
بسمه تعالی
درراستای چشم انداز کلی مرکز روانپزشکی ایران بعنوان یک واحدآموزشی و درمانی جهت کمک به پیشبرد بهینه روند درمان 
بیماران بستری و مراجعین سرپایی و نیز برنامه آموزشی این مرکز، واحد آزمایشگاه با هدف ارتقاء سرویسهای آزمایشگاهی و 

دستیابی به کیفیت وکمیت مطلوب برای ارائه خدمات به پزشکان محترم، و رضایتمندی بیماران و مراجعین عزیز و نیز شفافیت در  
نحوه ارائه خدمات توسط پرسنل پرتالش و درمعرض انواع خطر بیولوژیک، بدین وسیله چکیده ای از فعایتهای این واحد را معروض 

می دارد:
 آزمایشگاه این مرکز همه روزه آماده خدمات رسانی به بیماران عزیز می باشد .

  پذیرش و نمونه گیری ازشنبه لغایت چهارشنبه از 7:30 صبح لغایت 14، و پنج شنبه ها لغایت ١٢ ظهر انجام می پذیرد .
  گزارش نتایج آزمایش های متداول بغیر از آزمایش های هورمونی و ایمونوسرولوژی با توجه به نوع و تعداد آزمایش از یک تا سه 

ساعت بعد از نمونه گیری درفایل جواب ثبت و ارائه میگردد .
  بیمه های طرف قرارداد: بیمه های تامین اجتماعی ، خدمات درمانی (کارمندی و روستایی ) ، سایر اقشار، بیمه سالمت ، 

نیروهای مسلح، بیمه ایرانیان 
 آزمایشگاه مرکز روانپزشکی ایران مفتخر به کسب رتبه ی باال در اعتباربخشی و تضمین کیفیت و بازرسی های دوره ای معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده است و با شرکت مستمر در کنترل کیفی خارجی (EQAP) و با رعایت دقیق اصول 

کنترل کیفی مطابق با آزمایشگاه رفرانس، نتایج صحیح و دقیق را طبق این اصول به بیماران ارائه می دهد.
  آزمایشگاه آمادگی جهت تنظیم قرارداد با شرکتها و سازمانها را دارد.

بخش های فعال در آزمایشگاه:

١- بخش بیوشیمی بالینی و اختصاصی:   انجام کلیه آزمایشهای بیوشیمی خون شامل روتین و چکاپ ( قند, اوره,کراتینین, 
اسیداوریک,کلسترول, تری گلیسرید، LDL ، HDL،  آنزیمهای کبدی و قلبی, آمیالز, پروتئین توتال, آلبومین, کلسیم, فسفر, 

سدیم, پتاسیم, آهن, TIBC ،منیزیم
٢-  سطح دارو : اندازه گیری سطح لیتیم خون 

 -Retic-،CBC.diff– Blood group RH--PT-PTT-ESR٣ -بخش هماتولوژی: انجام آزمایشهای خون شناسی و انعقادی
 PBS

( CRP ,RF)٤-بخش سرولوژی: آزمایشهای سرولوژی
U/A- S/E :٥- بخش بیوشیمی ادرار و  انگل شناسی

۶- بخش تشخیص عدم اعتیاد Opioids: شامل مورفین،آمفتامین،مت آمفتامین، THC،متادون 
آزمایش هایی که قابل انجام در آزمایشگاه این مرکز نمی باشد به آزمایشگاه خارج از مرکزبا شرایط خاص و ایمن ارجاع داده می 

شود.
کلیه تعرفه  ها و  خدمات بصورت دولتی محاسبه و اخذ گردیده و  اختالف قیمت با سایر مراکز خصوصی  برای بیماران مشهود می 

باشد.




