمت ایرانیان / ایران / SOS / دانا / 

بانک صادرات / بانک تجارت / بانک سپه و ... 

خدمات ویژه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی بهداد

ــان و  ــی، زن ــی مولکول ــوق تخصص ــای ف ــت ه ــام تس انج
ــا. ــای روز دنی ــن متده ــا جدیدتری ــی ب نازای

انجــام تســت هــای فــوق تخصصــی خــون و آنکولــوژی 
بــه روش فلوســایتومتری و مولکولــی.

ــن و  ــامت جنی ــری، س ــای غربالگ ــت ه ــام تس انج
ــرفته. ــد پیش ــا مت ــیت ب ــن جنس تعیی

ــاروری  ــوژی ) ناب ــای آندرول ــت ه ــه تس ــام کلی انج
مــردان (.

ــاه  ــت رف ــود را جه ــات خ ــه خدم ــه کلی ــن مجموع ای
ــل  ــس قاب ــورت اورژان ــه ص ــی ب ــن گرام ــال مراجعی ح

ــت. ــوده اس ــه نم ارائ
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خدمتــی جدیــد بــا عنــوان آزمایشــگاه الکترونیــک 
بــا انجــام کلیــه خدمــات حضــوری از پذیــرش و نمونه 

بــرداری تــا جوابدهــی در منــزل شــما از طریــق :  

خدمــات جوابدهــی آنایــن آزمایشــات از طریــق 
وبســایت و تلگــرام آزمایشــگاه جهــت پزشــکان محترم 

ــز. ــن عزی و مراجعی
 ارســال جــواب آزمایشــات بــا پیــک رایــگان بــه کلیــه 
مناطــق 22 گانــه تهــران، در ایــن مرکــز بــه طــور کامــل 

اجرایــی و ســازماندهی شــده اســت.
ارســال جــواب آزمایشــات بــا پســت رایــگان جهــت 
ــام  ــران ) اس ــهر ته ــارج از ش ــق خ ــا و مناط ــتان ه شهرس

ــرج و ... (. ــهر، ک ش
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هماهنگی تلفنی 

خدمات طالیی
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ــا  ــاعت ب ــر از 24 س ــپ HPV در کمت ــخیص 36 تای تش
.) CE و  IVD( ــه ــای دارای تاییدی ــتگاه ه دس

جوابدهی پنل ترومبوفیلی در 48 ساعت.
ــا اســتفاده از  ــی ب انجــام تســت هــای تخصصــی عفون

ــس. ــی اورژان ــا جوابده ــک Real time PCR ب تکنی
انســتیتو  اســاتید  و  پاتولــوژي  زیرنظرمتخصصیــن 

ــران. ــتور ای پاس

خونگیــری در منــزل بصــورت رایــگان بــرای کلیــه 
ــول و  ــالمند، معل ــوان، س ــراد نات ــژه اف ــه وی ــان ب متقاضی

ــاص. ــوارد خ ــایر م ــاردار و س ــای ب ــم ه خان


