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شاخص های 
قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه 

روش تعیین 
مقدار  تخصیص یافته

13528و 17043طبق استانداردهای 
مقادیر مرجع گواهی شده

 (CRM)Certified Reference Material
1

یک سویه باکتری شناسنامه دارمانند

تبادل عدمو معموال گران بودن به علت ( مانند بیوشیمی)آنالیت های کمی برای
.در کشور ما استفاده نمی شودپذیری 

ختلفرفتار مشابه یک ماده مرجع با نمونه بیمار در آزمایش های م: تبادل پذیری 

.وداز ارسال نمونه، پایداری و یکنواختی آن باید تصدیق شقبل



شاخص های 
قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه 

روش تعیین 
مقدار  تخصیص یافته

13528و 17043طبق استانداردهای 

مقادیر بدست آمده از روش مرجع 2

توسط برگزار کننده های فعلی این روش انجام نمی شود

.از ارسال نمونه، پایداری و یکنواختی آن باید تصدیق شودقبل



شاخص های 
قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه 

روش تعیین 
مقدار  تخصیص یافته

13528و 17043طبق استانداردهای 

(ارزیابی خارجی کیفیت سنجش کمی داروهانظیر برنامه)فرموالسیون
مانند سنجش کمی سایکلوسپورین 3

توسط برگزار کننده های فعلی این روش انجام نمی شود

.از ارسال نمونه، پایداری و یکنواختی آن باید تصدیق شودقبل



شاخص های 
قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه 

روش تعیین 
مقدار  تخصیص یافته

13528و 17043طبق استانداردهای 

مقادیر اجماع شده از آزمایشگاه های متخصص 4

متخصص منتخب آزمایشگاه10حداقل

الم ها ی متخصص منتخب یک نتیجه را اعدرصد نتایج آزمایشگاه80حداقل باید 
.کنند به عنوان مقدار تخصیص یافته در نظر گرفته می شود

(سازگاری و گروه خون–بغیر از برنامه ایمونوهماتولوژی )

.ارزیابی کامال قابل قبول است



شاخص های 
قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه 

روش تعیین 
مقدار  تخصیص یافته

13528و 17043طبق استانداردهای 

مقادیر اجماع شده از شرکت کنندگان گروه های همسان 5

تام، بیوشیمی، آنالیز خون)روشی که در حال حاضر برای آنالیت های کمی تنها
فاده می شودتوسط سه برگزار کننده ارزیابی کیفیت خارجی است...( رتیکولوسیت و

ارزان ترین و راحت ترین روش تعیین مقدار تخصیص یافته است

سان بعد از میانگین مقدار بدست آمده از کل نتایج شرکت کنندگان گروه هم
داده های پرت( یا کاستن از وزن آنها: در روش میانگین استوار)حذف 

(Peer Group)گروه همسان 
.کنندمجموعه آزمایشگاه هایی که از روش واحدی برای سنجش آنالیت استفاده می

استفاده از معرف، کالیبراتور و دستگاه مشخص(: Method)روش



شاخص های 
قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه 

شاخص های قابل قبول بودن مقدار تخصیص یافته
مقادیر اجماع شده از شرکت کنندگان گروه های همسانروش 

CVگروه همسان برابر یا کمترCCVمرجع سالمتاعالمی اداره کل آزمایشگاه 1

شرکت 80%در یک برنامه مطلوب کمی حداقل CLIAمطابق با الزامات 
.باشندقبول داشته پاسخ قابل کنندگان باید  2

ی اگر شرایط فوق در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی برا
،محاسبه شاخص های ارزیابی آنالیت خاص حاکم بود 

و در غیر اینصورت، انجام می شود ( SDIیا VIS)عملکرد
.  اقدام اصالحی انجام می شود



قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه شاخص های 

علل غیرقابل قبول بودن مقدار تخصیص یافته
مقادیر اجماع شده از شرکت کنندگان گروه های همسانروش 

آلودگی میکروبی نمونه ارسالی
 نداطمینان حاصل ک( درصورت کاربرد)برگزارکننده برنامه باید از سترونی نمونه ارسالی 1

حمل و نقل نامناسب
عدم رعایت زنجیره سرد
طوالنی شدن زمان رسیدن نمونه از مبدأ به مقصد

2

عدم تبادل پذیری نمونه ارسالی
س نمونه سوگرایی مشاهده شده در نتیجه شرکت کننده ناشی از اثر ماتریک

.برروی روش مورداستفاده  است
3

عواقب برگزار کننده برنامه ارزیابی خارجی کیفیت جهت به حداقل رساندن
.کندناشی از عدم تبادل پذیری اقدام به گروه بندی نتایج برحسب روش می

اولویت های گروه بندی
(کیت)روش -اصول آنالیتیک-دستگاه1.
(کیت)روش –اصول آنالیتیک 2.
روش3.
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قبولارزیابی کیفیت خارجی قابل برنامه شاخص های 

علل غیرقابل قبول بودن مقدار تخصیص یافته
ادامه-مقادیر اجماع شده از شرکت کنندگان گروه های همسان روش 

گروه بندی نامناسب
دنصاب گروه بندی نتایجی که تعداد شرکت کنندگان در آن گروه از ح

در گروه متفرقه ( شرکت کننده10حداقل )کافی برخوردار نباشد
(Others)

5

(  Stability)و پایداری ( Homogeneity)عدم یکنواختی 
نمونه ارسالی

سالی می برگزارکننده موظف به ارزیابی یکنواختی و پایداری نمونه ار
باشد

ISO 13528 Statistical methods for use in PT by 

interlaboratory comparisons

IUPAC protocol for PT of Analytical Chemistry
IFCC- Fundamental for EQA 

6



ارزیابی کیفیت خارجی مقایسه 
(مهارت آزمایی)مهارت با آزمون 

این دو برنامه از نظر اصول با یکدیگر تفاوتی ندارند.

 ری داشته و هدف عمده آن یاآموزشیارزیابی کیفیت خارجی عمدتاً جنبه
.آن استعلل احتمالی و خطاهارساندن به آزمایشگاه ها در یافتن 

 (  مهارت آزمایی)آزمون مهارت(Proficiency Testing) جنبه قانونی و
ا درجات اعتباربخشی دارد و پاسخ غیرقابل قبول آزمایشگاه در این برنامه ب

.مختلفی از تنبیه همراه است



(مهارت آزمایی)مشخصات برنامه های آزمون مهارت 

 بار در سال است12تا 4( مهارت آزمایی)تواتر تکرار برنامه های آزمون مهارت.

 نمونه در هر برنامه ارسال می 5برنامه های آزمون مهارت برای شرکت کنندگان در
نمونه خون تام برای شمارش 5نمونه سرم برای آنالیت های بیوشیمی، 5)گردد 

...(.کامل سلولی و 

داقل شرکت کنندگان در برنامه آزمون مهارت موظف به ارائه پاسخ قابل قبول در ح
(.مقبولیت80%)نمونه می باشند5نمونه از 4

 است100%در برنامه های تعیین گروه خون و آزمون سازگاری میزان مقبولیت.

 ویا دو پاسخ غیرقابل قبول برای یک آنالیت طی دو برنامه متوالی% 80اخذ  کمتر از
موردنظر می برنامه از سه برنامه متوالی منجر به تعلیق آزمایشگاه در سنجش آنالیت

.  گردد



دداده هایی که قبل از انجام آزمایش ثبت گرد

تاریخ انجام آزمایش

آیا نمونه در شرایط مطلوب تحویل گرفته شده بود؟

آیا نگهداری و آماده سازی نمونه به درستی انجام شد؟

عدم وجود ذرات معلق، رسوب، انواع آلودگی ) آیا نمونه همگن است 

ه که به صورت ماکروسکوپی قابل رویت بود...میکروبی و قارچی و

؟(است



نکته
ده پس از نمونه دریافتی را طبق دستورالعمل اجرایی اعالمی توسط برگزارکنن

آزمایش آماده سازی به چند قسمت تقسیم کنید و یک قسمت را فقط برای انجام
.همانند دیگر نمونه ها استفاده کنید



توسطدریافت نتایج ارسالی 
برگزار کننده



کمیمعیارهای پاسخ غیرقابل قبول در آنالیت های 

.1│SDI│≥2.0

.2VIS≥200

انحراف از پاسخ هدف بیش از محدوده قابل قبولمیزان 3.



کیفیمعیارهای پاسخ غیرقابل قبول در آنالیت های 

بول برگزار کننده برنامه ارزیابی کیفیت خارجی آن را غیرقابل ق
تشخیص داده است

 حداکثر امتیار قابل % 50امتیاز کسب شده در آن برنامه کمتر از
استکسب بوده 



خروجی بررسی نتایج ارزیابی کیفیت خارجی

1-│SDI│≥2.0  یاVIS≥200
میزان انحراف از پاسخ هدف بیش از محدوده قابل قبول-2

آنالیت 
های کمی

ارزیابی غیر قابل
.قبول باشد اقدام اصالحی ل قبول برگزار کننده برنامه ارزیابی کیفیت خارجی آن را غیرقاب-11

تشخیص داده است 
حداکثر امتیار قابل % 50امتیاز کسب شده در آن برنامه کمتر از -2

کسب بوده است

برنامه 
های 
کیفی

بول منطقه ای نزدیک به مرز شاخص های غیر قابل قهنگامی که ارزیابی ها در
. باشد

ل ارزیابی قابل قبو
.باشد

هاقدام پیشگیران 2

یا VISکاهش( پزشکان و نهادهای قانون گذار)توجه به نیاز گیرندگان خدمت با
DIز کسب و یا نزدیکی به پاسخ هدف در آنالیت های کمی و افزایش درصد امتیا

شده در برنامه های کیفی

ل ارزیابی قابل قبو
.باشد هدف 3

الیت خاص توجه به سیگمای آنتعیین سیگمای آزمایشگاه در آنالیت خاص و با
.استفاده از بعضی قوانین وستگارد که باعث کاهش هزینه ها می گردد

ل ارزیابی قابل قبو
.باشد

ارزیابی صحت
و طراحی 

کنترل کیفی
داخلی
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بررسی علل نتیجه غیرقابل قبول

چک لیست جستجوی علل نتیجه غیرقابل قبول

FR-B-03 final version.docx


علل یک نتیجه غیر قابل قبول

عملکرد شرکت کننده
عملکرد اجرایی روش



 Clinical and Laboratory Standards Institute. Using Proficiency Testing (PT) to 

Improve the Clinical Laboratory; Approved GuidelineThis..CLSI document GP27-

A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; Sarewitz SJ.CLSI; 

1999

 درصد از موارد هیچ علتی در ارزیابی غیرقابل قبول بودن 5در این مرجع به صراحت اعالم شده است که در

.نتایج ارزیابی کیفیت خارجی دیده نمی شود

نکته
جام نگیرد و تا وقتی که علت نتیجه غیرقابل قبول پیدا نشد هیچ اقدامی ان



اهداف برنامه ارزیابی کیفیت خارجی

ارزیابی عملکرد شرکت کننده
ارزیابی عملکرد اجرایی روش
نظارت بر اقالم مصرفی و کیت ها

کمک و آموزش شرکت کننده



خروجی بررسی نتایج ارزیابی کیفیت خارجی

رفع عدم انطباق بالفعل اقدام اصالحی 1

ارتقا/ رفع عدم انطباق بالقوه  اقدام پیشگیرانه 2

ارتقا هدف 3

ارتقا
ارزیابی صحت و 

طراحی کنترل کیفی
داخلی 
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ارزیابی صحت و طراحی کنترل کیفی آماری

سهل الوصول ترین روش برای ارزیابی صحت و محاسبه سوگرایی

از برنامه محاسبه سطح سیگما براساس دقت بدست آمده از برنامه کنترل کیفی داخلی و سوگرایی بدست آمده

کنترل کیفی خارجی

𝑩𝒊𝒂𝒔% =
𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 − 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆

𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆
× 𝟏𝟎𝟎

Sigma level=
TE− Bias

CV



اهداف برنامه ارزیابی خارجی کیفیت
ادامه-کیفی آماریکنترل طراحی ارزیابی صحت و 

سطح سیگما اجراییخصوصیت کنترل کیفی آماریطراحی

>6σ عالی ران فقط یک نمونه کنترلی و دریک سطح 
13.5s rule

4σ-6σ مناسب برای هدف ران دو سطح نمونه کنترلی و یک بار در روز
تنها یک قانون کنترل کیفی

3σ-4σ عملکرد ضعیف ران دو سطح ماده کنترلی و دوبار در روز
استفاده از سیستم چند قانونی

<3σ نامناسب ران سه سطح ماده کنترلی و سه بار در روز
را امکان انجام کلیه آزمایش ها به صورت مضاعف

مدنظر قرار دهید
حداکثر قوانین کنترلی



خدا یار و نگهدارتان





ولچک لیست جستجوی علل پاسخ های غیرقابل قب



-ولچک لیست جستجوی علل پاسخ های غیرقابل قب
ادامه



غیرقابل -چک لیست جستجوی علل پاسخ های 
ادامه-قبول



ریعلل اجرای نامطلوب برنامه ارزیابی کیفیت خارجی  توسط مج

آلودگی میکروبی نمونه ارسالی

 اطمینان حاصل کند( درصورت کاربرد)برگزارکننده برنامه باید از سترونی نمونه ارسالی

حمل و نقل نامناسب

عدم رعایت زنجیره سرد

طوالنی شدن زمان رسیدن نمونه از مبدأ به مقصد

عدم تبادل پذیری نمونه ارسالی

سوگرایی مشاهده شده در نتیجه شرکت کننده ناشی از اثر ماتریکس نمونه برروی روش مورداستفاده  است.

ام به گروه برگزار کننده برنامه ارزیابی خارجی کیفیت جهت به حداقل رساندن عواقب ناشی از عدم تبادل پذیری اقد
.بندی نتایج برحسب روش می کند

اولویت های گروه بندی

روش-اصول آنالیتیک-دستگاه1.

روش-اصول آنالیتیک 2.

روش3.

نه طبیعی شرکت کننده جهت اثبات سوگرایی نمونه ارزیابی خارجی کیفیت، می تواند روش خود را با استفاده از نمو
(ECLIAبا EIAمقایسه : مثال) بیمار با روش مرجع یا روش معتبرتر از نظر دقت و صحت مقایسه نماید 



اهداف برنامه ارزیابی خارجی کیفیت
کننده اجرای نامطلوب برنامه ارزیابی خارجی کیفیت توسط برگزار

برنامه
گروه بندی نامناسب

رخوردار گروه بندی نتایجی که تعداد شرکت کنندگان در آن گروه از حدنصاب کافی ب
(Others)در گروه متفرقه( شرکت کننده10حداقل )نباشد

 عدم یکنواختی(Homogeneity ) و پایداری(Stability )نمونه ارسالی
برگزارکننده موظف به ارزیابی یکنواختی و پایداری نمونه ارسالی می باشد

 ISO 13528 Statistical methods for use in PT by interlaboratory 

comparisons

 IUPAC protocol for PT of Analytical Chemistry

 IFCC- Fundamental for EQA 



EQAبرنامه ارزیابی کیفیتت خارجی 

تاریخچه

  اولین برنامۀ ارزیابی کیفیت خارجیEQA در ایالت پنسیلوانیا 1946در سال
.آزمایشگاه اجرا شد59آمریکا در سطح 

 1967سالCLIA ای آزمایشگاه های حرفهشرکت در این برنامه ها را برای
اجباری نمود و آزمایشگاه های کوچک و آزمایشگاه های مستقر در مطب

.پزشکان از شرکت در این برنامه ها معاف شدند

 مایش ، کلیه آزمایشگاه هایی که به نوعی برروی نمونه بیمار آز1988سال
.  ملزم به شرکت در این برنامه ها گردیدندCLIAتوسط انجام می دهند، 



تعریف نتایج قابل قبول برای آزمون های کمی

عملکرد مناسب استنشان دهنده VIS<=100

VISنشان دهنده عملکرد قابل قبول است 100<VIS<=200

.نشان دهنده عملکرد هشدار دهنده است 200<VIS<=300

.نشان دهنده عملکرد غیرقابل قبول می باشد VIS>300

دهنده عملکرد عالی استنشان DI<=0.5

DI

.نشان دهنده عملکرد خوب است 0.5<DI<=1.0

نشاند دهنده عملکرد قابل قبول است 1.0<DI<=2.0

.عملکرد نیاز به به بررسی دارد 2.0<DI<=3.0

.عملکرد نیاز به بررسی فوری دارد DI>3.0


