
  
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت زير خدمت/ اطالعاتفرم 

 

  16022573108 :شناسه خدمت  ارائه خدمات آزمايشگاهي :عنوان خدمت

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(          )G2B(خدمت به كسب و كار      )        G2Cخدمت به شهروندان ( :نوع خدمت

 انجام تمامي آزمايشات تشخيصي:خدمتشرح

  حضور بيمار و كدملي بيمار–دستور پزشك  مدارك مورد نياز:

جزييات خدمت
  

 بسته به نوع آزمايش ( از يك ساعت تا چند ساعت متغيير مي باشد) خدمت: ارايه زمان متوسط مدت

 ساعته24  ساعات ارائه خدمت:

 يك بار  حضوري بار مراجعهتعداد

(ريال) به  هزينه ارايه خدمت
  خدمت گيرندگان

  

  شماره حساب (هاي) بانكي مبلغ(مبالغ)

   01060791950001 مطابق تعرفه هاي ابالغي وزارت بهداشت

  درآمد اختصاصي بيمارستان 

   

. . .   

نحوه دسترسي به خدمت
  

    )        دبا كليك روي نماد كاربر را هدايت كن (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي اينترنتي   

 (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با متقاضي)                         پست الكترونيك:    

      )           با كليك روي نماد نمايش داده شود (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا: تلفن گويا يا مركز تماس    

  -  (پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه) تلفن همراه    

 ‐       )شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود( پيام كوتاه    

 (ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان ارائه خدمت)خدمات پيشخوان ارائه خدمت يا دفاتر دفاتر       ‐

 (از ديد متقاضي خدمت)نمودار مراحل دريافت خدمت/زيرخدمت 

  

 

 

 



مراجعه ی بيمار به آزمايشگاه و تحويل نسخه پزشک

آيا شرايط الزم را برای گرفتن آزمايش مھيا است؟

پذيرش بيمار توسط صندوق و تحويل رسيد به بيمار

راجعه ی بيمار به واحد نمونه گيری و گرفتن نمونه از بيمار

انتقال نمونه با آزمايشگاه
آيا نمونه نياز به تکرار دارد؟

جام آزمايشات مربوطه و ثبت نتايج در کامپيوتر

 و امضای جواب ھا توسط مسئول فنی آزمايشگاه

چاپ جواب و تحويل به بيمار

ا بيمار جھت مراجعه مجدد به آزمايشگاه تماس ب

راھنمايی بيمار و يا نوبت جھت روزھای بعد
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