
 ردیف آزمون های مولکولی  

   بیماریهای طیور  

     (١ Aشناسایی ویروس آنفلوانزا تایپ   

     (٢ H٩شناسایی ویروس آنفلوانزا سرو تایپ   

     (٣ H٥شناسایی ویروس آنفلوانزا سرو تایپ   

     (٤ H٧شناسایی ویروس آنفلوانزا سرو تایپ   

     (٥ H٥N٨سرو تایپ شناسایی ویروس آنفلوانزا   

     (٦ شناسایی ویروس برونشیت  

     (٧   QXشناسایی ویروس برونشیت   

     (٨ ٤/٩١شناسایی ویروس برونشیت   

     (٩ new variantشناسایی ویروس برونشیت  

 D٧٨شناسایی ویروس برونشیت   
١٠)    

                 



 تایپینگ شناسایی ویروس گامبورو و   
١١)     

                

 شناسایی ویروس الرنگو  
١٢)    

                 

 شناسایی ویروس مارک  
١٣)    

                 

 شناسایی ویروس لکوزطیور  
١٤)    

                 

 CAVشناسایی ویروس  
١٥)    

                 

 شناسایی ویروس ابله  
١٦)    

                 

 شناسایی ویروس نیوکاسل  
١٧)    

                 

 شناسایی رئوویروس طیور  
١٨)    

                 

 EDSشناسایی ویروس   
١٩)    

                 

 شناسایی ویروس اسفالومیلیت طیور  
٢٠)    

                 

 شناسایی مایکوپالسما گالیسپتیکوم  
٢١)    

                 



 شناسایی مایکوپالسما سینوویه  
٢٢)   

                  

  HRM  مایکوپالسما گالیسپتیکوم 
٢٣)   

                  

  HRM  مایکوپالسما سینوویه 
٢٤)   

                  

 (اورنیتوباکتر)ORTشناسایی   
٢٥)   

                  

 )ARTپنومو ویروس طیور(  
٢٦)   

                  

 کمپیلوباکتر  
٢٧)   

                  

  HRM  مایکوپالسما 
٢٨)   

                  

 شناسایی کالمیدیا پسی تاسی  
٢٩)   

                  

 شناسایی سالمونال اینفانتیس  
٣٠)   

                  

 شناسایی سالمونال دابلین  
٣١)    

                 

 شناسایی سالمونال گالیناروم  
٣٢)   

                  



 شناسایی سالمونال تیفی موریوم  
٣٣)  

                   

 شناسایی سالمونال اینتریتیدیس  
٣٤)   

                  

   بیماریهای دام بزرگ  

 شناسایی ویروس تب برفکی و تایپینگ آن  
٣٥)   

                  

 PPRشناسایی ویروس پی پی آر   
٣٦)   

                  

 شناسایی آبله در گوسفند و بز  
٣٧)   

                  

 شناسایی ویروس لمپی اسکین  
٣٨)   

                  

 MCFشناسایی بیماری ویروسی   
٣٩)   

                  

 شناسایی اکتیمای واگیر  
٤٠)    

                 

 BEFVشناسایی تب سه روزه   
٤١)    

                 

  BRSVشناسایی ویروس   
٤٢)   

                  



  IBRشناسایی ویروس   
٤٣)   

                  

  BLVشناسایی ویروس لوکوز   
٤٤)   

                  

  BVDشناسایی ویروس   
٤٥)   

                  

 Border diseaseشناسایی ویروس بیماری مرزی   
٤٦)   

                  

 شناسایی ویروس بیماری آکابان  
٤٧)   

                  

 شناسایی ویروس زبان آبی  
٤٨)   

                  

 شناسایی ویروس شمالنبرگ  
٤٩)   

                  

 شناسایی اسهال کرونا ویروسی  
٥٠)   

                  

 شناسایی اسهال روتا ویروسی  
٥١)    

                 

 شناسایی بیماری مدی ویزنا  
٥٢)   

                  

 شناسایی مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس ( عامل بیماری یون)   
٥٣)   

                  



 شناسایی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس  
٥٤)   

                  

 شناسایی مایکوپالسما آگاالکتیه  
٥٥)   

                  

 شناسایی مایکوپالسما پوتریفاسینس  
٥٦)   

                  

 شناسایی مایکوپالسما مایکوئیدس  
٥٧)   

                  

 شناسایی مایکوپالسما کاپریکولوم  
٥٨)   

                  

 مایکوپالسما بویس شناسایی  
٥٩)   

                  

 شناسایی کورینه باکتریوم اویس (پسودوتوبرکولوزیس)  
٦٠)    

                 

 شناسایی ویبریو  
٦١)    

                 

 شناسایی کریپتوسپوریدیم  
٦٢)   

                  

 شناسایی کلستریدیوم پرفرنژنس  
٦٣)   

                  

 شناسایی کلستریدیوم شوآی  
٦٤)   

                  



 شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم عامل بیماری براکسی  
٦٥)   

                  

 شناسایی کلستریدیوم دیفیسیل   
٦٦)   

                  

 شناسایی انواع توکسین های کلستریدیوم پرفرنژنس  
٦٧)   

                  

 شناسایی یرسینیا   
٦٨)   

                  

 شناسایی کورینه باکتریوم اویس (پسودوتوبرکولوزیس)  
٦٩)   

                  

 شناسایی سالمونال اینفانتیس   
٧٠)   

                  

 شناسایی سالمونال تیفی موریوم  
٧١)    

                 

 اینتریتیدیسشناسایی سالمونال   
٧٢)   

                  

 شناسایی عامل بیماری لیستریوز  
٧٣)   

                  

 O١٥٧شناسایی اشریشیا کلی   
٧٤)   

                  

 شناسایی بارتونال  
٧٥)   

                  



  Bifidobacterشناسایی باکتری  
٧٦)   

                  

 شناسایی الکتوباسیلوسها  
٧٧)   

                  

 شناسایی باسیلوس لیکنی فرمیس  
٧٨)   

                  

 شناسایی هلیکوباکتر پیلوری  
٧٩)   

                  

 شناسایی اکتینوباکتر  
٨٠)   

                  

 شناسایی بابزیا اویس و بایژمینا  
٨١)    

                 

 شناسایی تیلیریا انوالتا  
٨٢)   

                  

 شناسایی بیماری بابزیوز اسب  
٨٣)   

                  

 شناسایی بیماری تیلریوز اسب  
٨٤)   

                  

 شناسایی ویروس هرپس اسب  
٨٥)   

                  

 شناسایی ویروس انفلوانزای اسبی  
٨٦)   

                  



  Taylorella شناسایی عامل بیماری متریت گاو   

٨٧)   
                  

 شناسایی عامل بیماری سورا شتر  
٨٨)   

                  

   شناسایی عوامل سقط شامل  

 شناسایی عامل سقط کالمیدیا  
٨٩)   

                  

 شناسایی عامل سقط بروسال  
٩٠)    

                 

 شناسایی عامل سقط لپتوسپیرا  
٩١)    

                 

 شناسایی عامل سقط مایکوپالسما  
٩٢)   

                  

 شناسایی عامل سقط کمپیلوباکتر فتوس و ونرالیس  
٩٣)   

                  

 شناسایی عامل سقط سالمونال  
٩٤)   

                  

 شناسایی عامل سقط لیستریا  
٩٥)   

                  

 شناسایی عامل سقط کوکسیال بورنتی  
٩٦)   

                  



 Cache Valley Virusشناسایی عامل ویروس   
٩٧)   

                  

 شناسایی عامل سقط توکسوپالسما  
٩٨)   

                  

 ا کانینوم شناسایی عامل سقط نئوسپور  
٩٩)   

                  

 شناسایی عامل تریپانوما  
١٠٠)   

             

   شناسایی عوامل ورم پستان  

 شناسایی عامل ورم پستان استاف اورئوس  
١٠١)   

             

 شناسایی عامل ورم پستان استاف اپیدرمیدیس  
١٠٢)   

             

  
شناسایی عامل ورم پستان استرپتوکوکوس اگاالکتیه و دیس 

 اگاالکتیه
١٠٣)  

              

 شناسایی عامل ورم پستان مایکوپالسما بوویس  
١٠٤)   

             

 شناسایی عامل ورم پستان مایکوپالسما آگاالکتیه  
١٠٥)  

              

 شناسایی عامل ورم پستان کلی فرمی  
١٠٦)   

             



 شناسایی عامل ورم پستان کورینه باکتر  
١٠٧)  

              

 شناسایی عامل ورم پستان قارچی کاندیدا البیکنس  
١٠٨)  

              

 شناسایی عامل ورم پستان قارچی آسپرژیلوس  
١٠٩)   

             

 شناسایی عامل ورم پستان باسیلوس سرئوس  
١١٠)   

             

 شناسایی عامل ورم پستان نوکاردیایی   
١١١)    

            

   بیماریهای آبزیان  

 در ماهیان سرد آبی IHNشناسایی ویروس   
١١٢)   

           ٢ 

 در ماهیان سرد آبی  VHSشناسایی ویروس   
١١٣)   

           ٢ 

 در ماهیان سرد آبی IPNشناسایی ویروس   
١١٤)   

           ٢ 

 در ماهیان سرد آبی VNNشناسایی ویروس   
١١٥)   

           ٢ 

 در ماهیان گرم آبی SVCشناسایی ویروس   
١١٦)   

           ٣ 



 در ماهیان گرم آبی Koiشناسایی ویروس   
١١٧)   

           ٣ 

 شناسایی ویروس ؟؟؟ در ماهیان گرم آبی  
١١٨)   

           ٣ 

 شناسایی بیماری فرونکلوزیس در ماهیان گرم آبی  
١١٩)   

           ٣ 

 شناسایی بیماری ویبریوز  در ماهیان گرم آبی  
١٢٠)   

           ٣ 

 شناسایی بیماری یرسینیوز در ماهیان سرد ابی  
١٢١)   

           ٣ 

 شناسایی بیماری استرپتوکوکوس اینه ای در ماهیان سرد آبی  
١٢٢)  

            ٣ 

 WSSVشناسایی و تشخیص بیماری لکه سفید میگو   
١٢٣)  

            ٣ 

   بیماریهای زنبور عسل  

 شناسایی بیماری نوزما سرانه و نوزما اپیس در زنبورعسل  
١٢٤)  

            ٣ 

 شناسایی بیماری لوک در زنبورعسل  
١٢٥)  

            ٤ 

   Pet Animalsبیماریهای   



 CDVشناسایی دیستمپر  
١٢٦)  

            ٤ 

 شناسایی هرپس ویروس در سگ    
١٢٧)  

              

 CPVشناسایی پاروویروس سگ   
١٢٨)  

              

 ١٩-covidشناسایی کرونا ویروس سگ و گربه  
١٢٩)  

              

   تست های مولکولی مواد غذایی  

  

تشخیص گونه پروتئین حیوانی در انواع نمونه های گوشت 
تازه و چرخ کرده و سوسیس و کالباس و محصوالت لبنی 

شامل 

گاو،گوسفند،بز،خوک،مرغ،اسب،االغ،گاومیش،شتر،شترمرغ،س
 گ و گربه

١٣٠)  
              

  
شناسایی بافت شناسی  کلیه بافتهای غیر مجاز در تعیین 

 ماهیت گوشت 
١٣١)   

             

 GMOشناسایی مواد غذایی تراریخته   
١٣٢)  

              

 شناسایی ماهی تن  
١٣٣)  

              

 شناسایی نوع حیوان نمونه های ژالتین (خوکی و گاوی)  
١٣٤)  

              



 شناسایی مولکولی بیماری سالمونلوز محصوالت پروتئینی  
١٣٥)  

              

 شناسایی مولکولی بیماری کمپیلوباکتر محصوالت پروتئینی  
١٣٦)  

              

  
محصوالت  O١٥٧شناسایی مولکولی بیماری کلی باسیلوز 

 پروتئینی

١٣٧)  

              

 شناسایی آرکانوباکتر پیوزن  
١٣٨)  

              

 شناسایی ویبریو  
١٣٩)  

              

 شناسایی اورنیتوباکتر  
١٤٠)   

             

 شناسایی کلستریدیوم پرفرنژنس، شوآی، سپتیکوم، دیفیسیل  
١٤١)   

             

 شناسایی انواع توکسین های کلستریدیوم پرفرنژنس  
١٤٢)  

              

 شناسایی یرسینیا   
١٤٣)  

              

 شناسایی استاف اورئوس  
١٤٤)   

             

 شناسایی بارتونال  
١٤٥)  

              



 شناسایی الکتوباسیلوسها  
١٤٦)  

              

 شناسایی باسیلوس لیکنی فرمیس  
١٤٧)  

              

 شناسایی هلیکوباکتر پیلوری  
١٤٨)  

              

   شناسایی عوامل قارچی  

 شناسایی توکسین زیرالنون  
١٤٩)   

             

 شناسایی توکسین آفالتوکسین  
١٥٠)  

              

 T٢شناسایی   
١٥١)   

             

   سایر موارد  

 شناسایی ژنهای همو و هترو (چندقلوزایی) در گوسفندان  
١٥٢)  

              

 تعیین جنسیت پرندگان  
١٥٣)  

              

 تعیین جنسیت ماهی  
١٥٤)  

              



 تعیین نوع گوشت گوسفند  
١٥٥)  

              

 تعیین نوع گوشت گاو  
١٥٦)  

              

    
١٥٧)  

              

  Chlamydia felis 

١٥٨)  
              

  Mycoplasma haemofelis 

١٥٩)  
              

 


