
 طرف قرارداد و آزمایشگاه –تست و مطالعه سیتوژنتیک 

 نوع آزمایش
آخرین روز پذیرش سال 

1399 
 زمان جوابدهی

اولین روز 

پذیرش سال 
1400 

 زمان جوابدهی

 اسفند 25دوشنبه  نمونه های خون

در شرایط عادی و بدون نیاز به کار 
اضافی نمونه های دریافتی قبل از 

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه  1399سال اسفند تا پایان  16

اسفند  16از بعد نمونه های دریافتی 
 به مدت چهارده روز کاری

 BMنمونه های 

 مغز استخوان
 اسفند 28پنج شنبه 

 تاپایان سالاسفند:  16نمونه ها تا 

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه 
به مدت اسفند:  16ازی بعد نمونه ها

 کاریچهارده روز 

 مایع آمنیون

آخر روز یکشنبه تا : پذیرش

 اسفند 17
 قبل از پایان سال

 

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه 
اسفند پذیرش   22-18از 

 نداریم
------- 

اسفند 28-23:پذیرش  هفته دوم فروردین 

 جفت
 26آخرین روز نمونه گیری 

 اسفند میباشد

روز  5-3)شفاهی( :دایرکت  جواب
 کاری

 جواب کتبی:  چهارده روز کاری

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه 

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه  یک ماه بعد اسفند 28پنج شنبه  Arrayخون برای 

 Arrayآمنیون برای 

 تشخیص قبل از تولد 
 

آخر روز پنج شنبه تا پذیرش: 
 اسفند 14

اسفند پذیرش  22-61از 

 نداریم

اسفند 28-23پذیرش:  
 

 قبل از پایان سال
 

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه 

---------- 

 سه تا چهار هفته بعد از پذیرش

 Arrayجفت برای 

 تشخیص قبل از تولد

 

 28آخرین روز نمونه گیری 
 اسفند میباشد

چنانچه مشکل یا نیاز به کار اضافی 
اسفند قبل  15نداشته باشد نمونه تا 

 از پایان سال 

اسفند، هفته دوم  15نمونه بعد از  
 فروردین

اسفند 27چهار شنبه  سقط یا مرده زایی  مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه  ماه بعد 1 

PGS  مطابق روال گذشته فروردین 14شنبه  روز بعد اسفند 26سه شنبه 

FISH 

FISH  تا  آمنیوننمونه

 اسفند  25دوشنبه 
 قبل از پایان سال

 مطابق روال گذشته فروردین 7شنبه 
با  FISHبقیه نمونه های  

 هماهنگی مسئول مربوطه
---------- 

 

تاکید نمایید، زمانهای جوابدهی فوق در صورت روند معمولی آزمایش میباشد و هرگونه تغییر در  حتما*همکاران محترم مشاوره، پذیرش، و سنترال به بیماران و یا طرف قرارداد 

 فروردین   02-14 فروردین    هفته سوم:  13 -7فروردین   هفته دوم: 6-3روند آزمایش و انجام اقدامات تکمیلی، این تاریخ تغییر خواهد کرد.         هفته اول : 

 



1400 ماه و فروردین 99ماه  زمان پذیرش و جوابدهی تستهای مولکولی در اسفند  

1400اولین روز پذیرش سال  زمان جوابدهی آخرین روز  زمان جوابدهی 

 پذیرش سال

 نوع آزمایش

 مطابق روال گذشته
11400..7شنبه  شنبه   چهاربه مرکز برسند جوابدهی تا روز 6.1.1299نمونه های جنین که تا روز  - 

7.2.1299  
به مرکز برسند جوابدهی هفته دوم و سوم  7.1.1299نمونه های جنین که بعد ازروز  -

 فروردین

اسفند 82 شنبه  پنج  PNDتستهای  

(CVs) 

1400.1.7شنبه  مطابق روال گذشته 99.12.27به مرکز برسند جوابدهی تا روز چهارشنبه   99.12.23نمونه هایی که تا روز  -   

دوم فروردینبه مرکز برسند جوابدهی هفته  99.12.23نمونه هایی که بعد ازروز  -  

اسفند  72  شنبه چهار   

RT-PCR 
 

1400.1.7شنبه  مطابق روال گذشته 99.12.27به مرکز برسند جوابدهی تا روز چهارشنبه   99.12.23نمونه هایی که تا روز  -   

به مرکز برسند جوابدهی هفته دوم فروردین  سوم  99.12.23نمونه هایی که بعد ازروز  -

 فروردین

اسفند  72  شنبه چهار  Quantitative 
RT-PCR 

1400.1.7شنبه  مطابق روال گذشته 99.12.27به مرکز برسند جوابدهی تا روز چهارشنبه   99.12.25نمونه هایی که تا روز  -   

به مرکز برسند جوابدهی هفته دوم فروردین  سوم  99.12.25نمونه هایی که بعد ازروز  -

 فروردین

 

اسفند 72  شنبه چهار  RT-PCR 
t(15;17) 

1400.1.7شنبه  مطابق روال گذشته 99.12.28به مرکز برسند جوابدهی تا روز پنج شنبه   99.12.26نمونه هایی که تا روز  -   

به مرکز برسند جوابدهی هفته دوم فروردین 7.2.1299نمونه هایی که بعد ازروز  -   

اسفند 72  شنبه چهار  QF-PCR 

1400.1.7شنبه  مطابق روال گذشته  مطابق روال گذشته 

 

اسفند 72  شنبه چهار  سایر تستها  

پذیرش شوند جوابدهی روز یکشنبه  1400.1.7نمونه هایی که در روز شنبه 

1400.1.8 
پذیرش شوند جوابدهی روز سه شنبه  1400.1.8نمونه هایی که در روز یکشنبه 

1400.1.10 
 بدهی روزپذیرش شوند جوا 1400.1.10نمونه هایی که در روز سه شنبه 

  1400.1.11چهارشنبه 

پذیرش شوند جوابدهی روز شنبه  1400.1.11نمونه هایی که در روز چهارشنبه 

1400.1.14 

99.12.28پنج شنبه  اسفند 72  شنبه چهار   

صبح 11ساعت    

 COVID تست 



 طرف قرارداد و آزمایشگاه – FISHبرنامه جوابدهی بخش 

 زمان جوابدهی 1399آخرین روز پذیرش سال  نوع آزمایش
اولین روز پذیرش 

 1400سال 

زمان 

 جوابدهی

Panel FISH   و تمام

FISH های سلولی 
28/12/99 

 اسفند: تا پایان سال 23نمونه های تا 

 فروردین 7شنبه 
مطابق روال 

 گذشته
 روز کاری 14اسفند: به مدت  23نمونه های بعد از 

FISH multiple 

myeloma 
27/12/99 

 اسفند: تا پایان سال 22نمونه های تا 

 فروردین 7شنبه 
مطابق روال 

 گذشته
 روز کاری 14اسفند: به مدت  22نمونه های بعد از 

FISH   28/12/99 بافت 

 اسفند: تا پایان سال 24نمونه های تا 

 فروردین 7شنبه 
مطابق روال 

 گذشته
 روز کاری 14اسفند: به مدت  24نمونه های بعد از 

 

 

 تاکید نمایید: حتما*همکاران محترم مشاوره، پذیرش، و سنترال به بیماران و یا طرف قرارداد 

 واهد کرد.         زمانهای جوابدهی فوق در صورت روند معمولی آزمایش میباشد و هرگونه تغییر در روند آزمایش و انجام اقدامات تکمیلی، این تاریخ تغییر خ 

 Reprocess. در صورتی که نیاز به تکرار یا جوابدهی انجام می شود 28/12/99بافتی در صورت مساعد بودن شرایط بلوک و عدم نیاز به تکرار تا  FISHدر مورد نمونه های 

 باشد جوابدهی به تأخیر خواهد افتاد. 



آخرین روز پذیرش  آزمایش 

 99سال 

 زمان 

 سایر تحویل به

 ی داخلیها بخش

اولین روز پذیرش 

 1400سال 

 زمان جوابدهی

تا  27/12 چهارشنبه  اتوپسی

 ظهربعد از 6ساعت 

 سه ماه بعد / تحویل جسد همان روز 7/01/1400 -

 روز کاری 10 7/01/1400 - 28/12/99 پنج شنبه پاتولوژی معمولی

 

IHC 

 

28/12/99 

 

 روز کاری 10تا  7 7/01/1400 -

 

 یروز کار 5 7/01/1400 - 28/12/99 پاپ و سیتولوژی

 روز کاری 5 7/01/1400 - 28/12/99 سیتولوژی سایر

 

 

 مولکولی

27/12/99 28/12/99  

 
 

7/01/1400 

 

 

 

- 

28/12/99 07/01/1400 

7/01/1400 08/01/1400 

8/01/1400 10/01/1400 

10/01/1400 11/01/1400 

11/01/1400 14/01/1400 

 

 

 

FISH 

27/12/99 28/12/99  

 

 

 
7/01/1400 

 

 

 

 

- 

28/12/99 07/01/1400 

7/01/1400 08/01/1400 

8/01/1400 10/01/1400 

10/01/1400 11/01/1400 

11/01/1400 14/01/1400 

 

مربوط به بخش پاتولوژی نیست و جوابدهی مربوط به بخش های مربوطه است تاریخهای ذکر شده زمان و مستقل  FISHموارد مولکولی و 

 تحویل محصول از بخش پاتولوژی به این بخشها است.

 1400 نام بخش : پاتولوژی


