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  » EQAPراهنماي ورود نتايج و مشاهده آناليز در برنامه « 

  :ارجمندهمكار 
، سعي قرار ميگيرداستفاده كيفيت مورد  در برنامه ارزيابي خارجي نرم افزار جديد 29 دوره ازرسانيم به اطالع مي ، با سالم

نيز با استفاده از نظرات ارزنده شما و مشاوره  وامات فني مربوطه با رعايت الز برنامه بر اين بوده است كهتامين كننده مديران برنامه و گروه 
. همچنين در اين دوره با بازنگري در بري مشاركت كنندگان را فراهم آوريمسهولت در كار مه،و مسئولين محترم بورد هاي برنا مديران

با شركت در امه بعمل آيد. از اينرو خواهشمند است ارزيابي بهتري از قسمت ها و فرآيند هاي برنسعي براين است تا سواالت نظرسنجي، 
  را در ارتقاي برنامه ياري فرمائيد.، ما خود پيشنهادهاينظرات، مشكالت و با طرح  همانند گذشتهنظرسنجي، 

در سايت جديد با عنوان  PDFبه صورت فايل  شايان ذكر است اطالعات و سوابق نتايج دوره هاي قبل مشاركت كنندگان
 قابل دسترسي مي باشد.پيشين  دوره هاي

  :راهنماي ورود به برنامه  

جامع برنامه ارزيابي كنترل "به سامانه  eqap.iacld.com ابتدا از طريق آدرسو ثبت نتايج  EQAPبراي ورود به سامانه  -1
  شويد. "كيفيت خارجي

  يد.در صفحه اصلي سايت در منوي سمت راست صفحه (ورود كاربران) وارد سامانه برنامه شو -2
  اكنون در صفحه مخصوص اعضاء :

  آزمايشگاه شما مي باشد. رمزعبور و كدشناساييدر بسته ارسالي، برگه اي در اختيار شما قرار مي گيرد كه حاوي  :توجه
در سمت چپ داده مي شود. در اين صفحه صفحه مخصوص اعضاء نمايش  ورمز عبور، در سايت شناسايي شده  با وارد كردن كد شناسايي و

كـرده و در صـفحه بـاز شـده كليك  "نتايج دوره جديد”  گزينهبر روي از ليست باز شده كليك كرده و  "ها آزمايشگاه” گزينهابتدا بر روي 
  كليه بخش هايي كه ثبت نام نموده ايد مشاهده خواهيد نمود تست مورد نظر را انتخاب و سپس ورود نتايج نمائيد.

كليـك كـرده و اطالعـات خـود را اصـالح ) مشاهده پروفايل(اطالعات آزمايشگاه خود بر روي دكمه  در صورت نياز به اصالح و يا تكميل
  .كليك نمائيد "ارسال"كنيد، سپس برروي دكمه 

  لطفا قبل از انجام آزمايش و ثبت نتايج حتما دستورالعمل مربوطه را به دقت مطالعه و مطابق با آن اقدام فرمائيد. توجه:
 مالحظه بفرمائيد. eqcld@كنترل كيفي  و يا كانال تلگرامي eqap.iacld.comسامانه برنامه در ه را اين دور CLSIجدول  .1

و يـا  09196688269 / واتسـاپكافيست از طريق شماره تلگراميو يا رمز عبور آزمايشگاه  در صورت فراموش كردن كد شناسايي .2
 . آزمايشگاه خود را دريافت نماييدد شناسايي با ذكر نام و نشاني دقيق آزمايشگاه، كتماس با دفتر برنامه 

 هده مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده تام االختيار وي مي باشد.از كدشناسايي و كلمه عبور تنها به ع مسئوليت حفظ و نگهداري .3

  مي باشد. 06/07/99تا  24/06/99، از  ششمو : زمان ثبت اينترنتي نتايج دوره سي توجه

لطفا ارسال ثبت نتايج تنها از طريق اينترنت امكان پذير است : ارانهمكقابل توجه كليه 
  پستي نفرمائيد.
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  »نمونه سرم  مجهول بيوشيمي « 
  بفرمائيد.اعالم  بيوشيميبخش   EQAPششمسي و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد

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

  دستورالعمل آماده سازي نمونه سرم مجهول بيوشيمي:
  :روش استفاده

بازسازي كنيد.(درب الستيكي را با احتياط برداريد تا خـالء موجـود در  آب مقطر ديونيزه 5mLنمونه سرم مجهول بيوشيمي را از يخچال خارج كرده و با  -1
  ويال سبب پراكنده شدن مواد و پودر خشك شده از داخل ويال نشود).

ت هـر دقيقه آنرا در دماي اتاق قرار دهيد. در طي اين مد 30درب ويال سرم كنترل را بسته و براي حل شدن كامل پودر ليوفيليزه در آب  مقطر به مدت  -2
 .(به هيچ وجه به شدت تكان ندهيد)بار سروته كنيد 10تا  5دقيقه يك بار نمونه سرم مجهول را  10

 درجه تا يكماه قرار دهيد. 20-در صورت نياز به نگهداري نمونه بهتر است آنرا به لوله مناسب منتقل كرده و در دماي يخچال تا يك هفته يا در  -3

  
  هشدار:

و   C، هپاتيـت Bهاي عفوني نظير هپاتيت انساني تهيه شده و بايد به مثابه يك نمونه بيمار تلقي و با حفظ كليه احتياط هاي الزم در خصوص بيمارياين سرم كنترل از منابع 
HIV .منفي بر روي آن كار شود  

  باشند:هاي درخواستي به شرح زير ميآزمايش

  

25.  Li17. Amylase 9.  Total Bilioubin1.  Glucose
26. TSH 18. LD10.  Direct Bilirubin2.  Urea
27. T419. CK11. Total Protein3.  Creatinine 
28. T3 20. Calcium (Ca) 12. Albumin4.  Uric Acid

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

23. Na15. ALP7.  HDL-C
24.  K16. GGT8.  LDL-C

تبـديل و سـپس لطفاً، براي گزارش نتايج صرفاً از واحدهاي ذكر شده در جدول استفاده كنيد و در صورت لزوم نتايج خود را به واحدهاي ذكر شده در جدول 
  گزارش نمائيد.

 گردد.موارد زير جهت راهنمائي تقديم مي

  
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 (g/dL) 
Ca  (mmol/L)  × 4.0   =  Ca (mg/dL)     
mIU/L =  IU/mL 
mIU/mL = IU/L 

 

  .تمديد نخواهد شد: زمان پاسخگويي اينترنتي توجه
  





                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  3(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

 
  

                                                                         

                                                                                                          
 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                               

                                          - EQAP                كد شناسائي آزمايشگاه:                          ----------------------نام آزمايشگاه: 
                   

           B1- 9936  براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:
    

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ
    
   

  توجه:
نام سازنده كيت، شماره سري ساخت كيـت، روش انجـام، متـد مـورد ها را بر اساس اطالعات درخواستي شـامل خواهشمند است جدول انجام آزمايش

ا به شكل صحيح و خوانا پر نمائيد بديهي است ثبت ناقص اطالعات مورد نياز سبب دسته بندي و آنـاليز آمـاري نامناسـب  يـ استفاده و نتيجه بدست آمده،
 حذف آزمايش خواهد شد.

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

نام سازنده 
  كيت

  نام آزمايش

mg/dL  
 Glucose oxidase/ Peroxidase 
 Hexokinase/ G6PD 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
Glucose  

mg/dL  

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
Urea  
نتيجه نهايي منحصرا 
  بصورت اوره گزارش شود

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

Creatinine 

mg/dL 
 Uricase / UV 
 Uricase / Peroxidase 
 Phosphotungstic Acid 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
Uric Acid 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
Triglyceride 

mg/dL 
 Cholesterol Oxidase / Peroxidase ○ دستي  

 دستگاهي ○

  
Cholesterol 

mg/dL 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

HDL-C 

mg/dL 

 Direct homogenous 
را محاسبه  C-LDLبه طريق غير مستقيم  توجه: آزمايشگاههايي كه

  براي شركت در آناليز را ندارند مي كنند، شرايط الزم
  دستي ○
 دستگاهي ○

  

LDL-C 

 
 
 

  
  

 

  توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريهاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.
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g/dL  
 Biuret ○ دستي  

 دستگاهي ○

  
Total Protein 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
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) 
 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

Total Bilirubin 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
Direct Bilirubin  

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
AST(GOT) 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
ALT(GPT) 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
ALP 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
GGT 

U/L 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

Amylase 

U/L 
 Pyruvate Substrate 
 Lactate Substrate 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
LD 

U/L 
 Hexokinase / G6PD 
 Hexokinase / G6PD with NAC 

  دستي ○
  دستگاهي ○

  
CK 

mg/dL 

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

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

Ca 

mg/dL 
 Ammonium molybdate / UV 
 Ammonium molybdate / Colorimetric 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  
Phosphorous  
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µg/dL 

 Ferene 
 Ferrozine 
 Nitro-paps 
 Bathophenanthroline 
 Chromazurol B 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

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 يا اسپكتروفتومتر
    مدل دستگاه    دستگاه اتوآنااليزر

    مدل دستگاه    دستگاه ايمونو آنااليزر
    مدل دستگاه    دستگاه الكتروليت آنااليزر

    مدل دستگاه    دستگاه فليم فتومتر
    مدل دستگاه    دستگاه لومينومتر

    مدل دستگاه    كانتر -دستگاه گاما

  ر محترم:همكا

قبل از وارد نمودن نتايج آناليز خود در جدول صفحه بعد حتما اطالعات مربوط به روش آزمايش خود را در 
 جدول فوق به طور كامل وارد نموده و در صورت نياز اصالحات الزم را انجام دهيد.
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ورت ناقص بودن اين مي باشد لذا در ص صفحه قبل آن آزمايشگاه محترم اطالعات جدولاساس دسته بندي  توجه:
  اطالعات امكان انجام آناليز صحيح وجود ندارد.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- پيشنهادات: 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ انتقادات: 

  تاريخ:                                        مهر و امضاء                           نام مسئول فني                 

 

نتيجه 
  آزمايش

واحد 
  گزارش

  نام آزمايش

  mg/dL  Glucose  
  

mg/dL  Urea  
  نتيجه نهايي 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 



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  7(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
                             

  

  
  »نمونه مجهول پروتئين ادرار« 

  بفرمائيد.اعالم  پروتئين ادراربخش  EQAPششم سي و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد
-------------- ----------------------------------------------------------------------------

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

   
  الزامي است شناسائي ثبت كدوجه: ت                                                                                                           

                                                  - EQAP كد شناسائي آزمايشگاه:                                ----------------------نام آزمايشگاه: 
  
              B3- 9936  براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  خزمان پاس

  
  روش استفاده:

 محتويات ويال بصورت آماده در اختيار شما قرار گرفته است. -1

  نمونه مجهول را تا زمان آزمايش در داخل يخچال قرار دهيد. -2
 يجه را گزارش نمائيد.را انجام داده و نتروش موجود در آزمايشگاه آزمايش  در زمان آزمايش طبق دستور العمل -3

  توجه:
ها را بر اساس اطالعات درخواستي شامل نام سازنده كيت، شماره سري ساخت كيت، روش انجام، متـد مـورد اسـتفاده و خواهشمند است جدول انجام آزمايش

دي و آناليز آماري نامناسب  يـا حـذف آزمـايش نتيجه بدست آمده، به شكل صحيح و خوانا پر نمائيد. بديهي است ثبت ناقص اطالعات مورد نياز سبب دسته بن
 خواهد شد.

نتيجه 
  آزمايش

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

نام سازنده 
  كيت

  نام آزمايش

  
mg/L 

 Colorimetry 
 Turbidimetry 
 Nephelometry 
 Other 

  دستي ○
 دستگاهي ○

  

Urine Protein 

 است توجه فرمائيد. mg/Lهمكار گرامي واحد گزارش پروتئين ادرار تذكر: 
  

    مدل دستگاه    دستگاه اتوآنااليزر
    مدل دستگاه    دستگاه فتومتر يا اسپكتروفتومتر

  
  
  

  مهر و امضاء                                 نام مسئول فني                                            تاريخ:                                                   

  توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريهاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.
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ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  
        

  »HbA1cنمونه مجهول « 
  بفرمائيد.اعالم  HbA1c بخش   EQAP   ششمسي و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد

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

  الزامي است شناسائي ثبت كدوجه: ت                                                                                                          
                                                       - EQAP كد شناسائي آزمايشگاه:                           ----------------------نام آزمايشگاه: 

  
              B4/1- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات   

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

  
  روش استفاده:

 آماده در اختيار شما قرار گرفته است.محتويات ويال بصورت  -1

  در داخل يخچال قرار دهيد. (حداكثر ظرف يك هفته از دريافت )نمونه مجهول را تا زمان آزمايش  - 2
 در زمان آزمايش طبق دستور العمل روش موجود در آزمايشگاه آزمايش را انجام داده و نتيجه را گزارش نمائيد. - 3

  توجه:
باشد. با اين حال احتيـاط الزم در خصـوص كـار بـا ايـن منفي مي HIVو   HBsAg ،HCVهاي تال به ديابت تهيه شده است كه از نظر آزمايش) نمونه ارسالي از افراد مب1

  نمونه را همانند نمونه ساير بيماران مبذول داريد.
انجام دهيد. در غير اين صورت  حداكثر ظرف يك هفته از دريافت )(اي است، الزم است آزمايش را ) از آن جايي كه نمونه ارسالي فاقد هر گونه ماده نگهدارنده2 

  موضوع را اطالع دهيد.
ها را بر اساس اطالعات درخواستي شامل نام سازنده كيت، شماره سري ساخت كيت، روش انجام، متد مورد استفاده و نتيجـه بدسـت ) خواهشمند است جدول انجام آزمايش3

 نمائيد بديهي است ثبت ناقص اطالعات مورد نياز سبب دسته بندي و آناليز آماري نامناسب  يا حذف آزمايش خواهد شد.آمده، به شكل صحيح و خوانا پر 

  نام مسئول فني
       تاريخ:                         مهر و امضاء                           

  قابل توجه همكاران محترم :
  را در اين بخش به درصد (%) وارد نمائيدپاسخ 
نتيجه 
  آزمايش

شماره سري   روش انجام متد مورد استفاده براساس بروشور كيت  واحد گزارش
  اخت كيتس

نام سازنده 
  كيت

  نام آزمايش

  

%  

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

      

1CHbA  

  دتان يادداشت فرمائيد.توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريهاي بعدي براي خو
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ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  

  »HbA1cنمونه مجهول « 
  بفرمائيد.اعالم  HbA1c بخش   EQAP   ششمسي و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد

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

  الزامي است شناسائي ثبت كدوجه: ت                                                                                                          
                                                       - EQAP ايشگاه: كد شناسائي آزم                          ----------------------نام آزمايشگاه: 

  
              B4/2- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات    

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

  
  روش استفاده:

 محتويات ويال بصورت آماده در اختيار شما قرار گرفته است. -1

  در داخل يخچال قرار دهيد. (حداكثر ظرف يك هفته از دريافت )زمان آزمايش نمونه مجهول را تا  - 2
 در زمان آزمايش طبق دستور العمل روش موجود در آزمايشگاه آزمايش را انجام داده و نتيجه را گزارش نمائيد. - 3

  توجه:
باشد. با اين حال احتيـاط الزم در خصـوص كـار بـا ايـن منفي مي HIVو   HBsAg ،HCVهاي ) نمونه ارسالي از افراد مبتال به ديابت تهيه شده است كه از نظر آزمايش1

  نمونه را همانند نمونه ساير بيماران مبذول داريد.
صورت انجام دهيد. در غير اين  (حداكثر ظرف يك هفته از دريافت )اي است، الزم است آزمايش را ) از آن جايي كه نمونه ارسالي فاقد هر گونه ماده نگهدارنده2 

  موضوع را اطالع دهيد.
ها را بر اساس اطالعات درخواستي شامل نام سازنده كيت، شماره سري ساخت كيت، روش انجام، متد مورد استفاده و نتيجـه بدسـت ) خواهشمند است جدول انجام آزمايش3

 ندي و آناليز آماري نامناسب  يا حذف آزمايش خواهد شد.آمده، به شكل صحيح و خوانا پر نمائيد بديهي است ثبت ناقص اطالعات مورد نياز سبب دسته ب

  نام مسئول فني
       تاريخ:                         مهر و امضاء                           

  قابل توجه همكاران محترم :
  را در اين بخش به درصد (%) وارد نمائيدپاسخ 
نتيجه 
  آزمايش

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

نام سازنده 
  كيت

  نام آزمايش

  

%  

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

      

1CHbA  

  توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريهاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.
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ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  

  »نمونه مجهول ادرار« 
  :روش استفاده

 به صورت آماده در اختيار شما قرار داده شده است. اين نمونه را تا زمان آزمايش در داخل يخچال نگهداري كنيد. نمونه مجهول ادرار   -1

 در زمان آزمايش، ابتدا نمونه كنترل ادرار را از يخچال خارج كنيد و اجازه دهيد درجه حرارت آن به درجه حرارت محيط برسد. -2

مال آلودگي، آزمايش را به فاصله كوتاهي بعد از بازنمودن درب ويال انجام دهيد. در صـورت تمايـل بـه نگهـداري ها و احتبه دليل ناپايداري برخي آناليت -3
 نمونه، سريعاً درب آن را محكم بسته و در يخچال قرار دهيد. در اين صورت نمونه به مدت يك هفته در يخچال پايدار است.

  هاي قابل گزارش برروي نمونه عبارتند از:آزمايش -4

 ، هموگلوبين، نيتريت، كتون بادي، گلوكز، پروتئين   pH* وزن مخصوص، 

) 0241) گزارش گردد. گزارش بدون اعشار (مـثالً 241.توجه داشته باشيد كه نتيجه وزن مخصوص حتماً بايد با ذكر اعشار (مثالً * 
    نتيجه شما خواهد شد. حذفسبب 

  
 

 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                               

                                                    - EQAP كد شناسائي آزمايشگاه:                                     ----------------------نام آزمايشگاه: 
  

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ
              U1- 9936  براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    

  -------------------- نام و مدل دستگاه نوارخوان    

زن 
ش و

زار
ش گ

رو
ص
صو

مخ
 

S
.G

 

p
H

  H
b

 K
et

 G
lu

.
 

N
it

 P
ro

  

وار
ت ن

ساخ
ي 
سر

ره 
شما

  

وار
ده ن

سازن
ام 

ن
  

  


 

متر
كتو

رفر
  


 

رار
ر اد

نوا
  1.

0
 

  

 5.0 
 5.5 
 6.0 
 6.5 
 7.0 
 7.5 
 8.0 
 8.5 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+ 
 4+ 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+ 
 4+ 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+ 
 4+ 

 Neg. 
 
 

 Pos. 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+ 
 4+ 

    


 

تي
دس

ش 
رو

  


 

متر
كتو

رفر
  


 

رار
ر اد

نوا
  1.

0
 

  

 5.0 
 5.5 
 6.0 
 6.5 
 7.0 
 7.5 
 8.0 
 8.5 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+   
 4+ 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+   
 4+ 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+   
 4+ 

 Neg. 
 
 

 Pos. 

 Neg. 
 Trace 
 1+ 
 2+ 
 3+   
 4+ 

    

 
هي

تگا
دس

ش 
رو

 

  نام مسئول فني
   تاريخ:                         مهر و امضاء                           

 
 
  

  توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريهاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.
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  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  
  

 »HBsAg, HIVAb, HCVAb براي آزمايش  S1/1نمونه مجهول ايمونوسرولوژي«

(اعم از اظهارنظر در مورد كيفيت نمونه  ايمونوسرولوژيبخش  EQAP )ششمسي و دوره برنامه فعلي ( هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد
  بفرمائيد:اعالم بطور كوتاه ها، فرمهاي جوابدهي، شيوه آناليز و غيره) ذيالً 

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

 توجه:

  HBsAg, HIVAb, HCVAbجهت انجام آزمايش هاي )  S1/1, S1/2(با كدهاي ويال مختلف بصورت جداگانه  زدودراين دوره ني
  لطفا درثبت نتايج دقت فرمائيد تا جابجائي صورت نگيرد.  ه است.ارسال گرديد

	:روش كار 	
  

   )آماده سازي:الف
  آماده در اختيار شما قرار گرفته است.مايع محتويات ويال بصورت 

است ولي بايـد بـا  شده با عوامل شيميائي و فيزيكي، فراهم آمده (Inactive)ماده مجهول مورد آزمايش از نمونه انساني گندزدائي   -تذكريك
  رعايت كليه احتياطات الزم، با آن همچون يك نمونه بيولوژيك بالقوه بيماريزا كار شود.

نگهـداري در دمـاي درجه سانتيگراد نگهداري شود. بـه شـرط   8تا  2نمونه  بايد در يخچال و در دماي  نمونه/ پايداري: كار روينحوه  -تذكردو
دماي نمونه و قابل استفاده است. توصيه ميشود قبل از انجام تسـت،  از زمان تحويل به آزمايشگاه روز 30قل به مدت حداارسالي  يخچال، نمونه

كدورت يا ساير عالئم دال برخرابي برسانيد و قبل از استفاده، محتويات ويال را به آرامي مخلوط كنيد. در صورت بـروز  كيت را به دماي اتاق
  گزارش شود. »دفتر برنامه ارزيابي خارجي كيفيت«نيست و الزم است مراتب به ،  نمونه قابل استفاده و آلودگي

  ب)انجام آزمايش:
 الزم است آزمايش HBsAg, HIVAb, HCVAb  را با يك روش رايج در آزمايشگاه خود و  (نه الزامـاً طبـق تمـام روشـهاي موجـود

  ول صفحه بعد بالمانع است. اجد درجدول صفحه بعد) انجام دهيد. بديهي است خالي ماندن قسمتهايي از
  ج)گزارش دهي: 

 تاكيد ميگردد اگر چند روش آزمايشي را در آزمايشگاه خود انجام داده و  هاي مناسب و مربوطه در جدول، درج نمائيـد.نتيجه آزمايش را در مكان
 ها انتخاب نموده و عالمت گذاري كنيددهرا بعنوان روش ارجح خود بمنظور آناليزدا حتماً يكي از آن روشهادر جدول گزارش ميكنيد، 

                                                              
   

 ستاالزامي شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                            

                                              - EQAP  كد شناسائي آزمايشگاه:                          ----------------------: نام آزمايشگاه
  

       1S1/- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:
 

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ
 

  

  .فرمائيد كپيعدي براي خودتان پيگيريهاي ب جهت يك نسخه از فرمهاي تكميل شده را توصيه ميشود: 
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S1/1- HIVAb مرتبط با آزمايش روي نمونه مجهول  اطالعات  
نام كمپاني   شنتيجه آزماي

سازنده 
  دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام كمپاني 
سازنده 
  كيت

حجم 
 مصرفي سرم 
 (ميكروليتر)

  و غيره) CPMياODكمّي (  كيفي  روش مورد استفاده
  [لطفا عدد حاصله را درج كنيد]

 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 يا مدل دستگاه االيزا ريدر 

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

 ---- -------------------سال خريد دستگاه
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

    RIA 
  ---- ----- ----- گاماكانترمارك يا مدل دستگاه 

  ----- -------------نام كشور سازنده دستگاه
  - -------- سال خريد دستگاه توسط آزمايشگاه  

  ------------------ سال توليد توسط كمپاني 
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

    Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

  : نام روش را ذكر كنيد



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  13(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  S1/1-HBsAg اطالعات مرتبط با آزمايش روي نمونه مجهول 
نام كمپاني   شنتيجه آزماي

سازنده 
  دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام كمپاني 
سازنده 
  كيت

حجم 
 مصرفي سرم 
 (ميكروليتر)

  و غيره) CPMياODكمّي (  كيفي  روش مورد استفاده
  [لطفا عدد حاصله را درج كنيد]

 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 يا مدل دستگاه االيزا ريدر 

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

 ---- -------------------سال خريد دستگاه
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

    RIA 
  ---- ----- ----- گاماكانترمارك يا مدل دستگاه 

  ----- -------------نام كشور سازنده دستگاه
  - -------- سال خريد دستگاه توسط آزمايشگاه  

  ------------------ سال توليد توسط كمپاني 
 ---------- -----نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

    Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

  : نام روش را ذكر كنيد



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  14(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  
  
  
  

                        

  

  مهر و امضاء                          تاريخ:                                                     ام مسئول فنين  

           

  S1/1- HCVAb اطالعات مرتبط با آزمايش روي نمونه مجهول 
نام كمپاني   شنتيجه آزماي

سازنده 
  دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام كمپاني 
سازنده 
  كيت

حجم 
 مصرفي سرم 
 (ميكروليتر)

  و غيره) CPMياODكمّي (  كيفي  روش مورد استفاده
  [لطفا عدد حاصله را درج كنيد]

 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 يا مدل دستگاه االيزا ريدر 

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

 ---- -------------------يد دستگاهسال خر
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

    RIA 
  ---- ----- ----- گاماكانترمارك يا مدل دستگاه 

  ----- -------------نام كشور سازنده دستگاه
  - -------- ايشگاه  سال خريد دستگاه توسط آزم

  ------------------ سال توليد توسط كمپاني 
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

    Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

  : نام روش را ذكر كنيد



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  15(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

 
  

 

 »HBsAg, HIVAb, HCVAb براي آزمايش  S1/2نمونه مجهول ايمونوسرولوژي«

(اعم از اظهارنظر در مورد كيفيت نمونه  ايمونوسرولوژيبخش  EQAP )ششمسي و دوره برنامه فعلي ( هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد
  بفرمائيد:اعالم بطور كوتاه ها، فرمهاي جوابدهي، شيوه آناليز و غيره) ذيالً 

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

 توجه:

  HBsAg, HIVAb, HCVAbجهت انجام آزمايش هاي )  S1/1, S1/2(با كدهاي ويال مختلف بصورت جداگانه  دراين دوره نيزدو
  لطفا درثبت نتايج دقت فرمائيد تا جابجائي صورت نگيرد.  ارسال گرديده است.

	:روش كار 	
  

   )آماده سازي:الف
  آماده در اختيار شما قرار گرفته است.مايع محتويات ويال بصورت 

شده با عوامل شيميائي و فيزيكي، فراهم آمده است ولي بايـد بـا  (Inactive)ماده مجهول مورد آزمايش از نمونه انساني گندزدائي   -تذكريك
  ژيك بالقوه بيماريزا كار شود.رعايت كليه احتياطات الزم، با آن همچون يك نمونه بيولو

نگهـداري در دمـاي درجه سانتيگراد نگهداري شود. بـه شـرط   8تا  2نمونه  بايد در يخچال و در دماي  نمونه/ پايداري: كار روينحوه  -تذكردو
دماي نمونه و ل از انجام تسـت، قابل استفاده است. توصيه ميشود قب از زمان تحويل به آزمايشگاه روز 30به مدت حداقل ارسالي  يخچال، نمونه

كدورت يا ساير عالئم دال برخرابي برسانيد و قبل از استفاده، محتويات ويال را به آرامي مخلوط كنيد. در صورت بـروز  كيت را به دماي اتاق
  گزارش شود. »دفتر برنامه ارزيابي خارجي كيفيت«،  نمونه قابل استفاده نيست و الزم است مراتب به و آلودگي

  ب)انجام آزمايش:
 الزم است آزمايش HBsAg, HIVAb, HCVAb  را با يك روش رايج در آزمايشگاه خود و  (نه الزامـاً طبـق تمـام روشـهاي موجـود

  ول صفحه بعد بالمانع است. ادرجدول صفحه بعد) انجام دهيد. بديهي است خالي ماندن قسمتهايي از جد
  ج)گزارش دهي: 

 تاكيد ميگردد اگر چند روش آزمايشي را در آزمايشگاه خود انجام داده و  اي مناسب و مربوطه در جدول، درج نمائيـد.هنتيجه آزمايش را در مكان
 ها انتخاب نموده و عالمت گذاري كنيدرا بعنوان روش ارجح خود بمنظور آناليزداده حتماً يكي از آن روشهادر جدول گزارش ميكنيد، 

                                                              
   

 ستاالزامي شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                            

                                              - EQAP  ه:كد شناسائي آزمايشگا                          ----------------------نام آزمايشگاه: 
  

       S1/2- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:
  

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ
 

  .فرمائيد كپيپيگيريهاي بعدي براي خودتان  جهت يك نسخه از فرمهاي تكميل شده را توصيه ميشود: 



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  16(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  

S1/2- HIVAb اطالعات مرتبط با آزمايش روي نمونه مجهول 
نام كمپاني   شنتيجه آزماي

سازنده 
  گاهدست

Batch/  
Lot No 

نام كمپاني 
سازنده 
  كيت

حجم 
 مصرفي سرم 
 (ميكروليتر)

  و غيره) CPMياODكمّي (  كيفي  روش مورد استفاده
  [لطفا عدد حاصله را درج كنيد]

 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 يا مدل دستگاه االيزا ريدر 

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

 ---- -------------------سال خريد دستگاه
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

    RIA 
  ---- ----- ----- گاماكانترمارك يا مدل دستگاه 

  ----- -------------نام كشور سازنده دستگاه
  - -------- گاه توسط آزمايشگاه  سال خريد دست

  ------------------ سال توليد توسط كمپاني 
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

    Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

  : نام روش را ذكر كنيد



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  17(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  S1/2-HBsAg عات مرتبط با آزمايش روي نمونه مجهول اطال
نام كمپاني   شنتيجه آزماي

سازنده 
  دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام كمپاني 
سازنده 
  كيت

حجم 
 مصرفي سرم 
 (ميكروليتر)

  و غيره) CPMياODكمّي (  كيفي  روش مورد استفاده
  [لطفا عدد حاصله را درج كنيد]

 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 يا مدل دستگاه االيزا ريدر 

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

 ---- -------------------سال خريد دستگاه
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

    RIA 
  ---- ----- ----- گاماكانترستگاه مارك يا مدل د

  ----- -------------نام كشور سازنده دستگاه
  - -------- سال خريد دستگاه توسط آزمايشگاه  

  ------------------ سال توليد توسط كمپاني 
 --------------- نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

    Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

  : نام روش را ذكر كنيد



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  18(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  
  
  
  

                        

  

  مهر و امضاء                                 تاريخ:                                              ام مسئول فنين  

           

  S1/2- HCVAb اطالعات مرتبط با آزمايش روي نمونه مجهول 
نام كمپاني   شنتيجه آزماي

سازنده 
  دستگاه

Batch/  
Lot No 

نام كمپاني 
سازنده 
  كيت

حجم 
 مصرفي سرم 
 (ميكروليتر)

  و غيره) CPMياODكمّي (  كيفي  ادهروش مورد استف
  [لطفا عدد حاصله را درج كنيد]

 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 يا مدل دستگاه االيزا ريدر 

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

 ---- -------------------سال خريد دستگاه
 ------ ---------نام شركت نمايندگي در ايران 

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

%T: 

%Bo: 

%B: 

B / Bo: 

B / T: 

    RIA 
  ---- ----- ----- گاماكانترمارك يا مدل دستگاه 

  ----- -------------نام كشور سازنده دستگاه
  - -------- سال خريد دستگاه توسط آزمايشگاه  

  ------------------ سال توليد توسط كمپاني 
 --------------- مايندگي در ايران نام شركت ن

 Negative 
 Indeterminate  

  Positive 

 
Main Reported Values: 

    Fluorometry & ELFA 
 CL  
 ECL 
 other Methods     

  : نام روش را ذكر كنيد



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  19(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
 

 
 

 
  

  »رايت  هاي خانواده نمونه مجهول سرولوژي براي آزمايش«
 :بفرمائيداعالم   Coombs WrightWright , 2MEWright ,بخش  )ششمسي و برنامه فعلي (دوره هاي خود را درباره انتقادات و پيشنهاد

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

  روش كار 
 

  

  : آماده سازي الف)
  و نياز به آماده سازي ندارد. محتويات ويال بصورت آماده در اختيار شما قرار گرفته است

  : انجام آزمايش ب)
 را به روش رايج در آزمايشگاه خود انجام دهيد. (Coombs Wright)  و كومبس رايت 2ME Wrightو  Wright الزم است آزمايش 

ماده مجهول مورد آزمايش از نمونه سرمي ظاهراً ايمن فراهم آمده است ولي بايد با رعايت كليه احتياطات الزم، با آن همچـون يـك نمونـه  تذكر:
  بيولوژيك بالقوه بيماريزا كار شود.

  :گزارش دهي ج)
 درج نمائيد. مربوطههاي خالي جدول (به صورت مثبت ، منفي ، نامعين ، تيتر و غيره) در مكانرا  نتيجه آزمايش 

) و از 320گزارش مي نمائيد، فقط عدد صحيح را به صورت معكوس رقـت درج نمائيـد. (ماننـد:  تيترتذكر يك: چنانچه نتيجه آزمايش را بصورت  -
 را بدين شكل ثبت نماييد. Wright Screenيجه آزمايشو غيره خودداري نمائيد. نت 1:320يا  320/1نوشتن 

 را وارد كنيد. )4(++++) عدد (،  )3(+++) عدد (،  )2(++) عدد (،  )1(+) عدد (،  ) عدد (صفر)-(

 آگلوتيناسيون، االيزا ، نفلومتري و غيره تواند يكي از اين موارد باشد:استفاده ميروش مورد تذكر دو:  -

 .باشد واحد اندازه گيريو غيره و حتي فاقد  IU/mL  ،AU/mL  ،NTUتيتر ،  تواند يكي از اين موارد:مي گيريواحد اندازه تذكر سه:  -
  

 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                              

                                          - EQAP كد شناسائي آزمايشگاه:                               ----------------------ه: نام آزمايشگا
  

                     S3-9936      براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:
     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

  
  

  ه:توج
) -و عالمت هاي (+و Ctrlبا گرفتن همزمان كليد  نمي باشدقابل مشاهده  خوددر صفحه مونيتور صورتيكه عدد وارد شدهدر 

  د.كني يا بزرگتر مونيتور خود را كوچكتر در صفحه كليد ، صفحه
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نتيجه 
 آزمايش

  واحد
اندازه 
 گيري

شماره 
سري 

  ساخت 
2ME  

نام كمپاني 
  سازنده
2ME  

  

شماره 
ي سر

  ساخت 
Anti 

Human 

نام كمپاني 
  سازنده
Anti 

Human  

شماره سري 
  ساخت 

سوسپانسيون 
  ميكروبي

نام كمپاني 
  سازنده

سوسپانسيون 
  ميكروبي

حجم سرم 
  مصرفي

برحسب 
ميكروليتر 

 (الندا)

 نام آزمايش روش مورد استفاده

  

  

 

    □ Slide Rapid 

□ Rose Bengal / Card 
Test 

Wright 
Screen 

  

  

 

    □ Standard Tube 
Agglutination 

□ Centrifuge -Wright 

□ ELISA 

 : غيره (باذكر نام) □

Wright 
Test 

  
 Coombs نام روش:            

Wright 

  
 2ME نام روش :           

Wright 

  
  
  
  

  امضاء نام مسئول فني                                      تاريخ:                             مهر و
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  »نمونه هاي ميكروب شناسي«
  :محترم همكار

تشخيص و امكانات  ديتوان يبرنامه م نيدر ا . است شگاهيارزيابي امكانات و توان تشخيصي آزما ،ميكروب شناسي EQAPهدف برنامه 
  كنيد. شركت كننده و نتايج مورد انتظار مقايسه  يهاخود را با نتايج ساير آزمايشگاه

 نماييد .وب سايت استفاده  يها ميكروارگانيسمتست ها و از فهرست  ييد.فرما استفادهامكانات خوداز گيري درست ، فقط نتيجه براي
  .فرماييد تيرعا ي رامنيالزامات ا كنيد . يارسالي را نگهدار يهايباكتر

  ميكروب شناسي EQAPششمسي و دوره 
  :توجه

  و انگل شناسي ، در گزارش آزمايشگاه اعالم مي شود.ه پست نتايج بخش هاي ميكروب شناسيتاريخ ارسال اينترنتي يا تحويل ب -1
است. در مواردي تفاوت هاي ظاهري كلني ها در بعضي محيط ها در ارتباط با خصوصيات ذاتي سوش  خالص ارسالي M1نمونه كشت  -2

ناسايي ميكروارگانيسم يا تعيين حساسيت ضد ميكروبي نخواهد داشت.در بعضي از سوش ها اين هاي ارسالي است و تاثيري در ش
ساعته مشاهده شود كه در صورت نگهداري كشت تا چند روز شكل كلني ها به هم شبيه  24تفاوت هاي ظاهري ممكن در كشت هاي 

  مي شوند.
از كلني ارسالي مستقيما كشت اوليه تهيه در  .تهيه شده استجهت ارزيابي روش و صحت نتايج آنتي بيوگرام  M2نمونه كشت  -3

  و سپس آنتي بيوگرام انجام شود. سانتيگراد انكوباسيون انجام دهيددرجه  37دماي 
  يا استفاده از محيط هاي نامناسب يا آلوده ، مهمترين دليل عدم جداسازي اوليه است. تاخير در جداسازي و -3

  يخچال نگهداري شود. ) درجه 4نمونه تا قبل از انجام كشت و مراحل تشخيصي نمونه ها در دماي ( ضروري است پس از دريافت -4
شكالت آگار، بالدآگار،  ارسالي، برروي محيط عمق محيطروز اول پس از دريافت نمونه ها بايد انجام شود. از  2ميكروارگانيسم در  كشت

دگي نيز چك شده است كشت جهت ايزوله كردن ،  انجام دهيد. براي نتيجه گيري تازه كه از نظر عدم آلوآگار  EMBمك كانكي آگار، 
مناسب از تك كلني رشد يافته در كشت اوليه مجددا كشت دهيد و از تك كلني تازه كشت دوم تست هاي شناسايي يا تعيين 

ليه ، حجم زيادي از نمونه را با سواب ساعت از كشت هاي او 48حساسيت را انجام دهيد. درصورت عدم جداسازي ميكروارگانيسم  تا 
كشت دهيد. پس از كشت ،  BHIيا   TSBارسالي برداريد و در محيط هاي مايع مغذي بدون مهار كننده مانند  عمق محيطاستريل از 

امد تازه  فوق ساعت انكوبه كنيد. از محيط مايع مجددا بر روي محيط هاي ج 48سواب را در محيط مايع قرار ندهيد. محيط مايع را تا 
                                كشت دهيد. مجموع فرايند هاي ذكر شده براي جداسازي، نبايد بيش از يك هفته زمان ببرد.

  

  

  د.يياعالم بفرما شناسي راباكتري EQAP ششمدوره سي و  ارتباط باهاي خود درانتقادات و پيشنهادلطفا 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  الزامي است شناسائي ثبت كد توجه: 

  EQAP  -                                                 كد شناسائي آزمايشگاه:                                    ----------------------نام آزمايشگاه: 
 M1-9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    

  
     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

   نمونه مدفوعتشخيص ميكروارگانيسم جدا شده از :  1نمونه 
  

  تشخيص نهائي هاي كشت ورشد بروي محيط، در آزمايشگاه هدف: ارزيابي امكانات تشخيصي مورد استفاده
  مشخص كنيد.      عالمتبا  يزان رشد نسبي را  در جدول، كشت دهيد و م مورد استفاده در آزمايشگاه هايباكتري را بر روي محيط - 1
  را در جداول تشخيصي وارد كنيد.مورد استفاده در آزمايشگاه  تشخيصيهاي  نتايج تست - 2
   تشخيص نهايي را در جدول بنويسيد - 3
 مثبت است.و ارزش تشخيصي آن معادل جواب  است  مثبت ضعيفدر جداول تست هاي تشخيصي به معني نتيجه    + / -عالمت  - 4

 

ميزان 
  رشد 
+++ 

ميزان 
  رشد 
++ 

ميزان 
  رشد 

+ 

ميزان 
  رشد 

 - 

 هاي كشتمحيط

ميزان 
  رشد 
+++ 

ميزان 
  رشد 
++ 

ميزان 
  رشد 

+ 

ميزان 
  رشد 

- 

  هاي كشتمحيط
 

          

          

          

          

          

 

 

  مشخص نماييد.       دارد، انتخاب و با عالمت، فقط يك مورد را كه با نتيجه شما مطابقت  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 تشخيصيتست  جنتاي  ديسك هاي  تشخيصي  نتايج

R  S   / -+  -  +   

          

           

    
 

 
      

           

           

          

           

           

           

           

            

            

             

 

  
  تشخيص نهائي

  
  
  
  

  امضاءنام مسئول فني                                            تاريخ:                             مهر و 
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 الزامي است شناسائي ثبت كد توجه:  

                                       -EQAP           كد شناسائي آزمايشگاه:                ----------------------نام آزمايشگاه: 

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ
  

           M2- 9936      براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    

  بيمار مبتالبه گاستروانتريتجدا شده از Spp Salmonellaي باكتري كروبيضدم تعيين حساسيت =  M2:2نمونه 

   CLSI 2019و توضيحات جدول  ميكروبي با توجه به نوع باكتري و محل جداسازيضد انتخاب ديسك مناسب و تعيين حساسيت  : هدف

پليـت   چنـدكنيـد و در  ساعته  بـه روش اسـتاندارد، كـدورت تهيـه 24از كشت اوليه برروي محيط بالد آگار، از تك كلني تازه  پس
   .را ارزيابي نماييدمناسب ديسك  6حداقل مولرهينتون آگار 

را  بصـورت عـدد در   MICو دستگاههاي تعيين حساسيت ضدميكروبي استفاده مي كنيد، نتـايج   MICدر صورتيكه از روش تعيين 
 Zone Diameter and   - 9201-CLSI M100، ه  موجود در سايت برنامـ به جداولو با توجه  تون مربوطه در سايت وارد نماييدس

 Enterobacteriacea MIC Interpretive Standards for  را بصورت حساس ، اينترمديت يا مقاوم در جدول بـراي هـر  تفسير
  آنتي بيوتيك موردنظر وارد كنيد.

، ي جدول موجـود در سـايت برنامـه  پيشنهاد يگروه بند و وضيحاتتغلظت ديسك ،  ، ها را با توجه به محل جداسازي آنتي بيوتيك
 Enterobacteriacea forZone Diameter and MIC Interpretive Standards   - 9201-CLSI M100    انتخـاب و

  .ارزيابي نماييد
را  S, I, R يهـااري،  معCLSI  2019مهار رشد بدست آمده با قطر مورد انتظار جدول  هاله بدون توجه به انطباق قطر يشگاهيآزما اگر

  مشخص خواهد شد. رنگ زردخطا  با  ني،ا جينتا زيانتخاب و گزارش كند ، در آنال
امكان انتخـاب همزمـان چنـد نـوع  .ديينما گزارشبرنامه  تيمقاومت را در وب سا نوع د،يداد صيتشخ ييمقاومت دارو ياگر در باكتر

    يي وجود دارد.دارومقاومت 
 فرماييـد.از نوشتن عالمت اختصاري ديسك خـودداري .  در جدول وارد كنيد A-Zو بر اساس حروف الفبا  را به التين كامل ديسك نام

  . دييوارد نما قيكامل و دق ها را سكيمشخصات د
  وارد كنيد.S: Susceptible و  I: Intermediateو  R: Resistantرا با عالمت  نتايج
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ثبت تاريخ ، و گزارش آن به شركت كنندگان  خارجي - يداخل يها سكيجهت كنترل و اصالح د تيفيك يجخار يابيارز جيبه استفاده از نتا با توجه
  .دييوارد نما قيرا به طور كامل و دق سكيدر ارتباط با د شده اطالعات درخواستديسك ها براي ارزيابي الزم خواهد بود . لطفا  .lot Noانقضا و 

  يسيد.   بنو mmمتر  مهار رشد را به ميلي قطر
  :به شرح ذيل صورت پذيرد Lot Noلطفا ثبت تاريخ انقضاء و 

 مـاه تيـر)  يـا  ، 1396(سـال  9604:  مانندسال و ماه است. سال در سمت چپ و ماه در سمت راست عدد  4شامل  انقضاء خيتار
 جوالي)ماه  ، 2017سال (1707

  Lot. No.  مندرج برروي ويال ديسك، مانند:  سمت راستشمارش شده از  )(يا كمتر در صورت موجود نبودنعدد  4حداكثر  شامل
       011يا  0003

تاريخ 
 انقضاء

Lot. No. 
شركت 
 سازنده

قطر هاله مهار 
 نتيجه mm  رشد

غلظت 
 ديسك

 آنتي بيوتيكنام 

             

             

             

             

             

             

  ها پاسخ دهيد:پرسشلطفا به اين 

  □خير                            □كنيد؟                                                             بلي   مك فارلند استفاده مي 0.5آيا از كدورت  - 1

      □  تجاري                      □آزمايشگاه    يه درتهمك فارلند؟                                                                    0.5نحوه تهيه  - 2

                                             □خير                            □در مقابل آب مقطر دارد؟        بلي     625در طول موج  0.13-0.08مك فارلند جذبي معادل  0.5آيا  - 3

  

 

  نام مسئول فني
   تاريخ:                        مهر و امضاء                                                    
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                                           (EQAP)برنامه ارزیابی خارجی کیفیت                   

 )1399سال  اولنوبت ( ششمو سی دوره                      
 

 u¼wBU1381

 
 

 
 
 

 
 همکار ارجمند:

ترین فن  که یکی از پیشرفته )virtual Microscopy(م میکروسکوپ مجازي سیست، 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 

  ارکت کنندگان بوده است.بهبود کیفیت الم هاي ارسالی مورد انتظار مشمیگیرد. 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.اهده الم مجازي نرم افزار مش 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  -٤

 یید.مشاهده نما
  اقدام فرمایید. eqap.iacld.comسامانه براي گزارش نتایج مانند سنوات گذشته از طریق  -٥

 
 توجه:

 
د ده ایشدر صورتی که طی اطالع رسانی هاي دفتر برنامه در چند روز گذشته، موفق به نصب نرم افزار 

 نیاز به نصب و راه اندازي مجدد سیستم نمی باشد.
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  )41از  27(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  
  

  » Parasitologyنمونه مجهول « 
  بفرمائيد.اعالم   EQAP Parasitologyششمو  سي دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد

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

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

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

 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                                                        
                                  - EQAP كد شناسائي آزمايشگاه :                                                                      ----------------------نام آزمايشگاه: 

  

     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ
        P1   9936- براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    

 

 eqap.iacld.com ده در سامانه اري شذالم مجازي بارگدر  و كيست ها انگلتشخيص انواع هدف: 

  توضيحات:
  

  
  تشخيص

 1  

 2  

 3  

 4  

     
  مهر و امضاء          نام مسئول فني                                                      تاريخ:                                                    
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  )41از  28(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  

  »(H4)نمونه مجهول خون كنترل« 
شود، لذا در صورت استفاده از سل كانترهاي فول دار پرندگان بجاي گلبول سفيد استفاده ميهاي هستهRBCر خون كنترل از تذكر: د

  شما تحت تاثير قرار نگيرد.    WBCدستگاه را غيرفعال كنيد تا شمارش  diffآپشن يا گزينه  ضروري است ديف، 
  بفرمائيد.اعالم  خون كنترل EQAP ششمره سي و دو برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پيشنهاد

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

  
  

  داري و پايداري:بسته بندي و نگه
  روز در  6ين فرآورده پس از بازشدن شيشه به مـدت گراد در يخچال نگهداري شود. ادرجه سانتي 8تا  4نمونه حاوي خون كنترل بوده كه بايد در دماي

 يخچال پايدار است و نبايد يخ بزند. خون كنترل بايد همانند يك نمونه بيمار و تحت همان شرايط نگهداري و مصرف شود. 

  روش كار:
  دقيقه در دماي اتاق قرار دهيد. 20-30را از يخچال بيرون آورده و بمدت  نمونه خون كنترل - 1
 بار به طور كامل سر و ته نماييد. 20دقيقه بر روي روتاتور كامالً مخلوط و يكنواخت نموده و يا به تعداد  10-15به مدت  - 2

                                                                                                   پس از اطمينان از كنترل كيفي اوليه سل كانتر، خون كنترل را جهت شمارش به دستگاه داده و سپس به يخچال برگردانيد.  - 3

 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:   
                                  - EQAP                                كد شناسائي آزمايشگاه :                                   ----------------------نام آزمايشگاه:      

  
     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت   دهيزمان پاسخ                      H4-    9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    

   Full Diffe        Partial Diffe كانتر:        سل هستگاد عنو -------كانترمدل دستگاه سل  ----------كانترنام دستگاه سل 

  .كانتر انجام مي شودكانتر را حتما بطور كامل گزارش نمائيد. گروه بندي و آناليز بر اساس نام سازنده دستگاه سلتوجه: نام دستگاه سل
  هاي آماري خواهد شد.نتايج آزمايشگاه شما از آناليز حذف شدنتوجه بفرمائيد، عدم توجه به اين مهم، باعث  ستون واحدذكر شده در  واحدهاي خواهشمند است به

  

  نام پارامتر مورد گزارش  واحد  نتيجه آزمايش  به طور مثال

8.54  /  Lµ/310×  WBC  

4.32  /  Lµ/610×  RBC 

13.3  /  g/dL  Hb 

40.7  /  % Hct 

94.2  /  fL MCV 

30.7  /  pg MCH 

32.5  /  g/dL  MCHC 

228   Lµ/310× Plt. 

  تاريخ                     مهر و امضاء                         م مسئول فنينا

  هاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيري
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 )41 از 29صفحه (       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  اولنوبت ( ششمو سی دوره                      
 

 u¼wBU1381

 
 
 
 

 
 

 
 همکار ارجمند:

ستم میکروسکو ،36 دوره از به اطالع می رسانیم، با سالم ترین فن آوري  که یکی از پیشرفته )virtual Microscopy(پ مجازي سی
 رار میگیرد.ستفاده قمی باشد در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت مورد ا میکروسکوپیهاي روز دنیا در حوزه اسکن و مشاهده الم هاي مجازي 

  ان بوده است.بهبود کیفیت الم هاي ارسالی مورد انتظار مشارکت کنندگسعی مدیران برنامه بر 
 

 راهنماي ورود به سیستم میکروسکوپ مجازي:
 

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

 کلیک نمایید.مجازي  نرم افزار مشاهده الم گزینهوارد شده و بر روي  هاراهنماها و روشقسمت 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

 نمایید. را مشاهده ري شدهذاالم هاي مجازي بارگ " آزمایشگاه خود EQAPکد و پسوورد "ورود به سامانه با پس از نصب نرم افزار و  -٤

  اقدام فرمایید. eqap.iacld.comسامانه ي گزارش نتایج مانند سنوات گذشته از طریق برا -٥

 
 توجه:

 
صب و ناز به در صورتی که طی اطالع رسانی هاي دفتر برنامه در چند روز گذشته، موفق به نصب نرم افزار شده اید نی

 راه اندازي مجدد سیستم نمی باشد.
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  )41از  30(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  
  

  » (H1)هاشمارش رتيكولوسيت«
  
  

 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                           

                                                 - EQAP  كد شناسائي آزمايشگاه:                      ----------------------نام آزمايشگاه: 

  
             H1- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:        

     06/07/99تا  24/06/99طريق اينترنت فقط از دهي  زمان پاسخ
  : 1گستره شماره  -1الم  H1: آماده سازي نمونه

به قرار  CBCهاي كرومازيا، عاليم آنمي هموليتيك و اندكس+، پلي1ساله دانشجو با درجاتي از زردي چشم مراجعه نموده است. بيمار داراي اسفروسيتوز  26آقاي 
  نمود كه الم آماده شده جهت بررسي به همكاران عزيز ارسال شده است: RPIدرخواست تست رتيك و  زير بود، لذا پزشك در نوبت دوم

WBC:8400/ul  
RBC:3.40×106/ul 
HB: 11.8g/dl 
HCT:30.9% 
MCV:91.8fl 
MCH:34.11pg 
MCHC:36.8% 
RDWcv: 17.9% 
PLT:371000/ul 

وي الم مجازي انجام ميپذيرد ضروري است هنگام مشاهده الم مجازي دقت نمائيد كه درشت نمايي با توجه به اينكه در اين دوره گزارش رتيكولوسيت از ر توجه:
قرار داده شود و درصد رتيكولوسيت ها با اين درشت نمائي گزارش گردد در غير اينصورت نتيجه گزارش شده غير واقعي خواهد  100Xالم مجازي حتما بر روي 

  وش خواهد نمود. بود. و نتيجه شما را نامعتبر و مخد
  ها را به ازاي شمارش هر هزار گلبول قرمز در جدول زير وارد نمائيد.لطفا درصد رتيكولوسيت

  نموده و نوع آن را در جدول قيد فرماييد. هاي رنگ آميزي شده رتيكولوسيت ، در صورتي كه انكلوزيون مشاهده مي شود گزارشدر نمونه
بر اساس هماتوكريت محدوده  نرمال  RPIرا نيز محاسبه و گزارش نمائيد (در مورد اطفال و كهنساالن محاسبه  RPIسيت ، اندكس توليد رتيكولودر موارد آنمي

  نيست).   %45همان سن انجام شود. در واقع هماتوكريت نرمال همواره 
  

RPI:      Retic (%) ×Hct Patient                   .                
                                           Hct Normal  × Maturation Time      
 
 

 /   % Retic 

/   RPI 

 Seen    
 Not Seen 

Hemoglobin H or H Bodies 

 Seen    
 Not Seen 

Heinz Body 

  تاريخ:                                                              مهر و امضاء                                           نام مسئول فني           

Maturation Time(Day) Hct(%) 
1 ≥45 

1.5 35 
2.0 25 
2.5 15 

 اي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.توصيه ميشود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريه
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                        ایران     -انجمن علمی دکتراي علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی     
                                           (EQAP)برنامه ارزیابی خارجی کیفیت                   

 )1399سال  اولنوبت ( ششمو سی دوره                      
 

 u¼wBU1381

 
 

 
 

 »(H2)اي سفید وبررسی مورفولوژي سلولهاي خونیشمارش افتراقی گلبوله«

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

               
   H2- 9936  براي آزمایش روي نمونه با مشخصات:    

    06/07/99تا  24/06/99فقط از طریق اینترنت دهی  زمان پاسخ
 

 الم فیکس و رنگ آمیزي شده است.تذکر: 
      شرح مختصر بیمار:

صر و سیتوز مختحالی شدید و ناراحتی گوارشی مراجعه نموده است. بیمار داراي آنمی و  لکو، ضعف و بیساله با بزرگی مختصر و درد شکم 73آقاي 
 به قرار زیر بود، گستره آماده شده جهت بررسی به همکاران عزیز ارسال شده است: CBCهاي اندکس

WBC:11820/ul  
RBC:2.07×106/ul 
HB: 7.8g/dl 
HCT:22.4% 
MCV:108.2fl 
MCH:37.7pg 
MCHC:34.8% 
RDWcv:22.2% 
RDWsd:92.8fl 
PLT:243000/ul 

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

 زیر 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  ♦
هاي سفید محسوب نگردیده ودر قسمت مخصوص به ازاي یکصد گلبول سفید گزارش دار در شمارش افتراقی گلبولهاي قرمز هستهگلبول ♦

 . شود
ن ) در صورت قابل تفکیک بودن اصالت آbasket and smudge cellsهاي تخریب یا له شده(سفید، سلولهاي در شمارش افتراقی گلبول ♦

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

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

 : (Blood Cell Morphology)هاي خون مورفولوژي سلول-2
 جه طبیعی باشد لطفا در بخش انتهایی جدول مربوطه (گستره خون محیطی طبیعی) مشخص نمائید.درصورتیکه نتی ♦
 .مشخص نمائید ICSHبا توجه به راهنماي پیوست  Few, moderate,Many یا با عالیم  3-1هاي غیرطبیعی را با درجه بندي یافته ♦
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  )41از  32(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
  

  
  

  
  (H2)هاي سفيدگزارش شمارش افتراقي گلبول

  شد. باشد، نتايج آزمايشگاه شما از آناليزهاي آماري حذف خواهد 100چنانچه جمع نتيجه آزمايش در اين جدول كمتر يا بيش از عدد  توجه:
  

  نام سلول  واحد  نتيجه آزمايش

  %  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 

                                             
  مهر و امضاء          نام مسئول فني                                                      تاريخ:                                                    
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  )41از  33(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      


  
  

 در گزارش مرفولوژي (ICSH)راهنماي كميته استاندارد سازي  هماتولوژي

ن رو با در نظر گرفتن با توجه به اينكه سيستم نمره دهي يا درجه بندي شدت ناهنجاري گلبول هاي قرمز و سفيد در بسياري از آزمايشگاهها سليقه اي است ، از اي
با استفاده از تجارب متخصصين مرفولوژي و پاتولوژي و علوم آزمايشگاهي اقدام به  (ICSH)ي اين ناهنجاري ها، گروه استاندارد سازي در هماتولوژي اهميت بالين

ي مرفولوژي اشاره مي تهيه يك راهنما براي گزارش درجه و يكسان سازي نامگذاري مورفولوژي نموده است. در اين نوشتار به اهميت باليني برخي از ناهنجاريها
گردد . سفارش مي شود كه براي دست طبق جدول ارايه مي  Many(3+)و شديد   Moderate(2+)، متوسط(+) fewگردد و شيوه گزارش مرفولوژي بر اساس 

زير اعمال گردد. در اين جدول گزارش  سلول مورد ارزيابي قرار گرفته و درصد آن بر اساس جدول 1000يابي به درصد يك مرفولوژي از سلول غير نرمال، حداقل 
شده + بجز در مورد شيستوسيتوز (و تا حدودي ماكرواووالوسيت، آكانتوسيت، اسفروسيت، تارگت سل، بايت سل، بليستر سل، سيكل سل و سلول منقبض 1موارد 

فاقد اهميت باليني كه  +1يا  fewردن گزارش نهايي با انواع شود از شلوغ ك) و توصيه ميnot applicableنامنظم)اهميت باليني و كاربردي چنداني نداشته (
شود، پرهيز شود. براي يكسان سازي و هارمونيزاسيون اسامي مختلف مورفولوژي سلولي نيز عبارات خاص استفاده شده است كه نبايد از گهگاه در الم بيمار ديده مي

  كانتوسيت براي اسپورسل، تارگت سل براي كودوسيت و ...).اسامي غيرآنها استفاده نمود (مثل اكينوسيت براي بورسل، آ
  

  ICSHجدول گريد بندي 
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 در گزارش مرفولوژي ICSHسيستم 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 

  مهر و امضاء                            نام مسئول فني                                                      تاريخ:                                  
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 توجه : همسان سازي نامگذاري ناهنجاري هاي گلبول هاي قرمز، رديف سمت چپ نامگذاري پذيرفته شده مي باشد.
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 »(H3)افتراقي گلبولهاي سفيد وبررسي مورفولوژي سلولهاي خوني

 الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                            

    EQAP -                                            كد شناسائي آزمايشگاه:              ----------------------نام آزمايشگاه: 
                

    H3- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    
     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

  الم فيكس و رنگ آميزي شده است.تذكر: 
           3گستره شماره  :3شرح مختصر بيمار:  الم 

. بيمار داراي آنمي و  هاي بنفش كوچك در سطح پوست پا و خونريزي گوارشي مراجعه نموده استحالي شديد، لكهساله با ضعف و بي 59خانم 
  به قرار زير بود، گستره آماده شده جهت بررسي به همكاران عزيز ارسال شده است: CBCهاي لكوپني شديد و اندكس

WBC:1900/ul   
RBC:2.9×106/ul 
HB: 9.1g/dl 
HCT:26.3% 
MCV:89.7fl 
MCH:30.8pg 
MCHC:34.2% 
RDWcv: 17.6% 
RDWsd:61.3fl 
PLT:38000/ul 

  نتايج:
هاي العملهاي خوني را در جدول تهيه شده پيوست و طبق دستورهاي سفيد ومورفولوژي سلولفا نتايج حاصل از ارزيابي شمارش افتراقي گلبوللط

  زير تكميل نمائيد:
  : ( Leukocyte Differential Count) شمارش افتراقي گلبولهاي سفيد -1
 بيشتر نمي باشد. %100ده ومطمئن شويد كه جمع آن از نتايج را به صورت درصد بدون ذكر اعشار گزارش نمو  
 هاي سفيد محسوب نگرديده ودر قسمت مخصوص به ازاي يكصد گلبول سفيد گزارش دار در شمارش افتراقي گلبولهاي قرمز هستهگلبول

  . شود
 هاي تخريب يا له شده(هاي سفيد، سلولدر شمارش افتراقي گلبولbasket and smudge cells صورت قابل تفكيك بودن اصالت آن ) در

بايد به عنوان لنفوسيت ديف  CLL(لنفوسيت، ائوزينوفيل، نوتروفيل يا بازوفيل) تحت همان عنوان ديف شود. به عنوان مثال اسماج سل در 
، لذا ديف نزدن ما باعث كندشود، چرا كه اسماج سل در خون واقعي وجود نداشته و سل كانتر آن را به درستي به عنوان لنفوسيت شناسايي مي

  شود. عدم انطباق و تناقض با ديف دستگاهي مي
  شوند.ذكردرصد نوشته  بادر بخش مربوطه در صورت مشاهده سلول غير طبيعي 

 : (Blood Cell Morphology)هاي خون مورفولوژي سلول-2

 يطي طبيعي) مشخص نمائيد.درصورتيكه نتيجه طبيعي باشد لطفا در بخش انتهايي جدول مربوطه (گستره خون مح  
 يا با عاليم  3-1هاي غيرطبيعي را با درجه بندي يافته Few, moderate,Many  با توجه به راهنماي پيوستICSH مشخص نمائيد.  
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  (H3)هاي سفيدگزارش شمارش افتراقي گلبول

  ايج آزمايشگاه شما از آناليزهاي آماري حذف خواهد شد.باشد، نت 100چنانچه جمع نتيجه آزمايش در اين جدول كمتر يا بيش از عدد  توجه:
    

  نام سلول  واحد  نتيجه آزمايش

  %  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 

                                             
  مهر و امضاء                     نام مسئول فني                                                      تاريخ:                                         
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 در گزارش مرفولوژي (ICSH)راهنماي كميته استاندارد سازي  هماتولوژي

اي است ، از اين رو با در نظر گرفتن  با توجه به اينكه سيستم نمره دهي يا درجه بندي شدت ناهنجاري گلبول هاي قرمز و سفيد در بسياري از آزمايشگاهها سليقه
با استفاده از تجارب متخصصين مرفولوژي و پاتولوژي و علوم آزمايشگاهي اقدام به  (ICSH)اهميت باليني اين ناهنجاري ها، گروه استاندارد سازي در هماتولوژي 

ر اين نوشتار به اهميت باليني برخي از ناهنجاريهاي مرفولوژي اشاره مي رفولوژي نموده است. دوتهيه يك راهنما براي گزارش درجه و يكسان سازي نامگذاري م
گردد . سفارش مي شود كه براي دست طبق جدول ارايه مي  Many(3+)و شديد   Moderate(2+)، متوسط(+) fewگردد و شيوه گزارش مرفولوژي بر اساس 

. در اين جدول گزارش مورد ارزيابي قرار گرفته و درصد آن بر اساس جدول زير اعمال گردد سلول 1000 ، حداقلسلول غير نرمالاز يابي به درصد يك مرفولوژي 
شده + بجز در مورد شيستوسيتوز (و تا حدودي ماكرواووالوسيت، آكانتوسيت، اسفروسيت، تارگت سل، بايت سل، بليستر سل، سيكل سل و سلول منقبض 1موارد 

فاقد اهميت باليني كه  +1يا  fewشود از شلوغ كردن گزارش نهايي با انواع ) و توصيه ميnot applicableداشته (نامنظم)اهميت باليني و كاربردي چنداني ن
شود، پرهيز شود. براي يكسان سازي و هارمونيزاسيون اسامي مختلف مورفولوژي سلولي نيز عبارات خاص استفاده شده است كه نبايد از در الم بيمار ديده ميگهگاه 

  يرآنها استفاده نمود (مثل اكينوسيت براي بورسل، آكانتوسيت براي اسپورسل، تارگت سل براي كودوسيت و ...).اسامي غ
  

  ICSHگريد بندي راهنماي جدول 
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 H3الم  در گزارش مرفولوژي ICSHسيستم 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 

  تاريخ:                                                              مهر و امضاء                       نام مسئول فني                               
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  »نمونه مجهول پالسماي انعقادي« 

 

  
  روش استفاده:

  مورد استفاده قرار دهيد. aPTTو  PTهاي پالسماي كنترل انعقادي را مثابه پالسماي سيتراته بيمار در آزمون -1
ريد ال را از يخچال بيرون آورده و به دماي اتاق برسانيد. درپوش آلومينيومي را برداشته و سپس با احتياط و به آرامي درب الستيكي را برداوي -2

 به نحوي كه خالء موجود در ويال سبب پراكنده شدن مواد و  پودر خشك شده از داخل ويال نشود.

ير شده يا ديونيزه شده) را داخل آن ريخته درپوش الستيكي ويال را بسته واجـازه دهيـد تـا آب مقطر خالص(تقط ليتر) يك  ميلي1(دقيقاً  - 3
ساعت در يخچـال و  6پالسماي بازسازي شده به مدت كشـد. طول ميدقيقه  15محتويات د اخل آن كامالً حل شود. اين زمان تقريباً 

 نيز سه ساعت در دماي اطاق پايدار است.

كنترل روزانه براي بررسي دقت و تكرارپذيري كيـت  PTكنترل روزانه درج شود، در واقع  PTكسر نتيجه  مخرج نبايد در INRدر محاسبه  -4
هاي نرمال آزمايشگاه خود (بر اساس رنـج نرمـال آزمايشـگاه نيست، بدين ترتيب بايد از نمونه هاي نرمالنمونه PTميانگين بوده و معادل 

شود) و آن عـدد را توصيه مي ميانگين هندسيو بيماري كبدي يا انعقادي ندارند، ميانگين گرفته (خود) كه داروي وارفارين مصرف ننموده 
باالتر از كيـت  PTنزديك تر باشد به دليل حساسيت كيت، مقدار نتايج  8/0-1/1كيتي به  ISIدر مخرج قرار دهيد. بديهي هست كه هرچه 

نمونه هاي نرمال روزانـه آنهـا  PTپايين، مخرج كسر يا همان ميانگين  ISIزمايشگاه هاي با رود آباالتر خواهد بود، لذا انتظار مي ISIهاي با 
نرمااليز بشود. همـواره توصـيه  INRهاي حساس باالتر بخواند، در فرمول عدد بزرگتري باشد تا بدين ترتيب اگر جواب بيمار نيز با اين كيت

WHO هاي با استفاده از كيتISI<1.7 هاي با در مورد كيت بوده است، لذاISI  به دليل تنبلي و حساسيت پايين كيـت، نتـايج  7/1باالي
PT تر از واقعيت بوده و لذا با رسيدن به توان اغلب پايينISI  كه عدد بزرگتري هست، ضعف كيت جبران و مقدارINR شـود تـا اصالح مي

 ها قرار نگيرد. هاي خوب (حساس) يا بد (غير حساس) آزمايشگاهپزشك تحت تاثير كيت
ISIINR=(PT patient/mean of daily normal patients)  

رسد، توصيه ميشود ميانگين از عدد نمي 20هاي نرمال روزانه به نمونه PTاگر تعداد بيماران آزمايشگاه كم بوده و تعداد بيماران براي محاسبه ميانگين 
  نتايج چند روز كاري محاسبه شود.

  
  هشدار:

بـوده و حـين منفـي  HCVو  HIVهاي ضـد باديو آنتي HBsAgحاوي عوامل انعقادي پالسماي طبيعي انساني است و از نظر وجود  اين فرآورده
هاي كنوني، فرآورده را بعنوان يـك منبـع روند ولي با توجه به مطلق نبودن تستهاي احتمالي نيز ازبين مياز ويروس 3logليوفيليزه كردن نيز مقدار 

  هاي الزم براي كار با نمونه آلوده را رعايت كنيد. ده و كليه احتياطده تلقي كربالقوه آلو
ها بايد منطبق بر نتيجه مرجع بـوده و حـداقل بايـاز درج اسامي كيت ها حائز اهميت هستند ولي در نهايت پاسخ PTTو  PT/INRهرچند در نتايج 

 INRو حتي از دو برند مختلف داراي پاسـخ يكسـان  5/2و  2/1متفاوت  ISIكيت با اين هست كه حتي دو  INRوجود داشته باشد. در واقع هدف از 
پاسـخ مسـتقيم  PTTو در مورد  INRپاسخ  PTدر مورد تست  EQAPباشند تا تنظيم داروي وارفارين پزشك دچار مشكل نباشد. لذا قياس نهايي 

  آن خواهد بود. 
شركت خاصي در مجموع به نتايج عالي يا غيرقابل قبـول رسـيده باشـد، شناسـايي و در صـورت كند تا اگر دسته بندي بر اساس نام كيت ها كمك مي

ها بي تاثير ها تغييرات مناسب كيت اعمال گردد. دستي يا دستگاهي بودن روش انجام تست نيز در قضاوت كلي و نهايي آزمايشگاهصالح ديد آزمايشگاه
  هاي كشور، اصالحات الزم را انجام دهند. ها هست تا بتوانند بر اساس آناليز آزمايشگاهاهبوده و هدف امكان مقايسه و قضاوت خود آزمايشگ

  

  هاي بعدي براي خودتان يادداشت فرمائيد.شود: تاريخ انجام هر تست را براي پيگيريتوصيه مي



                

                                                                                                                                                                                             

           
  1414734711كدپستي:      29پالك  -كوچه اردشير - خيابان هشت بهشت -ميدان گلها - خيابان فاطمي-تهران   :EQAPآدرس دفتر     

  )41از  41(صفحه        eqap.iacld.com سايت برنامه:          www.iacld.comسايت انجمن:         88970700-88979263تلفن:       

ايران   -انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي     
                    (EQAP)برنامه ارزيابي خارجي كيفيت                   

  )1399سال  اولنوبت ( ششمو سي دوره                      
   

  
  

                                                                          
  الزامي است شناسائي ثبت كدوجه: ت                                                                                                  

                                     - EQAP                  كد شناسائي آزمايشگاه:               ----------------------نام آزمايشگاه: 
               

              C1- 9936 براي آزمايش روي نمونه با مشخصات:    
     06/07/99تا  24/06/99فقط از طريق اينترنت   دهيزمان پاسخ

  
  -----------------:ام دستگاه كوآگولومترنوع روش انجام تست: دستي          دستگاهي                          ن

  
نمونه هاي  PTميانگين 

  آزمايشگاهروزانه نرمال 
ISI  INR نتيجه  تست  

  (ثانيه)
Lot No   نام كيت مورد

  استفاده
  ام آزمايشن

            PT/INR 

            PTT 

  .شود مي انجام كيت ISI اساس بر آناليز و بندي گروه نمائيد. گزارش حتما را كيت نام و ISI توجه:

  :                    مهر و امضاتاريخ                                      فني مسئولنام 
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