
 برنامه کاری ایام نوروز آزمایشگاه رصد ) ویژه آزمایشگاههای ارسال کننده (

به جز روزهای اول و سیزدهم  10/1/1011لغایت  92/19/1011آزمایشگاه رصد از تاری    خ  – 1

طبق ساعتهای زمان بندی ذیل باز میباشد :  1011فروردین   

عصر .  11صبح لغایت  2از ساعت  19/1/1011 و 5/1/1011لغایت  19/1011/ 92از  –الف   

عصر .  10صبح لغایت  8از ساعت  11/1/1011لغایت  6/1/1011از تاری    خ  –ب   

ظهر پذیرش شوند ،  19در روزهای کاری یاد شده در صورتی که قبل از ساعت کووید   PCRتست  – 9

به شماره همراه انجام خواهد  SMSعصر ، جوابها روی سایت و ارسال لینک  18همانروز و ساعت 
 . گرددشد . در صورت نیاز به پرینت جواب ، صبح فردای همانروز به مرکز مراجعه  

انجام میشود . در صورت ارسال نمونه  8/1/1011و  98/19/1011روزهای گری لتستهای غربا -  1

  سایت انجام میشود .  بیمار تا آخرین ساعات کاری روز قبل ، جوابدهی ، عصر روزهای یاد شده روی

در صورت  1/1011/ 11لغایت  6/1/1011هفته دوم و از تاری    خ پیک موتوری آزمایشگاه  – 0

برقرار میباشد ، لطفا طبق برنامه ذیل در صورت درخواست پیک ، ساعت  درخواست و تماس با پیک
 صبح با شماره های ذیل تماس گرفته شود :  2

  12199811991ششم لغایت هشتم فروردین ، آقای فراهانی     –الف 

  12189212958نهم لغایت یازدهم فروردین ، آقای اخگری    –ب 

وردین لغایت یازدهم فر  و بر بالین بیمار از تاری    خ ششمنمونه گیری در منزل در صورت احتیاج به  – 5

 طبق جدول ذیل با همکاران نمونه گیر بالین مرکز رصد تماس گرفته شود : 

 12189212958ششم لغایت هشتم فروردین ، آقای اخگری     –الف 

  12199961966نهم لغایت یازدهم فروردین ، آقای برقعی    –ب 

 تا  ، پذیرش شوند  90/19/1011 سه شنبه تاری    خ ظهر  19که تا ساعت نمونه های پاتولوژی   کلیه  – 6

در تاری    خ  حاضر میگردند . پذیرش بعد از تاری    خ یاد شده 98/19/1011ظهر  19 ساعت
جواب داده میشوند .  19/1/1011  

پذیرش  95/19/1011اری چهارشنبه مورخ ککه تا آخر وقت   Liquid basedکلیه نمونه های   – 9

 . جوابدهی خواهند شد 98/19/1011عصر شنبه مورخ  10تا ساعت  شوند ،

 انجام میشود .  98/19/1011تا روز  NIPTنمونه های پذیرش  – 8

 پیشاپیش نوروزتان مبارک ، حال خوش و فال نیک برایتان آرزومندیم

19/19/1011 


