راهنمای ثبت نتایج EQAS Online
این مستند راهنمای آزمایشگاه ها جهت ثبت اطالعات و نتایج نمونه های برنامه ارزیابی خارجی کیفیت پیشگام ایرانیان در سامانه
 EQAS Onlineمیباشد.

مرورگرهای قابل استفاده
سامانه  EQAS Onlineبرنامه ارزیابی خارجی کیفیت پیشگام ایرانیان به گونه ای طراحی شده است که در اکثر مرورگرهای اینترنت مورد
استفاده کاربران ،قابل استفاده باشد .با این حال ممکن است در مرورگرهای قدیمی  ،مشکالتی در استفاده از سامانه مشاهده شود .بنابراین توصیه
میشود نسخه مرورگر اینترنتی خود را به روز کرده و ترجیحا از مرورگرهای فایرفاکس و گوگل کروم استفاده کنید.

ورود به سامانه اطالعات ارزیابی خارجی کیفیت
در قسمت نشانی مرورگر وب ،نشانی  www.eqasonline.irرا وارد کنید.
وقتی روی کلید  Enterضربه میزنید (کلیک می کنید) ،صفحه ای مطابق شکل زیر مشاهده خواهید کرد:

اگر تاکنون مشخصات ورود را دریافت نکرده اید روی لینک"دریافت مشخصات ورود" ضربه بزنید .صفحه زیر را مشاهده می کنید:

برای دریافت نام کاربری و رمز عبور می باید " ،شماره موبایل مسئول فنی آزمایشگاه" وارد شود ،پس از آن نام کاربری و رمز عبور به موبایل
مسئول فنی ،پیامک میشود.
 جهت ورود به سامانه ،روی دکمه بازگشت ضربه زده و در صفحه مربوطه نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید و وارد سامانه ارزیابی شوید.

سامانه ارزیابی خارجی کیفیت

پس از ورود به سامانه صفحه زیر را مشاهده مینمایید:

با حرکت نشانه موس بر روی هر بخش  ،دو لینک ثبت نتایج و گزارشها دیده میشود.

توضیح و نحوه عملکرد هر کدام از قسمتهای فوق  ،در ادامه ارائه میگردد.

 .1با کلیک روی گزینه ثبت نتایج در قسمت بیوشیمی ،نمونه مورد نظر را انتخاب کنید

 .2پس از انتخاب نمونه ،دکمه تایید را فشار دهید.

وارد صفحه ثبت نتایج نمونه ،میشوید.

 .3برای ورود اطالعات هر آزمایش گزینه ویرایش ،را انتخاب کنید .پس از باز شدن صفحه جدید ،اطالعات مربوط به هر
آزمایش را وارد کنید

.

 خواهشمند است روش مورد، از آنجا که در حال حاضر فقط کمیتهای ذیل با تفکیک روش مورد پردازش قرار میگیرند:نکته
. برای سایر کمیتها خودداری فرمایید،استفاده را فقط در مورد این کمیت ها درج نموده و از تغییر صفر پیش فرض روش
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نکته :برای آزمایشهای  TIBCو  LDLاگر روش مورد استفاده محاسبه ای است ،در هر دو قسمت نحوه و روش گزینه محاسبه ای انتخاب
شده و درقسمت کیت عنوانی درج نگردد.
نکته :برای آزمایشهای  potassium ، sodiumو  ، Lithiumروش  ISEو  Flameیا  Enzymaticانتخاب کرده و برای نحوه صفر وارد
نمایید .در صورتیکه روش  Enzymaticبود نام کیت را هم وارد کنید.

در همین صفحه  ،پس از تکمیل اطالعات آزمایش ،گزینه ذخیره را انتخاب نموده و برای ورود اطالعات آزمایش بعد  ،گزینه
بعدی را انتخاب کنید.
 .3وقتی پاسخنامه در مورد همه آزمایشها تکمیل شد ،گزینه ثبت نهایی باید انتخاب شود.
 .4برای سایر نمونههای همین بخش(با شماره نمونه متفاوت)  ،مراحل  1تا 5را دوباره تکرار کنید.

 .1نمونه مورد نظر با انتخاب گزینه ثبت نتایج در قسمت خونشناسی ،انتخاب میشود .در صفحه پاسخنامه خون کنترل  ،برای
ورود اطالعات هر کمیت ،روی گزینه ویرایش کلیک کنید.
پاسخنامه نمونه خون کنترل

در صفحه جدید اطالعات را وارد و ذخیره کنید.
 .2با انتخاب گزینه بعدی میتوانید اطالعات کمیت بعدی را وارد کنید.
 .3بعد از تکمیل پاسخنامه گزینه ثبت نهایی باید انتخاب شود.

خون کنترل  ،برای ورود اطالعات هر تست ،روی گزینه ویرایش کلیک کنید.

پاسخنامه نمونه شمارش افتراقی گلبولهای سفید

پس از ورود به صفحه برای ورود نتیجه ،گزینه ویرایش را انتخاب نمائید.در صفحه جدید  .خوانده هر سلول را ثبت نموده سپس
گزینه ذخیره را انتخاب و برای ورود اطالعات سلول بعدی روی گزینه بعدی کلیک نمائید.

.نکته  :در صورتیکه سلولی دیده نشد در قسمت مربوطه ،عدد صفر وارد شود.

پاسخنامه نمونه انعقادی

 .1پس از ورود به صفحه پاسخنامه آزمایش انعقادی ،برای ورود اطالعات هر آزمایش روی گزینه ویرایش کلیک کنید.
 .2در مورد آزمایش  PTتوجه داشته باشید برای پردازش این کمیت ،درج مقدار  ISIکیت و مقدار  INRمحاسبه شده ضروری
است ،اطالعات را وارد کرده ،گزینه ذخیره را انتخاب کنید.

 .3پس از انتخاب آزمایش  PTTاطالعات را در صفحه زیر وارد کنید.

 .4وقتی پاسخنامه های نمونه انعقادی کامالتکمیل شد گزینه ثبت نهایی را کلیک نمائید.

 .1با کلیک روی قسمت ثبت نتایج ،نمونه مورد نظر را انتخاب کنید .پس از ورود به صفحه پاسخنامه سرولوژی ،برای ورود
اطالعات هر پارامتر ،روی گزینه ویرایش کلیک کنید.

. .2اطالعات را وارد نموده و گزینه ذخیره را انتخاب و برای ورود اطالعات سلول بعدی روی گزینه بعدی کلیک کنید.

 .3وقتی پاسخنامه کامال تکمیل شد،گزینه ثبت نهایی را کلیک کنید.

 .1با کلیک روی قسمت ثبت نتایج ،نمونه مورد نظر را انتخاب کنید:

 .2جنس و گونه مورد نظر را انتخاب نموده سپس روی ذخیره تشخیص کلیک کنید.

 .3پس از ذخیره تشخیص ،گزینه انتخاب آزمایش تشخیصی اضافه می شود با کلیک روی عبارت "انتخاب نشده" فهرست
تست های تشخیصی مشاهده میگردد .اولین آزمایش تشخیصی الزم و سپس نتیجه مورد نظر را انتخاب نموده ،روی
گزینه اضافه کلیک کنید .تا بتوانید آزمایش تشخیصی بعدی را اضافه نمایید.

 .4برای گزارش انتی بیوگرام ،نام دیسک مورد نظر  ،قطر هاله  ،تفسیر و نام سازنده دیسک را از فهرست باز شده انتخاب
و روی دکمه اضافه ضربه بزنید(کلیک کنید).

 .5در آخر روی گزینه ثبت نهایی کلیک کنید.

 .1با کلیک روی ثبت نتایج نمونه مورد نظر را انتخاب کنید.
 .2حرف اول تشخیص خود را به زبان انگلیسی تایپ کنید ،فهرستی باز میشود  .از داخل لیست نتیجه خود را انتخاب کنید.

 .3پس ازانتخاب نام انگل ،دکمه ذخیره را فشار دهید تا تشخیص ثبت و ذخیره گردد .جهت گزارش نتیجه .نمونه بعد
مجددا به منوی انتخاب نمونه ،رجوع فرمایید.

