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 » EQAPراهنماي ورود نتایج و مشاهده آنالیز در برنامه « 
 همکار ارجمند:

، سعی ر میگیرددر برنامه ارزیابی خارجی کیفیت مورد استفاده قرا نرم افزار جدید 29به اطالع می رسانیم از دوره با سالم، 
نده شما و مشاوره نظرات ارز اده ازامات فنی مربوطه و نیز با استفمدیران برنامه و گروه تامین کننده برنامه بر این بوده است که با رعایت الز

ر دا بازنگري دوره ب سهولت در کاربري مشارکت کنندگان را فراهم آوریم. همچنین در این مدیران و مسئولین محترم بورد هاي برنامه،
در  ست با شرکتاهشمند امه بعمل آید. از اینرو خواسواالت نظرسنجی، سعی براین است تا ارزیابی بهتري از قسمت ها و فرآیند هاي برن

 نظرسنجی، همانند گذشته با طرح نظرات، مشکالت و پیشنهادهاي خود، ما را در ارتقاي برنامه یاري فرمائید.
ان در سایت جدید با عنو PDFشایان ذکر است اطالعات و سوابق نتایج دوره هاي قبل مشارکت کنندگان به صورت فایل 

 پیشین قابل دسترسی می باشد. دوره هاي

  :راهنماي ورود به برنامه 

جامع برنامه ارزیابی کنترل "به سامانه  eqap.iacld.com ابتدا از طریق آدرسو ثبت نتایج  EQAPبراي ورود به سامانه  -1
 شوید. وارد "کیفیت خارجی

 مه شوید.در صفحه اصلی سایت در منوي سمت راست صفحه (ورود کاربران) وارد سامانه برنا -2
 اکنون در صفحه مخصوص اعضاء :

 اشد.بشما می  آزمایشگاه رمزعبور و کدشناساییدر بسته ارسالی، برگه اي در اختیار شما قرار می گیرد که حاوي  :توجه
ت چپ در سم با وارد کردن کد شناسایی و رمز عبور، در سایت شناسایی شده و صفحه مخصوص اعضاء نمایش داده می شود. در این صفحه

ده شـدر صـفحه بـاز  کلیـک کـرده و "نتایج دوره جدید” کلیک کرده و از لیست باز شده بر روي گزینه  "آزمایشگاه ها” ابتدا بر روي گزینه
 کلیه بخش هایی که ثبت نام نموده اید مشاهده خواهید نمود تست مورد نظر را انتخاب و سپس ورود نتایج نمائید.

ود را اصـالح کلیـک کـرده و اطالعـات خـ(مشاهده پروفایـل) تکمیل اطالعات آزمایشگاه خود بر روي دکمه در صورت نیاز به اصالح و یا 
 کلیک نمائید. "ارسال"کنید، سپس برروي دکمه 

 رمائید.لطفا قبل از انجام آزمایش و ثبت نتایج حتما دستورالعمل مربوطه را به دقت مطالعه و مطابق با آن اقدام ف توجه:
 ید.مالحظه بفرمائ eqcld@کنترل کیفی  و یا کانال تلگرامی eqap.iacld.comن دوره را در سامانه برنامه ای CLSIجدول  .1
و یـا  09196688269کافیست از طریق شماره تلگرامـی/ واتسـاپ در صورت فراموش کردن کد شناسایی و یا رمز عبور آزمایشگاه  .2

 . اه، کد شناسایی آزمایشگاه خود را دریافت نماییدتماس با دفتر برنامه با ذکر نام و نشانی دقیق آزمایشگ
 اشد.تیار وي می بمسئولیت حفظ و نگهداري از کدشناسایی و کلمه عبور تنها به عهده مسئول فنی آزمایشگاه یا نماینده تام االخ .3

 می باشد. 22/10/99تا  08/10/99، از  هفتم: زمان ثبت اینترنتی نتایج دوره سی و توجه

رسال لطفا اثبت نتایج تنها از طریق اینترنت امکان پذیر است : همکارانیه قابل توجه کل
 پستی نفرمائید.
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 »نمونه سرم  مجهول بیوشیمی « 
 د.بفرمائیاعالم  بیوشیمیبخش   EQAPهفتمسی و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 دستورالعمل آماده سازي نمونه سرم مجهول بیوشیمی:
 :روش استفاده

ید تا خالء موجـود در دیونیزه بازسازي کنید.(درب الستیکی را با احتیاط بردارآب مقطر  5mLنمونه سرم مجهول بیوشیمی را از یخچال خارج کرده و با  -1
 ویال سبب پراکنده شدن مواد و پودر خشک شده از داخل ویال نشود).

این مدت هـر  د. در طیدقیقه آنرا در دماي اتاق قرار دهی 30درب ویال سرم کنترل را بسته و براي حل شدن کامل پودر لیوفیلیزه در آب  مقطر به مدت  -2
 .(به هیچ وجه به شدت تکان ندهید)بار سروته کنید 10تا  5دقیقه یک بار نمونه سرم مجهول را  10

 یکماه قرار دهید. درجه تا 20-در صورت نیاز به نگهداري نمونه بهتر است آنرا به لوله مناسب منتقل کرده و در دماي یخچال تا یک هفته یا در  -3
 

 هشدار:
و   Cپاتیـت ه، Bهاي عفونی نظیر هپاتیـت منابع انسانی تهیه شده و باید به مثابه یک نمونه بیمار تلقی و با حفظ کلیه احتیاط هاي الزم در خصوص بیماري این سرم کنترل از

HIV .منفی بر روي آن کار شود 

 باشند:هاي درخواستی به شرح زیر میآزمایش

 

25.  Li 17. Amylase 9.  Total Bilioubin 1.  Glucose 
26. TSH 18. LD 10.  Direct Bilirubin 2.  Urea 
27. T4 19. CK 11. Total Protein 3.  Creatinine 
28. T3 20. Calcium (Ca) 12. Albumin 4.  Uric Acid 

 21. Phosphorous (P) 13. ALT (GPT) 5.  Triglycerides 
 22. Iron (Fe) 14. AST (GOT) 6.  Cholesterol 

23. Na 15. ALP 7.  HDL-C 
24.  K 16. GGT 8.  LDL-C 

ل و سـپس تبـدیلطفاً، براي گزارش نتایج صرفاً از واحدهاي ذکر شده در جدول استفاده کنید و در صورت لزوم نتایج خود را به واحدهاي ذکر شده در جدول 
 گزارش نمائید.

 گردد.موارد زیر جهت راهنمائی تقدیم می
 

BUN (mg/dL)  ×   2.14   =   Urea (mg/dL) 
       T3 (nmol/L)  ×  0.65   =   T3 (ng/mL)   

T3  (ng/dL) ÷  100  = T3  (ng/mL)  
T4 (nmol/L) ÷ 12.9 = T4 (µg/dL) 
Ca  (mmol/L)  × 4.0   =  Ca (mg/dL)     
mIU/L =  µIU/mL 
mIU/mL = IU/L 

 

 .تمدید نخواهد شد: زمان پاسخگویی اینترنتی توجه
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 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:                                                              
                                         - EQAP                کد شناسائی آزمایشگاه:                          ----------------------نام آزمایشگاه: 

                  
          B1- 9937  براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:

   
    22/10/99تا  08/10/99فقط از طریق اینترنت دهی  زمان پاسخ

   
  

 توجه:
اخت کیـت، روش انجـام، متـد مـورد شماره سري س نام سازنده کیت،ها را بر اساس اطالعات درخواستی شامل خواهشمند است جدول انجام آزمایش

ا یـ مـاري نامناسـب به شکل صحیح و خوانا پر نمائید بدیهی است ثبت ناقص اطالعات مورد نیاز سبب دسته بندي و آنالیز آ استفاده و نتیجه بدست آمده،
 حذف آزمایش خواهد شد.

شماره سري  روش انجام متد مورد استفاده براساس بروشور کیت واحد گزارش
 ساخت کیت

نام سازنده 
 کیت

 نام آزمایش

mg/dL 
 Glucose oxidase/ Peroxidase 
 Hexokinase/ G6PD 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Glucose 

mg/dL 

 Urease / GDH(UV) 
 Urease / Berthelot 
 Urease / Peroxidase  
 Urease / Hypochlorite 
 Diaceyl monoxime 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Urea 

نتیجه نهایی منحصرا 
 بصورت اوره گزارش شود

mg/dL 

 Jaffe / Kinetic (Fixed time) 
 Jaffe / Acid Blank (End point) 
 Jaffe / Precipitation 
 Enzymatic   

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

Creatinine 

mg/dL 
 Uricase / UV 
 Uricase / Peroxidase 
 Phosphotungstic Acid 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Uric Acid 

mg/dL 
 Lipase / Peroxidase (Colorimetric) 
 Lipase / (UV) 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Triglyceride 

mg/dL 
 Cholesterol Oxidase / Peroxidase ○ دستی 

 دستگاهی ○
  

Cholesterol 

mg/dL 

 Precipitation with Phosphotungstate-Mg 
 Precipitation with Dextran sulfate- Mg 
 Precipitation with Polyethylenglycol (PEG) 
 Direct homogenous 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

HDL-C 

mg/dL 
 Direct homogenous 

اسبه را مح C-LDLبه طریق غیر مستقیم  توجه: آزمایشگاههایی که
 براي شرکت در آنالیز را ندارند می کنند، شرایط الزم

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
LDL-C 

  
     

 توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.
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g/dL 
 Biuret ○ دستی 

 دستگاهی ○
  

Total Protein 

g/dL 
 Bromcresol green (BCG) 
 Bromcresol purple (BCP) 
 Immunochemical 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Albumin 

mg/dL 

 Diazotized Sulfanilic Acid (DSA) with 
Caffeine as accelerator 

 Diazotized Sulfanilic Acid (DSA) with 
Methanol as accelerator 

 Diazotized Sulfanilic Acid (DSA) with 
Cetrimide as accelerator 

 Diazotized Sulfanilic Acid (DSA) with 
Detergent as accelerator 

 Diazotized Sulfanilic Acid (DSA) with 
Dimethyl sulfoxide as accelerator 

 Dichloroaniline (DCA) 
 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

Total Bilirubin 

mg/dL 
 Diazotized Sulfanilic Acid (DSA) 
 Dichloroaniline (DCA) 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Direct Bilirubin  

U/L 
 AST / MDH (with PLP) 
 AST / MDH (without PLP) 
 24و-Dinitrophenylhydrazine 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
AST(GOT) 

U/L 
 ALT / LDH (with PLP) 
 ALT / LDH (without PLP) 
 24و-Dinitrophenylhydrazine 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
ALT(GPT) 

U/L 
 p- Nitro phenyl phosphate (pNPP), Kinetic 
 p- Nitro phenyl phosphate (pNPP), End point 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
ALP 

U/L 
 γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 
 γ -Glutamyl-4- nitroanilide 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
GGT 

U/L 

 Maltoheptaose (G7) with ethilydene 
 Chloronitrophenol- Maltotriose (CNPG3) 
 p- Nitro phenyl glycoside (pNP-G) 
 Starch-Iodine 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

Amylase 

U/L 
 Pyruvate Substrate 
 Lactate Substrate 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
LD 

U/L  Hexokinase / G6PD 
 Hexokinase / G6PD with NAC 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
CK 

mg/dL 

 Cresolphthalein Complexon (CPC) 
 Arsenazo III 
 Methylthymol blue 
 Ion Selective Electrode (ISE) 
 NM-BAPTA 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

Ca 

mg/dL  Ammonium molybdate / UV 
 Ammonium molybdate / Colorimetric 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  
Phosphorous 

 
  

 
 
 

  
 



               

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          

 1414734711دپستی: ک     29پالك  -کوچه اردشیر -یابان هشت بهشتخ -یدان گلهام -یابان فاطمیخ-:   تهرانEQAPآدرس دفتر     
 )41از  5صفحه (       eqap.iacld.com سایت برنامه:          www.iacld.comسایت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

                      ایران       -انجمن علمی دکتراي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی     
                                           (EQAP)برنامه ارزیابی خارجی کیفیت                   

 )1399سال  دومنوبت ( هفتمو سی دوره                      
 

 u ¼wBU13 8 1

 

 

µg/dL 

 Ferene 
 Ferrozine 
 Nitro-paps 
 Bathophenanthroline 
 Chromazurol B 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

Fe 

mEq/L 
 Flame photometry 
 Ion-Selective Electrode (ISE) 
 Spectrophotometry 

 
 Na 

mEq/L 
 Flame photometry 
 Ion-selective Electrode (ISE) 
 Spectrophotometry 

 
K 

mEq/L 
 Flame photometry 
 Ion-selective Electrode (ISE) 
 Spectrophotometry 

 
Li 

ng/mL 

 ELISA or EIA 
 RIA or IRMA 
 Chemiluminescent  or ECL 
 ELFA 

   

3T 

µg/dL 

 ELISA or EIA 
 RIA or IRMA 
 Chemiluminescent or ECL 
 ELFA 

   

4T 

mIU/L 

 ELISA or EIA 
 RIA or IRMA 
 Chemiluminescent  or ECL 
 ELFA 

   

TSH 

 

  مدل دستگاه  دستگاه فتومتر یا اسپکتروفتومتر
  مدل دستگاه  دستگاه اتوآناالیزر

  مدل دستگاه  دستگاه ایمونو آناالیزر
  مدل دستگاه  دستگاه الکترولیت آناالیزر

  مدل دستگاه  دستگاه فلیم فتومتر
  مدل دستگاه  دستگاه لومینومتر

  مدل دستگاه  انترک -دستگاه گاما

 ر محترم:همکا

 را در قبل از وارد نمودن نتایج آنالیز خود در جدول صفحه بعد حتما اطالعات مربوط به روش آزمایش خود
 جدول فوق به طور کامل وارد نموده و در صورت نیاز اصالحات الزم را انجام دهید.
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ین در صورت ناقص بودن ا می باشد لذا آن آزمایشگاه محترم اطالعات جدول صفحه قبلاساس دسته بندي  توجه:
 اطالعات امکان انجام آنالیز صحیح وجود ندارد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------پیشنهادات: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------انتقادات: 

 تاریخ:                                        مهر و امضاء                           نام مسئول فنی                 

 

نتیجه 
 آزمایش

واحد 
 گزارش

 نام آزمایش

 mg/dL Glucose 
 mg/dL 

Urea 
 نتیجه نهایی منحصرا بصورت اوره گزارش شود

 mg/dL Creatinine 
 mg/dL Uric Acid 
 mg/dL Triglycerides 
 mg/dL Cholesterol 
 mg/dL HDL-C 
 mg/dL LDL-C 
 g/dL Total Protein 
 g/dL Albumin 
 mg/dL Total Bilirubin 
 mg/dL Direct Bilirubin  
 U/L AST(GOT) 
 U/L ALT(GPT) 
 U/L ALP 
 U/L GGT 
 U/L Amylase 
 U/L LD 
 U/L CK 
 mg/dL Ca 
 mg/dL Phosphorous 
 µg/dL Fe 
 mEq/L Na 
 mEq/L K 
 mEq/L Li 
 ng/mL 3T 
 µg/dL 4T 
 mIU/L TSH 
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 »نمونه مجهول پروتئین ادرار« 
 فرمائید.باعالم  پروتئین ادراربخش  EQAPهفتم سی و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 الزامی است شناسائی ثبت کدوجه: ت                                                                                                           

                                                 - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه:                                ----------------------نام آزمایشگاه: 
 
             B3- 9937  براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:    

       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت خزمان پاس

 
 روش استفاده:

 محتویات ویال بصورت آماده در اختیار شما قرار گرفته است. -1
 نمونه مجهول را تا زمان آزمایش در داخل یخچال قرار دهید. -2
 نتیجه را گزارش نمائید.را انجام داده و روش موجود در آزمایشگاه آزمایش  در زمان آزمایش طبق دستور العمل -3

 توجه:
 ها را بر اساس اطالعات درخواستی شامل نام سازنده کیت، شماره سري ساخت کیت، روش انجام، متد مـورد اسـتفاده وخواهشمند است جدول انجام آزمایش

مـایش اسب  یا حـذف آزبندي و آنالیز آماري نامننتیجه بدست آمده، به شکل صحیح و خوانا پر نمائید. بدیهی است ثبت ناقص اطالعات مورد نیاز سبب دسته 
 خواهد شد.

نتیجه 
 آزمایش

شماره سري  روش انجام متد مورد استفاده براساس بروشور کیت واحد گزارش
 ساخت کیت

نام سازنده 
 کیت

 نام آزمایش

 
mg/L 

 Colorimetry 
 Turbidimetry 
 Nephelometry 
 Other 

 دستی ○
 دستگاهی ○

  

Urine Protein 

 است توجه فرمائید. mg/L: همکار گرامی واحد گزارش پروتئین ادرار تذکر
 

  مدل دستگاه  دستگاه اتوآناالیزر
  مدل دستگاه  دستگاه فتومتر یا اسپکتروفتومتر

 
 
 

 هر و امضاءم                                   نام مسئول فنی                                            تاریخ:                                                 

 توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.
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 »HbA1cنمونه مجهول « 
 ئید.بفرمااعالم  c1HbA بخش   EQAP   هفتمسی و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 الزامی است شناسائی ثبت کدوجه: ت                                                                                                          
                                                      - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه:                           ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
             B4/1- 9937 براي آزمایش روي نمونه با مشخصات   

       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

 
 فاده:روش است

 محتویات ویال بصورت آماده در اختیار شما قرار گرفته است. -1

 در داخل یخچال قرار دهید. (حداکثر ظرف یک هفته از دریافت )نمونه مجهول را تا زمان آزمایش  -2
 در زمان آزمایش طبق دستور العمل روش موجود در آزمایشگاه آزمایش را انجام داده و نتیجه را گزارش نمائید. -3

 توجه:
باشد. با ایـن حـال احتیـاط الزم در خصـوص کـار بـا ایـن منفی می HIVو   HBsAg ،HCVهاي نمونه ارسالی از افراد مبتال به دیابت تهیه شده است که از نظر آزمایش )1

 نمونه را همانند نمونه سایر بیماران مبذول دارید.

ر این صـورت نجام دهید. در غیا (حداکثر ظرف یک هفته از دریافت )است، الزم است آزمایش را اي ) از آن جایی که نمونه ارسالی فاقد هر گونه ماده نگهدارنده2 
 موضوع را اطالع دهید.

سـت ها را بر اساس اطالعات درخواستی شامل نام سازنده کیت، شماره سري ساخت کیت، روش انجام، متد مـورد اسـتفاده و نتیجـه بد) خواهشمند است جدول انجام آزمایش3
 د شد.، به شکل صحیح و خوانا پر نمائید بدیهی است ثبت ناقص اطالعات مورد نیاز سبب دسته بندي و آنالیز آماري نامناسب  یا حذف آزمایش خواهآمده

 نام مسئول فنی
      مهر و امضاء       تاریخ:                                             

 قابل توجه همکاران محترم :
 را در این بخش به درصد (%) وارد نمائیدپاسخ 

نتیجه 
 آزمایش

کیتمتد مورد استفاده براساس بروشور  واحد گزارش شماره سري  روش انجام 
 ساخت کیت

نام سازنده 
 کیت

 نام آزمایش

 

% 
 HPLC 
 Ion-Exchange Chromatography 
 Affinity Chromatography 
 Immuno Turbidimetry 
 Enzymatic 
 Immunoassay 
  Electrophoresis   

   

1CHbA 

 تان یادداشت فرمائید.توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خود
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 »HbA1cنمونه مجهول « 
 ئید.بفرمااعالم  c1HbA بخش   EQAP   هفتمسی و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 الزامی است شناسائی ثبت کدوجه: ت                                                                                                          
                                                      - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه:                           ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
             B4/2- 9937 براي آزمایش روي نمونه با مشخصات    

       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

 
 روش استفاده:

 در اختیار شما قرار گرفته است. محتویات ویال بصورت آماده -1

 در داخل یخچال قرار دهید. (حداکثر ظرف یک هفته از دریافت )نمونه مجهول را تا زمان آزمایش  -2
 در زمان آزمایش طبق دستور العمل روش موجود در آزمایشگاه آزمایش را انجام داده و نتیجه را گزارش نمائید. -3

 توجه:
باشد. با ایـن حـال احتیـاط الزم در خصـوص کـار بـا ایـن منفی می HIVو   HBsAg ،HCVهاي ه دیابت تهیه شده است که از نظر آزمایش) نمونه ارسالی از افراد مبتال ب1

 نمونه را همانند نمونه سایر بیماران مبذول دارید.

یر این صـورت غانجام دهید. در  فته از دریافت )ر ظرف یک ه(حداکثاي است، الزم است آزمایش را ) از آن جایی که نمونه ارسالی فاقد هر گونه ماده نگهدارنده2 
 موضوع را اطالع دهید.

سـت ها را بر اساس اطالعات درخواستی شامل نام سازنده کیت، شماره سري ساخت کیت، روش انجام، متد مـورد اسـتفاده و نتیجـه بد) خواهشمند است جدول انجام آزمایش3
 د شد.د بدیهی است ثبت ناقص اطالعات مورد نیاز سبب دسته بندي و آنالیز آماري نامناسب  یا حذف آزمایش خواهآمده، به شکل صحیح و خوانا پر نمائی

 نام مسئول فنی
      تاریخ:                         مهر و امضاء                           

 قابل توجه همکاران محترم :
 را در این بخش به درصد (%) وارد نمائیدپاسخ 

نتیجه 
 آزمایش

شماره سري  روش انجام متد مورد استفاده براساس بروشور کیت واحد گزارش
 یتساخت ک

نام سازنده 
 کیت

 نام آزمایش

 

% 
 HPLC 
 Ion-Exchange Chromatography 
 Affinity Chromatography 
 Immuno Turbidimetry 
 Enzymatic 
 Immunoassay 
  Electrophoresis   

   

1CHbA 

 توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.
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 )1399سال  دومنوبت ( هفتمو سی دوره                      
 

 u ¼wBU13 8 1

  
 

 »ونه مجهول ادرارنم« 
 :روش استفاده

 کنید.  نمونه مجهول ادرار  به صورت آماده در اختیار شما قرار داده شده است. این نمونه را تا زمان آزمایش در داخل یخچال نگهداري -1
 محیط برسد.در زمان آزمایش، ابتدا نمونه کنترل ادرار را از یخچال خارج کنید و اجازه دهید درجه حرارت آن به درجه حرارت  -2
ه نگهـداري ها و احتمال آلودگی، آزمایش را به فاصله کوتاهی بعد از بازنمودن درب ویال انجام دهید. در صـورت تمایـل بـبه دلیل ناپایداري برخی آنالیت -3

 ت.نمونه، سریعاً درب آن را محکم بسته و در یخچال قرار دهید. در این صورت نمونه به مدت یک هفته در یخچال پایدار اس
  هاي قابل گزارش برروي نمونه عبارتند از:آزمایش -4

 ، هموگلوبین، نیتریت، کتون بادي، گلوکز، پروتئین   pH* وزن مخصوص، 
) 1024 ) گزارش گردد. گزارش بدون اعشـار (مـثال1.24ًتوجه داشته باشید که نتیجه وزن مخصوص حتماً باید با ذکر اعشار (مثالً * 

    شد.نتیجه شما خواهد  حذفسبب 

 
 

 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                                               
                                                   - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه:                                     ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

             U1- 9937  براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:    
 --------------------نام و مدل دستگاه نوارخوان    

ن 
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ش 
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ش گ
رو

ص
صو

مخ
 

S.
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 Trace 
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 Neg. 
 
 

 Pos. 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
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 3+   
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هی

گا
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 نام مسئول فنی
  تاریخ:                         مهر و امضاء                           

 
 
 

 توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.
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 »HBsAg, HIVAb, HCVAb براي آزمایش  S1/1مجهول ایمونوسرولوژي نمونه«
عم از اظهارنظر در مورد کیفیت نمونه ها، (ا ایمونوسرولوژيبخش  EQAP )هفتمسی و دوره برنامه فعلی ( هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

 د:بفرمائیاعالم بطور کوتاه فرمهاي جوابدهی، شیوه آنالیز و غیره) ذیالً 
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 توجه:
  HBsAg, HIVAb, HCVAbت انجام آزمایش هاي جه) S1/1S ,1/2 (با کدهاي ویال مختلف بصورت جداگانه  زدودراین دوره نی

 لطفا درثبت نتایج دقت فرمائید تا جابجائی صورت نگیرد.  ارسال گردیده است.

 :روش کار
 

  )آماده سازي:الف
 آماده در اختیار شما قرار گرفته است.مایع محتویات ویال بصورت  •

یزیکی، فراهم آمده است ولـی بایـد بـا فشده با عوامل شیمیائی و  (Inactive)ماده مجهول مورد آزمایش از نمونه انسانی گندزدائی   -تذکریک
 رعایت کلیه احتیاطات الزم، با آن همچون یک نمونه بیولوژیک بالقوه بیماریزا کار شود.

اري در دمـاي نگهـدشـرط  بـه  درجه سانتیگراد نگهداري شود. 8تا  2نمونه  باید در یخچال و در دماي  نمونه/ پایداري: کار روينحوه  -تذکردو
دماي نمونه و م تسـت، قابل استفاده است. توصیه میشود قبل از انجا از زمان تحویل به آزمایشگاه روز 30به مدت حداقل ارسالی  یخچال، نمونه

رابـی الئم دال برخعایر کدورت یا سبرسانید و قبل از استفاده، محتویات ویال را به آرامی مخلوط کنید. در صورت بروز  کیت را به دماي اتاق
   گزارش شود. »دفتر برنامه ارزیابی خارجی کیفیت«،  نمونه قابل استفاده نیست و الزم است مراتب به و آلودگی

 ب)انجام آزمایش:

جـود را با یک روش رایج در آزمایشگاه خود و  (نه الزامـاً طبـق تمـام روشـهاي مو HBsAg, HIVAb, HCVAb الزم است آزمایش •
 ول صفحه بعد بالمانع است. اصفحه بعد) انجام دهید. بدیهی است خالی ماندن قسمتهایی از جددرجدول 

 ج)گزارش دهی: 

 واگر چند روش آزمایشی را در آزمایشگاه خود انجام داده  تاکید میگردد هاي مناسب و مربوطه در جدول، درج نمائید.نتیجه آزمایش را در مکان 
 ها انتخاب نموده و عالمت گذاري کنیدرا بعنوان روش ارجح خود بمنظور آنالیزداده یکی از آن روشهاحتماً در جدول گزارش میکنید، 

                                                             
  

 ستاالزامی شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                                            
                                             - EQAP  کد شناسائی آزمایشگاه:                          ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
      1/1S- 9937 براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:

 
       22/10/99تا  08/10/99اینترنت دهی  فقط از طریق زمان پاسخ

 
 

 .فرمائید کپیدي براي خودتان پیگیریهاي بع جهت یک نسخه از فرمهاي تکمیل شده را توصیه میشود: 
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S1/1- HIVAb اطالعات مرتبط با آزمایش روي نمونه مجهول 
نام کمپانی  شنتیجه آزمای

سازنده 
 دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام کمپانی 
سازنده 

 کیت

حجم 
 مصرفی سرم 
 (میکرولیتر)

 و غیره) CPMیاODکمّی ( کیفی روش مورد استفاده
 ا درج کنید][لطفا عدد حاصله ر

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

          
 
 

   
 

 
 

    Immunochromatography 

(Strip/Cassette/etc) 

       

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 

Cutoff OD: 

Test OD:  

Neg Control: 

Pos Control: 
OD Test 
---------------- = 
OD Cutoff 

    

 EIA or ELISA 
 -------------مارك یا مدل دستگاه االیزا ریدر 

 ------------------نام کشور سازنده دستگاه
 ---------------طول موج (هاي) مورد استفاده

 -----------------------سال خرید دستگاه

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

   RIA 

 -------------- گاماکانترمارك یا مدل دستگاه 
 ------------------نام کشور سازنده دستگاه

 ---------سال خرید دستگاه توسط آزمایشگاه  
 ------------------سال تولید توسط کمپانی 

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

   Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

 : نام روش را ذکر کنید
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 S1/1-HBsAg اطالعات مرتبط با آزمایش روي نمونه مجهول 
نام کمپانی  شنتیجه آزمای

سازنده 
 دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام کمپانی 
سازنده 

 کیت

حجم 
 صرفی سرم م

 (میکرولیتر)
 و غیره) CPMیاODکمّی ( کیفی روش مورد استفاده

 [لطفا عدد حاصله را درج کنید]

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

          
 
 

   
 

 
 

    Immunochromatography 

(Strip/Cassette/etc) 

       

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 

Cutoff OD: 

Test OD:  

Neg Control: 

Pos Control: 
OD Test 
---------------- = 
OD Cutoff 

    

 EIA or ELISA 
 -------------مارك یا مدل دستگاه االیزا ریدر 

 ------------------نام کشور سازنده دستگاه
 ---------------طول موج (هاي) مورد استفاده

 -----------------------سال خرید دستگاه

 ---------------ام شرکت نمایندگی در ایران ن

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

   RIA 

 -------------- گاماکانترمارك یا مدل دستگاه 
 ------------------نام کشور سازنده دستگاه

 ---------سال خرید دستگاه توسط آزمایشگاه  
 ------------------مپانی سال تولید توسط ک

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

   Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

 : نام روش را ذکر کنید
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 u ¼wBU13 8 1

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 ضاءمهر و ام                          تاریخ:                                                     ام مسئول فنین  

          

 S1/1- HCVAb اطالعات مرتبط با آزمایش روي نمونه مجهول 
نام کمپانی  شنتیجه آزمای

سازنده 
 دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام کمپانی 
سازنده 

 کیت

حجم 
 مصرفی سرم 
 (میکرولیتر)

 و غیره) CPMیاODکمّی ( کیفی روش مورد استفاده
 [لطفا عدد حاصله را درج کنید]

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

          
 
 

   
 

 
 

    Immunochromatography 

(Strip/Cassette/etc) 

       

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 

Cutoff OD: 

Test OD:  

Neg Control: 

Pos Control: 
OD Test 
---------------- = 
OD Cutoff 

    

 EIA or ELISA 
 -------------مارك یا مدل دستگاه االیزا ریدر 

 ------------------نام کشور سازنده دستگاه
 ---------------طول موج (هاي) مورد استفاده

 -----------------------سال خرید دستگاه

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

   RIA 

 -------------- گاماکانترمارك یا مدل دستگاه 
 ------------------سازنده دستگاه نام کشور

 ---------سال خرید دستگاه توسط آزمایشگاه  
 ------------------سال تولید توسط کمپانی 

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

   Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

 : نام روش را ذکر کنید
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 u ¼wBU13 8 1

 
 
 

  
 

 »HBsAg, HIVAb, HCVAb براي آزمایش  S1/2نمونه مجهول ایمونوسرولوژي«
عم از اظهارنظر در مورد کیفیت نمونه ها، (ا ایمونوسرولوژيبخش  EQAP )هفتمسی و دوره برنامه فعلی ( هاي خود را دربارهقادات و پیشنهادانت

 بفرمائید:اعالم بطور کوتاه فرمهاي جوابدهی، شیوه آنالیز و غیره) ذیالً 
------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 توجه:
  HBsAg, HIVAb, HCVAbجهت انجام آزمایش هاي ) S1/1S ,1/2 (با کدهاي ویال مختلف بصورت جداگانه  دراین دوره نیزدو

 ا درثبت نتایج دقت فرمائید تا جابجائی صورت نگیرد.لطف  ارسال گردیده است.

 :روش کار
 

  )آماده سازي:الف
 آماده در اختیار شما قرار گرفته است.مایع محتویات ویال بصورت  •

یـد بـا یزیکی، فراهم آمده است ولـی بافشده با عوامل شیمیائی و  (Inactive)ماده مجهول مورد آزمایش از نمونه انسانی گندزدائی   -تذکریک
 رعایت کلیه احتیاطات الزم، با آن همچون یک نمونه بیولوژیک بالقوه بیماریزا کار شود.

اري در دمـاي نگهـدبـه شـرط   درجه سانتیگراد نگهداري شود. 8تا  2نمونه  باید در یخچال و در دماي  نمونه/ پایداري: کار روينحوه  -تذکردو
دماي نمونه و م تسـت، قابل استفاده است. توصیه میشود قبل از انجا ز زمان تحویل به آزمایشگاها روز 30به مدت حداقل ارسالی  یخچال، نمونه

خرابـی عالئم دال بر کدورت یا سایربرسانید و قبل از استفاده، محتویات ویال را به آرامی مخلوط کنید. در صورت بروز  کیت را به دماي اتاق
 گزارش شود. »دفتر برنامه ارزیابی خارجی کیفیت«است مراتب به  ،  نمونه قابل استفاده نیست و الزمو آلودگی

 ب)انجام آزمایش:

جـود را با یک روش رایج در آزمایشگاه خود و  (نه الزامـاً طبـق تمـام روشـهاي مو HBsAg, HIVAb, HCVAb الزم است آزمایش •
 بعد بالمانع است.  ول صفحهادرجدول صفحه بعد) انجام دهید. بدیهی است خالی ماندن قسمتهایی از جد

 ج)گزارش دهی: 

 واگر چند روش آزمایشی را در آزمایشگاه خود انجام داده  تاکید میگردد هاي مناسب و مربوطه در جدول، درج نمائید.نتیجه آزمایش را در مکان 
 ت گذاري کنیدب نموده و عالمها انتخارا بعنوان روش ارجح خود بمنظور آنالیزداده حتماً یکی از آن روشهادر جدول گزارش میکنید، 

                                                             
  

 ستاالزامی شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                                            
                                             - EQAP  کد شناسائی آزمایشگاه:                          ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
      1/2S- 9937 براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:

 
       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

 

 .فرمائید کپیپیگیریهاي بعدي براي خودتان  جهت یک نسخه از فرمهاي تکمیل شده را توصیه میشود: 
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 u ¼wBU13 8 1

 
 
 
 

S1/2- HIVAb ا آزمایش روي نمونه مجهول اطالعات مرتبط ب  
نام کمپانی  شنتیجه آزمای

سازنده 
 دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام کمپانی 
سازنده 

 کیت

حجم 
 مصرفی سرم 
 (میکرولیتر)

 و غیره) CPMیاODکمّی ( کیفی روش مورد استفاده
 [لطفا عدد حاصله را درج کنید]

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

          
 
 

   
 

 
 

    Immunochromatography 

(Strip/Cassette/etc) 

       

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 

Cutoff OD: 

Test OD:  

Neg Control: 

Pos Control: 
OD Test 
---------------- = 
OD Cutoff 

    

 EIA or ELISA 
 -------------مارك یا مدل دستگاه االیزا ریدر 

 ------------------دستگاهنام کشور سازنده 
 ---------------طول موج (هاي) مورد استفاده

 -----------------------سال خرید دستگاه

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

   RIA 

 -------------- گاماکانترمارك یا مدل دستگاه 
 ------------------نام کشور سازنده دستگاه

 ---------سال خرید دستگاه توسط آزمایشگاه  
 ------------------سال تولید توسط کمپانی 

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

   Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

 : نام روش را ذکر کنید
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 u ¼wBU13 8 1

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 S1/2-HBsAg اطالعات مرتبط با آزمایش روي نمونه مجهول 
نام کمپانی  شنتیجه آزمای

سازنده 
 دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام کمپانی 
سازنده 

 کیت

حجم 
 مصرفی سرم 
 (میکرولیتر)

 )و غیره CPMیاODکمّی ( کیفی روش مورد استفاده
 [لطفا عدد حاصله را درج کنید]

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

          
 
 

   
 

 
 

    Immunochromatography 

(Strip/Cassette/etc) 

       

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 

Cutoff OD: 

Test OD:  

Neg Control: 

Pos Control: 
OD Test 
---------------- = 
OD Cutoff 

    

 EIA or ELISA 
 -------------مارك یا مدل دستگاه االیزا ریدر 

 ------------------نام کشور سازنده دستگاه
 ---------------طول موج (هاي) مورد استفاده

 -----------------------سال خرید دستگاه

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

   RIA 

 -------------- گاماکانترمارك یا مدل دستگاه 
 ------------------نام کشور سازنده دستگاه

 ---------سال خرید دستگاه توسط آزمایشگاه  
 ------------------سال تولید توسط کمپانی 

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

   Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

 : نام روش را ذکر کنید
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 u ¼wBU13 8 1

 
 
 
 
 
 
 

                        

 

 ضاءمهر و ام                          تاریخ:                                                     مسئول فنیام ن  

          

 S1/2- HCVAb اطالعات مرتبط با آزمایش روي نمونه مجهول 
نام کمپانی  شنتیجه آزمای

سازنده 
 دستگاه

Batch/  
Lot No 

ام کمپانی ن
سازنده 

 کیت

حجم 
 مصرفی سرم 
 (میکرولیتر)

 و غیره) CPMیاODکمّی ( کیفی روش مورد استفاده
 [لطفا عدد حاصله را درج کنید]

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

          
 
 

   
 

 
 

    Immunochromatography 

(Strip/Cassette/etc) 

       

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 

Cutoff OD: 

Test OD:  

Neg Control: 

Pos Control: 
OD Test 
---------------- = 
OD Cutoff 

    

 EIA or ELISA 
 -------------مارك یا مدل دستگاه االیزا ریدر 

 ------------------نام کشور سازنده دستگاه
 ---------------طول موج (هاي) مورد استفاده

 -----------------------هسال خرید دستگا

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

   RIA 

 -------------- گاماکانترمارك یا مدل دستگاه 
 ------------------نام کشور سازنده دستگاه

 ---------سال خرید دستگاه توسط آزمایشگاه  
 ------------------سال تولید توسط کمپانی 

 ---------------نام شرکت نمایندگی در ایران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

   Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

 : نام روش را ذکر کنید
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 u ¼wBU13 8 1

 
 
 
 

 
 

 »رایت  هاي خانواده نمونه مجهول سرولوژي براي آزمایش«
 :بفرمائیداعالم   tCoombs Wrigh ,Wright EM2, Wrightبخش  )هفتمسی و برنامه فعلی (دوره هاي خود را درباره انتقادات و پیشنهاد

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 روش کار 
 

 

 : آماده سازي الف)
 و نیاز به آماده سازي ندارد. محتویات ویال بصورت آماده در اختیار شما قرار گرفته است

 : ام آزمایشانج ب)
 را به روش رایج در آزمایشگاه خود انجام دهید. (Coombs Wright) و کومبس رایت  2ME Wrightو  Wright الزم است آزمایش 

نمونـه  ا آن همچـون یـکماده مجهول مورد آزمایش از نمونه سرمی ظاهراً ایمن فراهم آمده است ولی باید با رعایت کلیه احتیاطات الزم، ب تذکر:
 لوژیک بالقوه بیماریزا کار شود.بیو
 :گزارش دهی ج)

 ید.درج نمائ مربوطههاي خالی جدول را (به صورت مثبت ، منفی ، نامعین ، تیتر و غیره) در مکان نتیجه آزمایش 
ز ) و ا320نـد: انگزارش می نمائید، فقط عدد صحیح را به صورت معکوس رقـت درج نمائیـد. (م تیترتذکر یک: چنانچه نتیجه آزمایش را بصورت  -

 را بدین شکل ثبت نمایید. Wright Screenو غیره خودداري نمائید. نتیجه آزمایش 1:320یا  320/1نوشتن 
 د کنید.را وار )4(++++) عدد (،  )3(+++) عدد (،  )2(++) عدد (،  )1(+) عدد (،  ) عدد (صفر)-(

 فلومتري و غیرهآگلوتیناسیون، االیزا ، ن :تواند یکی از این موارد باشداستفاده میروش مورد تذکر دو:  -
 .باشد واحد اندازه گیريحتی فاقد  وو غیره  IU/mL  ،AU/mL  ،NTUتیتر ،  تواند یکی از این موارد:می واحد اندازه گیريتذکر سه:  -

 

 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                                              
                                          - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه:                               ----------------------نام آزمایشگاه: 

 

                    S3-9937      براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:
       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت ان پاسخزم

 
 

 ه:توج
) -(+و و عالمت هاي Ctrlبا گرفتن همزمان کلید  نمی باشدقابل مشاهده  خودنیتوردر صفحه ما صورتیکه عدد وارد شدهدر 

 د.کنیکوچکتر یا بزرگتر مونیتور خود را  در صفحه کلید ، صفحه
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نتیجه 
 آزمایش

 دواح
اندازه 
 گیري

شماره 
سري 

 ساخت 
2ME 

نام کمپانی 
 سازنده
2ME 

 

شماره 
سري 

 ساخت 
Anti 

Human 

نام کمپانی 
 سازنده
Anti 

Human 

شماره سري 
 ساخت 

سوسپانسیون 
 میکروبی

نام کمپانی 
 سازنده

سوسپانسیون 
 میکروبی

حجم سرم 
 مصرفی

برحسب 
میکرولیتر 

 (الندا)

 نام آزمایش روش مورد استفاده

  

  

 

    □ Slide Rapid 

□ Rose Bengal / Card 
Test 

Wright 
Screen 

  

  

 

    □ Standard Tube 
Agglutination 
□ Centrifuge -Wright 
□ ELISA 

 : غیره (باذکر نام) □

Wright 
Test 

  
 Coombs نام روش:       

Wright 

  
 2ME نام روش :       

Wright 
 
 
 
 

 تاریخ:                             مهر و امضاء                         نام مسئول فنی             
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 »نمونه هاي میکروب شناسی«
 :محترم همکار

انات شخیص و امکت دیتوان یبرنامه م نیدر ا . است شگاهیارزیابی امکانات و توان تشخیصی آزما ،میکروب شناسی EQAPهدف برنامه 
 کنید. شرکت کننده و نتایج مورد انتظار مقایسه  يهاآزمایشگاه خود را با نتایج سایر

 یید .نماوب سایت استفاده  يها نیسممیکروارگاتست ها و از فهرست  یید.فرما استفادهامکانات خوداز گیري درست ، فقط نتیجه براي
 .فرمایید تیرعا ی رامنیالزامات ا کنید . يارسالی را نگهدار يهايباکتر

 میکروب شناسی EQAPهفتمو  سیدوره 

 :توجه

 و انگل شناسی ، در گزارش آزمایشگاه اعالم می شود.اریخ ارسال اینترنتی یا تحویل به پست نتایج بخش هاي میکروب شناسیت -1

ا در ارتباط با خصوصیات ذاتی سوش است. در مواردي تفاوت هاي ظاهري کلنی ها در بعضی محیط ه خالص ارسالی M1نمونه کشت  -2
ین هاي ارسالی است و تاثیري در شناسایی میکروارگانیسم یا تعیین حساسیت ضد میکروبی نخواهد داشت.در بعضی از سوش ها ا

ه رت نگهداري کشت تا چند روز شکل کلنی ها به هم شبیساعته مشاهده شود که در صو 24تفاوت هاي ظاهري ممکن در کشت هاي 
 می شوند.

الی مستقیما کشت اولیه تهیه در از کلنی ارس .جهت ارزیابی روش و صحت نتایج آنتی بیوگرام تهیه شده است 2Mنمونه کشت  -3
 و سپس آنتی بیوگرام انجام شود.سانتیگراد انکوباسیون انجام دهید درجه  37دماي 

 ازي اولیه است.یا استفاده از محیط هاي نامناسب یا آلوده ، مهمترین دلیل عدم جداس جداسازي و تاخیر در -3

 یخچال نگهداري شود. ) درجه 4روري است پس از دریافت نمونه تا قبل از انجام کشت و مراحل تشخیصی نمونه ها در دماي ( ض-4

ر، ار، بالدآگاشکالت آگ ارسالی، برروي محیط عمق محیطاید انجام شود. از روز اول پس از دریافت نمونه ها ب 2میکروارگانیسم در  کشت
یجه گیري تازه که از نظر عدم آلودگی نیز چک شده است کشت جهت ایزوله کردن ،  انجام دهید. براي نتآگار  EMBمک کانکی آگار، 

کشت دوم تست هاي شناسایی یا تعیین  مناسب از تک کلنی رشد یافته در کشت اولیه مجددا کشت دهید و از تک کلنی تازه
با سواب  ساعت از کشت هاي اولیه ، حجم زیادي از نمونه را 48حساسیت را انجام دهید. درصورت عدم جداسازي میکروارگانیسم  تا 

شت ، کز کشت دهید. پس ا BHIیا  TSB ارسالی بردارید و در محیط هاي مایع مغذي بدون مهار کننده مانند  عمق محیطاستریل از 
مد تازه  فوق ساعت انکوبه کنید. از محیط مایع مجددا بر روي محیط هاي جا 48سواب را در محیط مایع قرار ندهید. محیط مایع را تا 

                               کشت دهید. مجموع فرایند هاي ذکر شده براي جداسازي، نباید بیش از یک هفته زمان ببرد.

 

 

 د.ییمااعالم بفر شناسی راباکتري EQAP هفتمدوره سی و  ارتباط باهاي خود درپیشنهادانتقادات و لطفا 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 الزامی است شناسائی ثبت کد توجه: 

 EQAP  -                                                 د شناسائی آزمایشگاه:ک                                    ----------------------نام آزمایشگاه: 
 M1-9937 براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:    

 

       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

  تشخیص میکروارگانیسم جدا شده از نمونه ادرار -1M : 1نمونه 
 

 تشخیص نهائی هاي کشت ورشد بروي محیط، در آزمایشگاه تفادههدف: ارزیابی امکانات تشخیصی مورد اس
 مشخص کنید.   √   عالمتبا  ، کشت دهید و میزان رشد نسبی را  در جدول مورد استفاده در آزمایشگاه هايباکتري را بر روي محیط -1

 را در جداول تشخیصی وارد کنید.مورد استفاده در آزمایشگاه  تشخیصیهاي  نتایج تست -2
  نهایی را در جدول بنویسید تشخیص -3
 و ارزش تشخیصی آن معادل جواب مثبت است. است  مثبت ضعیفدر جداول تست هاي تشخیصی به معنی نتیجه    + / -عالمت  -4

 
میزان 
 رشد 
+++ 

میزان 
 رشد 
++ 

میزان 
 رشد 

+ 

میزان 
 رشد 

- 
 هاي کشتمحیط

میزان 
 رشد 
+++ 

میزان 
 رشد 
++ 

میزان 
 رشد 

+ 

میزان 
 رشد 

- 

 هاي کشتمحیط
 

          

          

          

          

          

 
 

 مشخص نمایید.  √     ، فقط یک مورد را که با نتیجه شما مطابقت دارد، انتخاب و با عالمت بخشدر هر 
:)Lysine Iron Agar( LIA  

K/K 
K/A 
K/K H2S+ 
K/A H2S+ 
R/A 

 

:)Triple Sugar Iron agar( TSI  
A/A Gas+ 
A/A Gas- 

K/A Gas+ 
K/A Gas- 
A/A H2S+ 
K/A H2S+ 
K/A G+/ H2S+ 

K/K  

 

:Gram Stain    
Gram negative Bacilli 
Gram Negative Coccobacilli 

Yeast 
Gram positive  Cocci 
Gram positive  , in Chains 
Gram positive  , in Cluster   
Gram positive  Diplococci 
Gram positive  Bacilli 
Gram positive  Coccobacilli 
Gram Negative Cocci 
Gram Negative Diplococci 
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 هاي تشخیصیتست نتایج دیسک هاي  تشخیصی نتایج

R S  / -+ - +  

       

       

  
 

 
    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 تشخیص نهائی

 
 
 
 

 نام مسئول فنی                                            تاریخ:                             مهر و امضاء
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 الزامی است شناسائی ثبت کد توجه:  

                                       -EQAP           د شناسائی آزمایشگاه:  ک              ----------------------نام آزمایشگاه: 

       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ
 

          M2- 9937      براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:    

  جدا شده از زخم Staphylococcus aureusی باکتري کروبیضدم تعیین حساسیت - 2M :2نمونه 

  CLSI 2020ت جدول و توضیحا میکروبی با توجه به نوع باکتري و محل جداسازيضد انتخاب دیسک مناسب و تعیین حساسیت  : هدف

پلیـت   چنـدساعته  بـه روش اسـتاندارد، کـدورت تهیـه کنیـد و در  24از کشت اولیه برروي محیط بالد آگار، از تک کلنی تازه  پس

  .را ارزیابی نماییدمناسب دیسک  6حداقل مولرهینتون آگار 

را  بصـورت عـدد در  MIC ه می کنید، نتـایج و دستگاههاي تعیین حساسیت ضدمیکروبی استفاد MIC در صورتیکه از روش تعیین 
Zone Diameter and   - 2020- 100CLSI M، موجود در سایت برنامـه   به جداولو با توجه تون مربوطه در سایت وارد نمایید س
 Staphylococcus Spp MIC Interpretive Standards for  هـر  را بصورت حساس ، اینترمدیت یا مقاوم در جدول براي تفسیر

 آنتی بیوتیک موردنظر وارد کنید.

، ي جـدول موجـود در سـایت برنامـه  پیشنهاد يگروه بند و وضیحاتتغلظت دیسک ،  ، ها را با توجه به محل جداسازي آنتی بیوتیک
Spp Staphylococcus forone Diameter and MIC Interpretive Standards Z  - 2020-CLSI M100    انتخـاب و

 .ییدارزیابی نما

را  S, I, R يارهـای،  معCLSI  2020مهار رشد بدست آمده با قطر مورد انتظار جدول  هاله بدون توجه به انطباق قطر یشگاهیآزما اگر
 مشخص خواهد شد. رنگ زردخطا  با  نی،ا جینتا زیانتخاب و گزارش کند ، در آنال

وع امکان انتخـاب همزمـان چنـد نـ .دیینما گزارشبرنامه  تیوب سامقاومت را در  نوع د،یداد صیتشخ ییمقاومت دارو ياگر در باکتر
   یی وجود دارد.دارومقاومت 

 فرماییـد.ز نوشتن عالمت اختصاري دیسک خـودداري ا.  در جدول وارد کنید A-Zرا به التین و بر اساس حروف الفبا  کامل دیسک نام
 . دییوارد نما قیکامل و دق ها را سکیمشخصات د

 وارد کنید.S: Susceptible و  I: Intermediateو  R: Resistantعالمت  را با نتایج
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ثبت تاریخ  ،کنندگان  و گزارش آن به شرکت خارجی - یداخل يها سکیجهت کنترل و اصالح د تیفیک یخارج یابیارز جیبه استفاده از نتا با توجه
 .دییارد نماو قیامل و دقرا به طور ک سکیدر ارتباط با د شده اطالعات درخواستا دیسک ها براي ارزیابی الزم خواهد بود . لطف .lot Noانقضا و 

 بنویسید.    mmمتر  مهار رشد را به میلی قطر

 :به شرح ذیل صورت پذیرد Lot Noلطفا ثبت تاریخ انقضاء و 

)  یـا آذرمـاه  ، 1399(سـال  4960:  ماننـدسال و ماه است. سال در سمت چپ و ماه در سمت راست عدد  4شامل  انقضاء خیتار •
 )دسامبرماه  ، 2020سال (2011

•  .Lot. No  د: مندرج برروي ویال دیسک، مانن سمت راستشمارش شده از  (یا کمتر در صورت موجود نبودن)عدد  4حداکثر  شامل
      011یا  0003

تاریخ 
 انقضاء

.Lot. No 
شرکت 
 سازنده

قطر هاله مهار 
 نتیجه mm  رشد

غلظت 
 دیسک

 آنتی بیوتیکم نا

             

             
             

             

             

             

 ها پاسخ دهید:لطفا به این پرسش

 □خیر                            □لی   ب                                                   کنید؟          مک فارلند استفاده می 0.5آیا از کدورت  -1

     □  جاريت                      □آزمایشگاه    تهیه درمک فارلند؟                                                                    0.5نحوه تهیه  -2

                                             □یر  خ                          □در مقابل آب مقطر دارد؟        بلی     625در طول موج  0.13-0.08مک فارلند جذبی معادل  0.5آیا  -3

 

 

 نام مسئول فنی
  هر و امضاءتاریخ:                        م                                                    
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 همکار ارجمند:
ترین فن  که یکی از پیشرفته )virtual Microscopy(کروسکوپ مجازي سیستم می، 36از دوره  با سالم، به اطالع می رسانیم

ر ستفاده قراایت مورد می باشد در برنامه ارزیابی خارجی کیف میکروسکوپیآوري هاي روز دنیا در حوزه اسکن و مشاهده الم هاي مجازي 
  کنندگان بوده است. بهبود کیفیت الم هاي ارسالی مورد انتظار مشارکتمیگیرد. سعی مدیران برنامه بر 

 
 راهنماي ورود به سیستم میکروسکوپ مجازي:

وارد "جامع برنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی"به سامانه  eqap.iacld.com ابتدا از طریق آدرس سیستمبراي ورود به  -1
 شوید.

 کلیک نمایید.الم مجازي  نرم افزار مشاهده وارد شده و بر روي گزینه راهنماها و روشهاقسمت در صفحه اصلی سایت در  -2

 ارائه شده در همین صفحه، برنامه را نصب کنید.  لینکابتدا راهنماي درج شده در این صفحه را مطالعه نمایید، سپس از طریق  -3
را  ي شدهارذالم هاي مجازي بارگ " آزمایشگاه خود EQAPکد و پسوورد "ورود به سامانه با پس از نصب نرم افزار و  -۴

 مشاهده نمایید.
  اقدام فرمایید. eqap.iacld.comسامانه براي گزارش نتایج مانند سنوات گذشته از طریق  -۵

 
 توجه:

 
تم دد سیسنصب نرم افزار شده اید نیاز به نصب و راه اندازي مجدر صورتی که در دوره قبل ، موفق به 

 نمی باشد.
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 « Parasitologyنمونه مجهول » 

 بفرمائید.م اعال  EQAP Parasitologyهفتمو  سي دوره  برنامه های خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الزامي است شناسائی ثبت كدوجه: ت                                                                                                                                       

                                 - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه :                                                                      ----------------------ه: نام آزمایشگا
 

       22/10/99تا  08/10/99دهي  فقط از طريق اينترنت زمان پاسخ

       P   9937- براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    
 

 eqap.iacld.com اري شده در سامانه الم مجازي بارگذدر  و كيست ها انگلتشخيص انواع هدف: 

 توضيحات:

 P1 تشخيص

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 

 P2 تشخيص   

 1 

 2 

 3 

 4 

 

 هر و امضاءم                                              نام مسئول فني                                                      تاريخ:                
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 »(H4)نمونه مجهول خون کنترل« 
ترهاي فول شود، لذا در صورت استفاده از سل کاندار پرندگان بجاي گلبول سفید استفاده میهاي هستهRBCتذکر: در خون کنترل از 

 شما تحت تاثیر قرار نگیرد.    WBCدستگاه را غیرفعال کنید تا شمارش  diffدیف، ضروري است  آپشن یا گزینه 

 بفرمائید.اعالم  خون کنترل EQAP هفتمدوره سی و  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 بسته بندي و نگهداري و پایداري:
روز در یخچال  6گراد در یخچال نگهداري شود. این فرآورده پس از بازشدن شیشه به مدت درجه سانتی 4تا  2ي خون کنترل بوده که باید در دماي نمونه حاو -

 پایدار است و نباید یخ بزند. خون کنترل باید همانند یک نمونه بیمار و تحت همان شرایط نگهداري و مصرف شود. 
 روش کار:

 دقیقه در دماي اتاق قرار دهید. 20-30را از یخچال بیرون آورده و بمدت  لنمونه خون کنتر -1
 بار به طور کامل سر و ته نمایید. 20دقیقه بر روي روتاتور کامالً مخلوط و یکنواخت نموده و یا به تعداد  10-15به مدت  -2
                                                                                        ه داده و سپس به یخچال برگردانید.                  پس از اطمینان از کنترل کیفی اولیه سل کانتر، خون کنترل را جهت شمارش به دستگا -3

 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:   
                                 - EQAP          اسائی آزمایشگاه :                      کد شن                                   ----------------------نام آزمایشگاه:      

       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ                      4H- 9937   براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:     

  �Full Diffe  �      Partial Diffe        کانتر: سل هستگاد عنو -------کانتردستگاه سلمدل   ----------کانترنام دستگاه سل 

 .کانتر انجام می شودکانتر را حتما بطور کامل گزارش نمائید. گروه بندي و آنالیز بر اساس نام سازنده دستگاه سلتوجه: نام دستگاه سل
 هد شد.آماري خوا نتایج آزمایشگاه شما از آنالیزهاي حذف شدنتوجه بفرمائید، عدم توجه به این مهم، باعث  حدستون واذکر شده در  واحدهاي خواهشمند است به

 

 نام پارامتر مورد گزارش واحد نتیجه آزمایش به طور مثال

8.54  /  µL/310× WBC 

4.32  /  µL/610× RBC 

13.3  /  g/dL Hb 

40.7  /  % Hct 

94.2  / fL MCV 

30.7  /  pg MCH 

32.5  /  g/dL MCHC 

228   µL/310× Plt. 

 تاریخ                     مهر و امضاء                         نام مسئول فنی

 هاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیري
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 همکار ارجمند:
ترین فن  که یکی از پیشرفته )yvirtual Microscop(سیستم میکروسکوپ مجازي ، 36از دوره  با سالم، به اطالع می رسانیم

ده ورد استفامی باشد در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت م میکروسکوپیآوري هاي روز دنیا در حوزه اسکن و مشاهده الم هاي مجازي 
  بهبود کیفیت الم هاي ارسالی مورد انتظار مشارکت کنندگان بوده است.قرار میگیرد. سعی مدیران برنامه بر 

 

 د به سیستم میکروسکوپ مجازي:راهنماي ورو

وارد "جامع برنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی"به سامانه  eqap.iacld.com ابتدا از طریق آدرس سیستمبراي ورود به  -6
 شوید.

 کلیک نمایید.نرم افزار مشاهده الم مجازي  وارد شده و بر روي گزینه هاراهنماها و روشقسمت در صفحه اصلی سایت در  -7

 ارائه شده در همین صفحه، برنامه را نصب کنید.  لینکاهنماي درج شده در این صفحه را مطالعه نمایید، سپس از طریق ابتدا ر -8
 نمایید. را مشاهده الم هاي مجازي بارگزاري شده "آزمایشگاه خود  EQAPکد و پسوورد "ورود به سامانه با پس از نصب نرم افزار و  -9

  اقدام فرمایید. eqap.iacld.comسامانه ذشته از طریق براي گزارش نتایج مانند سنوات گ -10

 

 توجه:
 

ستم دد سیدر صورتی که در دوره قبل ، موفق به نصب نرم افزار شده اید نیاز به نصب و راه اندازي مج
 نمی باشد.
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 » (H1)هاشمارش رتیکولوسیت«
 

  

 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                                            
                                                 - EQAP  کد شناسائی آزمایشگاه:                      ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
             H1- 9937ایش روي نمونه با مشخصات: براي آزم        

      

    22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ
 : 1گستره شماره  -1الم  H1: آماده سازي نمونه

عالیم ، n-RBC1/100wbcکرومازیا، ، پلی+، میکروسیتیک هیپوکرومیا1ماهه با درجاتی از زردي چشم مراجعه نموده است. بیمار داراي اسفروسیتوز  4نوزاد 
گستره الم مذکور که  ه استنمود RPIو  آزمایش شمارش رتیکولوسیتپزشک در نوبت دوم درخواست میباشد و به قرار زیر  CBCهاي آنمی همولیتیک و اندکس

ستم میکروسکوپ مجازيتهیه و در سامانه   میباشد: جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده  CaseViewerPro سی
WBC:14690/ul  
RBC:3.49×106/ul 
HB: 5.8g/dl 
HCT:21.4% 
MCV:61.2fl 
MCH:16.7pg 
MCHC:27.3% 
RDWcv: 21.5% 
PLT:351000/ul 

  در جدول زیر وارد نمائید.مشاهده شده در الم مجازي را  گلبول قرمز 1000ها را به ازاي شمارش لطفا درصد رتیکولوسیت
 نموده و نوع آن را در جدول قید فرمایید. زارششد آنرا گه رتیکولوسیت ، در صورتی که انکلوزیون مشاهده هاي رنگ آمیزي شددر نمونه

بر اساس هماتوکریت محدوده  نرمال همان  RPIرا نیز محاسبه و گزارش نمائید (در مورد اطفال و کهنساالن محاسبه  RPI، اندکس تولید رتیکولوسیت در موارد آنمی
 نیست).   %45در واقع هماتوکریت نرمال همواره سن انجام شود. 

 

 
RPI:      Retic (%) ×Hct Patient                   .                

                                                   Hct Normal  × Maturation Time      
 
 

 /   % Retic 

/   RPI 

 Seen    
 Not Seen Hemoglobin H or H Bodies 

 Seen    
 Not Seen Heinz Body 

 امضاء مهر و          نام مسئول فنی                                                      تاریخ:                                                    

Maturation Time(Day) Hct(%) 
1 ≥45 

1.5 35 
2.0 25 
2.5 15 

 صیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.تو
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 »(H2)مورفولوژي سلولهاي خونی شمارش افتراقی گلبولهاي سفید وبررسی«

 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                            

             EQAP -                                            کد شناسائی آزمایشگاه:              ----------------------نام آزمایشگاه: 

   H2- 9937براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:      
       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

 الم فیکس و رنگ آمیزي شده است.تذکر: 

      شرح مختصر بیمار:
 راي آنمی،ید و ناراحتی گوارشی و خون در مدفوع  مراجعه نموده است. بیمار داحالی شدساله با بزرگی طحال و درد شکم، ضعف و بی 55آقاي 

ستم میکروالم مذکور تهیه و در سامانه به قرار زیر بود، گستره  CBCهاي ترومبوسیتوپنی و  لکوسیتوز متوسط تا شدید و اندکس سکوپ سی
 قابل مشاهده میباشد: ، و گزارشجهت بررسی   CaseViewerPro مجازي

WBC:13450/ul  
RBC:2.63×106/ul 
HB: 7.2g/dl 
HCT:23.5% 
MCV:88.4fl 
MCH:27.0pg 
MCHC:30.5% 
RDWcv:20.3% 
RDWsd:70.6fl 
PLT:75000/ul 

 نتایج:
ي زیر هاالعملهاي خونی را در جدول تهیه شده پیوست و طبق دستورهاي سفید ومورفولوژي سلوللطفا نتایج حاصل از ارزیابی شمارش افتراقی گلبول

 تکمیل نمائید:
 : ( Leukocyte Differential Count) شمارش افتراقی گلبولهاي سفید -1
 بیشتر نمی باشد. %100نتایج را به صورت درصد بدون ذکر اعشار گزارش نموده ومطمئن شوید که جمع آن از  ♦
 ي یکصد گلبول سفید گزارش شود. مت مخصوص به ازاهاي سفید محسوب نگردیده ودر قسدار در شمارش افتراقی گلبولهاي قرمز هستهگلبول ♦
) در صورت قابل تفکیک بودن اصالت آن basket and smudge cells(هاي تخریب یا له شدههاي سفید، سلولدر شمارش افتراقی گلبول ♦

نفوسیت دیف شود، باید به عنوان ل CLL(لنفوسیت، ائوزینوفیل، نوتروفیل یا بازوفیل) تحت همان عنوان دیف شود. به عنوان مثال اسماج سل در 
عدم  ما باعث کند، لذا دیف نزدنچرا که اسماج سل در خون واقعی وجود نداشته و سل کانتر آن را به درستی به عنوان لنفوسیت شناسایی می

 شود. انطباق و تناقض با دیف دستگاهی می
 ه شوند.ذکردرصد نوشت در صورت مشاهده سلول غیر طبیعی در بخش مربوطه با ♦

 : (Blood Cell Morphology)هاي خون مورفولوژي سلول-2
 درصورتیکه نتیجه طبیعی باشد لطفا در بخش انتهایی جدول مربوطه (گستره خون محیطی طبیعی) مشخص نمائید. ♦
 .مشخص نمائید ICSHبا توجه به راهنماي پیوست  Few, moderate,Many یا با عالیم  3-1هاي غیرطبیعی را با درجه بندي یافته ♦

 
 
 



               

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          

 1414734711دپستی: ک     29پالك  -کوچه اردشیر -یابان هشت بهشتخ -یدان گلهام -یابان فاطمیخ-:   تهرانEQAPآدرس دفتر     
 )41از  32صفحه (       eqap.iacld.com سایت برنامه:          www.iacld.comسایت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

                      ایران       -انجمن علمی دکتراي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی     
                                           (EQAP)برنامه ارزیابی خارجی کیفیت                   

 )1399سال  دومنوبت ( هفتمو سی دوره                      
 

 u ¼wBU13 8 1

 
 
 
 

 

  (H2)هاي سفیدگزارش شمارش افتراقی گلبول

 خواهد شد. باشد، نتایج آزمایشگاه شما از آنالیزهاي آماري حذف 100چنانچه جمع نتیجه آزمایش در این جدول کمتر یا بیش از عدد  توجه:
 

 نام سلول واحد نتیجه آزمایش

 % Myeloblasts 
 % Lymphoblast 
 % Monoblast 
 % Megakaryoblast 
 % Pronormoblast 
 % Blasts (if can not distinguish) 
 % Promonocytes 
 % Promyelocytes 
 % Myelocytes 
 % Metamyelocytes 
 % Band Forms 
 % Neutrophils 
 % Eosinophils 
 % Basophils 
 % Lymphocytes 
 % Monocytes 

 % Lymph. Variant Form (Reactive) 
 % Prolymphocyte 
 % Plasma cell 
 % Hairy cell 
 % Others 

Mild                  Mod                   Many Toxic Granulation 
Seen             Not Seen Pelgerhuet Anomally 
Seen             Not Seen Pelgeroid morphology(Psudo Pelgerhuet)  
Seen             Not Seen Chediak Higashii Anomally 
Few                   Mod                     Many  Smudge/Basket cell 
Seen             Not Seen Cold Autoagglutination 

 NRBC/100WBC 
 
 

Presumtive Diagnosis 

                                             
 هر و امضاءم                            نام مسئول فنی                                                      تاریخ:                                  
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 در گزارش مرفولوژي (ICSH)راهنماي کمیته استاندارد سازي  هماتولوژي
ن رو با در با توجه به اینکه سیستم نمره دهی یا درجه بندي شدت ناهنجاري گلبول هاي قرمز و سفید در بسیاري از آزمایشگاهها سلیقه اي است ، از ای

متخصصین مرفولوژي و پاتولوژي و  با استفاده از تجارب (ICSH)نظر گرفتن اهمیت بالینی این ناهنجاري ها، گروه استاندارد سازي در هماتولوژي 
ینی برخی علوم آزمایشگاهی اقدام به تهیه یک راهنما براي گزارش درجه و یکسان سازي نامگذاري مورفولوژي نموده است. در این نوشتار به اهمیت بال

طبق جدول   Many(3+)و شدید   Moderate(2+)، متوسط(+) fewاز ناهنجاریهاي مرفولوژي اشاره می گردد و شیوه گزارش مرفولوژي بر اساس 
سلول مورد ارزیابی قرار گرفته و  1000گردد . سفارش می شود که براي دست یابی به درصد یک مرفولوژي از سلول غیر نرمال، حداقل ارایه می

ماکرواووالوسیت، آکانتوسیت،  + بجز در مورد شیستوسیتوز (و تا حدودي1درصد آن بر اساس جدول زیر اعمال گردد. در این جدول گزارش موارد 
) و not applicableاسفروسیت، تارگت سل، بایت سل، بلیستر سل، سیکل سل و سلول منقبض شده نامنظم)اهمیت بالینی و کاربردي چندانی نداشته (

شود، پرهیز شود. براي یکسان سازي ه میفاقد اهمیت بالینی که گهگاه در الم بیمار دید +1یا  fewشود از شلوغ کردن گزارش نهایی با انواع توصیه می
یت براي و هارمونیزاسیون اسامی مختلف مورفولوژي سلولی نیز عبارات خاص استفاده شده است که نباید از اسامی غیرآنها استفاده نمود (مثل اکینوس

 بورسل، آکانتوسیت براي اسپورسل، تارگت سل براي کودوسیت و ...).

 

 ICSHجدول گرید بندي 
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 در گزارش مرفولوژي ICSHسیستم درجه بندي 
 Grading System 

Cell Name Many /3+  
% 

Mod/2+ 
% 

Few/1+ 
% 

   Anisocytosis 

RBC 

   Macrocytes 
   Oval Macrocytes 
   Microcytes 
   Hypochromic cells 
   Polychromasia 
   Acanthocytes 
   Bite cells 
   Blister cells 
   Echinocytes 
   Elliptocytes 
   Irregularly Contracted cells  

   Ovalocytes 
   Schistocytes 
   Sickle cells 
   Spherocytes 
   Stomatocytes 
   Target-cells 
   Tear drop cells 
   Basophilic stippling 
   Howell-Jolly bodies 
   Pappenheimer bodies 

 

Many/3+ 
 % 

Mod/2+ 
% 

Few/1+ 
% 

 

   Dohle bodies WBC 

   Vacuolation (neutrophil) 
   Hypogranulation(neutrophil) 
   Hypergranulation(neutrophil) 

   Hypersegmented(neutrophil)   
   Giant Platelets Platelets 

 هر و امضاءم                            نام مسئول فنی                                                      تاریخ:                                  
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 ي گلبول هاي قرمز، ردیف سمت چپ نامگذاري پذیرفته شده می باشد.توجه : همسان سازي نامگذاري ناهنجاري ها
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 »(H3)افتراقی گلبولهاي سفید وبررسی مورفولوژي سلولهاي خونی

 الزامی است شناسائی ثبت کدتوجه:                                                                                            

   EQAP -                                            کد شناسائی آزمایشگاه:              ----------------------زمایشگاه: نام آ
               

   H3- 9937براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:     
       22/10/99تا  08/10/99دهی  فقط از طریق اینترنت زمان پاسخ

 یکس و رنگ آمیزي شده است.الم فتذکر: 

           3گستره شماره  :3الم شرح مختصر بیمار:  

نمی،  آهاي بنفش کوچک در سطح پوست پا و خونریزي گوارشی مراجعه نموده است. بیمار داراي حالی شدید، لکهساله با ضعف و بی 57آقاي 
 جازيسیستم میکروسکوپ مکه گستره الم مذکور تهیه و در سامانه ، ستابه قرار زیر  CBCهاي ترومبوسیتوپنی و لکوسیتوز شدید و اندکس

CaseViewerPro  :جهت بررسی و گزارش، قابل مشاهده میباشد 
WBC:31770/ul   
RBC:2.25×106/ul 
HB: 6.2g/dl 
HCT:20.5% 
MCV:91.1fl 
MCH:27.56pg 
MCHC:30.2% 
RDWcv: 18.0% 
RDWsd:62.4fl 
PLT:41000/ul 

 نتایج:
هاي زیر العملهاي خونی را در جدول تهیه شده پیوست و طبق دستورهاي سفید ومورفولوژي سلولایج حاصل از ارزیابی شمارش افتراقی گلبوللطفا نت

 تکمیل نمائید:
 : ( Leukocyte Differential Count) شمارش افتراقی گلبولهاي سفید -1
 بیشتر نمی باشد. %100طمئن شوید که جمع آن از نتایج را به صورت درصد بدون ذکر اعشار گزارش نموده وم ♦
 ب نگردیده ودر قسمت مخصوص به ازاي یکصد گلبول سفید گزارش شود. هاي سفید محسودار در شمارش افتراقی گلبولهاي قرمز هستهگلبول ♦
قابل تفکیک بودن اصالت آن ) در صورت basket and smudge cells(هاي تخریب یا له شدههاي سفید، سلولدر شمارش افتراقی گلبول ♦

نفوسیت دیف شود، باید به عنوان ل CLL(لنفوسیت، ائوزینوفیل، نوتروفیل یا بازوفیل) تحت همان عنوان دیف شود. به عنوان مثال اسماج سل در 
دم عا باعث مدیف نزدن  کند، لذاچرا که اسماج سل در خون واقعی وجود نداشته و سل کانتر آن را به درستی به عنوان لنفوسیت شناسایی می

 شود. انطباق و تناقض با دیف دستگاهی می
 ذکردرصد نوشته شوند. در صورت مشاهده سلول غیر طبیعی در بخش مربوطه با ♦

 : (Blood Cell Morphology)هاي خون مورفولوژي سلول-2
 بیعی) مشخص نمائید.درصورتیکه نتیجه طبیعی باشد لطفا در بخش انتهایی جدول مربوطه (گستره خون محیطی ط ♦
 .مشخص نمائید ICSHبا توجه به راهنماي پیوست  Few, moderate,Many یا با عالیم  3-1هاي غیرطبیعی را با درجه بندي یافته ♦

 



               

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          

 1414734711دپستی: ک     29پالك  -کوچه اردشیر -یابان هشت بهشتخ -یدان گلهام -یابان فاطمیخ-:   تهرانEQAPآدرس دفتر     
 )41از  37صفحه (       eqap.iacld.com سایت برنامه:          www.iacld.comسایت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

                      ایران       -انجمن علمی دکتراي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی     
                                           (EQAP)برنامه ارزیابی خارجی کیفیت                   

 )1399سال  دومنوبت ( هفتمو سی دوره                      
 

 u ¼wBU13 8 1

  
 

 
  (H3)هاي سفیدگزارش شمارش افتراقی گلبول

 خواهد شد. زمایشگاه شما از آنالیزهاي آماري حذفباشد، نتایج آ 100چنانچه جمع نتیجه آزمایش در این جدول کمتر یا بیش از عدد  توجه:
  

 نام سلول واحد نتیجه آزمایش

 % Myeloblasts 
 % Lymphoblast 
 % Monoblast 
 % Megakaryoblast 
 % Pronormoblast 
 % Blasts (if can not distinguish) 
 % Promonocytes 
 % Promyelocytes 
 % Myelocytes 
 % Metamyelocytes 
 % Band Forms 
 % Neutrophils 
 % Eosinophils 
 % Basophils 
 % Lymphocytes 
 % Monocytes 

 % Lymph. Variant Form (Reactive) 
 % Prolymphocyte 
 % Plasma cell 
 % Hairy cell 
 % Others 

Mild                  Mod                   Many Toxic Granulation 
Seen             Not Seen Pelgerhuet Anomally 
Seen             Not Seen Pelgeroid morphology(Psudo Pelgerhuet)  
Seen             Not Seen Chediak Higashii Anomally 
Few                   Mod                     Many  Smudge/Basket cell 
Seen             Not Seen Cold Autoagglutination 

 NRBC/100WBC 
 
 

Presumtive Diagnosis 

                                             
 هر و امضاءم                            نام مسئول فنی                                                      تاریخ:                                  
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 در گزارش مرفولوژي (ICSH)راهنماي کمیته استاندارد سازي  هماتولوژي
، از این رو با در  با توجه به اینکه سیستم نمره دهی یا درجه بندي شدت ناهنجاري گلبول هاي قرمز و سفید در بسیاري از آزمایشگاهها سلیقه اي است

با استفاده از تجارب متخصصین مرفولوژي و پاتولوژي و  (ICSH)نظر گرفتن اهمیت بالینی این ناهنجاري ها، گروه استاندارد سازي در هماتولوژي 
وشتار به اهمیت بالینی برخی علوم آزمایشگاهی اقدام به تهیه یک راهنما براي گزارش درجه و یکسان سازي نامگذاري مورفولوژي نموده است. در این ن

طبق جدول   Many(3+)و شدید   Moderate(2+)، متوسط(+) fewاز ناهنجاریهاي مرفولوژي اشاره می گردد و شیوه گزارش مرفولوژي بر اساس 
رزیابی قرار گرفته و سلول مورد ا 1000گردد . سفارش می شود که براي دست یابی به درصد یک مرفولوژي از سلول غیر نرمال، حداقل ارایه می

+ بجز در مورد شیستوسیتوز (و تا حدودي ماکرواووالوسیت، آکانتوسیت، 1درصد آن بر اساس جدول زیر اعمال گردد. در این جدول گزارش موارد 
) و not applicableاسفروسیت، تارگت سل، بایت سل، بلیستر سل، سیکل سل و سلول منقبض شده نامنظم)اهمیت بالینی و کاربردي چندانی نداشته (

شود، پرهیز شود. براي یکسان سازي در الم بیمار دیده میگهگاه فاقد اهمیت بالینی که  +1یا  fewشود از شلوغ کردن گزارش نهایی با انواع توصیه می
استفاده نمود (مثل اکینوسیت براي و هارمونیزاسیون اسامی مختلف مورفولوژي سلولی نیز عبارات خاص استفاده شده است که نباید از اسامی غیرآنها 

 بورسل، آکانتوسیت براي اسپورسل، تارگت سل براي کودوسیت و ...).
 

 ICSHجدول راهنماي گرید بندي 
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 H3در گزارش مرفولوژي الم  ICSHسیستم درجه بندي 
 Grading System 

Cell Name Many /3+  
% 

Mod/2+ 
% 

Few/1+ 
% 

   Anisocytosis 

RBC 

   Macrocytes 
   Oval Macrocytes 
   Microcytes 
   Hypochromic cells 
   Polychromasia 
   Acanthocytes 
   Bite cells 
   Blister cells 
   Echinocytes 
   Elliptocytes 
   Irregularly Contracted cells  

   Ovalocytes 
   Schistocytes 
   Sickle cells 
   Spherocytes 
   Stomatocytes 
   Target-cells 
   Tear drop cells 
   Basophilic stippling 
   Howell-Jolly bodies 
   Pappenheimer bodies 

 

Many/3+ 
 % 

Mod/2+ 
% 

Few/1+ 
% 

 

   Dohle bodies WBC 
   Vacuolation (neutrophil) 

   Hypogranulation(neutrophil) 
   Hypergranulation(neutrophil) 
   Hypersegmented(neutrophil)   
   Giant Platelets Platelets 

 هر و امضاءم                            تاریخ:                                                نام مسئول فنی                                        
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 »نمونه مجهول پالسماي انعقادي« 

 

 
 روش استفاده:

 مورد استفاده قرار دهید. aPTTو  PTهاي پالسماي کنترل انعقادي را مثابه پالسماي سیتراته بیمار در آزمون -1
ی درب یخچال بیرون آورده و به دماي اتـاق برسـانید. درپـوش آلومینیـومی را برداشـته و سـپس بـا احتیـاط و بـه آرامـ ویال را از -2

 الستیکی را بردارید به نحوي که خالء موجود در ویال سبب پراکنده شدن مواد و  پودر خشک شده از داخل ویال نشود.

بسـته واجـازه  ا دیونیزه شده) را داخل آن ریخته درپوش السـتیکی ویـال راآب مقطر خالص(تقطیر شده ی لیتر) یک  میلی1(دقیقاً  -3
سـاعت در  6دت مپالسماي بازسازي شده به کشد. طول میدقیقه  15دهید تا محتویات د اخل آن کامالً حل شود. این زمان تقریباً 

 یخچال و نیز سه ساعت در دماي اطاق پایدار است.

کنتـرل روزانـه بـراي بررسـی دقـت و  PTکنتـرل روزانـه درج شـود، در واقـع  PTر نتیجـه کسـ مخـرجنباید در  INRدر محاسبه  -4
ود (بـر خـهـاي نرمـال آزمایشـگاه نیست، بدین ترتیب باید از نمونه هاي نرمالنمونه PTمیانگین تکرارپذیري کیت بوده و معادل 

میـانگین ( کبدي یا انعقادي ندارند، میانگین گرفتـه اساس رنج نرمال آزمایشگاه خود) که داروي وارفارین مصرف ننموده و بیماري
باشد به دلیل  نزدیک تر 8/0-1/1کیتی به  ISIشود) و آن عدد را در مخرج قرار دهید. بدیهی هست که هرچه توصیه می هندسی

پـایین، مخـرج  ISIهاي با  رود آزمایشگاهباالتر خواهد بود، لذا انتظار می ISIباالتر از کیت هاي با  PTحساسیت کیت، مقدار نتایج 
هـاي ن کیـتنمونه هاي نرمال روزانه آنها عدد بزرگتري باشد تا بدین ترتیب اگر جواب بیمار نیز بـا ایـ PTکسر یا همان میانگین 

ذا در بـوده اسـت، لـ ISI<1.7هاي بـا استفاده از کیت WHOنرماالیز بشود. همواره توصیه  INRحساس باالتر بخواند، در فرمول 
ا با رسـیدن بـه تر از واقعیت بوده و لذاغلب پایین PTبه دلیل تنبلی و حساسیت پایین کیت، نتایج  7/1باالي  ISIهاي با کیت مورد
هاي خوب (حساس) شود تا پزشک تحت تاثیر کیتاصالح می INRکه عدد بزرگتري هست، ضعف کیت جبران و مقدار  ISIتوان 

 نگیرد. ها قرار یا بد (غیر حساس) آزمایشگاه
ISIINR=(PT patient/mean of daily normal patients) 

رسد، توصیه نمی عدد 20هاي نرمال روزانه به نمونه PTاگر تعداد بیماران آزمایشگاه کم بوده و تعداد بیماران براي محاسبه میانگین 
 میشود میانگین از نتایج چند روز کاري محاسبه شود.

 
 هشدار:

منفـی بـوده و  HCVو  HIVهاي ضد باديو آنتی HBsAgامل انعقادي پالسماي طبیعی انسانی است و از نظر وجود این فرآورده حاوي عو
فـرآورده را  هـاي کنـونی،روند ولی با توجه به مطلق نبودن تسـتهاي احتمالی نیز ازبین میاز ویروس 3logحین لیوفیلیزه کردن نیز مقدار 

 کرده و کلیه احتیاط هاي الزم براي کار با نمونه آلوده را رعایت کنید.بعنوان یک منبع بالقوه آلوده تلقی 
 
 

 هاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.شود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیريتوصیه می
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و حـداقل  ها باید منطبق بر نتیجه مرجع بودهدرج اسامی کیت ها حائز اهمیت هستند ولی در نهایت پاسخ PTTو  PT/INRهرچند در نتایج 
اراي پاسـخ و حتی از دو برند مختلف د 5/2و  2/1متفاوت  ISIبا  این هست که حتی دو کیت INRبایاز وجود داشته باشد. در واقع هدف از 

رد و در مـو INRپاسخ  PTدر مورد تست  EQAPباشند تا تنظیم داروي وارفارین پزشک دچار مشکل نباشد. لذا قیاس نهایی  INRیکسان 
PTT  .پاسخ مستقیم آن خواهد بود 

ایی و در ت خاصی در مجموع به نتایج عالی یا غیرقابل قبـول رسـیده باشـد، شناسـکند تا اگر شرکدسته بندي بر اساس نام کیت ها کمک می
هـایی ها تغییرات مناسب کیت اعمال گردد. دستی یا دستگاهی بودن روش انجام تست نیز در قضاوت کلـی و نصورت صالح دید آزمایشگاه

ي کشـور، هـاها هست تـا بتواننـد بـر اسـاس آنـالیز آزمایشـگاهها بی تاثیر بوده و هدف امکان مقایسه و قضاوت خود آزمایشگاهآزمایشگاه
                            اصالحات الزم را انجام دهند. 

                                        
 الزامی است شناسائی ثبت کدوجه: ت                                                                                                                              

                                    - EQAP  کد شناسائی آزمایشگاه:                               ----------------------نام آزمایشگاه: 

              
             C1- 9937براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:     

    22/10/99تا  08/10/99فقط از طریق اینترنت دهی  زمان پاسخ

 
 -----------------نوع روش انجام تست: دستی          دستگاهی                          نام دستگاه کوآگولومتر:

 
نمونه هاي  PTمیانگین 

 نرمال روزانه آزمایشگاه
ISI INR نتیجه  تست 

 (ثانیه)

Lot No مورد  نام کیت
 استفاده

 نام آزمایش

      PT/INR 

      PTT 

 .شود می انجام کیت SII اساس بر آنالیز و بندي روهگ نمائید. گزارش تماح را یتک نام و ISI توجه:

 امضا وتاریخ:                    مهر                               فنی         مسئولنام 
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