
ف
دی
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نوع نمونھنام آزمایش
حداقل حجم 

نمونھ

نوع ظرف 

نمونھ گیري

ضدانعقاد یا 

نگھدارنده

 شرایط نگھداري و*

 پایداري نمونھ قبل از

انجام آزمایش

شرایط نگھداري 

پس از انجام 

آزمایش

معیارھاي رد نمونھ
آیا بیمار نیاز بھ آمادگي 

قبلي  دارد

شرایط انتقال 

به آزمایشگاه
توضیحات

روزھاي انجام 

آزمایش

12ME0.5سرمmlلولھ لختھ.
یكھفتھ در یخچال - 3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي ،ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

2روزهدماي اتاقندارد

2ABG-VBG
خون شریاني 

ھپارینھ
1mlسریعاً انجام شودھپارینسرنگ ھپارینھ.

نمونھ بدون مشخصات،حجم ناكافي ، 

تاخیر در ارسال ونمونھ داراي لختھ 

،حباب ھوا باشد.

ندارد

نمونھ فوري بر 

روي یخ ارسال 

شود.

نمونھ سریعا 

انجام شود.
بالفاصلھ

3Alb0.2سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بستن گارو بھ مدت 

طوالني باعث افزایش 

كاذب آلبومین میشود
روزانھدماي اتاق

4ALK0.2سرمmlلولھ لختھ
 3روز در یخچال - 2ماه

درفریزر20-فریزر

-2ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، ناكافي و ھمولیز ،  لیپمیك 

، ایكتریك باشد.

بیمار 10-8ساعت ناشتا 

باشد .
روزانھدماي اتاق

5Amylase
 سرم یا 

پالسماي 

ھپارینھ
0.2mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال - 1ماه 

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ترجیحا بیمار باید ناشتا 

باشد.عدم مصرف الكل
روزانھدماي اتاق

6ASO0.2سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال - 1ماه 

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

7ANA0.3سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

دماي اتاقندارد
ھفتگي 

(چھارشنبھ)

8Blood cultureخون تام
 10محیط 

%كشت
SPSظرف كشت خون

كمتراز یكساعت بھ 

انكوباتور37 درجھ منتقل 

شود.

1ماه در37درجھ

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،تاخیردرارسال و در شرایط 

استریل تھیھ نشود.

 آنتي بیوتیك مصرف 

نكرده باشد.
دماي اتاق

 48ساعتھ

و8روزه

فھرست آزمایشھایي كھ در آزمایشگاه بیمارستان فیروزآبادي انجام میشود( جھت آزمایشگاه )

تاریخ تدوین :  90/7/1                                    تاریخ بازنگري : 97/9/1                                                    تاریخ بازنگري بعدي:98/7/1



9BG-RHEDTA ِ◌2خوٍنmlCBC لولھEDTA
یكروز دردماي اتاق - 

یكھفتھ در یخچال
 یكھفتھ در یخچال

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

رقیق شده با مایعات داخل وریدي  و 

نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

10BHCG0.5سرمmlلولھ لختھ
 24ساعت دردماي اتاق

 4روزیخچال-3ماه

فریزرمنھاي20

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

11Bili-D-T0.5سرمmlلولھ لختھ
دور از نور-5روزدریخچال -

3ماه درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري
روزانھ

12Bleeding timeازاللھ گوش...

از 3روز قبل نباید آسپرین 

 Anti  یا داروھاي

coagulant  مصرف 

كرده باشد.

روزانھدماي اتاق

13BS0.2سرمmlلولھ لختھ
 5روز در یخچال -6ماه

درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم ناكافي ،تاخیر در 

ارسال و ھمولیز ،  لیپمیك ، ایكتریك 

باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

14BUN0.2سرم یا پالسماmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بیمار باید ترجیحا ناشتا 

باشد
روزانھدماي اتاق

15Ca0.2سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -زمان 

طوالني درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقبیمار ترجیحا ناشتا باشد.

16CBCEDTA ِ◌1خوٍنmlCBC لولھEDTA
 - 4ساعت در دماي اتاق

یكروز در یخچال
 یكروز در یخچال

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

رقیق شده با مایعات داخل وریدي  و 

نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري
روزانھ

17Cholesterol
سرم یا 

پالسماي 

EDTA

0.2mlلولھ لختھ
-24ساعت دردماي اتاق

7روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بیمار باید ترجیحا ناشتا 

باشد
روزانھدماي اتاق



18
Coombs 

Wright
CSF-1سرمmlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال - 3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

2روزهدماي اتاقندارد

19CPK
 سرمیا 

پالسماي 

ھپارینھ
0.2mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال - 1ماه 

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بیمارفعالیت بدني شدید 

وتزریق عضالني  نداشتھ 

باشد

روزانھدماي اتاق

20CSF CultureCSF0.5ml
لولھ درپیچ دار 

استریل
ندارد.

كشت نمونھ سریعا انجام 

شود.
یكھفتھ در یخچال

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،تاخیر درارسال  ودرلولھ استریل و 

درپیچ دار تھیھ نشده باشد.

 آنتي بیوتیك مصرف 

نكرده باشد.

انتقال نمونھ 

فوري
3روزه

21CSF cellcountCSF1ml
لولھ درپیچ دار 

استریل
یكھفتھ در یخچال سریعا انجام شود.ندارد.

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،تاخیر درارسال  ولختھ باشد.
ندارد

انتقال نمونھ 

فوري
روزانھ

22

CSF  

Biochemisteri

(Glu-Prot-

LDH)

CSF1ml
لولھ درپیچ دار 

استریل
 سریعا انجام شود.ندارد.

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،تاخیر درارسال  ودرلولھ استریل و 

درپیچ دار تھیھ نشده باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري
روزانھ

23Creatinine
 سرم- 

پالسماي 

ھپارینھ
0.2mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقناشتایي ندارد

24CRP0.2سرمmlلولھ لختھ
سرم باید تازه باشد ،حداكثر 

3 روز در یخچال -6ماه 

درفریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

25Clotting time1خون تامmlلولھ لختھ

از 3روز قبل نباید آسپرین یا 

 Anti  داروھاي

coagulantمصرف كرده 

باشد.

روزانھدماي اتاق

26
 Coombs 

Direct
EDTA ِ◌0.5خوٍنmlCBC لولھEDTA

 - 1روز دردماي اتاق

5روز دریخچال
5روز دریخچال 

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

رقیق شده با مایعات داخل وریدي  و 

نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

 زمان آزمایش ازخونگیري تا تشكیل اولین فیبرین توسط نمونھ گیرمحاسبھ میشود .بدین صورت 

كھ 1cc خون را داخل لولھ لختھ بدون پرل ریختھ و ھر 30ثانیھ آنرا كج كرده و با مشاھده لختھ 

زمان آزمایش محاسبھ میشود.



27Crasmach 1نمونھ لختھmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال - 1ماه 

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم ناكافي و ھمولیز باشد.
روزانھدماي اتاقندارد

28
 Coombs 

inDirect

سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.5mlلولھ لختھ

-48ساعت دماي اتاق

 یكھفتھ در یخچال - 1ماه

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم ناكافي و ھمولیز باشد.
روزانھدماي اتاقندارد

29Cytology
مایعات بدن-

ادرار
2روز در یخچال2روز در یخچاللولھ درپیچ دار.

نمونھ بدون مشخصات،  بدون 

درخواست باشد.
ھفتگيدماي اتاقندارد

30D-Dimer
پالسماي 

سیتراتھ
0.5mlPT سیتراتلولھ

 8ساعت در یخچال -ا ماه

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات و درخواست 

واستفاده از لولھ نامناسب ،رقیق شده 

با مایعات داخل وریدي ،تاخیردرارسال 

و نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري

سریعا پالسما 

جداشود ...
روزانھ

31ESR2خون سیتراتھml
لولھ درب 

زردسیتراتھ

 - 4ساعت در دماي اتاق

12ساعت در یخچال
12ساعت در یخچال

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، استفاده از لولھ نامناسب 

،نسبت خون بھ ضد انعقاد رعایت نشده 

باشد وتاخیر درارسال نمونھ... و لختھ 

وھمولیز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

32fibrinogen
پالسماي 

سیتراتھ
0.5mlPT سیتراتلولھ

-2ساعت دردماي اتاق

1روزیخچال-1ماه فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، استفاده از لولھ نامناسب 

،نسبت خون بھ ضد انعقاد رعایت نشده 

باشد وتاخیر درارسال نمونھ... و لختھ 

وھمولیز باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري

سریعا پالسما 

جداشود ...
روزانھ

33FBS
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 5روز در یخچال -6ماه

درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال ونمونھ 

ھمولیز ،  لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاق10ساعت ناشتایي

34Ferritin
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

-4ساعت دردماي اتاق

2روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال ونمونھ 

ھمولیز ،  لیپمیك ، ایكتریك باشد.

 از یكھفتھ قبل تحت 

درمان باآھن نباشد
دماي اتاق

یكشنبھ 

چھارشنبھ



35FreeT4
سرم یا 

پالسما...
0.2mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال - 1ماه 

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال ونمونھ 

ھمولیز ،  لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ھفتگيدماي اتاقندارد

36FreePSA
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 2روز در یخچال -3ماه

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال ونمونھ 

ھمولیز ،  لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بیمارترجیحا ناشتا باشد 

واخیراًمعاینھ ركتال 

(DRE)یا بافت برداري 

سوزني پروستات نشده 

باشد

دماي اتاق
ھفتگي (یكشنبھ 

ھا)

37FSH
سرم یا 

پالسماي 

سیتراتھ
0.2ml

لولھ درپیچ دار 

استریل

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال ونمونھ 

ھمولیز ،  لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري

سریعا سرم یا 

پالسما 

جداشود.

ھفتگي (یكشنبھ 
ھا)

38
bodyFluid  

culture
 bodyFluid0.5ml

لولھ درپیچ دار 

استریل
ھپارین

كشت نمونھ سریعا انجام 

شود.
یكھفتھ دریخچال

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،تاخیر درارسال  ودرلولھ استریل و 

درپیچ دار تھیھ نشده باشد.

 آنتي بیوتیك مصرف 

نكرده باشد.
ھمھ روزهدماي اتاق

39

bodyFluid  

Biochemisteri

(Glu-Prot-

LDH)

bodyFluid 1ml
لولھ درپیچ دار 

استریل
ندارد.

كمتر از یكساعت انجام 

شود.........

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،تاخیر درارسال  ودرلولھ استریل و 

درپیچ دار تھیھ نشده باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

40
bodyFluid  

cellcount
 bodyFluid1mlCBC لولھEDTA

كمتر از یكساعت انجام 

شود.........
یكھفتھ دریخچال

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

 تاخیر درارسال و نمونھ لختھ وھمولیز 

وفریز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

41G6PD
 EDTA ِ◌خوٍن

یا ھپارینھ یا 

سیتراتھ
1mlلولھ لختھ

یكروز دردماي اتاق - 

یكھفتھ در یخچال
 یكھفتھ در یخچال

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست و حجم ناكافي باشد.....       

  نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

42GCT0.2سرمmlلولھ لختھ
 5روز در یخچال -6ماه

درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

، حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال نمونھ 

و پودر گلوكز مصرف نشود.

      10ساعت ناشتایي

FBS-60 min :نمونھ 

با50گرم گلوكز

روزانھدماي اتاق

43Gravindex10ادرارCCظرف ادرار
 2روزیخچال -3ماه

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون نام ،بدون درخواست و 

حجم  ناكافي باشد.
روزانھدماي اتاقندارد



لولھ لختھ0.2mlسرمGTT( دونوبتھ)44
 5روز در یخچال -6ماه

درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

، حجم ناكافي ، تاخیر در ارسال نمونھ 

و پودر گلوكز مصرف نشود.

      10ساعت ناشتایي

FBS-60-90 min 

نمونھ با75گرم گلوكز:

روزانھدماي اتاق

لولھ لختھ0.2mlسرمGTT( 3نوبتھ)45
 5روز در یخچال -6ماه

درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،حجم  ناكافي ، تاخیر در ارسال نمونھ 

و پودر گلوكز مصرف نشود.

      10ساعت ناشتایي

FBS-60-90-180 

min :نمونھ با100گرم 

گلوكز

روزانھدماي اتاق

46HbA1C
 EDTA ِ◌خوٍن

یا ھپارینھ
1mlCBC لولھEDTAیك ھفتھ در یخچالیك ھفتھ در یخچال

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

رقیق شده با مایعات داخل وریدي  و 

نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

روزھاي زوجدماي اتاقندارد

47H.pylori(IgA)
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 اروزدردماي اتاق-

7روزیخچال-6ماه فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

دماي اتاقندارد
ھفتگي 

(چھارشنبھ ھا)

48H.pylori(IgG)
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 اروزدردماي اتاق-

7روزیخچال-6ماه فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

دماي اتاقندارد
ھفتگي 

(چھارشنبھ ھا)

49HBsAb0.2سرم وپالسماmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ندارد

انتقال نمونھ 

فوري دردماي 

4درجھ
روزھاي فرد

50HbsAg
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.5mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ندارد

انتقال نمونھ 

فوري دردماي 

4درجھ
روزھاي فرد

51HCV0.5سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ندارد

انتقال نمونھ 

فوري دردماي 

4درجھ
روزھاي فرد

52HIV
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.5mlلولھ لختھ

 5روز در یخچال -2ماه

درفریزر20-فریزر

-2ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزھاي فرددماي اتاقندارد



53HDL
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 اروزدردماي اتاق-

7روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

یكھفتھ رژیم ثابت غذایي) 

12-14ساعت ناشتا
روزانھدماي اتاق

54Iron
سرم یا 

پالسماي 

ھپارینھ
0.3mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

 8-10ساعت ناشتا

 (8AM تا10)وصبح

.انجام شود

روزھاي فرددماي اتاق

55K0.3 سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ترجیحاًگارو بستھ نشود 

وبیمار دست خود را مشت 

نكند

انتقال نمونھ 

فوري

سریعا سرم 

جداشود.
روزانھ

56LDH0.3سرم و مایعاتmlلولھ لختھ
-2روزدردماي اتاق 

4روزیخچال-1ماه فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

57
LDL-

cholesterol

سرم یا 

پالسماي 

ھپارینھ
0.2mlلولھ لختھ

دور از نور-5روزدریخچال-

1ماه درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

 یكھفتھ رژیم ثابت)

 غذایي) 14-12ساعت

ناشتا

روزانھدماي اتاق

58LH
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

سریعاجداشود.یكھفتھ 

دریخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ندارد
انتقال نمونھ 

فوري

سریعا سرم 

جداشود.

ھفتگي (یكشنبھ 
ھا)

59Lipase
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

-1روزدردماي اتاق 

5روزیخچال-1ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

60Na0.3سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون نام ،بدون درخواست ،حجم 

ناكافي باشد. ونمونھ ھمولیزباشد.
روزانھدماي اتاقندارد

61Magnesium
سرم یا 

پالسماي 

ھپارینھ
0.3mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

62
Malaria 

parasite
EDTA ِ◌0.5خوٍنmlCBC لولھEDTA

الم فیكس شده بعداز رنگ 

آمیزي در دماي اتاق

مدت طوالني در 

دماي اتاق

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

رقیق شده با مایعات داخل وریدي  و 

نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد



63
PBS(اسمیر خون 

(محیطي
اسالیداسالید

الم فیكس شده بعداز رنگ 

آمیزي در دماي اتاق

مدت طوالني در 

دماي اتاق

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،و الم شكستھ باشد.
روزانھدماي اتاق

64Phosphorus
سرم یا 

پالسماي 

ھپارینھ
0.2mlلولھ لختھ

-4ساعت دردماي اتاق

4روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بیمار 10-8 ساعت ناشتا 

باشد

انتقال نمونھ 

فوري

سریعا سرم یا 

پالسما 

جداشود.
روزانھ

65PPD
سرنگ حاوي 

توبركولین
..

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،و الم شكستھ باشد.
ھمھ روزهدماي اتاقندارد

66PSA
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.3mlلولھ لختھ

 2روز در یخچال -3ماه

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

بیمارترجیحا ناشتا باشد 

واخیراًمعاینھ ركتال 

(DRE)یا بافت برداري 

سوزني پروستات نشده 

باشد

دماي اتاق
یكشنبھ 

چھارشنبھ

67Protein total
 سرم -خون 

ھپارینھ
0.2mlلولھ لختھ

دوھفتھ در یخچال -6ماه 

درفریزر20-فریزر

-6ماه درفریزر20

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

 8ساعت قبل از آزمایش

 غذاي چرب نخورد.بستن

 گارو بھ مدت طوالني

 باعث افزایش كاذب

پروتئین میشود

روزانھدماي اتاق

68Prolactin
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2ml

لولھ لختھ سرد 

شده

 2روز در یخچال -3ماه

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

ترجیحا 12ساعت 

ناشتایي،3-2 ساعت بعداز 

بیدارشدن باشدوعدم 

ورزش در روز نمونھ 

گیري واسترس نداشتھ 

باشد.

انتقال نمونھ 

فوري دردماي 

4درجھ

سریعا سرم یا 

پالسما 

جداشود.(نیاز 

بھ سانتریفیوژ 

یخچال دار)

ھفتگي (یكشنبھ 
ھا)

69PT
پالسماي 

سیتراتھ
0.5mlPT سیتراتلولھ

-2ساعت دردماي اتاق 

2ھفتھ در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، استفاده از لولھ نامناسب 

،نسبت خون بھ ضد انعقاد رعایت نشده 

باشد وتاخیر درارسال نمونھ... و لختھ 

وھمولیز باشد.

وارفارین و ھپارین 

استفاده نشود.

انتقال نمونھ 

فوري

سریعا پالسما 

جداشود ...
روزانھ

70PTT
پالسماي 

سیتراتھ
0.5mlPT سیتراتلولھ

-2ساعت دردماي اتاق 

2ھفتھ در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ، استفاده از لولھ نامناسب 

،نسبت خون بھ ضد انعقاد رعایت نشده 

باشد وتاخیر درارسال نمونھ... و لختھ 

وھمولیز باشد.

انتقال نمونھ 

فوري

سریعا پالسما 

جداشود ...
روزانھ

تزریق0.5سي سي توبركولین 

زیر جلدي



71RPR0.3سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

وحجم  ناكافي باشد.
روزانھدماي اتاقندارد

72ReticulocyteEDTA ِ◌0.5خوٍنmlCBC لولھEDTA
- 6ساعت در دماي اتاق

3روز در یخچال
3روز دریخچال 

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست واستفاده از لولھ نامناسب ، 

رقیق شده با مایعات داخل وریدي  و 

نمونھ لختھ وھمولیز وفریز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

73RF
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم ناكافي و ھمولیز باشد.
روزانھدماي اتاقندارد

74Stool culture1مدفوعgrStool ظرف
-2ساعت دردماي اتاق

2روز در یخچال
2روز دریخچال 

نمونھ بدون مشخصات،  بدون 

درخواست باشد.
ھمھ روزهدماي اتاقندارد

75Stool exam10مدفوعgrStool ظرف

 3روز در یخچال -1ماه.

 دریخچال البتھ نمونھ ھاي

 اسھالي وموكوسي باید

.سریعا انجام شود

1ماه دریخچال
نمونھ بدون مشخصات،  بدون 

درخواست باشد.

 7روزمواد روغني

 تركیبات ضد اسھال،

 شیاف وآنتي بیوتیك،

مصرف ننماید

روزانھدماي اتاق

76
Stool occult 

blood
ظرف 10grStoolمدفوع

-1ساعت دردماي اتاق

1روزیخچال-3روزفریزر
3روزفریزر

نمونھ بدون مشخصات،  بدون 

درخواست باشد.

تا 48ساعت قبل از انجام 

از انجام آزمایش گوشت 

قرمز و گوشت سفید

روزانھدماي اتاق

77SGOT

سرم - 

پالسماي  

    EDTA

CSFو

2-3ccلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

فعالیت بدني شدید نداشتھ 

وداروھاي 

  hepatotoxic

مصرف نشود.

روزانھدماي اتاق

78SGPT

سرم - 

پالسماي  

    EDTA

CSFو

2-3ccلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

فعالیت بدني شدید نداشتھ 

وداروھاي 

  hepatotoxic

مصرف نشود.

روزانھدماي اتاق

79T3
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 اروزدردماي اتاق-

7روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزھاي زوجدماي اتاقندارد

80T3UP
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 اروزدردماي اتاق-

7روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزھاي زوجدماي اتاقندارد



81T4
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

اروزدردماي اتاق-

7روزیخچال-3ماه فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزھاي زوجدماي اتاقندارد

82TG
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
2-3ccلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر  تا 2 

سرم نمونھ جدا شود.

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

 14-10ساعت

 ناشتا(7روز رژیم ثابت

 غذایي-عدم ورزش

سنگین ومصرف الكل

دماي اتاق

در سطح 

پالسما كمتر 

از سطح سرم 

است..

روزانھ

83TIBC0.3سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

 8-10ساعت ناشتا

 (8AM تا10)وصبح

.انجام شود

روزھاي فرددماي اتاق

84Troponin I0.5سرمmlلولھ لختھ
 3روز یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

85Transferin
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.3mlلولھ لختھ

یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزھاي فرددماي اتاقندارد

86TSH
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 5روزدر یخچال -1ماه

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزھاي زوجدماي اتاقندارد

87Uric.acide
سرم یا 

پالسماي 

EDTA
0.2mlلولھ لختھ

 5روزدر یخچال -1ماه

درفریزر20-فریزر

-1ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

88Urine analysis20ادرارCCظرف ادرار
-1ساعت دردماي اتاق

1روزیخچال
1روز دریخچال 

نمونھ بدون مشخصات ،بدون درخواست 

،تاخیردرارسال ، حجم ناكافي ونمونھ 

ادراربا مدفوع آلوده باشد.

ندارد

ازنظربررسي  

نیتریت و كتون 

نمونھ فوري 

ارسال شود.

روزانھ

89Urine culture5ادرارCCظرف ادرار
-1ساعت دردماي اتاق

1روزیخچال
1روز دریخچال 

 نمونھ بدون نام ،بدون درخواست 

وتاخیردرارسال باشد و طبق 

دستورالعمل در ظرف استریل تھیھ 

نشده باشد .

بیمار نباید آنتي بیوتیك 

مصرف كرده باشد
ھمھ روزهدماي اتاق

90VDRLCSF-0.3سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون درخواست 
، حجم ناكافي وھمولیز باشد.

روزانھدماي اتاقندارد



91VLDL0.2سرمmlلولھ لختھ..
نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

وحجم  ناكافي باشد.

 12ساعت ناشتا(7روز

 رژیم ثابت غذایي-عدم

 ورزش سنگین ومصرف

(الكل

روزانھدماي اتاق

92Widal0.5سرمmlلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال -3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست ،حجم  ناكافي و ھمولیز ،  

لیپمیك ، ایكتریك باشد.

روزانھدماي اتاقندارد

93Wright3-2سرمccلولھ لختھ
یكھفتھ در یخچال - 3ماه 

درفریزر20-فریزر

-3ماه درفریزر20 

فریزر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

وحجم  ناكافي باشد.
2روزهدماي اتاقندارد

94
Wound  

culture
Wound

مقداري از 

ترشح زخم
لولھ درپیچ دار 

استریل

كشت نمونھ سریعا انجام 

شود.
.

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

،تاخیر درارسال  ودرلولھ استریل و 

درپیچ دار تھیھ نشده باشد.

 آنتي بیوتیك مصرف 

نكرده باشد.
ھمھ روزهدماي اتاق

95
urin.pro-cr-

Ure24h

نمونه 

ادرار24 

ساعته

0.5ml
ظرف مخصوص   

جمع آوري ادرار 

24 ساعتھ

 یكھفتھ در یخچال-2ھفتھ 

در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست و طبق دستورالعمل تھیھ 

نشده وحجم نمونھ بر روي ظرف ثبت 

نشده باشد.

 داروھاي 

nephrotoxic مصرف 

نكرده باشد.

روزانھدماي اتاق

96urin.p-ca-24h

نمونه 

ادرار24 

ساعته

0.5ml
ظرف مخصوص   

جمع آوري ادرار 

24 ساعتھ

 یكھفتھ در یخچال-2ھفتھ 

در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست و طبق دستورالعمل تھیھ 

نشده وحجم نمونھ بر روي ظرف ثبت 

نشده باشد.

 داروھاي 

nephrotoxic مصرف 

نكرده باشد.

روزانھدماي اتاق

97urin-Na-K-24h

نمونه 

ادرار24 

ساعته

0.5ml
ظرف مخصوص   

جمع آوري ادرار 

24 ساعتھ

 یكھفتھ در یخچال-2ھفتھ 

در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست و طبق دستورالعمل تھیھ 

نشده وحجم نمونھ بر روي ظرف ثبت 

نشده باشد.

 داروھاي 

nephrotoxic مصرف 

نكرده باشد.

روزانھدماي اتاق

98
urin-Uric acid-

24h

نمونه 

ادرار24 

ساعته

0.5ml
ظرف مخصوص   

جمع آوري ادرار 

24 ساعتھ

 10سي سي

 محلول

 ھیدوركسید

سدیم

 یكھفتھ در یخچال-2ھفتھ 

در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات ،بدون 

درخواست و طبق دستورالعمل تھیھ 

نشده وحجم نمونھ بر روي ظرف ثبت 

نشده باشد.

احتیاط در مصرف برخي 

دیورتیك ھا مانند تیازیدي
روزانھدماي اتاق

99
urin.cr.cleara

nc

نمونه 

ادرار24 

ساعته

0.5ml
ظرف مخصوص   

جمع آوري ادرار 

24 ساعتھ

 یكھفتھ در یخچال-2ھفتھ 

در فریزر
2ھفتھ در فریزر

نمونھ بدون مشخصات و درخواست 

بوده و طبق دستورالعمل تھیھ نشود 

وحجم نمونھ بر روي ظرف ثبت نشده 

باشد.

 داروھاي 

nephrotoxic مصرف 

نكرده باشد.

روزانھدماي اتاق

نمونھ ھاي پاتولوژي100
بافت هاي 

مختلف بدن

ظروف درب دار 

متناسب با نمونھ 

 و در مورد 

اسپیراسیون 

سوزني المھاي 

فرمالین 

10%
مدت طوالني در 

دماي اتاق

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

 باشد و نمونھ در ظرف و با فیكساتیو 

مناسب نباشد.

روزانھدماي اتاق.



سیتولوژي مایعات و 

اسپیراسیون سوزني 

و پاپ اسمیر

نمونھ بدون مشخصات،بدون درخواست 

 باشد و نمونھ در ظرف و با فیكساتیو 

مناسب نباشد.

روزانھدماي اتاق

ایمونوھیستوشیمي 

و ھیستوشیمي

نمونه هاي 

مختلف بدن 

و مارکرهاي 

متفاوت 

متناسب با 

تشخیص 

پاتولوژیست

ه

ھفتھ اي 

دوبار 

متناسب با 

حجم 

درخواست و 

اورژانسي 

بودن نمونھ 

ھا

نام و امضاء تایید كننده : دكتر فاطمھ منتظرنام و امضاء تدوین كننده : علي سفیدگر

 *شرایط نگهداري و پایداري براي نمونه هاي خون  بدین صورت صحیح و مورد قبول میباشد که تمامی نمونه ها میبایست بعد از خونگیري سریعا به آزمایشگاه ارسال شده و با توجه به نوع نمونه، سرم یا پالسماي آن 

جدا میشود... و سرم یا پالسما هست که طبق جدول پایداري میتوان تا زمان قبل از آزمایش نگهداري کرد.



Sodium 

poly 
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)SPS









دراسرع وقت 

جداوفریز 

شود(2ھفتھ)
















