
 

 پیراپسؼکی دانؽکذه

 ترهی قالب نگارغ طرح درض
 

                                                      (ػولی) ی یکخونؽناظػنواى درض : 

 لوم آزهایؽگاهیکارؼناظی ػ هخاطباى:

                                                        واحذ 2: واحذتؼذاد

 ّفتِ ضٌجِ ّر دٍرٍزّبی  12لغبیت  10سبعت   : ت رراییرپاظخگویی به ظواال ظاػت

        97-91تحصیلی  ، نیوعال دومآزهایؽگاه هواتولوشي )یروه ػلوم آزهایؽگاهی( 1-82ظاػت   ؼنبه و ظه 81-81ظاػت   ؼنبهدوزهاى ارائه درض:   

           

 دکتر ػلی هلکی هذرض:

 ریسیولوشي پیػ نیاز:و درض 

 

ّلبی خلًَط یجیعلط ٍ تغییلراف هرژَللَشیهط آًْلب در        آهیسی گسترُ خَى، هطبلعِ سللَل  ّبی خَى، تْیِ ٍ رًگ آهَزش اصَل خًَگیری، ضوبرش سلَل  درض:هذف کلی 

   ّبی خًَط ثیوبری

 

 هذاف کلی جلعا ت : )جهت هر جلعه یک هذف(ا

 اصَل خًَگیری ٍ ضذ اًعقبدّب ثب  آضٌبیط  -1

 ّبی خًَط، تْیِ گسترُ خَى ٍ اًجبم رًگ آهیسی آى ٍ هطبلعِ ثب هیهرٍسهَح لَلآهیسی س اصَل رًگ آضٌبیط ثب   -2

 ESRت ٍ تس Hbٍ یریقِ رسن هٌحٌط  Hb  ٍHctگیری پبراهترّبی  اًذازُ  -3

 NRBCّب پس از هطبّذُ  ّبی سفیذ ثِ رٍش دستط ّوَسیتَهتر ٍ رٍش تصحیح ضوبرش لهَسیت ًحَُ ضوبرش گلجَل  آضٌبیط ثب   -4

 کبًتر ّبی سل ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ ثب دادُ MCV, MCH, MCHCّبی  ّبی قرهس ٍ هحبسجِ اًذکس ضوبرش گلجَل  بیط ثب آضٌ -5

 ّب ّب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی پالکت ضوبرش پالکت  آضٌبیط ثب  -6

 هقبیسِ ًتبیج ٍّبی سفیذ  لَلثبر هتَالط ضوبرش اژتراقط )دیف( س 3حذاقل  اًجبم   -7

 ّبی خَى هحیطط ٍ هغس استخَاى در گسترُّبی قرهس ٍ ردُ اریترٍئیذی  َلهرژَلَشی گلج آضٌبیط ثب  -8

 ّیپَکرٍهیک ٍ ًحَُ گسارش هرژَلَشی قرهس -ّبی هیهرٍسیت ّبی خَى هحیطط آًوط الم آضٌبیط ثب   -9

 ّبی ّوَلیتیک ًرهَکرٍهیک ٍ آًوط -رٍسیتیک، ٍ ًرهَسیتیک ّبی هبک ّبی خَى هحیطط آًوط الم آضٌبیط ثب   -10

 LEرٍش تْیِ الم  آضٌبیط ثب  -11

 اسبس کبر سل کبًتر ٍ کبلیجراسیَى سل کبًتر آضٌبیط ثب   -12

  Hbالهترٍژَرز  آضٌبیط ثب   -13

 HBH, sickle solubility, sickiling testتستْبی آضٌبیط ثب   -14

 ّبی ًبپبیذار سط ّوَگلَثیيرٍش ثررآضٌبیط ثب   -15

 ّبی ّوَلیتیک آزهبیطبف تطخیصط آًوط  آضٌبیط ثب  -16

 ّبی سفیذ سبز گلجَل ّبی پیص ثررسط سلَل از ًظر (BM)ّبی هغس استخَاى  الم  آضٌبیط ثب  -17

 

 

 اهذاف ویصه به تفکیک اهذاف کلی هر جلعه:

 

 دّباصَل خًَگیری ٍ ضذ اًعقب آضٌبیط ثب  هدف کلی جلسه اول:

  

 :اولاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ثذاًذ ّبی خًَط هیسی سلَلآ رًگ ٍ ضذ اًعقبدّب اصَل خًَگیری، -1-1



 اًجبم دّذ دستطرا ثِ صَرف  (Hct)گیری ّوبتَکریت  اًذازُ -2-1

 

  ِ گسترُ خَى ٍ اًجبم رًگ آهیسی آى ٍ هطبلعِ ثب هیهرٍسهَحّبی خًَط، تْی آهیسی سلَل اصَل رًگ آضٌبیط ثب  :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ضرح دّذ ًحَُ ضوبرش گلجَلْبی سفیذ ثِ رٍش ّوَسیتَهتر دستط  -1-1

 تَصیف ًوبیذ ضوبرش گلجَلْبی قرهس ثِ رٍش ّوَسیتَهتر دستط را  -2-1

 

  Hbٍ یریقِ رسن هٌحٌط  ESR ٍ Hbگیری  اًذازُ :سومجلسه هدف کلی 

 :ومظاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  تَضیح دّذرا  ثب استفبدُ از رسن هٌحٌط Hbاًذازُ گیری   -1-1

  را ضرح دّذ ESRضیَُ اًجبم آزهبیص   -2-1

 

 NRBCّب پس از هطبّذُ  ّبی سفیذ ثِ رٍش دستط ّوَسیتَهتر ٍ رٍش تصحیح ضوبرش لهَسیت ش گلجَلًحَُ ضوبر  آضٌبیط ثب  :مچهارهدف کلی جلسه 

 :مچهاراهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  هقبیسِ ًوبیذ گسترُ خًَط از رٍیتخویٌط  ثب رٍش ضوبرش پالکتْب ثِ رٍش دستط اًجبم دادُ ٍ  -1-1

 هطبلعِ ٍ گسارش ًوبیذرا  ّب پالکتهرژَلَشی   -2-1

 

 کبًتر ّبی سل ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ ثب دادُ MCV, MCH, MCHCّبی  ّبی قرهس ٍ هحبسجِ اًذکس ضوبرش گلجَل  آضٌبیط ثب  :مپنجهدف کلی جلسه 

 :نپنجاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ثِ رٍش دستط هحبسجِ ًوبیذ را  MCV,MCH,MCHCاًذکسْبی   -1-1

 در رٍش دستط را ثب رٍش دستگبّط هقبیسِ ًوبیذ MCV,MCH,MCHCاًذکسْبی   -2-1

 

 ّب ّب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی پالکت ضوبرش پالکت  آضٌبیط ثب :مششهدف کلی جلسه 

 :نؼؽاهذاف ویصه جلعه 

 ثبیذ قبدر ثبضذ: در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ

 ضوبرش پالکتْب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ ثب ضوبرش تخویٌط از رٍی گسترُ خًَط را اًجبم دّذ   -1-1

 را ضرح دّذ ّبی هختلف هرثَیِ در ثیوبری هرژَلَشی پالکتْب   -2-1

 

 ًتبیج ّبی سفیذ ٍ هقبیسِ ثبر هتَالط ضوبرش اژتراقط )دیف( سلَل 3حذاقل  اًجبم  :مهفتهدف کلی جلسه 

 :نهفتاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  آى را اًجبم دّذ تْیِ الم خَى هحیطط ٍ رًگ اهیسی  -1-1

2-1-   count Differential  ّن هطبثقت دّذ اًجبم ٍ ًتبیج را ثب ثبر هتَالط 3را حذاقل 
 

 ّبی خَى هحیطط ٍ هغس استخَاى رهس ٍ ردُ اریترٍئیذی در گسترُّبی ق هرژَلَشی گلجَل آضٌبیط ثب :مهشتهدف کلی جلسه 

 :نهؽتاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ّبی هختلف را ثطٌبسذ  ّبی قرهس در آًوط تغییراف هَرژَلَشی گلجَل  -1-1



 را ضرح دّذ ّبی قرهس ًحَُ گسارش هرژَلَشی گلجَل  -2-1

 

 ّیپَکرٍهیک ٍ ًحَُ گسارش هرژَلَشی قرهس -ّبی هیهرٍسیت ّبی خَى هحیطط آًوط الم آضٌبیط ثب  :مهنهدف کلی جلسه 

 :ننهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ثطٌبسذ ّیپَکرٍهیک -هیهرٍسیتّبی  ّبی قرهس در آًوط تغییراف هَرژَلَشی گلجَل  -1-1

     را ضرح دّذ ّیپَکرٍهیک -هیهرٍسیتّبی  در آًوط  ّبی قرهس لَشی گلجَلًحَُ گسارش هرژَ   -2-1

 

 ّبی ّوَلیتیک ًرهَکرٍهیک ٍ آًوط -ّبی هبکرٍسیتیک، ٍ ًرهَسیتیک  ّبی خَى هحیطط آًوط الم آضٌبیط ثب  :مدههدف کلی جلسه 

 :ندهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 ّبی هبکرٍسیتیک را اًجبم دّذ  ّبی خَى هحیطط در آًوط الم ثررسط  -1-1

 ّبی ّوَلیتیک را اًجبم دّذ ّبی ًرهَسیتیک ًرهَکرٍهیک ٍآاًوط ّبی خَى هحیطط در آًوط ثررسط الم   -2-1

 

 LEرٍش تْیِ الم  آضٌبیط ثب :میازدههدف کلی جلسه 

 :نیازدهاهذاف ویصه جلعه 

 بدر ثبضذ:در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ ق

 را ضرح دّذ LEًحَُ تْیِ الم   -1-1

 ّبی سرٍلَشی هطبثقت ًوبیذ ّبی تست را تفسیر ًوَدُ ٍ ثب یبژتِ LEّبی الم  یبژتِ  -2-1

 

 اسبس کبر سل کبًتر ٍ کبلیجراسیَى سل کبًتر آضٌبیط ثب  :مدوازدههدف کلی جلسه 

 :ندوازدهاهذاف ویصه جلعه 

 قبدر ثبضذ:در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ 

 را ضرح دّذ ّباسبس کبر سل کبًتر  -1-1

 تَصیف ًوبیذ ّب را کبلیجراسیَى سل کبًتر ًحَُ   -2-1

 

 Hbالهترٍژَرز  آضٌبیط ثب  :میزدهسهدف کلی جلسه 

 :نظیسدهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  بیذتَصیف ًورا  Hbالهترٍژَرز ّبی هختلف  رٍش  -1-1

 تفسیر ًوبیذ CBCرا ثب در ًظر گرژتي ًتبیج آزهبیص  Hbالهترٍژَرز  ًتبیج   -2-1

 

 HBH, sickle solubility, sickiling testتستْبی آضٌبیط ثب  :مچهاردههدف کلی جلسه 

 :نچهاردهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را ثیبى کٌذ HBH, sickle solubility, sickiling testّبی تستًحَُ اًجبم   -1-1

 را تفسیر ًوبیذ HBH, sickle solubility, sickiling testّبی تست ًتبیج   -2-1

 

 ّبی ًبپبیذار رٍش ثررسط ّوَگلَثیيآضٌبیط ثب  :مپانزدههدف کلی جلسه 

 :نپانسدهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

  را ضرح دّذ ّبی ًبپبیذار رٍش ثررسط ّوَگلَثیي  -1-1



 تفسیر ًوبیذ را ّبی ًبپبیذار ًتبیج آزهبیص ّوَگلَثیي   -2-1

 

 ّبی ّوَلیتیک آزهبیطبف تطخیصط آًوط آضٌبیط ثب  :مشانزدههدف کلی جلسه 

 :نؼانسدهاهذاف ویصه جلعه 

 در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:

 را اًجبم دّذ ّبی ّوَلیتیک صط آًوطآزهبیطبف تطخی  -1-1

 ًوبیذ ّبی ّوَلیتیک را تفسیر آزهبیطبف تطخیصط آًوطًتبیج   -2-1

 

 ّبی سفیذ سبز گلجَل ّبی پیص از ًظر ثررسط سلَل (BM)ّبی هغس استخَاى  الم آضٌبیط ثب  :مهفدههدف کلی جلسه 

 :نهفذهاهذاف ویصه جلعه 

 بضذ:در پبیبى ایي جلسِ داًطجَ ثبیذ قبدر ث

 ثررسط ًوبیذ ّبی سفیذ سبز گلجَل ّبی پیص از ًظر ثررسط سلَل (BM)ّبی هغس استخَاى  الم  -1-1

 را گسارش ًوبیذ (BM)ّبی هغس استخَاى  الم ًتبیج  -2-1

 

 

 

 هنابغ:

 هٌبثع اصلط: -

 خَى ضٌبسط ٌّری دیَیذسَى  -1
2- Practical hematology(Dacie & lewis)2017 
3- Williams hematology,2016 

4- Mackenzie Hematology 2017  

5- Hematology in clinical practice Rodak , 2016 

6- Atlas of hematology wolff(2017) 

7- Labratoary hematology (Chanarin 2017) 

 هٌبثع کوهط - 

 تألیف دکتر علط هلهط -کبًترّب اصَل کبر ٍ هٌبثع خطب در سل

 حجیت ا... گل اژطبى دکتر تألیف -هجبًط پبیِ ٍ کبرثردی خَى ضٌبسط 

 دکتر هْجذتألیف  -ّوبتَلَشی عولط 

 دکتر ًبدر ٍظیفِ ضیراى تألیف -ّوبتَلَشی سلَلط ٍ هَلهَلط 
  

 

 روغ تذریط:

 آزهبیطگبُسخٌراًط در  -1

   ارائِ رٍش کبر ههتَة در ّرجلسِ -2

 اًجبم کبر عولط -3

 

 آهوزؼی : وظایل

 هیهرٍسهَح -1

 ّبی خًَط الم -2

   ّبی آزهبیطگبّط آهیسی، کیت رًگ ّبی هحلَل -3

 ٍسبیل آزهبیطگبّط -4

 



 

 

   ظنجػ و ارزؼیابی

 

 ظاػت تاریخ نوره روغ

  ثذٍى اعالى قجلط 1 کَئیس

حضَر ٍ غیبة ٍ رعبیت هقرراف 

ازهبیطگبُ تهلیف، ٍ هطبرکت در 

 ثحث

3 -  

 تئَری ًورُ   6 آزهَى پبیبى دٍرُ

 عولط  ًورُ 10

  98تیرهبُ 

 % از هحتواي  آزهوى هیاى دوره خواهذ بود.81آزهوى پایاى دوره ؼاهل حذاقل  توجه: هحتواي

        

 هقررا ت درض و انتظارا ت از دانؽجویاى:

  ًورُ کسر خَاّذ ضذ 1حضَر ٍ غیبة :در صَرف غیجت غیر هجبز 

 ارائِ تهبلیف: قجل از اهتحبى پبیبى ترم 

 ب آهبدگطهراجعِ ثِ هٌبثع آهَزضط، هطبلعِ ٍ حضَر در کالس ث 

 ّبی یبدگیری درٍى ٍ خبرج از کالس هطبرکت در ژعبلیت 

 

 

 دانشکده:  EDOنبم و امضبی مسئىل      نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:        

 

 دکتر علی ملکی                    دکتر نصراله سهرابی

   

                            
 

 

 

 

 تبریخ ارسبل:                      تبریخ ارسبل :               97بهمن مبه یل: تبریخ تحى

 

 

 



 (ػولی) 8خونؽناظی  جذول زهانبنذي درض

 روز و ظاػت جلعه :
 

 زهاى بنذي و هوضوػا ت جلعا ت درض

جلعا

  ت

 هذرض هوضوع ظاػت تاریخ

8     

8     

 دٍضٌجِ 1

29/11/97 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط یری،ضذ اًعقبدّب رًگ اهیسی سلَلْبی خًَط اصَل خًَگ

 ضٌجِ سِ 1

30/11/97 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط اصَل خًَگیری،ضذ اًعقبدّب رًگ اهیسی سلَلْبی خًَط 

 دٍضٌجِ 2

06/12/97 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط  Hctاًذازُ گیری 

 ضٌجِ سِ 2

07/12/97 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط  Hctگیری  اًذازُ

 دٍضٌجِ 3

13/12/97 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 دکتر هلهط ًحَُ ضوبرش گلجَلْبی سفیذ ثِ رٍش ّوَسیتَهتر دستط

 ضٌجِ سِ 3

14/12/97 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 دکتر هلهط ًحَُ ضوبرش گلجَلْبی سفیذ ثِ رٍش ّوَسیتَهتر دستط

 دٍضٌجِ 4

20/12/97 

18- 14  

 )گرٍُ اٍل(

 گلجَلْبی قرهس ثِ رٍش ّوَسیتَهتر دستط ضوبرش

 

 دکتر هلهط

 ضٌجِ سِ 4

21/12/97 

12- 8  

 )گرٍُ دٍم(

 ضوبرش گلجَلْبی قرهس ثِ رٍش ّوَسیتَهتر دستط

 

 دکتر هلهط

 دٍضٌجِ 5

14/12/96 

 دکتر هلهط ثب استفبدُ از رسن هٌحٌط Hbاًذازُ گیری   8 -12

     

 دٍضٌجِ 6

14/12/96 

را ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ ثب دادُ ّبی سل  MCV,MCH,MCHCًذکسْبی هحبسجِ ا  8 -12

 کبًتر

 دکتر هلهط

     

 دٍضٌجِ 7

21/12/96 

ضوبرش پالکتْب ثِ رٍش دستط ٍ هقبیسِ تخویٌط در گسترُ خًَط ٍ هطبلعِ هرژَلَشی   8 -12

 پالکتْب

 دکتر هلهط

     

 دٍضٌجِ 8

21/12/96 

 countاهیسی  اسالیذ خَى هحیطط ٍ اًجبم   تْیِ الم خَى هحیطط ٍ رًگ  8 -12

Differential  ثبر هتَالط 3را حذاقل 

 دکتر هلهط

 دٍضٌجِ 9

28/12/96 

 دکتر هلهط ّبی هختلف ّبی قرهس در آًوط آضٌبیط ثب تغییراف هَرژَلَشی گلجَل  8 -12

 دٍضٌجِ 10

28/12/96 

هیک ٍ ًحَُ گسارش هرژَلَزی ثررسط الهْبی خَى هحیطط اًویْبی هیهرٍسیت ّیپَکرٍ  8 -12

 قرهس

 دکتر هلهط

 دٍضٌجِ 11

20/1/97 

ّبی هیهرٍسیت ّیپَکرٍهیک ٍ ًحَُ گسارش هرژَلَزی  ًوطآثررسط الهْبی خَى هحیطط   8 -12

 قرهس

 دکتر هلهط

 دٍضٌجِ 12

20/1/97 

ّبی هبکرٍسیتیک ٍ ًرهَسیتیک ًرهَکرٍهیک ٍ اًوط  ًوطآثررسط الهْبی خَى هحیطط   8 -12

 بی ّوَلیتیکّ

 دکتر هلهط

 دکتر هلهطثررسط الهْبی خَى هحیطط اًوط ّبی هبکرٍسیتیک ٍ ًرهَسیتیک ًرهَکرٍهیک ٍ اًوط   8 -12 دٍضٌجِ 13



 ای ّوَلیتیک 27/1/97

 دٍضٌجِ 14

27/1/97 

 دکتر هلهط ٍ رتیهَلَسیت ESRتست   8 -12

 دٍضٌجِ 15

3/2/97 

 دکتر هلهط LEرٍش تْیِ الم   8 -12

 ٍضٌجِد 16

3/2/97 

 دکتر هلهط اسبس کبر سل کبًتر ٍ کبلیجراسیَى سل کبًتر  8 -12

 دٍضٌجِ 17

10/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ثررسط هرژَلَشی ردُ اریترٍییذی BMثررسط الهْبی خَى هحیطط ٍ   8 -12

 دٍضٌجِ 18

10/2/97 

 دکتر هلهط ذیثرای ثررسط هرژَلَشی ردُ اریترٍیی BMثررسط الهْبی خَى هحیطط ٍ   8 -12

 دٍضٌجِ 19

17/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ثررسط هرژَلَشی ردُ گراًَلَسیتط BMثررسط الهْبی خَى هحیطط ٍ   8 -12

 دٍضٌجِ 20

17/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ضٌبسبیط هرژَلَشی سلَلْبی پیطسبز ردُ گراًَلَسیتط BMثررسط الم ّبی   8 -12

 دٍضٌجِ 21

24/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ضٌبسبیط هرژَلَشی سلَلْبی پیطسبز هًََسیتط BMبی ثررسط الم ّ  8 -12

 دٍضٌجِ 22

24/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ضٌبسبیط هرژَلَشی سلَلْبی پیطسبزهًََسیتط BMثررسط الم ّبی   8 -12

 دٍضٌجِ 23

31/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ضٌبسبیط هرژَلَشی سلَلْبی پیطسبز پالکتط BMثررسط الم ّبی   8 -12

 دٍضٌجِ 24

31/2/97 

 دکتر هلهط ثرای ضٌبسبیط هرژَلَشی سلَلْبی پیطسبز  لٌفَسیتط BMثررسط الم ّبی   8 -12

 دٍضٌجِ 25

7/3/97 

12- 8  sickiling test دکتر هلهط 

 دٍضٌجِ 26

7/3/97 

12- 8  sickle solubility دکتر هلهط 

 دٍضٌجِ  

14/3/97 

  تعطیل  8 -12

 دٍضٌجِ 27

21/3/97 

 دکتر هلهط )ًبپبیذاری در ثراثر حرارف ٍ ایسٍپرٍپراًَل(ّوَگلَثیي ّبی ًبپبیذاررٍش ثررسط   8 -12

 دٍضٌجِ 28

21/3/97 

12- 8  osmotic fragility test دکتر هلهط 

 دٍضٌجِ 29

28/3/97 

12- 8  auto hemolysis test, hams test دکتر هلهط 

 دٍضٌجِ 30

28/3/97 

 دکتر هلهط )رٍش استبف سلَلس(  Hbالهترٍژَرز   8 -12

 دٍضٌجِ 31

4/4/97 

 دکتر هلهط HBHتست تطخیص   8 -12

 دٍضٌجِ 32

4/4/97 

 دکتر هلهط HbA2اًذازُ گیری   8 -12

 


