
 خدمات بخش ژنتیکفرم درخواست 

 :کننده درخواست

 شهرستان:                                    مسئول فنی:                                                      نام مرکز:

 های بعدی:همکار محترم جهت انجام پیگیری و تماس

  تلفن ثابت:                                    تلفن همراه:            آدرس ایمیل:                                     

 مربوط به نمونه / نمونه های ارسالی: اطالعات

جنسیت:                                         تاریخ تولد:   :(نام خانوادگیو  نامکد نمونه پروباند )یا 

 نسبت فامیلی والدین:                               نسبت فامیلی والدین:  محل تولد:
 

 تاریخ تولد:                          نژاد/قومیت:    و نام خانوادگی(: نامکد نمونه مادر )یا 

 نژاد/قومیت:               تاریخ تولد:               و نام خانوادگی(: نامکد نمونه پدر )یا 

 تاریخ تولد:                          نژاد/قومیت:    و نام خانوادگی(: نامکد نمونه همسر )یا 

 درخواستی سرویس

            م بیماری:                                            نا    شرکت ارائه دهنده:   سرویس: کد

 ورد بررسی:ای مژن / ژنه

  خانوادهوضعیت فرد / * 

 باشد. می عالمت بدوننمونه مربوط به یک فرد   باشد. می عالمت دار / بیمارنمونه مربوط به یک فرد 

 سابقه بیماری در خانواده / شجره وجود ندارد.   سابقه بیماری در خانواده / شجره وجود دارد.

 خانوادگی و سابقه/ عالئم  شرح حالسایر اطالعات کمک کننده در بررسی شامل * 

 
 
 
 

  

 ر / پژوهشگر درخواست کننده مشاود متخصص/ * تائی

یط این اینجانب تایید می نمایم که محدودیت ها، مزایا، و ریسک احتمالی سرویس درخواستی فوق، توسط اینجانب و یا سایر همکاران متخصص واجد شرا

شده است. بدنبال مشاوره فوق، از صاحب / صاحبان قانونی نمونه / نمونه مرکز، برای صاحب / صاحبان قانونی نمونه / نمونه های ارسالی بطورکامل تشریح 

 های ارسالی، رضایت آگاهانه و کامل جهت ارسال نمونه ها و انجام بررسی فوق اخذ شده است.

عتا ارزیابی نتایج بدست ارائه می گردند. طبی Assay، ارائه شده از سوی شرکت، بعنوان NGS ، و یاSanger، با روش DNAسرویس های تعیین توالی 

 آمده و انجام مراحل تاییدی بعدی جهت استفاده تشخیصی / بالینی بعهده آزمایشگاه و متخصص محترم درخواست کننده می باشد.

 اریخ:مهر و امضاء:                                           ت  نام و نام خانوادگی:                                           
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