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  همكار ارجمند:
كه يكي از پيشرفته ترين فن آوري  (virtual Microscopy)سيستم ميكروسكوپ مجازي ، 36از دوره  با سالم، به اطالع مي رسانيم

 مي باشد در برنامه ارزيابي خارجي كيفيت مورد استفاده قرار ميگيرد. ميكروسكوپيهاي روز دنيا در حوزه اسكن و مشاهده الم هاي مجازي 
   بهبود كيفيت الم هاي ارسالي مورد انتظار مشاركت كنندگان بوده است.سعي مديران برنامه بر 

  
 راهنماي ورود به سيستم ميكروسكوپ مجازي:

  
  وارد شويد."جامع برنامه ارزيابي كنترل كيفيت خارجي"به سامانه  eqap.iacld.com ابتدا از طريق آدرس سيستمبراي ورود به  -1

 كليك نماييد.نرم افزار مشاهده الم مجازي  وارد شده و بر روي گزينه راهنماها و روشهاقسمت يت در در صفحه اصلي سا -2

  ارائه شده در همين صفحه، برنامه را نصب كنيد.  لينكابتدا راهنماي درج شده در اين صفحه را مطالعه نماييد، سپس از طريق  -3

 را مشاهده نماييد. شده بارگذاريالم هاي مجازي  "	آزمايشگاه خود EQAPرد كد و پسوو"ورود به سامانه با پس از نصب نرم افزار و  -٤

  اقدام فرماييد. eqap.iacld.comسامانه براي گزارش نتايج مانند سنوات گذشته از طريق  -٥

  

 توجه:
  

راه  در صورتي كه در دوره هاي گذشته، نرم افزار مشاهده الم مجازي را نصب و استفاده نموده ايد نياز به نصب و
 اندازي مجدد آن نمي باشد.

  



                

                                                                                                                                                                                             

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

  )1از  2صفحه (           eqap.iacld.com سايت برنامه:              www.iacld.comسايت انجمن:         88970700- 88979263تلفن:       

(  

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

  )1400سال  اولنوبت ( نهمو سي دوره                      
  

  
  

  مجهول جهت ارزيابي گسترههايي است كه در برنامه گويي فقط براي آزمايشگاهپاسخ اين برگ توجه:
 "Acid Fast Bacilli / AFB" و براي آنها نمونه ارسال شده است. اندثبت نام كرده                             

                                                                    
  الزامي است شناسائي ثبت كدتوجه:                                                                                                                                   

                                      -EQAP                      كد شناسائي آزمايشگاه:                                          ----------------------نام آزمايشگاه: 
    
            مجازي در سايتالم      2M3/- 0039  نمونه با مشخصات:   

 توجه:  

خلط  نمونه  اسمير مجازي نيز يك و ارسال شده است گاه به آزمايش)M3 يك نمونه اسمير رنگ شده بصورت فيزيكي (با كددراين دوره 
) جهت بررسي و گزارش نتايج  در سامانه مشاهده الم مجازي بارگزاري گرديده  M3/2 بصورت جداگانه (با كد بيمار مبتال به سل ريوي

  است
 .انجام پذيردنمائيد كه نتيجه گزارش الم مجازي و الم فيزيكي به درستي ثبت نتايج دقت در هنگام تذكر:

  
  

    40/06/1400تا  02/05/1400فقط از طريق اينترنت دهي  زمان پاسخ

  "Acid Fast Bacilli / AFB" مجهول جهت ارزيابي هاي گستره - 1,23M/ اسمير هاي
  مي باشد. AFB  باسيل اسيد فاست تشخيص و گزارشدر و مهارت كاركنان آزمايشگاه  منديهدف: ارزيابي توان

 .استتهيه شده  لسونيآميزي شده به روش زيل ن رنگ ربصورت اسمي مجهول هاي گستره .1

انتخاب كنيد، سـپس درشـتنمايي  40Xبا درشت نمايي را با استفاده از نوار كنار صفحه ابتدا محدوده مورد نظر در الم مجازي  .2
شده ثابت بماند، حال مي توانيـد بـا اييد تا درشتنمايي انتخاب ممانتيور يك كليك ن قرار داده و روي صفحه 100Xروي را آن 

ميدان ميكروسـكوپي   100گستره را بررسي نماييد و ي و يا عمودي، قميدان به ميدان بصورت اف ،فلش هاي روي صفحه كيبورد
(Field) ست  اهاي اسيد فرااز نظر وجود باسيلAFB .جستجو و در صورت مشاهده بر طبق معيار جدول زير گزارش كنيد 

3.  
 (WHO)گزارش نتايج باسيل اسيد فاست بر اساس راهنماي سازمان جهاني بهداشت  درجه بندي

 

Report Fields / OIF Number of AFB 
Negative for AFB Per 100 Fields No AFB 

1-9 AFB / 100 Fields Per 100 Fields 1-9 AFB 

1+ Per 100 Fields 10-99 AFB 

2+ Per  Field 1-10 AFB 

3+ Per  Field >10 AFB 

 
                                                                                                                                                                                                                                     


