
 

 

 

 

, فعال جهت ارائه خدمات ذیل به  2آزمایشگاه کن واقع در مرکز سالمت جامعه کن آزمایشگاه بهداشتی سطح 

 مراجعین محترم می باشد :

 انجام آزمایشات هنگام ازدواج جهت داوطلبین ازدواج . -1

 اعتیاد .آزمایشات عدم  -2

انجام کلیه آزمایشات جهت مادران باردار بطور رایگان برای خانم های بارداری  محترمی که دارای پرونده در  -3

مراکز وپایگاههای وابسته به مرکز بهداشت شمالغرب می باشند , با ارائه معرفینامه از پایگاههای مربوطه 

 امکان پذیر است .

 . انجام آزمایشات جهت طب کار واستخدام -4

 آزمایشات الزم جهت صدور کارت بهداشت اصناف . -5

 تهیه ودید الم مستقیم جهت تشخیص وادامه درمان بیماران مبتالبه سل بطور رایگان . -6

 انچام آزمایشات التور جهت تشخیص بیماری التور ) وبا ( بطور رایگان . -7

 انجام کلیه آزمایشات روتین بیوشیمی با دستگاههای اتوآناالیزر به روز . -8

 -HIV – HBS Ab , Ag – ANTI HCV -  VIT D3- PSA – BHCGانچام آزمایشات سرولوژی )  -9

FERRETIN- -  تیروئیدT3-T4 – TSH   به روش االیزا باکیت های تائید شده آزمایشگاه مرجع )

 سالمت می باشد .

م معرفی شده مشارکت در طرحهای کشوری من جمله انجام ازمایشات قند وکلسترول جهت مراجعین محتر-10

 توسط پایگاهها ومراکز وابسته , بطور رایگان چهت طرح خطر سنجی وبیماران غیر واگیر. 

باداشتن بخش های فعال بیوشیمی  , هماتولوژی , سرولوژی ومیکروبیولوژی از کلیه مراجعین محترمی که -11

 بطور سرپایی مراجعت می نمایند , آزمایشات روتین بعمل می آورد .

 در طرحهای بهداشتی کشوری جهت شناسایی بیماریها وخطر سنجی و...شرکت -12

در راستای ارتقاء سطح سالمت جامعه ومنطقه تحت پوشش در راستایی شناسایی وتشخیص بیماری -13

 ومعرفی افراد جهت درمان نهایت فعالیت وتالش خود را انجام می دهد .

  آزمایشگاه کن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نام پرسنل سمت

  –کارشناس مسئول امور آزمایشگاه مرکز بهداشت شمالغرب

 مسئول فنی آزمایشگاه کن

 خانم نقاش

 خانم رحیم زاده کارشناس ارشد آزمایشگاه مرکز کن

 خانم سرپناه کارشناس آزمایشگاه کن

 خانم جعفری کارشناس آزمایشگاه کن

 خانم مخناران کارشناس اشد آزمایشگاه کن .

 خانم نازیال عطا الهی کارشناس آزمایشگاه کن

 خانم مبین کارمند آزمایشگاه کن

 خانم مهاجران کارشناس آزمایشگاه کن

 خانم مفهوم کارشناس آزمایشگاه کن

 خانم کالنتری نمونه گیر آزمایشگاه کن

 آقای امیر احمدی کارشناس آزمایشگاه کن

 آقای نسیمی اصل مسئول ومتصدی پذیرش آزمایشگاه کن

 آقای بافرانی ناظر مواد مخدر آقایان

 آقای رضویان نمونه گیر آزمایشگاه کن

 خانم آهنگران ناظر مواد مخدر خانم ها .

  می باشد قابل توجه آزمایشگاه مرکز کن در دو شیفت صبح وعصر فعال

 کن  معرفی پرسنل آزمایشگاه



  آزمایشگاه های مرکز بهداشت شمالغرب طرف قرارداد با بیمه های خدمات درمانی / بیمه روستایی 

  کن پذیرای مراجعین محترم طرف قرار داد با آزمایشگاه کن با توجه به منطقه جغرافیایی واقع در منطقه

 بیمه های روستائی نیز می باشد .

 
 

 


