


RENINمرکزی
ADAمرکزی
AFPمرکزی

LUPUS COAGULATICمرکزی
B12مرکزی
FPαمرکزی

مركز آموزشي درماني شهداي عشاير

BK درمانگاه شماره١٣کشت

شھيد مدنیتروپونين
مرکزیکشت خلط از نظر بروسلوز

مرکزیالکتروفورز سرم
TOXO IGMاميد

اميد8کتات
اميدآمونياک

اميدپروتئين بنس جونز
اميدفيبرينوژن

PTHاميد
Hydatid Abاميد

C3اميد
C4اميد

ANCAاميد
CA125اميد

Igm-Iggاميدآنتی فسفوليپاز
25ohاميد

اميدکورتيزول
ANCA(C,P)اميد

CA19-9-CEA-ca125اميد
HILV-اميدبروسلوز
ANTI-CCPاميد

ANTI-ssb,ssaاميد
اميدآنتی کارديوليپيد

VCA Ab-IgG-IgMاميد
اميدتوکسوپWسما

اميدسطح سرمی الپيرات
csf-PCR-MTB-AFBاميد

AFPاميد

TORCHشھيد رحيمی

Troponin شھيد رحيمی،شھدای
عشاير،عسلی

مرکزیآمونياک 8کتات

مركز آموزشي درماني شهيد مدني

ي مرکزیو
ANAمرکزی

VC IgMمرکزی
ABGمرکزی

مرکزیکلر
و ليپاز  مرکزیآميWز



Ca-Cr مرکزیادرار تصادفی
VC IgMمرکزی

ferr-tibc-feمرکزی
IRONمرکزی

PCR-HSVمرکزی
CRPو کيفی مرکزیکمی

ds DNAمرکزی
EBV IgMمرکزی

آزمايشگاه رفرانس الکتروفرز ھموگلوبين
ADA مرکزیمايع پلور از نظر

BK مرکزیکشت
مرکزیکورتيزول

CH50-C3-C4مرکزی
AMA, ASMA, مرکزی

مرکزیسرولوپWسمين
D- DIMERمرکزی

مرکزیبيوپسی دريچه ميترال

NA - Kشھيد رحيمی
TORCHشھيد رحيمی

HCG Titerβمرکزی

مركز آموزشي درماني خيريه عسلي

HCG Titerβمرکزی
FT4مرکزی

T3مرکز بھداشت
T4مرکز بھداشت

TSHمرکز بھداشت
ن ن نت دکت

شهرستان بروجرد بيمارستان امام خميني(ره)

دکتر حسنیتروپونين
HbA1Cمرکز بھداشت

PTHدکتر حسنی
FT3-FT4دکتر حسنی
HBS.Agدکتر حسنی
HCV-Abدکتر حسنی
HIV-Abدکتر حسنی
Ferritinن دکت Ferritinدکتر حسنی

Beta HCGدکتر حسنی
Digoxinدکتر حسنی
Anti ccpدکتر حسنی

D DIMERدکتر حسنی
FANA دکتر حسنی

دکتر حسنیتومور مارکرھا 
دکتر حسنآنت ھليکوباکترپيلوری دکتر حسنیآنتی ھليکوباکترپيلوری

دکتر حسنیآنتی آميبيک
دکتر حسنیآنتی ھيداتيک

دکتر حسنیفيبرينوژن
Wدکتر حسنیآنتی بروس

دکتر حسنیآنتی کارديو ليپين



TROPONINدکتر حسنی
TSHمرکز بھداشت
T4مرکز بھداشت
T3مرکز بھداشت

HbA1Cمرکز بھداشت

بيمارستان شهيد چمران شهرستان بروجرد

HbA1Cمرکز بھداشت
ANAدکتر حسنی

FANAدکتر حسنی
Anti ccpدکتر حسنی

TBGدکتر حسنی
FSHدکتر حسنی
GHدکتر حسنی
PSAدکتر حسنی PSAی ر

CA-125دکتر حسنی
CA19-9دکتر حسنی

CEAدکتر حسنی
HLA-TYPINGدکتر حسنی

HBS Abدکتر حسنی
HBS Agدکتر حسنی

IgG-H PILORIدکتر حسنی IgG-H PILORIی ر
IgM-H PILORIدکتر حسنی

β-HCGدکتر حسنی
Free-T4دکتر حسنی

DDIMERدکتر حسنی

T3-UPTAKEدکتر حسنی

anti dsDNAدکتر حسنی anti dsDNAی ر

دکتر حسنیآنتي كارديو ليپيد

C3دکتر حسنی

C4دکتر حسنی

CH50دکتر حسنی

PCR-HCVدکتر حسنی

Feretinمرکز بھداشت

VD3دکتر حسنی

HBS Agمرکز بھداشت

P-ANCAدکتر حسنی

Trombincدکتر حسنی

C-ANCAدکتر حسن C-ANCAدکتر حسنی

HIVمرکز بھداشت

CH50دکتر حسنی
دکتر حسنیآلفا فيتو پروتئين

دکتر حسنیالکتروفورز پروتدين



دکتر حسنیالکتروفورز ھموگلوبين
دکتر حسنیآنتي فسفوليپيد

TORCHشھيد رحيمی
PTHمرکزی

شهرستان الشتر بيمارستان امام(ره)

D dimerمرکزی
ABGمرکزی

Fibrinogenمرکزی
مرکزیمنيزيم

testosteronمرکزی
Acid phosphataseمرکزی
AntiCMV(IgM،IgG)مرکزی

Anti EBVمرکزی
Cortisolمرکزی

progesteronمرکزی
Rubella(IgM،IgG)مرکزی

Anti toxoplasma Abمرکزی
خيريه عسلیآزمايشات پاتولوژی

بيمارستان ابن سينا شهرستان نورآباد

دکتر حجتتروپونين
دکتر حجتپاتولوژی

CEAدکترمسجديان
CHOدکترمسجديان

دکترمسجديانالکتروفورز ھموگلوبين
ژ ل اآزمايشات پات ن دکت عWق

شهرستان كوهدشت بيمارستان امام خميني(ره)

دکتر عWقه بندانآزمايشات پاتولوژی

PTHمرکزی

TRPONINرازی
TSHمرکز بھداشت
T4مرکز بھداشت

شهرستان پلدختر بيمارستان امام خميني(ره)

7 تير شهرستان دورود بيمارستان

T4مرکز بھداشت
T3مرکز بھداشت

HIV ABمرکز بھداشت
ABS AGمرکز بھداشت
HCV ABمرکز بھداشت
رازیفيبرينوژن

شهرستان اليگودرز بيمارستان امام جعفر صادق(ع)

C3دکتر ورمزياری
C4دکتر ورمزياری
Ft4دکتر ورمزياری

ANAدکتر ورمزياری
HbA1Cدکتر ورمزياری



AFPدکتر ورمزياری
CA19دکتر ورمزياری
CA125دکتر ورمزياری

دکتر ورمزياریتجزيه سنگ 
دکتر ورمزياریفيبرينوژن

HCV-Abدکتر دھاقين

شهرستان ازنا بيمارستان امام علي(ع)

HCV-Abدکتر دھاقين
HIV (182)دکتر دھاقين

 FREE PSAدکتر دھاقين
 FSHدکتر دھاقين
 LHدکتر دھاقين

 Prolactineدکتر دھاقين
 Strodiolدکتر دھاقين

P t t hدکت دھاق Progertron ptohدکتر دھاقين
Testosteroneدکتر دھاقين

 Free Testosteronدکتر دھاقين

شھيد رحيمی

و روان شهرستان خرم آباد بيمارستان اعصاب

کليه آزمايشات قابل انجام در آزمايشگاه بيمارستان شھيد
یرحيمی ي ر شھي ی ي ر






























