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8پکیج شمارٌ   

  الف(- آوالیض بیان miRNAي پیؾ بیىی طن َای َذف 3 ي 4 ؿُشیًس 

َسار تًمان  922َسار تًمان ، غیر داوشجًیی  052َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی        

  ؿُشیًس 6ي  5بیًاوفًسماتیک  -ب(

 َسار تًمان 922َسار تًمان، غیر داوشجًیی  052داوشجًیی  َسیىٍ ثبت وام:

  ؿُشیًس 8ي  7تـخیص قبل اص تًلذ دس بیماسی َای طوتیکی  -ج(

 َسار تًمان 922َسار تًمان، غیر داوشجًیی  052َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی 

 تزکش مُم:

 برای ثبت وام ایه پکیج می بایست با شمارٌ تلفه َای:

 تماس گرفتٍ شًد. 17269038 – 17269062

 درصذ تخفیف برای افرادی کٍ کل پکیج را ثبت وام می ومایىذ. 82

................................................................................................. 

 0پکیج شمارٌ 

ؿُشیًس 11ي 12 DNA SIS MAX3.0 الف (  -  

َسار تًمان    922َسار تًمان ، غیر داوشجًیی  02شجًیی َسیىٍ ثبت وام: داو        

 ؿُشیًس  14ي  HPLC،NMR،UV  13 ، سيؿُای تجضیٍ دػتگاَی ب( -

 َسار تًمان 722َسار تًمان، غیر داوشجًیی  022َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی      



  ؿُشیًس 16ي15کشیؼپش، ابضاس يیشایؾ طوی  ج(-

َسار تًمان 922َسار تًمان، غیر داوشجًیی  022َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی      

ؿُشیًس 17طشاحی پشایمش د(  -  

َسار تًمان 852َسار تًمان، غیر داوشجًیی  822َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی      

Real Time PCRدس حًصٌ تحقیقات،  تجضیٍ ي تحلیل پیـشفتٍ دادٌ َای تـخیص ي  ر( -

ؿُشیًس 19ي  18کلیىیک   

َسار تًمان  052َسار تًمان، غیر داوشجًیی  952َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی       

ؿُشیًس 32ي  33کـت ػلًلُای بىیادی ي بشسػی سفتاس ػلًلی دس مُىذػی بافت  س( -  

َسار تًمان 022شجًیی َسار تًمان، غیر داو 922َسیىٍ ثبت وام: داوشجًیی   

 تزکش مُم:

 برای ثبت وام ایه پکیج می بایست با شمارٌ تلفه:

  .تماس گرفتٍ شًد 20800096706

 درصذ تخفیف برای افرادی کٍ کل پکیج را ثبت وام می ومایىذ. 85

................................................................................................. 

9پکیج شمارٌ   

ؿُشیًس ي مُش  ( VIP( - ديسٌ جامع تکىیک َای مًلکًلی دس بالیه  

 ػشفصلُا:



 اصًل سيؽ َای تـخیص مًلکًلی 

 ًٌ اوتخاب دػتگاَُا ي طشاحی صیشػاخت آصمایـگاٌ طوًمیکغآمًصؽ وح

 کاسبشدَای بالیىی ي معشفی خذمات مًجًد دس باصاس 

 معشفی کیت َای تـخیصی ي وخًٌ اػتفادٌ دس بالیه

  UMD, ENCODE,Ensemble,HGVS,HapMap,MutDBآؿىایی با باوک َای اطالعاتی ماوىذ 

 NGSوحًٌ پزیشؽ مشیض ي مـايسٌ بشای خذمات 

 آؿىایی با سيؽ َای آمادٌ ػاصی ومًوٍ ي ؿشایط اسػال

 دػتًس وًیؼی دس ػیؼتم عامل لیىًکغ  

 NGSفایل فشمت َای 

 FASTQکىتشل کیفی فایل 

Genome mapping & alignment 

Post –alignment processing 

Variant Calling 

Variant Filtering 

 آؿىایی با اػتشاتظی َای فیلتشیىگ 

 بالیىی NGSاػتاوذاسدَای 

 آؿىایی با اصًل گضاسؽ کشدن تغییشات طوتیکی 

 بشاػاع گایذالیه َای جُاوی  NGSگضاسؽ وًیؼی بالیىی 



Incidental finding 

NGS بیماسان ػشطاوی 

 (Troubleshootingجلؼات سفع اؿکال )

Solid cancers 

Inherited Cancers 

Neoplastic Hematopathology 

Infectious Diseases  

بشگضاس می گشدد.  VIP   ایه ديسٌ با ؿشایط تزکش مُم: 

 :ا شمارٌ تلفهپکیج می بایست ب برای ثبت وام ایه

 گرفتٍ شًد.تماس  23831250107

 "دبیرخاوٍ شبکٍ پسشکی مًلکًلی کشًر "                                                


