همكار گرامي
با سالم و احترام و شادباش سال نو ،گروه تضمين کيفيت آزمايشگاههای پزشکی پيشگام ايرانيان ،برنامههای ارزيابی خارجی کيفيت خود را در سال 1399بشرح ذيل
اعالم مینمايد:

برنامه عمومي پايه
اين برنامه در زمينههای خونشناسی ،ميکروبشناسی ،سرولو ژی و بيوشيمی ،در سه نوبت مجزا ارائه خواهدد شدد و کهيده پارامترهدای اج داری اعدالم شدده توسد
آزمايشگاه مرجع سالمت را دربرمیگيرد.

برنامه ايمونوهماتولوژی
براساس ضواب اعالم شده سازمان مهی انتقال خون ايران شرکت دراين برنامه برای بيمارستانها و مراکز درمانی الزامی مي اشد .اين برنامه در برگيرنده آزمايش های
 Cross match - ABO/RHو  Indirect Coombs Testبوده و سه نوبت درسال  ،اجرا ميگردد.

برنامه تكميلي
بر اساس ضواب اعالم شده وزارت بهداشت ،شرکت در برنامه تکميهی برای آزمايشگاههايی که انجام دهنده اين گروه از آزمايشها هستند الزامی میباشد .اين برنامه
در دو نوبت و در زمينههای مختهف اجرا خواهد گرديد

نحوه ثبت نام
آزمايشگاههای متقاضی می توانند با مطالعه جزئيات برنامه ،زمان ارسال نمونه و هزينه هر برنامه ،موارد درخواستی خود را انتخاب و پس از واريدز هزينده بده يکدی از
حسابهای زير ،تصوير فيش بانکی رابه همراه برگه تکميل شده ث ت نام در مههت زمان مشخص شده ،از طريق واتس آپ ويا تهگرام به نام شرکت تضدمين کيفيدت
آزمايشگاه های پزشکی پيشگام ايرانيان و يانشانی پست الکترونيکی  info@eqas.irارسال و يا به شماره  88058347نمابر نمايند .حفد و نگهدداری فديش
بانکی ارسالی يا تصوير آن و رسيد پست سفارشی به منظورامکان پيگيری ث ت نام آزمايشگاه ضروری میباشدد .هزینه نهایی اای ن ن ار تارارز ن
ازو ه محیسبه تر یده ست.
 .1حساب جاری جام شماره ش ا  IR360120000000001945732827بانك مهت شع ه مالصدرا تهران کد  65342به نام شرکت
 .2حساب جاری طالئی شماره ش ا  IR 490150000001264800234511بانك سپه شع ه مالصدرا تهران کد  1264به نام شرکت
 .3پرداخت اينترنتی از طريق سايت WWW.EQAS.ir
 .4پرداخت از طريق کارت شماره  6104337770050449بانك مهت به نام شرکت تضمين کيفيت آزمايشگاههای پزشکی پيشگام ايرانيان

ارائه کد رهگيری و نام پرداخت کننده و يا تصوير فيش پرداختي همراه با کد عضويت
الزامي ميباشد .در صورت عدم دريافت مسئوليتي بر عهده شرکت نخواهد بود.
شماره واتس آپ وتلگرام 09190271346

کانال تلگرام@pishgamiranian

نشانی :تهران ،خيابان مالصدرا ،خيابان شيراز شمالی– بن بست کاج  -پالک  - 4تلفن 88058345-6 :کد پستی
1991715515
و یا تهران ،صندوق پستی 15875-6779

برنامه های عمومي
99-1

بيوشيمی
خونشناسی

تاريخ ارسال نمونه:
تابستان 99

سرولوژی
ميکروب شناسی

يك نمونه کنترل شامل پارامترهای بيوشيمی و ايمونواسی

نمونه کنترل جهت اندازه گيری پروتئين در مايعات بدن

7.660.000

نمونه خون کنترل – گسترش خون محيطی – نمونه برای آزمايشهای انعقادی
 2نمونه کنترل جهت اندازه گيری آنتی بادی هپاتيت و HIV

ريال

 2نمونه باکتری
تصاوير انگل شناسی
يك نمونه کنترل شامل پارامترهای بيوشيمی و ايمونواسی

بيوشيمی
99-2

نمونه کنترل جهت اندازه گيری HbA1c
نمونه کنترل جهت اندازه گيری پروتئين در مايعات بدن

خونشناسی
تاريخ ارسال نمونه:

سرولوژی

پاييز 99

ميکروب شناسی

7.660.000

نمونه خون کنترل – گسترش خون محيطی – نمونه برای آزمايشهای انعقادی
 2نمونه کنترل جهت اندازه گيری آنتی بادی هپاتيت وHIV

ريال

نمونه کنترل جهت آزمايش رايت
 2نمونه باکتری
تصاوير انگل شناسی
يك نمونه کنترل شامل پارامترهای بيوشيمی و ايمونواسی

بيوشيمی

99-3

نمونه کنترل جهت اندازه گيری HbA1c
نمونه کنترل جهت اندازه گيری پروتئين در مايعات بدن

خونشناسی

تاريخ ارسال نمونه:
زمستان99

سرولوژی
ميکروب شناسی

7.660.000

نمونه خون کنترل – گسترش خون محيطی – نمونه برای آزمايشهای انعقادی

ريال

 2نمونه کنترل جهت اندازه گيری آنتی بادی هپاتيت وHIV
 2نمونه باکتری
تصاوير انگل شناسی

مجموع هزينه سه دوره (ريال)

 22،980،000ريال

هزينه نهايي برای ثبت نام و پرداخت همزمان سه دوره عمومي با تخفيف %5

 21،830،000ريال

(ريال)

برنامه های تكميلي
هزينه برای

نمونه های ارسالي

هرنوبت(ريال)

برنامه های تكميلي :دونوبت درسال

 2،030،000ريال

نمونه کنترل برای بررسی مارکرهای قه ی
تكميلي  : 1پاييز 99
تكميلي  : 2زمستان 99

نمونه کنترل برای آزمايشهای TORCH IgG

 780،000ريال

اسمير برای بررسی از نظر BK

 780،000ريال

مارکر های تشخيصی سندروم داون

 970،000ريال

PAPP-A, Free-beta hCG, Beta hCG, uE3, AFP , Inhibin A

برنامه ايمونوهماتولوژی
سه نوبت در سال

ABO/RH
Cross match
Indirect Coombs Test

مولكولي هپاتيت

پانل حاوی 5نمونه در هر دوره

 6،090،000ريال

مولكولي TB

پانل حاوی 5نمونه در هر دوره

 6،090،000ريال

ايمونوهماتولوژی

هرنوبت
 1.400.000ريال

تستهای تشخيص مولكولي

قابل توجه کلیه همکاران محترم
پیشگام ایرانیان درسال  99از دریافت هرگونه نتایج کاغذی معذور میباشد؛ لذا خواهشمنداست از
ارسال پستی جدا" خوداری فرمایید و نتایج را درسایت پیشگام آنالین وارد نمایید .ضمنا" گزارش
های ارزیابی در هر دوره از طریق سایت  www.eqasonline.irقابل دسترسی می باشد.

