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 زپشکی اقنىنی استان قزویه کل اداره  

 

 اقنىنی زپشکی آزمااگشیههایاظهار نظر کارشناسی رد حىزه راهنمای مراجعیه جهت 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
  با ما پل ارتباطی شما 

 33652082-4تلفي گَیب ادارُ کل پشضکی قبًًَی استبى قشٍیي  -1

  20001372ًِ پیبهکی سبسهبى سبهب -3    33652184رسیذگی ثِ ضکبیبت استبى  -2

 qzlmo.irآدرس سایت اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین  

 مراجعین محترم 

ع رساوی از شرایط، وحًٌ يمراحل ارایٍ خدمات در با سالم ي احترام، مجمًعٍ حاضر برای اطال

ارائٍ امید است با استان قسيیه تديیه گردیدٌ است. پسشکی قاوًوی آزمایشگاَُای حًزٌ 

اطالعات بیشتر ي آشىایی بیشتر شما با فرایىد ارایٍ خدمات پسشکی قاوًوی، مًجبات افسایش 

 رضایت مىدی شما را فراَم وماییم.

 دکتر بهزاد ولیزاده                                                                  

 مدیر کل پزشکی قانونی استان قزوین   
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 قاوًوی پسشکی آزمایشگاَُای حًزٌخدمت وًع : 

 غیزالکتزًٍیکی     

 پسشکی قاوًوی استان قسيیه  آزمایشگاَُایآدرس 

 تلفي هسئَل پبسخگَیی هیش خذهت آدرس ًبم ضْزستبى

خیبثبى اًتْبي ثلَار داًطگبُ ثیي الوللی اهبم خویٌی )رُ(  -قشٍیي قزوینشهرستان 

 ضْذاي حج، خیبثبى ثجت اسٌبد 

 028-33652180-402 خبًن ًصزتی

 15/13الی  45/7سبػت  :*پٌج ضٌجِپذیزش سبػت                15/14الی  45/7سبػت  :*ِ الی چْبرضٌجِجضٌپذیزش سبػت 
 

 پسشکی قاوًوی ایآزمایشگاَُ حًزٌخدمات ي زیر خدمات: 

 ( 16061556000)قبًًَی  یپشضک آسهبیطگبّْبي حَسُ در یکبرضٌبس ًظز اظْبر -1

 (12031556100اظْبرًظز کبرضٌبسی ثب آسهبیص سزپبیی ) -1-1

 (12031556101اظْبرًظز کبرضٌبسی ثب آسهبیص سن ضٌبسی غیزثیَلَصیک )-1-2

 

 ٍخدمتمدارک مًرد ویاز ارائ:  

 )یب ارائِ ضوبرُ هکبًیشُ (هزاجغ قضبیی ٍ اًتظبهی  هؼزفی ًبهِ اس -1

 ( کبرت هلییب ضٌبسٌبهِ  اصلّوزاُ داضتي هذارک َّیتی ) -2

 ٍ ّشیٌِ پستپزداخت تؼزفِ ثز اسبس خذهبت ارائِ ضذُ  -3

 فزهْبي هزثَطِ  ٍ ارایِ لکویت -4
 

مدت زمان اوجام کار: 

 ()ثستگی ثِ ًَع آسهبیص داردرٍس  60اس یک سبػت تب 

 

 فُرست استعالمات مًرد ویاز 

هزکش تطخیصی ٍ آسهبیطگبّی استبى تْزاى  –حَسُ اجسبد  –استؼالهبت داخلی ) حَسُ هؼبیٌبت ثبلیٌی  -1
 طزیق پشضکی قبًًَی اقذام هی ضَد.  در صَرت ًیبس در ثزخی اس پزًٍذُ ّب اس )کْزیشک((
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: مستىدات قاوًوی خدمت  

 27/4/1372ًًَی کطَر ٍ آییي ًبهِ اجزایی قبًَى تطکیل سبسهبى هصَة قبًَى تطکیل سبسهبى پشضکی قب
 ٍ دستَرالؼول ّبي اجزایی سبسهبى پشضکی قبًًَی هجلس ضَراي اسالهی 

  8931فُرست تعرفٍ َا ي شمارٌ حساب بر مبىای آییه وامٍ تعرفٍ خدمات خاص پسشکی قاوًوی در سال 

 ( 89/81/8931/پ مًرخ 835098)بٍ شمارٌ 

خدمتوًع   تعرفٍ  

 ریبل 000/25 سزپبیی هزاجؼیي در ادرار کبهل آسهبیص
 ریبل 000/600 در هزاجؼیي ادرار در هخذر هَاد ًَع تؼییي ٍ تجسس

 ریبل 000/750 تؼییي ٍ تجسس تزکیجبت آهفتبهیي ٍ ضجِ آهفتبهیٌی در ادرار هزاجؼیي
 ریبل 000/450 تٌفسی َّاي در الکل گیزي اًذاسُ

 ریبل 000/600 ًوًَِ ّز اساي غذایی ثِ ٍ خَراکی هَاد اس ضٌبسی سن کبهل آسهبیص
 ریبل 000/600/1دریبفتی  هجلغ ریبل حذاکثز 000/400 آسهبیطگبُ ثِ ًوًَِ ارسبلی ّز اساي ثِ اجسبد در ضٌبسی سن ثزرسی
 ریبل 000/600/1دریبفتی  هجلغ ریبل حذاکثز 000/400 ًوًَِ ّز اساي ثِ اجسبد در ضٌبسی آسیت ثزرسی

 ریبل 000/500/1در ّز پزًٍذُ  دریبفتی هجلغ حذاکثز ریبل000/250 خَى لکِ اًسبًی هٌطأ تؼییي

 ریبل 000/270 خَى در ّوَگلَثیي کزثَکسی کیفی آًبلیش
 ریبل 000/200/1پزًٍذُ  ّز در دریبفتی هجلغ کثزریبل حذا 000/200 ّز ًوًَِ اساي ثِ اجسبد یب سزپبیی هزاجؼیي در ّب ٍ سَاح الجسِ در لکِ اًَاع هبّیت تؼییي ٍ تجسس

  با شىاسٍ ياريس IR 000000004000000400000090 شبا حساب شمارٌ بٍ ياريستعرفٍ

وسد باوک مرکسی بٍ وام تمرکس درآمد حاصل از خدمات پسشکی قاوًوی ) 000000400040000000400000000000

 شتاب شبکٍ عضً باوک عابر کارت داشته َمراٌ يا ي باوکُا درکليٍ پرداخت قابل( استان قسييه

 

ًاالت متدايل : س 

 زمان مًرد اوتظار برای حاضر شدن جًاب آزمايش چقدر است؟ -0

ثزاي تست حبهلگی، آسهبیص تؼییي کزثَکسی  BHCGثستگی ثِ ًَع آسهبیص دارد. ثزخی آسهبیطبت اس قجیل آسهبیطبت 
هی ضًَذ. ثزخی آسهبیطبت هبًٌذ آسهبیطبت سن ضٌبسی ثستِ ثِ ًَع  ّوَگلَثیي ٍ ... در ػزض یک الی دٍ سبػت آهبدُ

چٌذ رٍس سهبى ثجزد ٍ آسهبیطبت پبتَلَصي یک الی دٍ هبُ تب آسهبیطبت تبییذي ثؼذ اس آسهًَْبي غزثبلگزي اٍلیِ هوکي است 
 سهبى السم دارد.

 رااوجام می دَد؟ ویمراکس درماپسشکان ياآياآزمايشگاٌ پسشکی قاوًوی آزمايشات درخًاستی ازساير -0
خیز، آسهبیطگبُ پشضکی قبًًَی صزفب آسهبیطبت ارجبػی اس هزاکش پشضکی قبًًَی ٍ ًوًَِ ّبي ارسبلی اس هزاجغ قضبیی یب 

  اًتظبهی را اًجبم هی دّذ.
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