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 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

آمادگي 

 بيمار

 

1 2ME Brucella Agg 
TubeAgglutin

ation 
_     بهمراه کيسه یخ     روزدر 7 0.5 سرم   

2 5HIAA Screening Elisa  بهمراه کیسه یخ     در روز5 10 ساعته 42ادرار _ 

3 17OH Progesterone RIA بهمراه کیسه یخ     ماه در 6//     روزدر7 1 سرم _ 

4 25(OH)Vit.D3 HPLC  پالسمایEDTA 1 5ترجیحاً ناشتا بهمراه کیسه یخ      //مدت طوالنی    روزدر 

5 25(OH)Vit.D3 CLIA (سرم،پالسماEDTA) ترجیحاً ناشتا بهمراه کیسه یخ      //مدت طوالنی     روز در7 0.5 یا هپارینه 

6 Acid Phosphatase PNPP IFCC 1 سرم 
)سرم باید بدون همولیز     روز 7

 با نگهدارنده اسید استیک باشد 
 _ بهمراه کیسه یخ

7 

ACTH 

(Adrencorticotropic 

Hormone) 

CLIA پالسماEDTA 1 
 4ساعت پالسما باید جدا شود تا 2کمتر از 

     ماه 

نمونه در لوله های سرد گرفته 

 شود و همراه یخ ارسال شود
_ 

8 Activated PTT Coagulation 
پالسمای سیتراته)لوله استاندارد 

 سیترات(
 _ نمونه گیری فقط در آزمایشگاه       دمای اتاقساعت در 3 0.5

9 ACE FAP بهمراه کیسه یخ      روز 7 1 سرم پالسمای هپارینه _ 

10 ADA Kinetic روز 7 1 سرم تازه ،پالسما     _ _ 

11 Albumin 
Bromocresol

Green 
 _ بهمراه کیسه یخ   روزدر 3 1 سرم

12 Aldolase 
F-1T6-DP 

Enzymatic 
 2 سرم

 //      ساعت در دمای اتاق8

 )سرم بدون همولیز باشد  روزدر5تا
 ناشتا بهمراه کیسه یخ

13 Aldosterone Elisa بهمراه کیسه یخ     ماه 1//    روز 7 0.5 سرم _ 

14 Alkaline Phosphatase DGKC ناشتا بهمراه کیسه یخ     روز7 1 سرم، پالسمای هپارینه 

15 Alpha 1Antitrypsin Nephlometry بهمراه کیسه یخ     روز در 3 0.5 سرم _ 
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16 Alpha Fetoprotein CLIA بهمراه کیسه یخ     ماه 6//    روز1 1 سرم ،پالسما 
 ترجیحا

 ناشتا

17 
AlphaFetoprotein 

(MOM) 
CLIA بهمراه کیسه یخ     ماه 6//    روز7 1 سرم 

هفته تا  15

هفتگی  11

 مادر

18 Ammoniac Enzymatic پالسماEDTA 1  بهمراه کیسه یخ   ساعت در 3پالسمای جدا شده 

سیگار 

نکشیدن و 

مشت نکردن 

 دست

19 Amylase Phetometry بهمراه کیسه یخ     روز در دمای11 1 سرم،ادرار،پالسمای هپارینه - 

20 ANA(Anti NuclearAb IF بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 1 سرم _ 

21 
Anti Mitochondrial Ab 

IgG (AMA 
IF بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

22 
ANA(Anti Nuclear Ab) 

Screen 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

23 
ANA(Antinuclear 

Ab)Hep2 
Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز77 0.5 سرم _ 

24 

ANCA-C(Anti 

Neutrophil Cytoplamic 

Ab-IgG 

IF بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 1 سرم _ 

25 

ANCA-P(Anti 

Neutrophil Cytoplamic 

Ab-IgG 

IF بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 1 سرم _ 

26 Androstenedion Siemens بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 1 سرم _ 

27 
AngiotensinConverting 

Enzyme(ACE) 
Photometric بهمراه کیسه یخ     تا یک ماه در 1 سرم _ 

28 
Anti Cardiolipin(IgG-

IgM) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 
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 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

آمادگي 

 بيمار

 

29 
Ant-CCP(Cyclic 

citrullinated protein Ab) 
Elisa بهمراه کیسه یخ      روز7 1 سرم _ 

30 Anti ds-DNA IgG CLIA بهمراه کیسه یخ      روز7 0.5 سرم _ 

31 
Anti Endomysial 

Ab(IgG-IgM) 
Elisa 

سرم ،پالسما)سیتراته هپارینه  

EDTA) 
 _ بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 0.5

32 

Anti GBM(Anti 

Glomerular basement 

membrane –IgG) 

Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

33 Anti Gliadin(IgA,IgG) Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

34 Anti Jo 1 A Elisa بهمراه کیسه یخ      روز7 0.5 سرم _ 

35 

Anti LKM1(Anti liver 

Kidney Microsomal Ab 

IgG) 

Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

36 
Anti MCV(Mutated 

citrullinated vimentin) 
Elisa طوالنی تر    روز7 0.5 سرم//     

بهمراه کیسه یخ سریع 
 جداشده فاقد همولیز

_ 

37 
Anti Mitochondrial Ab-

M2(AMA-M2) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

38 
Anti Mitochondrial Ab 

IgG (AMA) 
IF  بهمراه کیسه یخ     تر //طوالنی    روز7 0.5 سرم _ 

39 
Anti MPO (Anti 

Myelooperoxidase IgG) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

40 Anti Mullerian Hormon Elisa  بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز1 0.5 سرم _ 

41 
Anti Phospholipid 

(IgG,IgM) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

42 Anti PR3 sensitive Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

43 

Anti Saccharomyces 

cerevisiae Ab(ASCA) 

IgG,IgA 

Elisa یخ بهمراه کیسه     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم  _ 

44 
Anti Sc L-70Ab 

(Topoisomerase) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

45 Anti SM Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 
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 آمادگي بيمار

 

46 
Anti Smooth Muscle Ab 

IgG(ASMA) 
IF بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

47 

Anti Sn RNP(Anti Small 

nuclear ribonucle protein 

Particles-IgG) 

Elisa بهمراه کیسه یخ      ماه  1  //    روز3 0.5 سرم _ 

48 Anti Sperm Ab(ASA) Elisa  بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

49 
Anti SS-A(Ro) (Sjogren 

Syndrome)IgG 
Elisa بهمراه کیسه یخ      ماه  1//    روز3 0.5 سرم _ 

50 
Anti SS-B (La) (Sjogren 

Syndrome)IgG 
Elisa بهمراه کیسه یخ      ماه 1//    روز3 0.5 سرم _ 

51 Anti Thyroglobulin CLIA بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز1 1 ،پالسما )هپارینه ،سیتراته( سرم _ 

52 Anti TPO  Siemens ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ      ماه  1//    روز3 1 سرم 

53 
Anti TTG(IgG-IgA) Anti 

tissuetransglutaminase 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 1 سرم _ 

54 APCR(Factor V leiden) Coagulation 
پالسمای سیتراته) در لوله 

 استاندارد سیترات سدیم (
1 

            ساعت دمای اتاق 8
     ماه  1/

 _ بهمراه کیسه یخ

55 Apo Lipoprotein A Turbidmetry  پالسما)هپارینه یاسرم،EDTA 0.5 2  ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     هفته 

56 Apo Lipoprotein B Turbidmetry پالسما)هپارینه،سرم،EDTA 0.5 2 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     هفته 

57 Armpit Swab(Culture) 
Direct Smear 

Culture 

نمونه برداری از زیر بغل توسط 

 سواپ
_ 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
در محیط ارسال سوآپ 

 ترانسپورت

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88  

58 
Ascitic or Peritoneal 

Fluid (Culture) 

Direct Smear 

Culture 
 5 مایع آسیت 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف در 
 2بسته استریل تا قبل از 
 ساعت در دمای اتاق

عدم مصرف 
بیوتیک آنتی 

ساعت 88تا   

59 ASCA (IgA,IgG) Elisa  بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

60 ASO 
Immunoturbi

dimetry 
     روز7 1 سرم، پالسما

انتقال فوری در ظرف در 
 2بسته استریل تا قبل از 
 ساعت در دمای اتاق

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

61 Aspirated Fluid (Culture) 
Direct Smear 

Culture 
 _ مایع ارسالی در سرنگ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
 _ بهمراه کیسه یخ

62 B2-Microglobulin CLIA 
 سرم،پالسما

 EDTA)سیتراته،هپارینه،
 _ بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 1
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63 
B2-Glycoprotein 

(IgG,IgM) 
Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

64 Bence jones Protein Chemical ماه  1 //    روز7 10 ادرار     _  

ناشتایی و 

اول  ادرار

 صبح

65 BHCG CLIA هپارینه(سرم ،پالسماEDTA) 0.5 7بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز _ 

66 BHCG,BHCGTitter Elisa بهمراه کیسه یخ      ماه  1 //    روز2 0.5 سرم _ 

67 BCR-ABL(PCR) 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ    روز EDTA 10 1خون تام با ضد انعقاد

68 Billirubin(Direct,Total) DCA بهمراه کیسه یخ  ) از نور محافظت شود(    روز7 0.5 ،پالسما)هپارینه( سرم _ 

69 BK 
Direct Smear 

Culture 

CSF  خلط،ادرار،مایعات

 بدن،مغز استخوان و...
 

به محض نمونه گیری باید ارسال شود 
اگر فاصله زمانی زیاد است در کنار یخ 

 ارسال شود . 

کنار یخ ، نمونه در  در

ظرف در بسته استریل 

  ارسال شود
_ 

70 Blood Culture 
Direct Smear 

Culture 
  سرم

بطری های کشت خون به محض رسیدن 

 نگهداری شود    به بخش باید در اتو

انتقال فوری بطری های 
 2کشت خون تا قبل از 

 ساعت در دمای اتاق 

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت  88تا   

71 

Body Fluid 

Biochemistry(Transudate

/Exudate)Glucose,Protein

,Albumin,LDH,… 

 
برحسب نوع و تعداد آزمایشات 

 حجم کافی ارسال شود
     روز1 

انتقال فوری در ظرف 
 2دربسته استریل تا قبل از 
ساعت بهمراه کیسه 

      یخ

_ 

72 
Body Fluid Cell Count 

(Total & Differential) 

Hemocytome

ter Chamber 
       ساعت دمای اتاق 2  حجم کافی

انتقال سریع در دمای 

 2طی        حداکثر
 ساعت

_ 

73 Bone Marrow Culture 
Direct Smear 

Culture 
 _  مغز استخوان

در شرایط کامال استریل و 
 فوری ارسال گردد

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

74 Borrelia CFT Elisa  بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

75 Borrelia Parasite  Direct Smear  خون تان ضد انعقادEDTA  2  بهمراه کیسه یخ       ساعت در دمای اتاق 
در زمان تب 
و لرز نمونه 
 گیری شود

76 Breast Culture 
Direct Smear 

Culture 

ترشح سینه چند قطره داخل 

سرنگ،سوآپ در محیط 

 ترانسپورت
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال در ظرف استریل 
دربسته شرایط استریل و 

 ارسال فوری
_ 
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77 
Bronchial Washing 

Culture 

Direct Smear 

Culture 

مایع حاصل از شستشوی 

 برونکیال
5 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف در 

ساعت در  4بسته قبل از 

       دمای اتاق

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

78 Brucella (IgG,IgM) Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

79 Brucella CFT Elisa  بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

80 Brucella PCR 
Real Time 

PCR 

 EDTAخون تام با ضد انعقاد 

 CSFادرار ،
 _ بهمراه کیسه یخ    روز1 5

81 Buttocks Lesion Culture 
Direct Smear 

Culture 

نمونه برداری از محل ضایعه 

 باسن
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

ارسال سوآپ در محیط 

ساعت  42ترانسپورت تا 

        دردمای اتاق

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

82 C3(Complement) 
Immunoturbi

dimetry 
 0.5 (EDTAسرم،پالسما)هپارینه ،

اسرع وقت انجام شود در بهتر است در 
غیر اینصورت تا زمان انجام تست 

     در

 _ بهمراه کیسه یخ 

83 C4(Complement) 
Immunoturbi

dimetry 
 0.5 (EDTAسرم،پالسما)هپارینه ،

بهتر است در اسرع وقت انجام شود در 
غیر اینصورت تا زمان انجام تست 

     در

 _ بهمراه کیسه یخ 

84 Ca125 CLIA هپارینه،سرم(پالسما،EDTA) 1 1ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز 

85 Ca 15- 3 CLIA هپارینه،سرم(پالسما،EDTA) 1 1ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز 

86 Ca 19-9 CLIA  سیتراته سرم(پالسما،EDTA) 1 1ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     تر //طوالنی    روز 

87 Ca242 Elisa ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز6 1 سرم 

88 Calcitonin CLIA  ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ ارسال سریع  1 سرم 

89 Calcium(Ca) Arsenazo ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     هفته  3 1 ،پالسما)هپارینه(،ادرارسرم 

90 Calcium Ionized ISE ناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز6 0.5 سرم 

91 Calprotectin Stool  بهمراه کیسه یخ _  نمونه مدفوع _ 

92 Carbamazepine HPLC بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

93 Cardiolipin (IgG,IgM) Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

94 
CEA(Carcinoembryonic 

Ag) 
CLIA 

سرم،پالسما)سیتراته،هپارینه،

EDTA) 
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز1 1

95 Ceruloplasmin Nephlometry ناشتا بهمراه کیسه یخ     در صورت نگهداری در 0.5 سرم 

96 Catheter Culture 
Direct Smear 

Culture 

نوک کاتر یا سوند در لوله 

 استریل ارسال شود
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    تیوگلیکوالت و نگهداری در اتو 

انتقال فوری در ظرف 
 2دربسته استریل تا قبل از 
ساعت در دمای اتاق 

       

_ 
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97 
CBC(Complete Blood 

Count) 

Electronic 

Ceel Counter 

خون تام ضد انعقاد 

EDTA 
3 

   ساعت در دمای اتاق  4تا 
     روز در یخچال  1/    

ساعت در دمای  4-2طی 

       اتاق 
_ 

98 CBFB-MYHII(PCR) 
Real Time 

PCR 

خون تام ضد انعقاد 

EDTA 
 _ بهمراه کیسه یخ  _ 10

99 
Cervical Discharge 

Culture 

Direct Smear 

Culture 
 ترشحات سرویکس

نمونه 
برداشته 
 شده سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

  آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

100 

Cervical Discharge for 

Candida 

(Monilia)Culture 

Direct Smear 

Culture 
 ترشحات سرویکس

نمونه 
برداشته 
 شده سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

  آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

101 
Cervical Discharge for 

Gardnerella Culture 

Direct Smear 

Culture 
 ترشحات سرویکس

نمونه 
برداشته 
 شده سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

102 

Cervical Discharge for 

Mycoplasma & 

Ureaplasma Culture 

Culture 0.5 ترشحات سرویکس 
های مایکوپالسما و  کشت در محیط

    اوره آ پالسما و نگهداری در اتو

ارسال  سوآپ در محیط 

  ترانسپورت به آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

103 CH50 Elisa طوالنی تر    روز3 0.5 سرم//     
ساعت بهمراه  1حداکثر طی 

  کیسه یخ
_ 

104 Chlamydia CFT Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

105 
Chlamydia 

Trachomatis PCR 

Real Time 

PCR 

ادرار،ترشحات 

 چشم،سوآپ ترشحات مجرا
10cc 
 ادرار

 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     روز1

106 
ChlamydiaTrachomatis

(IgG,IgM)  
Elisa  بهمراه کیسه یخ     ماه  1//    روز2 0.5 سرم _ 

107 Chloride 
Thiocyance 

End Point 
 ناشتا بهمراه کیسه یخ     روز7 0.5 ،ادرارسرم

108 Cholesterol Colorimetry 
سرم،پالسما)هپارینه،

EDTA) 
 بهمراه کیسه یخ       هفته  1 1

12-18 
 ساعت ناشتا

109 CK-MB 
Immuonologi

cal  
 _ بهمراه کیسه یخ     روز  7 1 ،پالسما)هپارینه(سرم

110 CMV PCR 
Real Time 

PCR 

خون تام با ضد انعقاد 

EDTA 
     نگهداری در  5

ساعت دمای  6انتقال تا 

   روز3//      
_ 

111 CMV(IgG,IgM) CLIA 
 سرم،پالسما)سیتراته،

 (EDTAهپارینه،
 _ بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 1

112 
Coombs Wright 

Agglutination  

Tube 

Agglutination 
 _ بهمراه کیسه یخ     روز7 0.5 سرم
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 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

113 Cold Agglutinin Agglutination سرم ،خونEDTA 2.5 

)نمونه لخته     روز در1
ساعت  1بالفاصله پس از خونگیری 

قرار گرفته و سپس    در 
 سانتریفوژ شود سرم جدا گردد

 _ بهمراه کیسه یخ

114 Copper(Cu) Colorimetry روز2 1 ،پسالماسرم     
نمونه  بهمراه کیسه یخ

  سریع جداگردد
_ 

115 Copper Urine Colorimetry  روز7 5 ساعته 42ادرار      _ 

116 Cortisol CLIA بهمراه کیسه یخ      ماه  7//    روز1 0.5 سرم 
کورتیزول صبح 

صبح8-11بین   

117 CPK IFCC )بهمراه کیسه یخ     روز7 1 سرم ،پالسما )هپارینه _ 

118 C-Peptide CLIA ، بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز1 0.5 (سیتراتهسرم،پالسما)هپارینه _ 

119 Creatinine Colorimetry بهمراه کیسه یخ      روز6 2 سرم،پالسما)هپارینه (، ادرار _ 

120 Creatinine Clearance _  بهمراه کیسه یخ     روز6 _ ساعته 42ادرار _ 

121 
CRP(High Sensitvity, 

HighCRP) 

Lutex 

Turbidimetry 
 _ بهمراه کیسه یخ     ماه  3//    روز7 1 تازه سرم

122 
CSF Cell Count(Total 

& Differential) 

Hemocytometer 

Chamber 
       ساعت دمای اتاق 2  مایع نخاع

ساعت  2انتقال سریع و 

   دردمای اتاق
    

_ 

123 CSF Culture 
Direct Smear 

Culture 
 10-5 مایع نخاع

به محض دریافت نمونه انتقال برروی 
 محیط های کشت

انتقال سریع در ظرف 
دربسته استریل  تا قبالز 

ساعت دردمای اتاق   1
 در یخچال نگهداری نشود

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک تا 

ساعت  88  

124 
CSF for Fungi 

(Direct Culture) 

Direct Smear 

Culture 
 10-5 مایع نخاع

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
انتقال فوری در ظرف 

 دربسته استریل
عدم مصرف 

 داروی ضد قارچ

125 Cystine  Elisa ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     هفته  1 10 ادرار رندوم 

126 D-Dimer Immunoassay 
پالسمای سیتراته)لوله استاندارد 

 سیترات سدیم(
     ماه  1 //    روز1 2

یا به  بهمراه کیسه یخ
 صورت فریز

_ 

127 
Demodex 

Folliculorum 
Direct Smear برداشت از ضایعات پوستی  _ 

نمونه بهمراه کیسه یخ
 گیری فقط در آزمایشگاه

از مواد آرایشی 
و کرم بر روی 
پوست استفاده 

 نشده باشد 

128 DHEA CLIA بهمراه کیسه یخ     روز7 1 سرم _ 

129 Digoxin Elisa بهمراه کیسه یخ     روز7 0.5 سرم _ 
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130 Di Hydro Testosterone Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر  روز1 1 سرم _ 

131 Direct Coombs Agglutination  خون تام با ضد انعقادEDTA 1 3بهمراه کیسه یخ      روز _ 

132 Double Marker CLIA  بهمراه کیسه یخ      ماه  6//    روز2 0.5 سرم _  

133 D-Renin CLIA  پالسماEDTA 1 
بالفاصله پالسما جدا و انجام شود در 

 فریز شود      غیر اینصورت 
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ 

134 Ds DNA IgG CLIA 
سرم،پالسما)سیتراته،هپارینه،

EDTA ) 
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     تر //طوالنی    روز7 1

135 Du Factor Agglutination   4 نمونه گیری فقط درآزمایشگاه    روز _ 

136 Dysmorphic RBC Urine نمونه گیری فقط درآزمایشگاه  _  ادرار رندوم _ 

137 Ear Culture  
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات گوش

و انتقال سریع به محیط کشت روتین 

    نگهداری در اتو
 نمونه گیری فقط درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک تا 

ساعت  88  

138 Ear Swab for Fungi 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات گوش

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
 نمونه گیری فقط درآزمایشگاه

عدم مصرف 
داروی ضد 

 قارچ

138 EBV(IgG,IgM) Elisa  ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     ماه  1//    روز7 0.5 ،پالسماسرم 

140 Erythropoietin(EPO) CLIA بهمراه کیسه یخ     ماه  1//    روز7 0.5 سرم _ 

141 ESR Westergren 2 خون تام سیتراته 
 2حداکثر       در دمای اتاق

 ساعت 
 _ بهمراه کیسه یخ

142 Estradiol CLIA بهمراه کیسه یخ     ماه 6//      روز 2 0.5 پالسما _ 

143 Estriol(Unconjugated) CLIA ناشتا بهمراه کیسه یخ     ماه  1//    روز7 0.5 سرم 

144 Ethosuximide HPLC بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم _ 

145 Eye Culture 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات چشم

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
 نمونه گیری فقط درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک تا 

ساعت 88  

146 F1P1L1-PDGFRA 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روزEDTA 10 3خون تام با ضد انعقاد 

147 Factor V Leiden(PCR) 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روزEDTA 10 3خون تام با ضد انعقاد 

148 Factor XIII(Val34Leu) 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روزEDTA 0.5 3خون تام با ضد انعقاد 
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149 
FDP(Fibrindegradation 

Products) 
Agglutination ماه  1//    روز3 5 پالسمای سیتراته     

بهمراه کیسه یخ حداکثر تا 

ساعت ارسال شود جدا  1

دقیقه در  15سازی پالسما 

 4222-4522دور

_ 

150 
FDU For Candida 

Culture 

Direct Smear 

Culture 
 5-2 قطرات اول ادرار رندوم 

سریع به محیط کشت روتین و انتقال 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری  در ظرف 

  دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  تا 

ساعت88  

151 
FDU For Gonococcus 

Culture 

Direct Smear 

Culture 
 5-2 قطرات اول ادرار رندوم

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

ظرف انتقال فوری  در 

 دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  تا 

ساعت88  

152 
FDU For Mycoplasma 

& Ureaplasma Culture 
Culture 5-2 قطرات اول ادرار راندوم 

کشت در محیط مایکوپالسما و اوره آ 

    پالسما و نگهداری در اتو
 بهمراه کیسه یخ 

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک تا 

ساعت و  88
عدم نزدیکی به 
روش طبیعی تا 

ساعت 28  

153 
FDS Fetal Sex 

Determination 

Real Time 

PCR 
 EDTA 5خون تام با ضد انعقاد 

سریعا پالسما جدا و تا زمان انجام در 

 نگهداری شود     

نمونه گیری در آزمایشگاه 

 توسط خانم   
_ 

154 Ferritin CLIA بهمراه کیسه یخ      روز در 3 0.5 پالسما _ 

155 

First Few Drops Of 

urine Culture (FDU 

Culture) 

Direct Smear 

Culture 
 5-2 قطرات اول ادرار

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری  در ظرف 

 دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  تا 

ساعت88  

156 

First Few Drop of urine 

after Prostatic massage 

Culture  

Direct Smear 

Culture 

چند قطره ادرار بعد از 

 ماساژپروستات
1-3 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری  در ظرف 

 دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  تا 

ساعت88  

157 

First few Drops of 

urine after Prostatic 

massage for 

Gonococcus 

Direct Smear 

Culture 

چند قطره ادرار بعد از 

 ماساژپروستات
1-3 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری  در ظرف 

 دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  تا 

ساعت88  

158 

First few Drops of 

urine after Prostatic 

massage for 

Mycoplasma & 

Ureaplasma 

Culture 
چند قطره ادرار بعد از 

 ماساژپروستات
1-3 

کشت  د محیط های مایکوپالسما و اوره 

    آ پالسما و نگهداری در اتو

انتقال فوری  در ظرف 

 دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  تا 

ساعت88  
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159 Fistulla Culture 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات فیستول

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

ارسال سوآپ در محیط 

 ترانسپورت

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک  

ساعت88تا   

160 FLT 3 PCR 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ       EDTA 10خون تام با ضد انعقاد 

161 Folic Acid  CLIA  بهمراه کیسه یخ  _ 1 سرم _ 

162 Fragility Test 

مقاومت گلبول 

قرمز در نحیط 

 هایپرهیپوتونیک

       ساعت در دمای  2 5 خون تام هپارینه

ساعت  1نمونه حداکثر 

پس از نمونه گیری تا قبل 

تحویل بخش  11از ساعت 

  هماتولوژی شود 

روز قبل از 
تعطیلی 

خونکیری 
 نشود

163 Free BHCG CLIA 1 سرم 
//طوال نی تر      روز1

     
 _ بهمراه کیسه یخ

164 Free T3 CLIA 
سیتراته سرم،پالسما)هپارینه ،

،EDTA) 
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ      تر//طوالنی     روز1 0.5

165 Free T4 CLIA 
،سرم،پالسما)هپارینه،سیتراته

EDTA ) 
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز2 0.5

166 Free Testosterone Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 1 سرم _ 

167 Free PSA CLIA هپارینه،سرم(پالسما،EDTA) 1 1بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز _ 

167 FSH CLIA  بهمراه کیسه یخ     ماه  6//    روز7 0.5 سرم _ 

169 

G.6.P.D 

(Glucose.6.Phosphate. 

dehydrogenase) 

qualitative 

Flourescent 

Spot Test 
کیسه یخبهمراه      روزEDTA 1 2خون تام با ضد انعقاد  _ 

170 
Gamma Glutamyl 

Transferse (GGT) 
SZASZ  سرم(پالسما،EDTA) 1 7  ناشتا بهمراه کیسه یخ      روز در 

171 Gastrin Elisa طوالنی در    موقت در 1 سرم//     

نمونه بعد از لخته شدن 
به  2111سانتریفوژ با دور

دقیقه جدا و  11-11مدت 
بصورت فریز در لوله 

 پالستیکی 

 ناشتا

172 GH(Growth Hormon) CLIA ناشتا بهمراه کیسه یخ     روز2 0.5 سرم 

173 Glucose(Fasting,2hpp) Colorimetry ،هپارین(سرم،پالسماEDTA) 0.5 7 کیسه یخبهمراه      روز در  ناشتا 

 

 



ف
دی

 ر

 
 

 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم   

 نمونه

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

174 Grion Swab Culture 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات کشاله ران

انتقال سریع  به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری  در 

 آزمایشگاه
عدم مصرف آنتی 

ساعت 88بیوتیک تا   

175 
GTT(Glucose 

Tolerance Test) 
Colorimetry 

 0سرم در بازه های زمانی

بعد از ,30,60,90,120,

 گرم گلوکز122یا  77خوردن 
 اولین نمونه ناشتا بهمراه کیسه یخ      روز7 0.5

176 Gun Swab Culture 
Direct Smear 

Culture 
  لثه

انتقال سریع  به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

ارسال سوآپ در محیط 

  ترانسپورت
عدم مصرف داروی 

 ضد قارچ

177 H.pyloriAg Stool Elisa 1 مدفوعgr 
روز در یخچال /طوالنی  2

     تر
 بهمراه کیسه یخ 

مصرف عدم 
Proton  Pump 

Inhibitors  هفته  2تا
و آنتی بیوتیک ضد 

 هفته 8هلیکوباکتر تا 

178 H.Pylori(IgA,IgG,IgM Elisa بهمراه کیسه یخ _ 0.5 سرم _ 

179 
Hair for Fungi 

 (Direct Smear Culture  

Direct Smear 

Culture 
 ریشه موهای کوتاه شده 

15-20 
ریشه 
 تار مو

انتقال سریع  به محیط کشت روتین و 

    اتو نگهداری در

نمونه گیری 

  درآزمایشگاه

روز از 4الی 3حداقل
مواد پاک کننده،چرب 

کننده و پماد ضد 
قارچی پوستی اجتناب 

 شود(

180 HAV IgM   & Ab CLIA 
سرم،پالسما)هپارینه 

 (EDTA،،سیتراته
1 

//طوالنی     روز 7
     تر

 ترجیحاناشتا  بهمراه کیسه یخ 

181 HBC Ab ,HBC IgM CLIA 
EDTA،پالسما)هپارینه،سرم

 (سیتراته
1 

//طوالنی     روز7

     تر
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ

182 HBe Ab ,Hbe Ag CLIA 
EDTA،پالسما)هپارینه،سرم

 (سیتراته
1 

//طوالنی     روز7

     تر
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ

183 HBs Ab, HBs Ag CLIA 
 ،هپارینه،،پالسما)سیتراتهسرم 

EDTA) 
1 

//طوالنی     روز7
     تر

 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ

184 
HBV PCR(Qualitative 

& Ouantitive) 

Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روز در  1 3-1 ،پالسما سرم

185 HCV Ab Elisa  1 سرم 
//طوالنی     هفته  1

     تر
 _ بهمراه کیسه یخ

186 
HCV PCR(Qualitative 

& Ouantitive)  

Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ    روز 1 3-1 ،پالسماسرم

187 
HCV Genotyping 

PCR 

Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روز  1 3-1 ،پالسماسرم
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188 
HDL(High Density 

Lipoprotein) 

Enzymatic 

Direct HDL 
 _ بهمراه کیسه یخ     روز در  4 1 )سرم ،پالسما)هپارینه

189 HDV Ab Elisa بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 1 سرم _ 

190 Hematocrit  

1.Electronic 

Cpunter Cell 

2.Microhema

tocrit 

centrifuge 

 EDTA 3خون تام با ضد انعقاد
 1//      ساعت دمای اتاق4

     روز 

در دمای اتاق حداکثر طی 

       ساعت 2
_ 

191 Hemoglobin 
Electronic 

Cpunter Cell 
 EDTA 3خون تام با ضد انعقاد

 1//      ساعت دمای اتاق4
     روز 

در دمای اتاق حداکثر طی 

      ساعت 2
_ 

192 
Hemophilus ducreyi 

Culture 

Direct Smear 

Culture  
  زخم آلت تناسلی

انتقال سریع  به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه کیری در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا  

193 Homocysteine Enzamatic ، هپارینه(سرم،پالسماEDTA) 1 7 طوالنی تر    روز//     

سریع بهمراه کیسه یخ 

جدا شده باشد همولیز 

 نباشد 
_ 

194 Hgb.Electrophorsis Capillary خون تام با ضد انعقادEDTA  7 بهمراه کیسه یخ      روز در _ 

194 Hgb A/C HPLC خون تام با ضد انعقادEDTA 2 7بهمراه کیسه یخ     در  روز _ 

196 Hgb A/C Photometry خون تام با ضد انعقادEDTA 2 7بهمراه کیسه یخ     در روز _ 

197 HIV 1 PCR 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روز1 3-1 ،پالسماسرم 

198 
HIV Combi(HIV 1&2 

Ab & P24 Ag) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز1 1 ،پالسماسرم _ 

199 HLA B27,B5,B51, B8 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ   روز در EDTA 5-10 1خون تام با ضد انعقاد

200 HPV 6,11 
Real Time 

PCR 
Liquid Thinprep  1 بهمراه کیسه یخ    روز _ 

201 
HPV Genotyping 

(12high risk) 

Real Time 

PCR 
Liquid Thinprep 0.5 1  بهمراه کیسه یخ   روز _ 

202 HSV II (IgG,IGM) CLIA  ،سرم،پالسما)سیتراته،هپارینهEDTA  7ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز 

203 HSV I/II IgM CLIA  ،سرم،پالسما)سیتراته،هپارینهEDTA 0.5 7ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز 

204 HSV I/II PCR 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ    روزCSF 3 1سوآپ زخم سرم یا پالسما 
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205 HTLV I & II Ab Elisa بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 0.5 سرم _ 

206 
Hydatid Cyst Ab (Anti 

Echinococcus IgG) 
Elisa بهمراه کیسه یخ      تر//طوالنی     روز7 0.5 سرم _ 

207 IgA(Immunoglobulin A) Turbidimetry  بهمراه کیسه یخ      روز7 1 ،پالسما)هپارینه(سرم _ 

208 IgG(Immunoglobulin G) Turbidimetry  بهمراه کیسه یخ      روز7 1 ،پالسما)هپارینه(سرم _ 

209 IgM(Immunoglobulin M Turbidimetry  سرم)بهمراه کیسه یخ     روز7 1 ،پالسما)هپارینه  

210 IgE(Immuniglobulin E) Elisa ، هپارینه(سرم،پالسماEDTA) 0.5 3 بهمراه کیسه یخ      ماه 6//    روزدر دمای _ 

211 IGF-1 CLIA ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ      ماه 6//    روزدر دمای 7 1 سرم،پالسما 

212 Indirect Coombs Agglutionation هپارینه،سرم(پالسما،EDTA) 1 7بهمراه کیسه یخ     روز _ 

213 Inhibin A Elisa بهمراه کیسه یخ     ماه 3//    روز7 0.5 سرم _ 

214 Insulin CLIA  سرم(پالسما،EDTA) 1 2بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز 
طبق درخواست 

 پزشک

215 Iron Colorimetry ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     روز7 1 هپارینه ،پالسمایسرم 

216 JAK2 PCR 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ    روز در EDTA 10 1خون تام با ضد انعقاد 

217 Lamotrigine  HPLC بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر     روز 3 0.5 سرم _ 

218 
LDL(Low Density 

Lipoprotein) 

Enzymatic 

Direct  
 ناشتا بهمراه کیسه یخ     روز7 1 ،پالسمای هپارینه سرم

219 Leshiman 
Direct Smear 

Culture 
 _ _ مایع میان بافتی زخم

نمونه رنگ آمیزی 
 گیسما شود

استفاده نکردن از 
مواد ضد عفونی 
و تحت درمان 
 لیشمانیا  نباشد 

220 LE CELL _ 15 لخته بدون ژل _ 

قبل  کیسه یخبهمراه 
ساعت  1از 

خونگیری ارسال 
 شود

_ 

221 LH CLIA بهمراه کیسه یخ     ماه  6//    روز7 0.5 سرم _ 

222 Lipase Colorimetry 
سدیم سیترات سرم،پالسما)

 (EDTAهپارینه،
ساعت 8-12ناشتا بهمراه کیسه یخ     روز2 1  

223 Listeria IgG,IgM IFA روزدر دمای  7 1 سرم     
 بهمراه کیسه یخ

 فریز شده
_ 

224 Litium ISE بهمراه کیسه یخ     روز3 0.5 سرم - 

225 Lpa(Lipoprotein a) 
Latea 

turbidimetry 
 _ بهمراه کیسه یخ     روز در دمای 7 1 سرم تازه،پالسما
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226 
Lupus Anti 

Coagulants 
Coagulation 

پالسمای سیتراته)سانتریفوژ 

دقیقه در  17به مدت 

 (  2500-2000دور
1 

//طوالنی       ساعت در  4
     تر

)حداکثر بهمراه کیسه یخ

 ساعت ارسال شود( 4
_ 

227 Malaris Parasite  Direct Smear  خون تام ضد انعقادEDTA _ 2 بهنگام تب و لرز  دمای اتاق       ساعت 

228 Malassezia Furfur Direct Smear تراشه های پوستی 
3-2 

 الم 
       دمای اتاق

نمونه گیری فقط 

 آزمایشگاه

روز استعمال مواد 4الی3
پاک کننده چرب کننده و 

پمادهای ضد قارچی 
 پوستی اجتناب شود

229 Mg(Magnesium) Xylidyl Blue 
 پالسما)هپارینه( ،سرم 

 CSFادرار،
 _ بهمراه کیسه یخ       روز3 1

230 Measles IgG Elisa  بهمراه کیسه یخ     ماه 3//    روز 7 0.5 سرم  

231 M2PK Stool Elisa مدفوع _ 
 1//      ساعت 4

     ماه

ساعت در دمای  2

        
_ 

232 Mono Test Agglutination 1 سرم 
//طوالنی     روزدر 1

     تر
 _ بهمراه کیسه یخ 

233 Mouth Swab Culture 
Direct Smear 

Culture  

نمونه برداشت شده سوآپ 

 از ضایعات دهانی
1 

انتقال سریع به محیط کشت روتنی 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه
عدم مصرف آنتی بیوتکی 

ساعت 88  

234 Mouth swab for Fungi 
Direct Smear 

Culture 

نمونه برداشت شده سوآپ 

 از ضایعات دهانی
1 

انتقال سریع به محیط کشت روتنی 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه
عدم مصرف داروی ضد 

 قارچ

235 
MPL (W5151L/K) 

Mutation 

Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ     روزEDTA 10 1خون تام ضد انعقاد 

236 MTHFR C677TPCR 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ     روزEDTA 5 1خون تام ضد انعقاد 

237 
Mucopolysaccharides 

(MPS) 
Elisa 10 ادرار راندوم 

روز در 2-3ترجیحا نمونه تازه )
  یخچال(

 _ بهمراه کیسه یخ

238 Mumps IgG Elisa بهمراه کیسه یخ     ماه 3/     روز 7 0.5 سرم _ 

239 Mumps IgM Elisa 
،پالسما)هپارینه،سرم

EDTA 
0.5 

//طوالنی     روز7
     تر

 _ بهمراه کیسه یخ

240 
Mycobacterium 

Tuberculosis 

Real Time 

PCR 

ادرار،مایع نخاع،مایع 

 مفصلی،پلور،خلط
 _ بهمراه کیسه یخ     روز در دمای 1 _

241 
Mycoplasma 

Pneumoniae (G,M) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     روز7 0.5 ،پالسمای هپارینه سرم _ 

242 Mycoplasma Culture 
Direct Smear 

Culture 

سرویکس، اسپرم،ادرار، 

 ترشحات در ظرف استریل

ادرار

    
کشت در محیط مایکوپالسما واوره آ 

      پالسما نگهداری در اتو
انتقال نمونه در محیط 
 ترانسپورت مخصوص

بیوتیک عدم مصرف آنتی 
ساعت،عدم نزدیکی به  88

  روز 1روش طبیعی 
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243 Myoglobin CLIA هپارینه،سیتراته،(،پالسماسرمEDTA 1 7بهمراه کیسه یخ     ماه  6//    روز _ 

244 
Nail Scraping for 

Fungi 

Direct Smear 

Culture 
 _ تراشه های ناخن 

انتقال سریع به محیط کشت قارچ 

    و نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

  آزمایشگاه

روز از مواد  8الی  3
پاک کننده،چرب کنندهو 
پماد ضد قارچ پوستی 

 اجتناب شود.

245 Nasal Culture 
Direct Smear 

Culture 

بینی برداشته شده توسط ترشحات 

 سوآپ
_ 

انتقال سریع به محیط کشت قارچ 

    و نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

  آزمایشگاه
عدم مصرف آنتی 

ساعت قبل 48بیوتیک   

246 Nasal Eosinophils  Direct Smear 
ترشحات بینی برداشته شده توسط 

 سوآپ
 _  دمای محیط دمای محیط _

247 
Nasal Swab For 

Fungi 

Direct Smear 

Culture 

ترشحات بینی برداشته شده توسط 

 سوآپ
_ 

انتقال سریع به محیط کشت قارچ 

    و نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه
عدم مصرف داروی ضد 

 قارچ

248 
Nitroprusside test 

(Cystine) 
Nitropruss بهمراه کیسه یخ      روز در  7 0.5 ادرار راندوم _ 

249 NMP22  ساعت در دمای 2 5 ادرار       
ساعت  4انتقال قبل از 

  دمای اتاق
_ 

250 Occult Blood(OB) ساعت در دمای 2 1 مدفوع الکل پیرامیدون       
ساعت  4انتقال قبل از 

 دمای اتاق

رعایت رژیم ترجیحاناشتا
غذایی و دارویی طبق 

 دستور

251 Osmotic frajility  ساعت دمای محیط 4 1 خون هپارینه 
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه
ماه قبل خون  2از 

 دریافت نکرده باشند

252 PAI-1 675 PCR 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ     روزEDTA 5 1 خون

253 PAPP-A CLIA بهمراه کیسه یخ _ 0.5 سرم _ 

254 Pb 
Spectrophoto

meter 
 EDTA 3خون تام 

 //    روز 7
     ترطوالنی

 _ بهمراه کیسه یخ

255 PCA3 
Real Time 

PCR 
 _ 10 ادرار پس از ماساژ پروستات

نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه
 

256 Penis lesion 
Direct Smear 

Culture 
 _ نمونه از محل ضایعه توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت 

    و نگهداری در اتو روتین

نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه
عدم مصرف آنتی 

ساعت قبل48بیوتیک تا  

257 Pericardial Fluid 
Direct Smear 

Culture 
 5-2 مایع پریکاردیال

انتقال سریع به محیط کشت 

    روتین و نگهداری در اتو

انتقال سریع در ظرف 
در بسته استریل تا 

ساعت 2قبل   

عدم مصرف آنتی 
ساعت قبل48بیوتیک تا  

258 Perineal Swab 
Direct Smear 

Culture 

نمونه برداری از ناحیه پرینرتوسط 

 سوآپ
 

انتقال سریع به محیط کشت 

    روتین و نگهداری در اتو
ارسال فوری سوآپ 
 درمحیط ترانسپورت

عدم مصرف آنتی 
ساعت قبل48بیوتیک تا  
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259 Peripheral Blood Direct Smear  خونEDTA 3 4  /ساعت دمای یخچال 4-2 روز دمای یخچال1ساعت دمای اتاق _ 

260 Peritoneal Fluid 
Direct Smear 

Culture 
 10 مایع صفاق

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال سریع در ظرف 
 2استریل تا قبل دربسته 

  ساعت

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت قبل48تا  

261 Phenobabital HPLC  ترجیحا ناشتا بهمراه کیسه یخ      //طوالنیتر    روز3 0.5 سرم 

262 Phenylalanine HPLC ترجیحا ناشتا بهمراه کیسه یخ      //طوالنیتر    روز3 0.5 پالسما 

263 Phenytoin HPLC ترجیحا ناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنیتر    روز3 0.5 پالسما 

264 Phosphorus PhotometricUV  ترجیحا ناشتا بهمراه کیسه یخ       روز دمای 7 1 ( ادرارسرم،پالسما)هپارینه 

265 Pimple Culture 
Direct Smear 

Culture 

نمونه برداشته شده از چرک 

 جوش توسط سوآپ
 

محیط کشت روتین و انتقال سریع به 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در 

  آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت قبل88  
266 PKU(PhenylKetonuria Ferric Chloride بهمراه کیسه یخ راندوم تازه  5 ادرار راندوم _ 

267 Plasmodium Malaria  
Peripheral 

Blood Smear 

 خون تام با ضد انعقاد

EDTA  و یاخون مویرگی

 از نوک انگشت

چندالم 
نازک 
 ضخیم

 ارسال سریع       دمای  ساعت 4تا 
در زمان تب و 

لرز نمونه 
 برداری شود

268 Pleural Fluid 
Direct Smear 

Culture 
 5 مایع پلور

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

در محیط  ارسال سوآپ
ساعت  24ترانسپورت تا 

 در دمای اتاق

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک تا 

ساعت 48  

269 PML-RARA PCR Real Time PCR 
نمونه خون تام با ضد انعقاد 

EDTA 
 _ بهمراه کیسه یخ     روز1 10

270 
Post Cotital(Sims 

Huhner )PCR 
Direct Smear    

نمونه گیری فقط در 
 آزمایشگاه

نزدیکی پس از 
 2کمتر از 

ساعت حضور 
 در آزمایشگاه

271 Post Nasal Discharge 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات پشت حلق

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال سریع در ظرف 
 2دربسته استریل تا قبل 
 ساعت دمای اتاق

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک تا 

ساعت 48  

272 
Post Nasal Discharge 

for Fungi 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات پشت حلق

انتقال سریع به محیط کشت قارچ و 

    نگهداری در اتو

انتقال سریع در ظرف 
 2دربسته استریل تا قبل 

ساعت دمای اتاق و زمان 

      بیشتر

عدم مصرف 
داروی ضد 

 قارچ

273 Potassium(K) ISE روز  3 0.5 سرم     
کمتر از  بهمراه کیسه یخ

ساعت  1  
_ 

274 Progesterone CLIA پالسمای  سرمEDTA 0.5 7بهمراه کیسه یخ     ماه  6//    روز _ 

275 Primidon HPLC ترجیحا ناشتا_ بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم  
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276 Prolactin CLIA پالسماسرم،EDTA 0.5 7بهمراه کیسه یخ     ماه 6//    روز 
ساعت بعد  3

 از بیداری

277 
Prostatic Acid 

Phosphatase 

Pnpp/IFCC/ 

End point 
 0.5 سرم

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال سریع در ظرف دربسته 
ساعت دمای  2استریل تا قبل 

     اتاق و زمان بیشتر

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

278 
Prostatic Discharge 

Culture 

Direct Smear 

Culture 

ترشحات پروستات،چند قطره 

اول ادرار بعد از ماساژ 

 در ظرف استریلپروستات 
 

انتقال سریع به انکوباتور 

       

انتقال سریع در ظرف دربسته 
ساعت دمای  2استریل تا قبل 

       اتاق و زمان بیشتر

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

279 
Prostatic Discharge For 

Gardnerella Culture 

Direct Smear 

Culture 

ترشحات پروستات،چند قطره 

اول ادرار بعد از ماساژ 

 پروستات در ظرف استریل
 

انتقال سریع به انکوباتور 

       

انتقال سریع در ظرف دربسته 
ساعت دمای  2استریل تا قبل 

       اتاق و زمان بیشتر

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

280 
Prostatic Discharge For 

Gonococcus Culture 

Direct Smear 

Culture 

ترشحات پروستات،چند قطره 

اول ادرار بعد از ماساژ 

 پروستات در ظرف استریل
 

انتقال سریع به انکوباتور 

       

انتقال سریع در ظرف دربسته 
ساعت دمای  2استریل تا قبل 

       اتاق و زمان بیشتر

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

281 
Prostatic Discharge For 

Listeria Culture 

Direct Smear 

Culture 

ترشحات پروستات در ظرف 

 استریل
 

انتقال سریع به انکوباتور 

       

انتقال فوری در ظرف دربسته 

  ساعت 4استریل تا 

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 48تا   

282 

Prostatic Discharge For  

Mycoplasma & 

Ureaplasma Culture 

Culture 

ترشحات پروستات،چند قطره 

اول ادرار بعد از ماساژ 

 پروستات در ظرف استریل
 

انتقال سریع به انکوباتور 

       

انتقال سریع در ظرف دربسته 
ساعت دمای  2استریل تا قبل 

       اتاق و زمان بیشتر

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت  48تا 
و عدم 

نزدیکی تا 
ساعت  24  

283 Protein C & S Coagulation 0.5 پالسمای سیتراته 
ماه  1ساعت دمای محیط // 8

     

نمونه با  کیسه یخبهمراه 
دقیقه  2500g 11دور

سانتریفوژ شود و پالسما جدا 
 شود

_ 

284 Prothrombin G20210A  
Real Time 

PCR 
 EDTA 5خون تام با ضد انعقاد 

پالسما بالفاصله پس از خونگیری 
 جدا شود

 _ بهمراه کیسه یخ

285 Prothrombin Time Coagulation 3 پالسمای سیتراته 
//طوالنی     روز1

     تر

بهمراه کیسه یخ نمونه با 
2500gدور دقیقه  11 

سانتریفوژ شود و پالسما جدا 
 شود

_ 

286 PSA CLIA هپارینه  سرم(پالسما،EDTA) 0.5 
//طوالنی     روز1

     تر
 _ بهمراه کیسه یخ
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 شرایط نگهداري نمونه
ارسال شرایط 

 نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

287 Free PSA CLIA هپارینه  سرم(پالسما،EDTA) 0.5 1بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز _ 

288 PTH CLIA پالسما سرم،EDTA 0.5 
 ساعت دمای اتاق7کمتراز

     روز 1 
 _ بهمراه کیسه یخ 

289 Quad Marker CLIA  بهمراه کیسه یخ      ماه 6//     روز7 2 سرم _ 

290 RF 
Latex 

Turbidimetry 
 _ بهمراه کیسه یخ      روز7 1 سرم ،پالسمای تازه

291 Renin CLIA (پالسماEDTA) 1 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ بالفاصله باید فریز گردد 

292 Retic Count Vitalstaining  خون تام با ضد انعقادEDTA  4 بهمراه کیسه یخ  اعت در یخچالس _ 

293 Rubella (IgG) CLIA ، هپارینه(سرم،پالسماEDTA) 1 7ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز 

294 Rubella (IgM) CLIA 
سیتراته ،پالسما)سرم

 (EDTAهپارینه،
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز7 1

295 
Scalp Scraping for 

Fungi 

Direct Smear 

Culture 
  تراشه ای پوستی از ضایعه سر

انتقال سریع به محیط کشت قارچ و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 در آزمایشگاه

روز از مواد پاک 8الی3
کننده،چرب کننده پماد 
 ضد قارچ استفاده نشود

296 
Scotch Test(Enterobius 

vermicularis) 
Scotch test 

گیری به وسیله نوار نمونه 

 اسکاچ
 _ دمای اتاق       دمای اتاق روز7 

297 Scrotal Lesion Culture 
Direct Smear 

Culture 
  نمونه برداری اززخم اسکروتوم

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

ارسال سوآپ و در 
محیط ترانسپورت 

ساعت دمای اتاق 2  

عدم مصرف آنتی 
ساعت  88تا بیوتیک 

 قبل

298 Semen Culture  
Direct Smear 

Culture 
semen  

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در 
ظرف استریل 

ساعت  دمای اتاق2  

عدم مصرف آنتی 
ساعت  88بیوتیک تا 

 قبل

299 
Semen For Mycoplasma 

& Ureaplasma 

Direct Smear 

Culture 
Direct Smear Culture  

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در 
ظرف استریل 

ساعت  دمای اتاق2  

عدم مصرف آنتی 
ساعت  88بیوتیک تا 

 قبل

300 
Sex Hormon Binding 

Globulin(SHBG) 
Elisa بهمراه کیسه یخ     ماه1//    روز3 0.5 سرم _ 

301 SGOT(AST) IFCC هپارینه  سرم(پالسما،EDTA) 1 3بهمراه کیسه یخ     ماه در دمای _ 

302 SGPT(ALT) IFCC هپارینه  سرم(پالسما،EDTA) 1 3بهمراه کیسه یخ     ماه در دمای _ 

303 Skin Scraping for Fungi 
Direct Smear 

Culture 

تراشه های پوستی بستگی به 

 محل ضایعات
 

کشت روتین و انتقال سریع به محیط 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 در آزمایشگاه
_ 

304 Sodium(Na) ISE بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز4 0.5 سرم _ 

 

 



 
ف

دی
 ر

 
 

 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

305 Sputum Culture 
Direct Smear 

Culture 
  خلط

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

 CO2جار    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 

 ساعت 4دربسته استریل زیر 

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

306 Sputum For Fungi 
Direct Smear 

Culture 
  خلط

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

 CO2جار    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 

ساعت 4دربسته استریل زیر   

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

307 Stone Analysis Qualitative دمای محیط در دمای محیط تا چند ماه  نمونه سنگ _ 

308 Stool Culture  
Direct Smear 

Culture 
  مدفوع

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    اتونگهداری در 

انتقال فوری در ظرف 

ساعت 4دربسته استریل زیر   

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

309 Stool Examination   ساعت دمای اتاق 2  مدفوع       
ساعت  4انتقال فوری قبل از

 دمای محیط
 

310 Stool For Fungi 
Direct Smear 

Culture 
  مدفوع

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 

ساعت 4دربسته استریل زیر   

عدم مصرف 
داروی ضد 

 قارچ

311 Stool Fat Random Sudanblack ساعت دمای اتاق 2  مدفوع       
ساعت  4انتقال فوری قبل از

  دمای محیط
_ 

312 Suprapubic Urine U/A & U/C 

نمونه ادرار گرفته شد به طریق 

سوپراپوبیک بوسیله سرنگ از 

 مثانه 
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

 CO2جار    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 

ساعت  4دربسته استریل زیر 

در دمای اتاق /زمان بیشتر 

ساعت در  2نگهداری تا 

   دمای

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

313 Synovial Fluid 
Direct Smear 

Culture 

ترشحات محل عمل جراحی 

 توسط سوآپ
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

314 T3 CLIA  بهمراه کیسه یخ     روز1 0.5 سرم _ 

315 T3 Uptake RIA بهمراه کیسه یخ     ماه 6//    روز1 0.2 سرم _ 

316 T4 RIA  هپارینه،سرم(پالسما،EDTA) 0.2 7بهمراه کیسه یخ     ماه 6//    روز _ 

317 Tesosterone CLIA سرم(پالسما،EDTA) 0.5 1 بهمراه کیسه یخ      روز _ 

318 Throat Swab 
Direct Smear 

Culture 
 CO2جار    اتونگهداری در   ترشحات گلوتوسط سوآپ

نمونه گیری فقط در 
 آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   
 

 

 



 
ف

دی
 ر

 
 

 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

319 
Throat Swab For 

Diphtheriae 

Direct Smear 

Culture 
 CO2جار    نگهداری در اتو - ترشحات گلوتوسط سوآپ

نمونه گیری فقط در 
 آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

320 Thyroglobulin CLIA  بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز1 0.5 ،پالسما)هپارینه،سیتراته(سرم _ 

321 Tibc Colormetric  بهمراه کیسه یخ      روز31 1 سرم _ 

322 Total Protein Biuret  بهمراه کیسه یخ      روز31 1 ،پالسما)هپارینه(سرم _ 

323 Tounge Swab 
Direct Smear 

Culture 
  زبان نمونه برداشته شده توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

324 
Tounge Swab For 

Fungi 

Direct Smear 

Culture 
  زبان نمونه برداشته شده توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت قارچ و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف 
داروی ضد 

 قارچ

325 Toxo Plasma(IgG,IgM) CLIA سیتراتهسرم،پالسما)هپارینه،،EDTA 0.5 7بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز _ 

326 Tracheal Washing 
Direct Smear 

Culture 
  مایع حاصل از شستشوی تراشه 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
انتقال فوری در ظرف 

 دربسته استریل

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

327 Transferrin Turbidimetry هپارینه،سرم(پالسما،EDTA) 0.5 7بهمراه کیسه یخ     روز _ 

328 Triglyceride GPO-PAP  هپارینه، سرم(پالسما،EDTA) 1 7بهمراه کیسه یخ     روز 
14-12 

 ساعت ناشتا

329 Triple Test CLIA بهمراه کیسه یخ     ماه  6//    روز2 1 سرم _ 

330 Troponin 1 CLIA  ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     ماه  1//     روز6 1 سرم 

331 Tryptophane HPLC (پالسماEDTA) 0.5 3ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     // طوالنیتر     روز 

332 TSH CLIA بهمراه کیسه یخ     روز1 0.5 سرم _ 

333 Tyrosine HPLC (پالسماEDTA) 0.5 7ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     // طوالنیتر     روز 

334 UBT Hel/Prop دمای اتاق اتاقدمای   کارت تنفسی 
ساعت 72

عدم مصرف 
 آنتی بیوتیک

335 Umbilicus Swab 
Direct Smear 

Culture 

ترشحات ناف نمونه برداشته شده 

 توسط سوآپ
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

مصرف عدم 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

336 Urea Ureas uv بهمراه کیسه یخ      روز7 1 ،ادرار )سرم،پالسما)سیتراته _ 

337 Urethral Discharge 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات مجرا توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

مصرف عدم 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   



 
ف

دی
 ر

 
 

 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

338 
Urethral Discharge for 

Candida 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات مجرا توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    اتونگهداری در 
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف آنتی 
 88بیوتیک تا 
 ساعت

339 
Urethral Discharge for 

Gardnerella 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات مجرا توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط در 

 آزمایشگاه

عدم مصرف آنتی 
 88بیوتیک تا 
 ساعت

340 
Urethral Discharge for 

Gonococcus 

Direct Smear 

Culture  
  ترشحات مجرا توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در  به
 آزمایشگاه

عدم مصرف آنتی 
 88بیوتیک تا 
 ساعت

341 
Urethral Discharge for 

Listeria 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات مجرا توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

نمونه گیری فقط در  به
  آزمایشگاه

عدم مصرف آنتی 
 88بیوتیک تا 
 ساعت

342 
Urethral Discharge for 

Mycoplasma 
Culture ترشحات مجرا توسط سوآپ  

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    در اتونگهداری 
 بهمراه کیسه یخ

عدم مصرف آنتی 
 88بیوتیک تا 

و عدم  ساعت
نزدیکی طبیعی 

ساعت 24تا  

343 Uric Acid Toos 
سرم،پالسما)هپارینه 

،EDTA)ادرار، 
 ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ      روز7 1

344 
Urine After Prostatic 

Massage 
U/A & U/C 10-5 ادرار پس از ماساژ پروستات 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 
دربسته استریل قبل از 

ساعت 2    

عدم مصرف آنتی 
بیوتیک تا 

تساع88  

345 Urine Aldosterone Elisa بهمراه کیسه یخ     روز7 5 ادرار - 

346 Urine Analysis 

Test Strip 

+microscopy

(wetmount) 

 10-5 راندومادرار 
ساعت  4ساعت انجام شودتا  2قبل از 

     

انتقال فوری در ظرف 
دربسته استریل قبل از 

ساعت تا  2

        ساعت4

_ 

347 
Urine Calcium 

(random,24hrs) 
Aresenazo بهمراه کیسه یخ     روز7 5 ادرار _ 

348 
Urine Chloride 

(random,24hrs) 

Thiocyanate/ 

end Point 
 _ بهمراه کیسه یخ     ماه  3//    روز7 5 ادرار

349 
Urine Citrate 

(24hrs ,random) 
Enzymatic بهمراه کیسه یخ      روز در دمای 14 5 ادرار _ 

350 
Urine Copper 

(random,24hrs) 
Colorimetry بهمراه کیسه یخ     هفته   5 ادرار _ 



 
ف

دی
 ر

 
 

 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم   

 نمونه

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

351 Urine Culture Culture 15-10 وسط ادرار راندوم 
انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 
 2دربسته استریل قبل از 

 ساعت

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

352 
Urine For Mycoplasma 

& Ureaplasma 
Culture 10-5 ادرار 

کشت در محیطهای مایکوپالسماو اوره آ 

    پالسما و نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 
دربسته استریل قبل 

     ساعت 1از

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

353 Urine Free Cortisol Elisa  بهمراه کیسه یخ      روز7 10-5 ساعته 42ادرار _ 

354 Urine Homocystine Elisa بهمراه کیسه یخ      روز7 10 ادرار راندوم _ 

355 Urine Mangnesium  Fotometric  بهمراه کیسه یخ     روز7 5 ساعته 42ادرار راندوم و  

356 Urine Metanephrine Elisa  بهمراه کیسه یخ      روز7 5 ساعته 42ادرار _ 

357 Urine Microalbumin 
Immunoturbi

dimetry 

 42و  14ادرار راندوم،

 ساعته
 _ بهمراه کیسه یخ      روز1 0.5

358 Urine normetanephrine Elisa بهمراه کیسه یخ     روز7 5 ساعته 42ادرار _ 

359 Urine Oxalate Enzymatic  5 ساعته 42ادرار راندوم و 
 HCL)با نگهدارنده     روز7

 موالر(6
 _ بهمراه کیسه یخ

360 Urine Phosphate  Fotometric  5 ساعته 42ادرار راندوم و 
رسانیده و   6ادرار به  PHدر آزمایشگاه

 در یخچال نگهداری شود
 _ بهمراه کیسه یخ

361 Urine Pottassium ISE  بهمراه کیسه یخ     روز7 5 ساعته 42ادرار راندوم و _ 

362 
Urine Prior Prostatic 

massage 
U/A & U/C 

ادرار راندوم قبل از ماساژ 

 پروستات
5-10 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری در ظرف 
 2دربسته استریل قبل از 

 ساعت

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

363 Urine Protein Turbidimetry  روز7 10-5 ساعته 42و  14ادرار راندوم     
بهمراه کیسه یخ حداکثر تا 

روز 2  
_ 

364 
Urine Reducing 

substances 

Alkaline 

Reduction 
 نمونه تازه باید باشد  5 ادرار راندوم تازه

نمونه تازه به همراه کیسه 
ساعت دمای  3یخ قبل از

     
_ 

365 Urine Sodium ISE  کیسه یخ بهمراه _    روز7 5 ساعته 42ادرار راندوم و  _ 

366 Urine Urea Ureas UV  بهمراه کیسه یخ ) فاقد رسوب(      ساعت  8 5 ساعته 42ادرار راندوم و _ 

367 Urine Uric Acid Toos  5 ساعته 42ادرار راندوم و 
روز پایدار  3در یخچال قرار ندهید تا 

 است
 _ بهمراه کیسه یخ

368 
Vaginal cuff for 

Gonocccus  

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   
 



 
ف

دی
 ر

 
 

 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

369 Vaginal Cuff for Listeria 
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

370 

Vaginal Cuff For 

Mycoplasma & Urea 

Plasma 

Culture ترشحات واژن توسط سوآپ  
انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری سوآپ در 

  محیط ترانسپورت

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

371 Vaginal Discharge  
Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

372 
Vaginal Discharge For 

Candida 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

373 
Vaginal Discharge For 

Gardnerella 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

374 
Vaginal Discharge For 

Gonococcus 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

375 

Vaginal Discharge For 

Mycoplasma & 

Ureaplasma 

Direct Smear 

Culture 
  ترشحات واژن توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

376 Valporic Acid HPLC ترجیحاناشتا بهمراه کیسه یخ     //طوالنی تر    روز3 0.5 سرم 

377 
Vanilmandelic Acid 

(VMA) 

کروماتوگرافی 

 ستونی
 VMAرژیم  بهمراه کیسه یخ     روز7 10 ادرار

378 VDRL(RPR) 
Slide 

Agglutination 
 _ بهمراه کیسه یخ     روز7 1 سرم 

379 Vitamin A HPLC طوالنی تر    روز3 0.5 ) لوله بدون ژل(سرم//     
  بهمراه کیسه یخ
 )دور از نور(

 ترجیحاناشتا

380 Vitamin B12 CLIA  ماه 2//    روز2 1 سرم     
 بهمراه کیسه یخ
 )دور از نور(

 ترجیحاناشتا

381 Vitamin E HPLC طوالنی تر    روز3 0.5 ) لوله بدون ژل(سرم//     
 بهمراه کیسه یخ
 )دور از نور(

 ترجیحاناشتا

382 Vulve For Gonococcus 
Direct Smear 

Culture 
 0.5 ترشحات ولو توسط سوآپ

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو

انتقال فوری سوآپ در 

محیط ترانسپورت تا 

ساعت4  

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   
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 نوع آزمایش

 

 نوع نمونه متد

حجم  

نمونه   

(ml) 

 شرایط ارسال نمونه شرایط نگهداري نمونه

 

 آمادگي بيمار

 

383 VulveFor Candida 
Direct Smear 

Culture 

ترشحات بخش بیرونی دستگاه 

تناسلی زنان نمونه برداشته شده 

 توسط سوآپ
 

انتقال سریع به محیط کشت روتین و 

    نگهداری در اتو
نمونه گیری فقط 

 درآزمایشگاه

عدم مصرف 
آنتی بیوتیک 

ساعت 88تا   

384 VZV Ab(IgG,IgM) CLIA 
،پالسما)سیتراته،هپارینه،سرم

EDTA) 
 ترجیحا ناشتا بهمراه کیسه یخ      //طوالنی تر    روز7 1

385 Warfarin Genotyping 
Real Time 

PCR 
 _ بهمراه کیسه یخ      روزEDTA 5 1خون تام با ضد انعقاد 

386 Widal Agglutination  
Tube 

Agglutination 
 _ بهمراه کیسه یخ      روز7 1 سرم 

387 Wright Agglutination 
Tube 

Agglutination 
 _ بهمراه کیسه یخ     روز7 1 سرم 

388 Zinc 

Colorimetry 

With 5 Bron-

PAPS 

 _ بهمراه کیسه یخ      روز7 0.5 ، ادرارسرم،پالسما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


