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اورمیانهـز فنون آزمایشگاهی خـمرک  

 

 

 نام آزمون ها
هزینه 

 )تومان(

دوره 

 اول

دوره 

 دوم

دوره 

 سوم
 هزینه )تومان( نمونه های ارسالی

Clinical Chemistry 150,000 ● ● ● 2 نمونه سرم مایع پایدار 

مجموع قیمت هر دوره 
1،090،000 

 

Urine Chemistry 120,000 ● ● ● 4  پایدار آزمونه ادرارنمونه 

 

 

Hormones 130,000 ● ● ● 2  پایدارنمونه سرم مایع 
HbA1c 90,000 ● ● ● 2 پایدار نمونه خون کامل 

Immunoserology 90,000 ● ● ● 2 آزمونه کنترلی نمونه 

 Blood Cell Count 120,000 ● ● ● 2 نمونه خون پایدار 
Hemostasis 110,000 ● ● ● 2 نمونه پالسمای لیوفیلیزه پایدار 

Blood smear analysis 90,000 ● ● ● 1  نمونه الم خون رنگ آمیزی

 آزمونه میکروبی لیوفیلیزهعدد  Microbiology 130,000 ● ● ● 2 شده

Parasitology 60,000 ● ● ● 2 فیلم کوتاه میکروسکوپی 

هر یک از آزمون در به صورت جداگانه خود  بسته به نیاز آزمایشگاه می تواندهزینه دسته آزمون ها است و  مجموعهزینه کل دوره عمومی شامل توجه: 
صرفا هزینه آن آزمون را پرداخت نماید. به عنوان مثال یک آزمایشگاه می تواند در صورت تمایل صرفا نموده و  شرکتهای دوره عمومی که تمایل دارد 

 .مایدپرداخت نتومان  150,000به مبلغ  و فقط هزینه آن دسته آزمون را  نموده در آزمون بیوشیمی شرکت
 
 

 هزینه )تومان( نمونه های ارسالی دوره سوم دوره دوم دوره اول نام آزمون ها

Immunohematology ● ● ● 2 190،000 سرم و نمونه خون پایدار 

Fetal screening ●  ___ ● 1 150،000 نمونه سرم مایع پایدار 

TORCH  ___ ●  ___ 1 105،000 کنترلیآزمونه  نمونه 

Vitamin  ___ ●  ___ 2 120،000 نمونه سرم مایع پایدار 

Trace Elements  ___ ●  ___ 2 130،000 نمونه سرم مایع پایدار 
PCR  ___ ●  ___ 1 165،000 نمونه آزمونه کنترلی 

Reticulocyte ●  ___  ___ 1 90،000 نمونه الم خون رتیک 
Wright  ___  ___ ● 1 100،000 نمونه آزمونه کنترلی 

Cardiac Markers  ___  ___ ● 1  270،000 سرم پایدارنمونه 
Tumor Markers  ___  ___ ● 1  280،000 نمونه سرم پایدار 
Acid-Fast Bacilli  ___  ___ ● 2 110،000 نمونه الم 

  :دییتماس حاصل فرما لیذ یشماره ها با شرکت در برنامه ها ینحوه در مورد  شتریکسب اطالعات ب یبرا

02140440029  –  02140448610  –  02144850400  –  02144862058  

Melabtec_eqa     09028129486  

 1401دوره های عمومی سال 

 1401سال تکمیلی دوره های 


