
:به ارباب رجوع محترم خدمات قابل ارائه

.پذيرش و انجام آزمايشات روتین  مراجعین محترم داوطلب ازدواج 

٨-١٠:٣٠: ھمه روزه :زمان مراجعه ارباب رجوع

٨-١٠:پنجشنبه ھا 

:مدارک مورد نیاز 
تايید شده عكسھاي الصاق شده بايد با مھر دفتر مربوطه .( معرفي نامه عكس دار از دفاتر ثبت ازدواج .١

.)باشد

.كارت شناسايي معتبر در صورت نیاز .٢

:مراحل انجام کار 
.ه مراجعه داوطلبین محترم ازدواج به آزمايشگاه دولتي تابع.١

.دريافت قبض ھزينه آزمايشات از صندوق .٢

.انجام پذيرش كامپیوتري.٣

مطابق دستورالعملھاي ( نمونه گیري خون جھت آزمايشات غربالگري تاالسمي و سیفلیس از آقا داماد ھا.۴

)موجود 

.انجام نمونه گیري مواد مخدر آقايان و خانم ھا .۵

.اتمام نمونه گیري و انجام كلیه تست ھا در زمان مقرر.۶

نمونه گیري خون از عروس خانم ھا در صورت مشاھده كم خوني و كاھش اندكسھاي گلبولي درنمونه .٧

.CBCخون آقا داماد ،  پس از انجام آزمايش 

عروس CBCآماده شدن جواب آزمايشات زوجین در ھمان روز مراجعه، در صورت نبودن مشكل در نمونه .٨

.خانم  و آزمايشات مواد مخدر انجام شده 

براي انجام پروسه ھاي بعدي ، ایشاناندكسھاي گلبولي در زوجینپایین بودندر صورت وجود كم خوني و .٩

.معرفي مي گردند–واحد بیماري ھا –به كارشناس تاالسمي 

تست سريع تشخیص مواد مخدر با نوار ھاي (در صورت مثبت بودن نتیجه آزمايش غربالگري مواد مخدر .١٠

باید آزمایش تاییدی آن مواد مخدر مثبت شده برای فرد )آمفتامین- ،آمفتامین و متتستي مورفینسه

.مورد نظر انجام شود

شايان ذكر است در صورت مثبت (.تاییدی مواد مخدر مورد نظرآزمايش جھت انجامپذيرش ودريافت قبض .١١

مراجعه كننده محترم بايديك ماه ديگر جھت انجام مجدد آزمايش مراجعه )TLC(شدن نتیجه كروماتوگرافي 

).كند

و تايید آنھا توسط مسئول ) ارسالی از دفاتر ثبت ازدواج(در فرم ھای مورد نظر جوابھاي آماده شده ثبت.١٢

.ايشگاه با امضاء و مھر برجسته مواد مخدر فني آزم

. تحويل جواب ھاي آماده به زوجین محترم پس از اتمام كالسھاي مشاوره و انجام واكسیناسیون  .١٣

ساعت٣- ۵:مدت زمان انجام 

:فرم ھاي مورد نیاز

."فقط معرفي نامه عكس دار از دفاتر ثبت ازدواج مورد نیاز مي باشد "

"واحد امور آزمايشگاه بھداشت"


