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پيام دبيران كنگره:
بسمه تعالی

ــکی  ــخيص پزش ــگاهی تش ــات آزمایش ــت خدم ــاء كيفي ــره ارتق ــانزدهمين كنگ ش
ایــران در شــرایطی برگــزار مــی شــود كــه دســتاوردهای هــم اندیشــی و همفکــری 
صاحــب نظــران حــوزه علــوم آزمایشــگاهی در كشــور عزیزمــان ایــران طــی پانــزده 
ــركات فراوانــی در  دوره مســتمر گذشــته برگــزاری ایــن رویــداد ملــی، موجبــات ب
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــاء كيفي ــت. ارتق ــوده اس ــکی ب ــخيص پزش ــات تش ــه خدم عرص
آزمایشــگاهی، ورود تکنولــوژی هــای جدیــد، اعتبــار بخشــی خدمات آزمایشــگاهی، 
ــق و  ــه تحقي ــت روحي ــن، تقوی ــار و مراجعي ــوق بيم ــه حق ــش ب ــش از پي ــه بي توج
تتبــع و همگرایــی اقشــار مختلــف جامعــه آزمایشــگاهی در نيــل بــه خواســتگاه های 

اجتماعــی همــکاران ایــن حــوزه از آن جملــه هســتند.

ــور  ــی و حض ــن الملل ــورت بي ــه ص ــداد ب ــن روی ــی ای ــزاری پياپ ــازده دوره برگ ی
شــخصيت هــای علمــی برجســته از 5 قــاره جهــان در ادوار مختلــف كنگره، نشــانگر 
تعامــات و ارتباطــات مســتحکم بيــن المللــی دبيرخانــه علمــی ایــن همایش اســت.

  IFCCــایت ــداد در س ــن روی ــی ای ــای علم ــه ه ــه برنام ــت ك ــال اس ــش از 3 س  بي
نمایــه مــی گــردد و انجمــن دكتــرای علــوم آزمایشــگاهی بــه عنــوان برگــزار كننده 
ــيفيک  ــيا پاس ــاخه آس ــمی IFCC و ش ــو رس ــت عض ــاء كيفي ــره ارتق ــی كنگ اصل
ــات  ــزات و ملزوم ــی تجهي ــگاه جانب ــروزه نمایش ــد و ام ــی باش آن )EFLM( م
ــی در  ــه عطف ــگاهی نقط ــات آزمایش ــت خدم ــاء كيفي ــره ارتق ــگاهی كنگ آزمایش
شــکل گيــری سياســت هــای IVD كشــور گردیــده اســت و بســياری از مــوارد ایــن 

ــردد. ــی گ ــن و اعمــال م ــا توســط همــکاران آزمایشــگاهی تدوی سياســت ه

مایــه مباهــات اســت كــه از مســير همگرایــی و هــم اندیشــی فرهيختــگان جامعــه 
ــخيص  ــگاهی تش ــات آزمایش ــت خدم ــاء كيفي ــره ارتق ــور، كنگ ــگاهی كش آزمایش
ــکی  ــه پزش ــای جامع ــش ه ــن همای ــی از معتبرتری ــه یک ــروزه ب ــران ام ــکی ای پزش
ــا  ــت ب ــد اس ــت. امي ــده اس ــدل گردی ــه ب ــا خاورميان ــه بس ــور و چ ــطح كش در س
مســاعی بيــش از پيــش همــکاران ذی تاثيــر در برگــزاری ایــن رویــداد ملــی شــاهد 
ــر  ــن دیگ ــای نوی ــه ه ــم در عرص ــه فهي ــن جامع ــای ای ــدی ه ــندگی توانمن درخش

باشــيم.

              دكتر رضا محمدی                                         دكتر علی صادقی تبار

پيام رئيس كنگره: 
بسمه تعالی

اساتيد بزرگوار و همکاران گرامی رشته علوم آزمایشگاهی بالينی
ســپاس خداونــد بــزرگ را كــه بار دیگــر افتخــار ميزبانی شــما اســاتيد، همــکاران 
ــی و شــانزدهمين  ــز را در یازدهميــن كنگــره بيــن الملل گرامــی و دانشــجویان عزی
كنگــره كشــوری ارتقــاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهی تشــخيص پزشــکی ایــران 

خواهيــم داشــت.
هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن كنگــره بــزرگ علمــی بــه روز نمــودن اطاعــات، 
تبــادل دیــدگاه هــا و آشــنایی بــا پيشــرفت هــای رشــته طــب آزمایشــگاه  اســت. 
بــرای دســتيابی بــه ایــن امــر كميتــه برگــزاری كنگــره در نظــر دارد از اندیشــمندان 
و صاحــب نظــران رشــته هــای بالينــی پزشــکی و فرهيختــگان و اســاتيد داخلــی و 
بيــن المللــی علــوم آزمایشــگاهی و طــب آزمایشــگاه دعــوت بعمــل آورد تــا دانــش 

بــا ارزش خــود را بــا ســایر همــکاران بــه اشــتراک بگذارنــد.
ــه  ــا ارائ ــم ب ــی نمایي ــوت م ــد دع ــکاران ارجمن ــوار و هم ــاتيد بزرگ ــه اس از هم
نقطــه نظــرات و مشــاركت فعــال در برنامــه ریــزی، ارایــه ســخنرانی و حضــور گــرم 
ــا ایــن دســتاوردهای  ــاری نمــوده ت ــا را در انجــام ایــن مســئوليت مهــم ی خــود م
ارزشــمند و تــاش هــای علمــی  بتواننــد در ارتقــاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاه هــای 
تشــخيص پزشــکی موثــر واقــع شــوند و ایــن تبــادل اطاعــات در برنامــه ریــزی های 

ســامت كشــور مــورد اســتفاده قــرار گيــرد.
ــاتيد  ــراه اس ــه هم ــص ب ــکان متخص ــری از پزش ــع كثي ــور جم ــت حض ــد اس امي
برجســته علــوم آزمایشــگاهی و طــب آزمایشــگاه در یــک فضــای علمــی و صميمــی، 
ــده مســئولين بهداشــت و درمــان كشــور موجــب تحــول و  ــا حضــور ارزن همــراه ب
ــا و  ــه راهکاره ــی و ارائ ــران اجرای ــی مدی ــدگان و حت ــركت كنن ــازی ش ــد س توانمن

ــرای همــگان شــود. خــط مشــی هــای روشــنی ب

دكتر سيدمهدی بوترابی
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محورهاي كنگره:
مسئولين كنگره: 

 رئيس كنگره:        دكتر سيدمهدی بوترابی

دبير علمي:               دكتر رضا محمدی

                                                                                     

دبير اجرائي:         دكتر علي صادقي تبار

دكتر سيد محمد حسن هاشمی مدنی   مسئول امور بين الملل:       

مسئول كارگاه ها:     دكتر سعيد مهدوی                        

مسئول پوسترها:     دكتر فرزانه عزیز محسنی

دبير جشنواره جرجانی:   دكتر یوسف پورخوشبخت
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عناوین محورهاردیف
آزمایشگاه و بالین- آنالیز مایعات بدن

آزمایشگاه و بالین- ایمنولوژی بیماری های عفونی )بروسال، هلیکوباکتر پیلوری و ...(
آزمایشگاه و بالین- بارداری پرخطر

آزمایشگاه و بالین- بلوغ جنسی و رشد 
آزمایشگاه و بالین- بیماری انعقادی : تشخیص و پایش

آزمایشگاه و بالین- چالش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خود 
ایمنی بافت همبند

آزمایشگاه و بالین- رویکرد آزمایشگاهی سقط مکرر
آزمایشگاه و بالین- سپتی سمی و مننژیت باکتریال و چالش های آزمایشگاهی آنها

اخالق و حقوق در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: استانداردسازی و یکسان سازی گزارش دهی 
نتایج در آزمایشگاه بالینی

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: کنترل کیفیت داخلی و کاربردهای کنترل 
کیفیت خارجی

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخیص 
پزشکی )مدیریت منابع انسانی(

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- انگل شناسی و قارچ شناسی
تازه های تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی
تازه های تشخیص آزمایشگاهی- میکروب شناسی

تازه های تشخیص آزمایشگاهی- هماتولوژی
جایگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی در آینده طرح تحول نظام سالمت 

رویکرد آزمایشگاهی در مقاومت های میکروبی 
علوم انتقال خون- چالش های آزمایشگاهی 

مدیریت اقتصاد آزمایشگاه تشخیص پزشکی )تعرفه و ارزش نسبی خدمات( 
نقش آموزش و پژوهش در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی 

نقش روش های مولکولی و تست های ژنتیک در تشخیص بیماری ها  

مسئولين محورها
دکتر حمید مرادزادگان

دکتر سهیال اژدری
دکتر سعید مهدوی
دکتر رضا محمدی
دکتر بهزاد پوپک

دکتر محمدمهدی محمدی

پروفسور امیرحسن زرنانی
دکتر برات عبودی

دکتر محمدقاسم اسالمی

دکتر مهرداد ونکی

دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی

دکتر حسین غالمی

دکتر محمد قهری
دکتر نریمان مصفا- دکتر فریبا شایگان

دکتر سیدمجید سزاوار کمالی
دکتر شهروز همتی
دکتر مجید یاوریان

دکتر غالمرضا حمزه لو
دکتر ناهید رحیمی فرد

دکتر احمد قره باغیان
دکتر علی صادقی تبار
دکتر حسین درگاهی

دکتر محمدرضا مهدوی امیری
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نمونــه هــای بالينــی، جســتجوی آنتــی بــادی بــر مبنــای روشــهای ســرولوژیک متعــدد و 
روشــهای مولکولــی اســت. ایــن روشــها و مزایــا و معایــب آنهــا مــورد بحــث قــرار خواهند 

گرفــت. 

هليکوباكتــر پيلــوری قــادر بــه كلونيزاســيون و ایجــاد عفونــت محيــط اســتریل معده 
اســت كــه بــه موجــب آن طيــف وســيعی از بيماری هــا  شــامل التهــاب مزمــن معــده تــا 
التهــاب اتروفيــک، متاپــازی روده ای و در نهایــت ســرطان معــده را ایجــاد می كنــد. لــذا 
تشــخيص صحيــح و درمــان موفــق ایــن عفونــت بــرای كاهــش ریســک ســرطان معــده 
ضــروری اســت. روشــهای تشــخيصی بــه دو گــروه تهاجــی )مبتنــی بــر بيوپســی معــده( 
و غيرتهاجمــی تقســيم می شــوند. اگرچــه روشــهای تهاجمــی پيچيــده  هســتند همچنان 
ــوب  ــی محس ــهای غيرتهاجم ــد روش ــای تایي ــتاندارد و مبن ــای اس ــوان روش ه ــه عن ب
ــوری،  ــر پيل ــویه های هليکوباكت ــی س ــاالی جغرافيای ــوع ب ــه تن ــه ب ــا توج ــوند. ب می ش
روشــهای غيرتهاجــی تجــاری موجــود )شــامل تســت تنفســی و روشــهای ســرولوژیک 
مبتنــی بــر آنتی بادیهــای ســرمی و آنتــی ژنهــای مدفوعــی( بایســتی بــا دقــت ارزیابــی 

شــوند و در نقــاط مختلــف جغرافيایــی معتبرســازی گردنــد. 

آزمایشگاه و بالين- بارداری پرخطر 
مسئول محور: دکتر سعید مهدوی

ابتــدا الزم اســت بدانيــم كــه بــه چــه بــارداری پــر خطــر گفتــه مــی شــود تــا نقــش 
آزمایشــگاه را در تشــخيص و پایــش آن بهتــر درک كنيــم. 

بــارداری پرخطــر بــه بــارداری گفتــه می شــود كــه در آن خطــر بــروز عــوارض، زندگی 
مــادر یــا جنيــن را تهدیــد كند.

اگــر تاریــخ تولــد نــوزاد را محــور اصلــی بگيریم مــی تــوان گفت كــه برخــی از عوارض 
قبــل از ایــن تاریــخ  و برخــی در حيــن زایمــان و برخــی هــم بعــد از زایمــان مــی تواننــد 

ــروز كنند.  ب
ــاال رفتــن فشــار خــون مــادر یــا زایمــان زودرس یــا كــم خونــی  عوارضــی مثــل ب
ــل از  ــد قب ــی توان ــن م ــا جني ــادر ی ــرگ م ــی م ــن و حت ــی جني ــد ناكاف ــا رش ــادر ی م

زایمــان اتفــاق بيفتــد.
از عــوارض گــروه دوم بــه مــواردی مثــل پارگــی نســج كانــال زایمــان یــا خونریــزی 

حيــن زایمــان را مــی تــوان نــام بــرد.
عــوارض گــروه ســوم هــم شــامل عفونــت و خونریــزی و ... مــی شــوند كــه آزمایشــگاه 

مــی توانــد در هــر بخــش كمــک موثــری بــرای تشــخيص و پایــش آنهــا باشــد.
آزمایشــاتی مثــل انــدازه گيــری پروتئيــن ادرار یــا پــروم و پارتــوس یــا جســتجوی 
عوامــل عفونــی اعــم از باكتریــال یــا ویــرال یــا تســت هــای ژنتيکــی یــا انــدازه گيــری 
آناليــت هایــی  مثــل آهــن، فــوالت و ویتاميــن هــا مــی تواند بــه كنتــرل عــوارض و پایش 

آنهــا كمــک نمایــد.

معرفي محورها
آزمایشگاه و بالين- آناليز مایعات بدن

مسئول محور: دکتر حمید مرادزادگان 
مایعــات فيزیولوژیــک بــدن بطــور كلــی شــامل مایــع مغــزی نخاعــی )CSF(، مایــع 
پلــور، مایــع ســينوویال، مایــع پریــکارد و مایــع پریتــوان یــا آســيت مــی باشــد. بغيــر 
از مایــع مغــزی نخاعــی )CSF( ، تقریبــا بقيــه مــوارد بــا یــک تغييــرات جزئــی از روش 
ــمارش  ــامل ش ــوال ش ــد و معم ــی كنن ــت م ــگاهی تبعي ــه آزمایش ــرای تجزی ــانی ب یکس
ــامل  ــيميائی ش ــات بيوش ــلولی )diff( و آزمایش ــرق س ــلولی )Cell count(، تف س
انــدازه گيــری ميــزان گلوكــز، پروتئيــن، برخــی از آنزیــم هــا ماننــد الكتــات دهيدرونــاز 
)LDH( و آدنوزیــن دآمينــاز )ADA( و غيــره مــی باشــد. در حالــت طبيعــی ایــن مایعــات 
دارای رنــگ و منظــره خــاص خــود بــوده كــه از تركيــب شــيميائی و ســلولی مخصــوص 
بــه خــود برخــوردار هســتند و ایــن تركيــب و شــمارش ســلولی در بيماریهــای مختلــف و 
گوناگــون دچــار تغييــرات اختصاصــی خواهــد شــد كه هميــن تغييــرات مبنای تشــخيص 

آزمایشــگاهی آن بيمــاری خــاص را بخــود اختصــاص خواهــد داد.
در ایــن محــور ســعی برایــن اســت كــه بــه نــکات كليــدی تجزیــه آزمایشــگاهی هــر 
كــدام از ایــن مایعــات بــدن پرداختــه و جنبــه آموزشــی ایــن آناليزهــا را روشــن و نمایــان 
ــده و در  ــوزش دی ــری را آم ــح ت ــر و صحي ــق ت ــه دقي ــد تجزی ــران بتوانن ــا كارب ــازد ت س

اختيــار ذینفعــان آن یعنــی بيمــاران و پزشــکان قــرار دهنــد.

آزمایشگاه و بالين- ایمنولوژی بيماری های عفونی )بروسا، هليکوباكتر پيلوری و ...(
مسئول محور: دکتر سهیال اژدری

ــی  ــل عفون ــه عوام ــر علي ــی ب ــخ ایمن ــخيص پاس ــکان تش ــرولوژیک ام ــتهای س تس
ــل  ــتقيم عام ــخيص مس ــه تش ــواردی ك ــوص در م ــد. بخص ــی كنن ــم م ــف را فراه مختل
پاتــوژن دشــوار باشــد، بررســی آنتــی بادیهــا یــا آنتــی ژنهــا بــه تشــخيص كمــک 

مــی كنــد. 

در ایــن محــور بــه پاتوژنــز، پاســخهای ایمنــی و روشــهای تشــخيصی آزمایشــگاهی 
بــا تکيــه بــر روشــهای ســرولوژیک  دو بيمــاری ناشــی از هليکوباكتــر پيلــوری و بروســا 

پرداختــه خواهــد شــد. 

ــر  ــف را درگي ــای مختل ــه ارگانه ــت ك ــی اس ــتميک عفون ــاری سيس ــلوز بيم بروس
ــامل  ــر دارد و ش ــت و ارگان درگي ــه عفون ــه مرحل ــتگی ب ــی بس ــم بالين ــد. عای ــی كن م
عائــم غيراختصاصــی متغيــر ماننــد تــب، تعریــق، درد مفاصــل و درد عضــات می باشــد. 
تشــخيص برمبنــای عایــم بالينی و تســتهای آزمایشــگاهی شــامل جداســازی باكتــری از 
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داروهــای جدیــد از طــرف دیگــر بــه روزرســانی اطاعــات را امــری ضــروری مــی ســازد.

ــه عنــوان یکــی از اركان مهــم تيــم ســامت نقــش  آزمایشــگاه تشــخيص طبــی ب
مهمــی را در تشــخيص بيمــاری هــای انعقــادی - فيبرینوليــز و پایــش درمان آنها داشــته 
و ارائــه خدمــات بــه روز و مطمئــن بــدون رعایــت اســتاندردهای روز دنيــا، اســتفاده از 

تکنولــوژی هــای جدیــد و بــه روز رســانی دانــش در ایــن زمينــه ممکــن نيســت.

 امــروزه از طرفــی تعــداد قابــل توجهــی از داروهــای جدیــد بــرای كنتــرل سيســتم 
انعقــاد و فيبرینوليــز بــرای بيمــاران مــورد اســتفاده قــرار مــی گيرد كــه پایش اثربخشــی 
آنهــا بــر عهده آزمایشــگاه تشــخيص طبــی اســت و از طرفــی دیگــر بحــث فارماكوژنتيک 
ــس هــای  ــان اورژان ــت درم ــه طــور جــدی مطــرح اســت. مدیری و پزشــکی شــخصی ب
ــک  ــندروم هموليتي ــر، س ــی منتش ــل عروق ــادی داخ ــاری انعق ــل بيم ــکی از قبي پزش
اورميــک، پورپــورای ترومبوتيــک ترومبوســيتوپنيک، ترمبوســيتوپنی بــه دنبــال مصــرف 
هپاریــن و كنتــرل عــوارض مصــرف داروهــا بدون تعامــل همکاران پزشــک و آزمایشــگاهی 
ممکــن نخواهــد بــود. آزمایشــگاه تشــخيص طبــی امــروز بــا رعایــت شــرایط قبــل آناليز، 
آناليــز و بعــد آناليــز مــی توانــد نتایــج قابــل اعتمــاد، صحيــح و بــا ســرعت مناســب را 

تاميــن نمــوده و از آســيبهای جــدی بــه بيمــاران جلوگيــری نمایــد.

ــر فرآینــد انعقــاد و فيبرینوليــز  مشــکات  در محــور كواگولوپاتــی ضمــن مــروری ب
ــد  ــر داروهــای جدی ــا تأكيــد خــاص ب موجــود از منظــر همــکاران هماتوانکولوژیســت ب
و پایــش آزمایشــگاهی درمــان، تشــخيص آزمایشــگاهی در شــرایط اورژانــس، تضميــن 
كيفيــت در بخــش انعقــاد و منابــع خطــا مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

آزمایشگاه و بالين- چالش های تشخيص آزمایشگاهی بيماری های خود ایمنی 
بافت همبند

مسئول محور: دکتر محمدمهدی محمدی

در آزمایشــگاه ایمونوســرولوژی، آگاهــی از اصــول فيزیکــی، اصــول شــيميائی و اصــول 
زیســتی هــر آزمــون و اطــاع از مکانيســم عمــل تجهيــزات آزمایشــگاهی و نحــوه كاركرد 
ابــزار و دســتگاه هــای مــورد اســتفاده ، موجــب درک كاملتــر از رونــد آناليــز مــی شــود و 
بــه نگــرش صحيــح تــر نســبت بــه انــواع آزمایــش هــا و بينــش وســيع تــر نســبت بــه 
هــر مرحلــه از آزمایــش، كمــک مــی كنــد و تاثيــر غيــر قابــل انــکاری بــر جلوگيــری از 
خطاهــای احتمالــی در محيــط آزمایشــگاه دارد. بعــاوه، داشــتن دانــش بيشــتر نســبت 
بــه اجــزا و اصــل عمــل و حکمــت مراحــل یــک تســت ایمونولــوژی، مــی توانــد بــه رفــع 

عيــب و اصــاح ایــرادات موجــود مــدد رســاند.

در ایــن برنامــه ســعی مــی شــود بــا پرداختــن بــه اصــول كلــی حاكــم بــر آزمونهــای 
ایمونولــوژی و واكنشــهای آنتــی ژن- آنتــی بــادی، چنــد تکنيــک منتخب و چند دســتگاه 
رایــج در بخــش ایمونوســرولوِژی تشــریح گردیــده و بــه بحــث گذاشــته شــود و ضمــن 
بازآمــوزی و نوآمــوزی مطالــب ارائــه شــده، مســایل مهــم و بحــث برانگيــز در ایــن حــوزه 

در تعامــل بــا مخاطبيــن و شــركت كننــدگان تحليــل گــردد.

آزمایشگاه و بالين- بلوغ جنسی و رشد
مسئول محور: دکتر رضا محمدی 

بلــوغ جنســي اشــاره بــه دوره اي دارد كــه طــي آن تکویــن خصوصيــات جنســي ثانویه 
آغــاز شــده و قابليــت توليدمثــل جنســي حاصــل مي گــردد. بــا شــروع بلــوغ جنســي، 
غلظــت گنادوتروپين هــاي هيپوفيــزي و اســتروئيدهاي غــدد جنســي طــي چنــد ســال 
بتدریــج افزایــش یافتــه تــا ایــن كــه با رســيدن بــه بلــوغ كامــل، در مقادیــر بالغيــن ثابت 
مي گــردد. در دخترهــا، زمانــي بلــوغ زودرس در نظــر گرفتــه مي شــود كــه شــروع تکویــن 
خصوصيــات جنســي ثانویــه قبــل از 8 ســالگي رخ دهــد و زماني این بلــوغ از نــوع تأخيري 
اســت كــه تــا ســن 13 ســالگي هيــچ تکوینــي رخ ندهــد و یــا تــا 16.5 ســالگي قاعدگــي 
مشــاهده نگــردد. در پســرها، بلــوغ زودرس اشــاره بــه شــروع تکوین خصوصيات جنســي 
ثانویــه قبــل از 9 ســالگي دارد و زمانــي ایــن بلــوغ تأخيــري در نظــر گرفتــه مي شــود كــه 
تکویــن ایــن خصوصيــات تــا 14 ســالگي آغــاز نگــردد. آزمایشــگاه هاي تشــخيص طبــي 
ــدد  ــتروئيدهاي غ ــزي، اس ــاي هيپوفي ــرمي گنادوتروپين ه ــر س ــري مقادی ــا اندازه گي ب
 ،)FSH( جنســي و اســتروئيدهاي كورتکــس آدرنــال، شــامل هورمــون محــرک فوليکولــي
هورمون توليدكننده جســم  زرد )LH(، اســترادیول، تستوســترون، دي هيدروتستوســترون 
)DHT(، دهيدرواپي آندروســترون ســولفات )DHEA-S( و 17- هيدروكسي پروژســترون، 
نقــش مهمــي را در تشــخيص و مدیریــت ناهنجاري هــاي بلــوغ جنســي بــازي مي كننــد.  
ــد.  ــد مي باش ــرعت رش ــریع در س ــش س ــوغ، افزای ــته بل ــات برجس ــي از خصوصي یک
رشــد در زمــان بلــوغ جنســي تحــت یــک كنتــرل آندوكرینــي پيچيــده قــرار دارد كــه به 
ــرد.  ــورت مي گي ــتروژن ص ــد )GH( و اس ــون رش ــدي، هورم ــاي تيروئي ــک هورمون ه كم
كمبــود ایــن هورمون هــا ســبب كاهــش یــا حــذف جهــش ناگهانــي رشــد در زمــان بلــوغ 
مي شــود. از طــرف دیگــر، بلــوغ زودرس ممکــن اســت همــراه بــا كمبــود GH باشــد. لــذا 
 )IGF-I(    ــور رشــد انســولين-مانند اندازه گيــري هورمون هــاي تيروئيــدي، GH و فاكت
ــان  ــد در زم ــاي رش ــش ناهنجاري ه ــخيص و پای ــي در تش ــگاه هاي بالين ــط آزمایش توس
بلــوغ، بخصــوص در زمــان بلــوغ زودرس و در یــک كــودک دچــار رشــد غيرطبيعــي، مهم 
مي باشــد.  در ایــن قســمت بــه رهيافــت هــا و چالــش هــای آزمایشــگاهی  تشــخيص و 

پایــش اختــاالت بلــوغ و رشــد پرداختــه مــی شــود.

آزمایشگاه و بالين- بيماری انعقادی : تشخيص و پایش

مسئول محور: دکتر بهزاد پوپک 

هــدف اصلــی مــروری بــر تشــخيص بالينــی، تشــخيص آزمایشــگاهی ، درمــان و پایش 
بيمــاری هــای انعقــادی و فيبرینوليتيــک بــا تاكيــد بــر یافتــه هــای جدیــد و مشــکات 
ــی از  ــز در خيل ــاد و فيبرینولي ــد انعق ــد. فراین ــی باش ــوزه م ــن ح ــود در ای موج
ــارج  ــرل خ ــا از كنت ــده و ی ــال ش ــار اخت ــابی دچ ــی و اكتس ــای ارث ــاری ه بيم
مــی گــردد و ممکــن اســت مشــکات عدیــده از جملــه مــرگ را بــرای بيمــاران درپــی 
داشــته باشــند. امــروزه بــا افزایــش بيمــاری هــای مختلــف از جمله بيمــاری هــای قلبی–
عروقــی، روماتولوژیــک و ســرطان هــا از یــک طــرف و پيشــرفتهای تشــخيصی و معرفــی 
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روش مالــدی تــاف و اسپکتروســکوپی كــه اولی جــزء نوآوریهــای قــرن 21 در ميکروب 
شناســی اســت، ميتواننــد در فاصلــه زمانــی یــک ســاعت گونــه باكتــری مولــد عفونــت 
ــره ای  ــش زنجي ــامل آزمای ــه ش ــی)NAATS(- ك ــهای ملکول ــد. روش ــخص كنن را مش
 )POCT( هســتند امــروزه مــی تواننــد بعنــوان روشــهای ســریع بالينــی )PCR(پليمــر

عمــل كنند.
سيســتمهایی ماننــد Vitek و phoenix- از جملــه پيشــرفته تریــن تکنولــوژی هــای 
ميکــروب شناســی انــد- كــه عــاوه بــر تعييــن آنتــی بيوگــرام كمــی )MIC( ميتواننــد 
مقاومــت باكتریهــا را بــه دو یــا چنــد آنتــی بيوتيــک مشــخص نماینــد. كشــت خــون 
Bactec كــه از تکنولوژیهــای دو دهــه اخيــر اســت بــرای جداســازی و شناســائی عوامــل 

مولــد عفونــت از كشــت خــون مــورد اســتفاده ميباشــد.
سيســتم )MGIT( بــا تابــش فلورســانی از محيــط كشــت ميکــروب ســل ميتواند در 
كمتــر از دو هفتــه رشــد یــا عــدم رشــد باكتــری و نيــز مقاومــت داروئــی در ميکــروب 

ســل را تعييــن نمایــد.

اخاق و حقوق در آزمایشگاه تشخيص پزشکی
مسئول محور: دکتر محمدقاسم اسالمی

ــی  ــی و حقوق ــا معيارهــای اخاق ــی ب آشــنایی صنــف آزمایشــگاه تشــخيص طب
فــی مابيــن آزمایشــگاه و ســازمانهای دولتــی و شــهرداری هــا و شــركت هــای تاميــن 
كننــده و كاركنــان و ســازمان هــای بيمــه گــر و قوانيــن مالياتــی از نيازهای اساســی اســت 
ــنایی مناســب  ــدم آش ــت ع ــی را بعل ــای تشــخيص طب ــگاه ه ــياری از آزمایش ــه بس ك

دســت انــدركاران از قواعــد مربوطــه بــا چالشــهای متعــددی روبــرو كــرده اســت.
بحــث در مــورد نــکات اخاقــی و حقوقــی و ارائــه مــوارد كاربــردی مطالبــی اســت كــه 

بــه كمــک صاحبنظــران در ایــن محــور مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

ارتقاء كيفيت خدمات آزمایشگاهی: استانداردسازی و یکسان سازی گزارش دهی 
نتایج در آزمایشگاه بالينی

مسئول محور: دکتر مهرداد ونکی 

هــدف اصلــی  محــور تــاش در راســتای استانداردســازی فراینــد گــزارش دهــی و 
صــدور نتایــج در آزمایشــگاه بالينــی مــی باشــد بــه ویــژه در حــوزه فرمــت و محتــوای 
ــی  ــات تکميل ــی و اطاع ــای توصيف ــی و كامنته ــع و بحران ــدوده مرج ــزارش و مح گ
تســتها. یکــی از اهــداف محــور بــر ایــن اســت كــه روش اجرایــی اســتاندارد و قالــب 
مناســبی بــه همــکاران آزمایشــگاهی ارایــه نمایيــم تــا یکســان ســازی نســبی در ایــن 

آزمایشگاه و بالين- رویکرد آزمایشگاهی سقط مکرر
مسئول محور: پروفسور امیرحسن زرنانی

ســقط مکــرر، كــه بــه دو ســقط پشــت ســرهم اطــاق مــی شــود، در 5٪ زنــان طــی 
ــد،  ــت دارن ــرر دخال ــقط مک ــددی در س ــل متع ــود. عوام ــی ش ــده م ــاروری دی دوران ب
عليرغــم ایــن در 50٪  مــوارد علــت خاصــی بــرای آن یافــت نمــی شــود. مطالعاتــی كــه 
در مــورد عوامــل ســقط مکــرر انجــام شــده در غالــب مــوارد بــه فاكتورهــای مرتبــط بــا 
ژنتيــک، ســندرم آنتــی فســفوليپيد، خــود ایمنــی، ترومبوفيلــی، ناهنجاریهای ســاختاری 
رحــم، بيماریهــای هورمونــی و متابوليــک، عفونــت، كيفيــت اســپرم و شــيوه زندگــی 
پرداختــه انــد. تشــخيص اكثــر علــل مرتبــط بــا ســقط مکــرر بــا یــک رویکــرد مناســب 
ــی ســيتوژنتيک والدیــن و جنيــن ســقط  تشــخيص آزمایشــگاهی ميســر اســت. ارزیاب
ــادی هــای ضــد فســفوليپيدها، غربالگــری ترومبوفيلــی ارثــی،  شــده، بررســی آنتــی ب
ــی  ــا و بررس ــی بادیه ــور اتوآنت ــی حض ــی و متابوليــک، ردیاب ــاالت هورمون ــی اخت بررس
پارامترهــای كيفيــت اســپرم از جملــه رویکردهــای تشــخيص آزمایشــگاهی ســقط مکرر 
مــی باشــد. در ایــن ارتبــاط، آزمایشــگاه هــای تشــخيص پزشــکی نقــش تعييــن كننــده 
داشــته و بــه عنــوان بــازوی كمکــی پزشــکان در تشــخيص علــل مرتبــط بــا ســقط مکرر 
عمــل مــی كننــد. در ایــن نشســت، اطاعــات بــه روز در رویکرد تشــخيص آزمایشــگاهی 

عوامــل ســقط مکــرر مــورد بحــث و بررســی قــرار مــی گيــرد.  

آزمایشگاه و بالين- سپتی سمی و مننژیت باكتریال و چالش های آزمایشگاهی آنها 
مسئول محور: دکتر برات عبودی

ســپتی ســمی بهــم خوردگــی )dysregulation( سيســتم ایمنــی التهابــی تعریــف 
ــود.  ــيده ميش ــرل كش ــارج از كنت ــاد و خ ــت ح ــيله عفون ــه آن بوس ــه ماش ــود ك ميش
ــز عملکــرد  نتيجــه آن نشــت از مویرگهــا، فعــال شــدن سيســتم انعقــادی و فيرینولي
ناصحيــح ارگانــی و سيســتميک و نهایتــاً شــوک عفونــی و مــرگ خواهــد بــود. مننژیــت 
بنابــر تعریــف التهــاب و عفونــت پــرده هــای مننــژ مــی باشــد. مننژهــا پــرده ای ســه 

الیــه هســتند كــه از سيســتم عصبــی مركــزی و نخــاع محافظــت ميکننــد.
هــر دو مــورد ســپتی ســمی و مننژیــت از اورژانســهای پزشــکی محســوب ميشــوند 
و چنانچــه بــه موقــع و ســریع تشــخيص داده نشــده و یــا صحيــح مدیریــت و درمــان 
ــد  ــداول- مانن ــهای مت ــد. روش ــراه دارن ــرگ را بهم ــاً م ــم و گاه ــب وخي ــوند عواق نش
ــی و  ــی آرپ ــت س ــرام و اسيدفاس ــزی گ ــگ آمي ــام رن ــحات، انج ــون و ترش ــت خ كش
ــتند.  ــگاهی هس ــخيص آزمایش ــه تش ــای اولي ــزء انتخابه ــن ج ــی توني ــراً پروكالس اخي
اســتفاده از نویــن افزارهــای ميکــروب شناســی ماننــد  پــروب فلورســنت و نــاپ فيــش 

ــه مولــد عفونــت را مشــخص كنــد. در زمانــی كمتــر از 90 دقيقــه ميتوانــد گون
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سياســت هــا، اســتراتژی هــا، ارزیابــی كيفيــت و ارتقاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهی را 
شــامل مــی شــود. از اهــرم هــای مدیریــت كيفيــت جامــع، كنترل كيفيــت خارجی اســت 

كــه كاربردهــای مهمــی در ارتقــاء ســطح خدمــات آزمایشــگاهی دارد.

ارتقاء كيفيت خدمات آزمایشگاهی: مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخيص 
پزشکی )مدیریت منابع انسانی(

مسئول محور: دکتر حسین غالمی

در گذشــته نــه چنــدان دور بعــد از انقــاب صنعتــي در اروپــا انســان به عنــوان ابــزار كار 
و یــک ســخت افــزار مــورد اســتفاده قــرار مــي گرفــت و بــه راحتــي بــا فــرد دیگــر قابــل 
جایگزینــي بــود. متخصصيــن علــم مدیریــت  آن زمان ماننــد فردریــک تيلور ســعي كردند 
تــا اصــول و مبانــي مدیریــت منابــع انســاني را تحــت عنــوان مدیریت علمــي ارایــه دهند .

بمــرور زمــان معلــوم شــد كــه بــا انســان نمــي تــوان ماننــد یــک ماشــين رفتــار كــرد، 
بنابرایــن نهضــت روابــط انســاني شــکل گرفــت تــا انســان را نه فقــط بعنوان یــک ابــزار كار 
بلکــه بعنــوان یــک موجــود داراي فکــر، تمایــات و نيازهــاي مــادي و معنــوي مــورد مطالعه 

قــرار دهد.

بــا توســعه علــم مدیریــت، مدیریــت منابــع انســاني نيــز توســعه یافــت تــا بــه شــکل 
 HRM در آیــد. وظيفــه اصلــي HRM  امــروزي آن تحــت عنــوان مدیریــت  منابــع انســاني

بکارگيــري بهينــه منابــع انســاني بــراي نيــل بــه اهــداف ســازماني مي باشــد.

شــيوه هــاي صحيــح اســتخدام، آمــوزش، ایجــاد انگيــزه، پرداخــت حقــوق و مزایــا 
و خدمــات رفاهــي كاركنــان اصلــي تریــن وظایــف HRM ميباشــند هرچنــد امــکان 
ــع انســاني در بســياري از آزمایشــگاه هــاي كوچــک  ایجــاد دپارتمــان مدیریــت مناب
مقــدور نمــي باشــد، ولــي بــدون تردیــد نمــي تــوان وظایــف مدیریــت منابــع انســاني 

را در آزمایشــگاه نادیــده گرفــت.

امــروزه تقریبــا بيــن تمــام صاحــب نظــران مدیریــت اتفــاق نظــر وجــود دارد كــه منابع 
انســاني اصلــي تریــن ســرمایه هــر ســازمان مي باشــد.

در ایــن محــور ســعي داریــم شــما را بــا مدیریــت اصلــي تریــن منبع هر ســازمان آشــنا 
كنيــم و بــکار گيــري آن را در آزمایشــگاه با شــما بــه اشــتراک بگذاریم .

تازه های تشخيص آزمایشگاهی- انگل شناسی و قارچ شناسی
مسئول محور: دکتر محمد قهری

یافتــه هــای كلينيکــی و رادیولوژیکــی مربــوط بــه عفونتهــای قارچــی غيراختصاصــی 
هســتند، بنابرایــن تشــخيص آنهــا معمــوال بســتگی بــه 3 راهــکار آزمایشــگاهی شــامل: 
اقدامــات ميکروبيولوژیکــی، ســرولوژیکی و هيســتوپاتولوژی دارد. مطالعــات ســرولوژی و 

فراینــد حاصــل گــردد قطعــا بــا توجــه بــه تنــوع گزارشــات و محدودیتهــای منابــع نــرم 
ــع انســانی شایســته ایــن استانداردســازی و یکســان ســازی در بهتریــن  افــزاری و مناب
شــرایط نســبی بــوده و بــه طــور یکســان در همه ســطوح آزمایشــگاه هــای كشــور امکان 
پذیــر نمــی باشــد )بــا توجــه بــه تنــوع مراكــز آزمایشــگاهی دولتــی/ خصوصــی بــا حجم 
كار و نــوع فعاليــت گوناگــون و..(. مراحــل اجرایــی در فراینــد گــزارش دهی و صــدور نتایج 
شــامل: تصدیــق اوليــه و ثانویــه جــواب توســط اپراتــور و مســئول بخــش و ســوپروایزر/ 
تایيــد نهایــی جواب توســط مســئول فنی و نقــش مهرامضــا دســتی و الکترونيــک/ كاربرد 
سيســتم انفورماتيــک اثربخــش بــا كاهــش خطــا جهــت انتقــال جــواب هــا از تجهيــزات 
بــه جوابدهــی/ فرآینــد گــزارش دهی نهایــی نتایــج غيرطبيعــی و بحرانــی /فرآینــد امضا 
الکترونيــک جــواب هــا/ گــزارش موقــت و گــزارش نهایــی در آزمایشــگاه/ محــدوده مجاز 
گــزارش دهــی تلفنــی بــه پزشــکان و بيمــاران / افــراد مجــاز جهت تصدیــق و تایيــد جواب 
نهایــی در ســاعات فعاليــت آزمایشــگاه/ اســتاندارد فرمت و محتــوای گــزارش دهی/ اســتاندارد 
محــدوده مرجــع در جــواب نهایــی/ نحــوه ارایــه كامنــت هــای توصيفــی بــا توصيــه علمــی 
تســت هــای تکميلــی و تایيــدی جهــت تســت هــای غربالگــری یــا كامنتهــای ضــروری در 
حــوزه تعييــن متــد انجــام تســت و تداخــل دهنــده هــای مثبــت و منفــی كاذب تســت 
بــا پيــش فــرض هــای مناســب و ضــروری/ ثبــت اطاعــات از كيفيــت نمونــه ارســالی بــه 
مراكــز ارســالی/ ثبــت معيارهــای رد و تایيــد نمونــه در جواب آزمایشــات/ ثبت آزمایشــگاه 
مرجــع در گــزارش نهایــی توســط آزمایشــگاه هــای ارســال كننــده نمونــه/ نحــوه برخورد 
بــا نتایــج غيرطبيعــی در گزارشــات اوليــه و نهایــی و جایــگاه تکــرار بــا نمونــه جدیــد یــا 
قبلــی در گزارشــات/ مدیریــت عــدم انطبــاق اثربخــش در حــوزه خطاهــای پــس از آناليــز 
)تحویــل جابجــا جــواب بــه بيمــار/ منگنــه شــدن دو جــواب / خطــا صفــر و مميــز/ صدور 

نتایــج بــدون مهــر و امضــا مســئول فنــی..( 

ارتقاء كيفيت خدمات آزمایشگاهی: كنترل كيفيت داخلی و كاربردهای كنترل 
كيفيت خارجی

مسئول محور: دکتر سیدمحمدحسن هاشمی مدنی
كنتــرل كيفيــت آزمایــش هــا از روزی آغــاز شــد كــه از یــک نمونــه خــون دو آزمایــش 
یکســان در دو آزمایشــگاه انجــام شــد  و تفــاوت هــا قابــل توجــه بــود. از آن تاریــخ بيــش 

از 60 ســال مــی گــذرد. 
در مســير استانداردســازي  و هماهنــگ ســازی آزمایــش هــا، گام هــای بســيار مؤثــری 

برداشــته شــده ولــی همچنــان بایــد بگویيــم »كيفيــت را پایانی نيســت«.
در آزمایشــگاه هــای اوليــه از برنامــه كنتــرل كيفيــت )QC( بــرای كنتــرل متغيرهــا 
اســتفاده مــي شــد، بــا تجربــه بيشــتر برنامــه تضميــن كيفيــت )QA( طــرح و اجــرا شــد 
كــه متغييــر هــاي  قبــل از آزمایــش، حيــن آزمایــش و بعــد از آزمایــش را مــد نظــر دارد. 
امــروز برنامــه مدیریــت كيفيــت جامــع )TQM( در آزمایشــگاه هــا اجــرا مــی شــود كــه 
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تازه های تشخيص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی
مسئول محور: دکتر نریمان مصفا- دکتر فریبا شایگان 

بســياری از روش هــای تشــخيص بالينــی امــراض و اختــاالت، بــر پایه بــه كارگيــری از 
ســاز و كارهایــی اســت كــه در حالــت طبيعــی در ســامت و نيــز ایجاد بيمــاری، بــر عهده 
ــدگاه  ــال و از دی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــدن می باش ــی در ب ــتم ایمن ــزای سيس ــتگاه و اج دس
تاریخــی، بســياری از كاربردهــای آنتی بــادی و توانمندی هــای آن، جایــگاه ارزشــمندی در 
تعييــن حضــور و غلظــت عناصــر و مــواد آســيب زا در جریــان اختــاالت و ناهنجاریهــا را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. روش هــا و آزمون هایــی كــه بــر مبنــای تداخــات ایمنــی 
در علــوم تشــخيص آزمایشــگاهی رایــج اســت، اختصاصيــت و حساســيت باالیــی داشــته 
و در فــن آوری هــای جدیــد و مبتنــی بــر كاربردهــای آنتی بــادی، منجملــه فلوســيتومتری 
و ایمونوهيستوشــيمی، كاربردهــای وســيع و رو بــه توســعه ای یافتــه اســت. نشــانه گرهــا 
ــی  ــخيصی و افتراق ــات تش ــياری از معض ــادی در بس ــی ب ــت آنت ــای باماهي ــاب ه و ردی
بيماریهــای بدخيــم و یــا بــا اتيوپاتوژنــز پيچيــده، به عنــوان تنهــا ابــزار، كارآیی گســترده 
یافتــه اســت. همچنيــن آزمونهــای مبتنــی بــر ارزیابــی بالينــی سيســتم ایمنــی ســلولی  
ماننــد تســت های تکثيــر و ترانسفورماســيون لنفوســيتی ، مبنایــی بــا ارزش بــرای تعيين 
كمبودهــای ایمنــی و یــا پی گيــری ناســازگاری هــای بافتــی در جراحی هــای پيونــد اعضاء  
می باشــد. از طرفــی قطعی تریــن روش اثبــات عملکــرد سيســتم دفاعــی كــه در جریــان 
بســياری از بيماریهــای عفونــی و یــا اختاالتــی كــه بــا خطــر بحــران زندگــی گریبانگيــر 
بيمــار اســت، بــدون دخالــت نشــانه گرهــا و واكنــش هــای مبتنــی بــر ایمنــی، غيرقابــل 
ــات،  ــن آزمایش ــد ای ــان و تأیي ــه اطمين ــا ك ــا آنج ــی ت ــردد. حت ــداد می گ ــری قلم پيگي
صحيــح تریــن مســير را بــرای تعييــن روش درمانــی و اصــاح وضعيتهــای بحرانــی، پيش 
ــه كشــت  ــر پای ــرار مــی دهــد. در آزمایشــگاههای تشــخيصی ب ــج ق روی پزشــک معال
ســلولی، كمتــر مــی تــوان بــه مــواردی برخــورد نمــود كــه حداقــل، بخشــی از فرآیندهای 
پــی گيــری نتایــج در ســطوح ســلولی و مولکولــی و یــا اســتحصال فــراورده هــای انتهایی، 

بــدون نيــاز بــه واكنشــگرهای ایمونولــوژی ، امــکان پذیــر گــردد.

تازه های تشخيص آزمایشگاهی- بيوشيمی
مسئول محور: دکتر سیدمجید سزاوار کمالی

بيوشــيمی بالينــی عمدتــا بــه بيولــوژی ملکولــی و ژنتيــک، مانيتورینــگ دارودرمانــی، 
ــی و  ــای بالين ــی ه ــر بررس ــد ب ــا تاكي ــگاهی ب ــوژی آزمایش ــيکولوژی و ایمونول توكس
آناليتيــک می پــردازد. اگرچه بيوشــيمی بالينی ســنتی با توســعه اتوماســيون و سيســتم های 
تشــخيصی جدیــد متحــول شــده اســت امــا در دهــه اخيــر پيشــرفت چشــمگيری وجود 
نداشــته اســت و تنهــا بــه بعضــی تکنيــک ها و تســت هــای جدیــد محدود شــده اســت. 
عــاوه بــر ایــن، دسترســی بــه تکنيــک هــای ایمونوكميــکال و نانوتکنولــوژی امــکان 
ــزد بيمــار )تســتهای باليــن بيمــار و تســت هــای  ــردن تســت هــای تشــخيصی در ن ب
مطــب پزشــک( را فراهــم ســاخته اســت. برخــاف بيوشــيمی بالينــی ســنتی، پيشــرفت 
در تعييــن توالــی اتوماتيــک DNA، تعييــن توالــی ژنــوم انســان، تکامــل اســپکترومتری 

كشــت تکميــل كننــده ی هيســتوپاتولوژی اســت. نتایــج منفــی كاذب در 50٪ مــوارد در 
ميکوزهــای خاصــی اتفــاق مــی افتــد و بيمــاران دارای ایمنــی مختــل شــده مبتــا بــه 
ميکوزهــای سيســتميک در آزمایــش هــای ســرولوژیکی پاســخ های خوبــی ندارنــد. عاوه 
بــر ایــن در بســياری از ميکوزهــای غيــر شــایع یــا پاتوژنهــای غيــر معمــول ســرولوژی 
كمــک كننــده نيســت. كشــت قــارچ هــا نيــز اغلــب زمــان بــر بــوده و نتایــج در وقــت 
مناســب بدســت نمــی آینــد. بعــاوه اگــر وجــود یــک ميکــوز مــورد تردید قــرار نداشــته 
باشــد نمونــه هــای بيوپســی صرفــا بصــورت فيکس شــده تهيــه و بــرای هيســتوپاتولوژی 
در نظــر گرفتــه مــی شــوند و لــذا نمونــه ای بــرای كشــت وجــود نــدارد. در چنين مــواردی 
ــود.  ــد ب ــده خواهن ــک كنن ــتولوژی كم ــتوپاتولوژی و ایمنوهيس ــای هيس ــا تکنيکه تنه
آزمایــش مســتقيم ميکروســکوپی تنهــا راه تشــخيص در ميکوزهائــی ماننــد لوبومایکــوز 
و رینوســپوریدیوز اســت. اهميــت اتيولوژیکــی یــک جدایــه ی قارچــی از كشــت معمــوال 
بــه وســيله ی ارزیابــی دقيــق هيســتوپاتولوژی بدســت می آیــد. تهاجــم بافتــی و واكنش 
بافتــی ميزبــان مشــخص مــی كنــد كــه آیــا قــارچ ایزولــه شــده یــک پاتــوژن اســت یــا 
یــک كلونيــزه كننــده ی ســطحی كــه عضــو فلــور نرمــال اســت و یــا یــک آلــوده كننــده ی 
محيطــی اســت. ارزیابــی واكنــش التهابــی و نحــوه ی انتشــار عناصــر قارچــی در بافــت 
مــی توانــد در ارزیابــی اینکــه آیــا بــا یــک ميکــوز مهاجــم درگيــر هســتيم یــا صرفــا 
یــک واكنــش آلرژیکــی موجــود اســت نيــز بــه مــا كمــک كنــد. همچنيــن مــی تــوان در 
ارزیابــی تاثيــر داروهــای ضــد قارچــی در نمونــه هــای بيوپســی قبــل و بعــد از درمــان از 

ایــن تکنيــک ســود بــرد.

تشــخيص موفــق آزمایشــگاهی عفونتهــای قارچــی بســتگی بــه جمــع آوری درســت 
نمونــه هــای كلينيکــی مناســب و انتقــال ســریع آن بــه آزمایشــگاه دارد. انتخــاب نمونــه های 
ــر اســاس یافتــه هــای كلينيکــی و  ــرای آزمایــش ميکروســکوپی و كشــت ب مناســب ب
رادیولوژیکــی اســت و در نظــر گرفتــن اینکــه محتمــل تریــن پاتوژن بــرای ایجــاد عفونت 
كــدام اســت. مقــدار كافــی مــواد كلينيکــی مناســب بــرای آزمایــش مســتقيم و كشــت 
الزامــی اســت. متاســفانه بســياری از نمونــه هائــی كــه بــه آزمایشــگاه مــی رســد یــا از 
مقادیــر ناكافــی برخــوردار اســت و یــا كيفيــت مناســبی ندارنــد. اطاعــات كلينيکــی در 
راهنمائــی آزمایشــگاه بــرای انتخــاب راهــکار مناســب بــرای آماده ســازی نمونه و تفســير 
نتایــج نيــز بســيار مهــم اســت. ایــن مســئله بویــژه در مــورد نمونــه هایــی مثــل خلــط، 
ترشــحات برونــش، و پوســت تهيــه مــی شــوند اهميــت دارد. آشکارســازی قــارچ هــا در 
بافــت هــا و مــواد كلينيکــی توســط آزمایــش مســتقيم اغلــب در تعييــن اهميــت نتایــج 
كشــت مفيــد اســت. همچنيــن آشکارســازی عناصــر قارچی خاص توســط ميکروســکوپ 
ــت.  ــده اس ــک كنن ــا كم ــه ه ــت نمون ــرای كش ــبترین راه ب ــن و مناس ــاب بهتری در انتخ
بعنــوان مثــال حضــور هایفــی هــای یــک زیگوميســت آزمایشــگاه را در انتخــاب محيــط 
مالــت آگار بــرای جداســازی آن راهنمائــی مــی كنــد. هرچنــد كــه آزمایش ميکروســکوپی 
در تشــخيص عفونتهــای قارچــی بينهایت ارزشــمند اســت امــا باید مــوارد مثبــت و منفی 
كاذب را در نظــر داشــت. دالیــل متعــددی هــم وجــود دارنــد كــه مــی بایســت قــارچ هــا 
را در حــد جنــس و گونــه شناســائی كــرد، زیــرا ارتبــاط مســتقيم بــا ماحظــات درمانــی و 
پيــش آگهــی عفونتهــای مربوطــه دارد. محور اصلــی بحثها پيرامون مشــکات تشــخيصی 

و بررســی خطاهــا و اشــتباهات در قــارچ شناســی كلينيکــی مــی باشــد.  
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مــا را در مواجهــه بــا ایــن بيماریهــا و انتخــاب درمــان بهتــر فراهــم مــی كنــد.
ــدی  ــه بن ــو )De novo(، طبق ــای ن ــش ه ــدن جه ــخص ش ــی در مش ــکانس ژنوم س
زیرگــروه بيمــاری، اســتراتژی درمــان، بــرآورد خطــر در خصــوص عــوارض بيمــاری و یــا 

درمــان را مشــخص تــر و شــفاف تــر مــی كنــد. 
مــوارد هيپرگواگوبيلتــی ارثــی نظيــر فاكتــور 5 ليــدن )بعنــوان شــایع تریــن عامــل(، 
جهــش در ژن پروترومبيــن، كمبــود پروتئيــن هــای طبيعــی مهاركننــده انعقــادی همچون 
پروتئيــن C و S و همينطــور مــوارد اكتســابی انعقادپذیــری در مــوارد ســرطان و یا حاملگی 
موضوعاتــی اســت كــه نــگاه جدیــد ژنتيکــی، مــا را در برخــورد مناســب با بيمــاری كمک 

ــد كرد. خواه

جایگاه آزمایشگاه تشخيص پزشکی در آینده طرح تحول نظام سامت
مسئول محور: دکتر غالمرضا حمزه لو

ــاد  ــردم، ایج ــي از م ــت مال ــرد حفاظ ــه رویک ــا س ــامت ب ــام س ــول در نظ ــرح تح ط
عدالــت در دسترســي بــه خدمــات ســامت و نيــز ارتقــاي كيفيت خدمــات از اردیبهشــت 
ــال 1394  ــه در س ــد و در ادام ــاز گردی ــتانها آغ ــان و بيمارس ــوزه درم ــاه 1393 در ح م
در حــوزه بهداشــت بــا هــدف توســعه خدمــات بهداشــت اوليــه در جهــت ارتقــای ســطح 
ــرای همــه گــروه هــای ســنی تکميــل گردیــد. در راســتای  مراقبــت هــاي بهداشــتي ب
اجــرای سياســتهای طــرح تحــول ســامت در حــوزه ارائــه خدمات آزمایشــگاهی، شــبکه 
ــی،  ــز درمان ــگاههای مراك ــکل از آزمایش ــگاهی متش ــات آزمایش ــه خدم ــگاهی ارائ دانش
بهداشــتی آموزشــی و پژوهشــی بــا اهــداف ارائــه خدمــات معتبــر، بهنــگام و رفــع نيــاز 
ــه،  ــد در ادام ــد. هرچن ــازماندهی گردی ــگاهی، س ــات آزمایش ــه خدم ــامت ب ــام س نظ
طــرح تحــول نظــام ســامت بــا چالــش هــای جــدی بخصــوص در تاميــن منابــع پایــدار 
و همچنيــن ارائــه بيــش از حــد خدمــات غيرضــروري )تقاضــاي القایــي(  مواجــه گردیــد 
كــه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی را نيــز بخصــوص در بخــش درمــان و بيمــاران بســتری را 

تحــت تاثيــر قــرار داد.
 در مرحلــه جدیــد بــا توجــه بــه نقــاط مثبت طــرح تحــول نظام ســامت كــه مهمترین 
آن كاهــش  هزینه هــای كمرشــکن درمــان و رضایــت نســبی مــردم بــوده اســت، رویکرد و 
سياســت تصميــم گيــران و مســئولين نظــام ســامت جهت تــداوم طــرح، اصاح ســاختار 

ارائــه خدمــات، كاهــش هزینه هــا و افزایــش كيفيت خدمــات تاكيــد دارد.
در ایــن محــور  بــه ســاختار و نحــوه ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی در مرحلــه جدیــد 
طــرح تحــول نظــام ســامت بــا تاكيــد بــر مدیریــت بهــره بــرداری، كاهــش هزینــه هــا، 
ســطح بنــدی، كيفيــت خدمــات، چيدمــان و آرایش سيســتم ارائــه خدمات آزمایشــگاهی 
در بخــش دولتــی و خصوصــی ، نحــوه مشــاركت بخــش خصوصــی و الزامــات قوانيــن بــاال 

دســتی پرداختــه خواهــد شــد.

جرمــی و تکنولــوژی واكنــش زنجيــره ای پليمــراز )PCR( انقابــی در بيولــوژی ملکولــی و 
تســت هــای ژنتيکــی بيوشــيمی بالينــی ایجادكــرده اســت .

   هــدف از انتخــاب موضــوع فــوق در كنگــره ارتقــاء كيفيــت فراهــم كــردن تریبونــی 
بــرای دانــش پژوهــان و محققيــن بيوشــيمی بالينــی و پزشــکی بمنظــور ارائــه ایــده های 
نــو، بحــث در مــورد اســتراتژی هــای جدیــد و پيشــرفت در زمينــه تــازه هــای بيوشــيمی 
تشــخيص پزشــکی و بالينــی مــی باشــد. لــذا خاضعانــه از كليــه دانــش پژوهــان دعــوت 
مــی شــود بــا ارســال مقــاالت و تجربيات خــود، زمينــه تبــادل اطاعــات را فراهــم نمایند.

تازه های تشخيص آزمایشگاهی- ميکروب شناسی
مسئول محور: دکتر شهروز همتی

مدیریــت بالينــی بيمــاری هــای عفونــی عمدتا بــر شناســایی دقيــق ميکروارگانيســم ها و 
توليــد اطاعــات قابــل اطمينــان در مــورد حساســيت ضــد ميکروبــی آن اســتوار اســت. 
روشــهاي تشــخيصی متــداول در ميکروبيولــوژی، توانایــی آزمایشــگاه هــا را بــرای ارائــه 
ــد،  ــای جدی ــا تکنولوژیه ــت، ام ــرده اس ــدود ك ــکان مح ــه پزش ــع ب ــه موق ــات ب اطاع
دســتيابی بــه نتایــج را بــه چنــد دقيقــه یــا ســاعت بــه جــای چنــد روز یــا چنــد هفتــه 
كاهــش داده اســت. بــه ویــژه، تکنيــک هــای مولکولــی ســرعت و حساســيت روش هــای 
تشــخيص را افزایــش داده و بــه مــا ایــن اجــازه را مــی دهــد كــه باكتــری هایــی را كــه در 

محيــط كشــت  رشــد آهســته ای دارنــد را بــه ســرعت شناســایی كنيــم.
همچنيــن ایــن تکنيــک ها بــه ميکــروب شناســان ایــن توانایــی را می دهــد تــا ژن هایی 
را كــه منجــر بــه مقاومــت در برابــر آنتــی بيوتيــک هــا می شــود را به ســرعت  شناســایی 
كننــد. تشــخيص عفونــت هــای  نوظهــور و كنتــرل مقاومــت آنتــی بيوتيــک در باكتریهــا 

بــه شــدت بــه ایــن فــن آوری هــای جدیــد بســتگی دارد.
ــی  ــروب شناس ــه ميک ــخيصی در زمين ــای تش ــه ه ــن یافت ــازه تری ــور ت ــن مح در ای
تشــخيصی توســط پژوهشــگران ایرانــی و خارجــی مــورد بحــث و بررســی قرار مــي گيرد.

تازه های تشخيص آزمایشگاهی- هماتولوژی
مسئول محور: دکتر مجید یاوریان

  )با تمركز بيماریهای بدخيمی، انعقادی و هموگلوبينوپاتی(
ــه پيشــرفت در شناســایی ســاختار ژنومــی در بيماریهــای  ــن اســت ك ــر ای تصــور ب
لوســمی و همچنيــن داروهــای تركيبــی كمــک خواهــد كــرد تــا ســير بالينــی هــزاران 
بيمــار لوســمی و لنفومــی و حتــی مولتيپــل ميلومــا ســال بــه ســال بهبــودی بهتر شــود.
بهبــودی روش هــای تشــخيص بيماری در ســطح مولکولــی  و ســلولی،  درک بهتــری از 
چهــره ناهمگــون لوســمی هــا را بدســت مــی دهــد. بســتر ژنتيکــی بيماریهــا، توانمنــدی 
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ــا  ناميــده مــی شــود. انجــام آزمایشــهای صحيــح قبــل از مصــرف خــون همــراه ب
ــق  ــابقه تزری ــس، س ــن، جن ــاری، س ــخيص بيم ــد؛ تش ــی مانن ــع آوری اطاعات جم
خــون، ســابقه بــارداری و یــا ســقط، ســابقه جراحــی و یــا پيونــد و داروهایــی كــه 
بيمــار مصــرف مــی كنــد مــی توانــد باعــث جلوگيــری از آلوایمنوزاســيون، هــدر رفتــن 
منابــع خــون، هــدر رفتــن زمــان و اتــاف كار پرســنل بانک خــون مراكــز درمانــی، كاهش 
هزینــه هــای بــرای بيمــار و مراكــز درمانــی و متعاقــب آن جلوگيــری از عــوارض منجــر به 

عــوارض جــدی در بيمــاران گيرنــده خــون و فــراورده هــای آن گــردد.

مدیریت اقتصاد آزمایشگاه تشخيص پزشکی )تعرفه و ارزش نسبی خدمات( 
مسئول محور: دکتر علی صادقی تبار

ــخيص و  ــامت در تش ــام س ــم نظ ــی از اركان مه ــکی یک ــخيص پزش ــگاه تش آزمایش
درمــان بيماریهاســت. بيــش از 70٪ تشــخيص هــای پزشــکی وابســتگی اجتنــاب ناپذیری 

بــا ایــن ركــن كارآمــد دارنــد.
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی در صــورت فراهــم بــودن 4 مولفــه اساســی شــامل فضای 
ــده  ــد ش ــی تائي ــواد مصرف ــت و م ــره، كي ــزار كاليب ــزات و اب ــتاندارد، تجهي ــی اس فيزیک
ــاء  ــظ و ارتق ــود را در حف ــر خ ــش موث ــد نق ــی توان ــده م ــوزش دی ــانی آم ــروی انس و ني
ســامت جامعــه ایفــا نمایــد. تحقــق هــر یــک از ایــن 4 عامــل مســتلزم تــدارک مالــی و 
پشــتيبانی لجســتيکی مناســبی اســت كــه الجــرم آزمایشــگاه تشــخيص پزشــکی را بــه 
یــک موسســه اقتصــادی تبدیــل مــی كنــد. بــه عبارتــی بــدون در نظــر گرفتن مناســبات 
اقتصــادی صحيــح و برقــراری روابــط مالــی هزینــه – درآمــد در نظــام مالــی آزمایشــگاه 

امــکان ارائــه خدمــات بهينــه تشــخيصی وجــود نخواهــد داشــت.
براســاس اصــول اقتصــادی یــک ســازمان پویــا و كارآمد، ســازمانی اســت كه از نســبت 
بهــره وری و بازدهــی منطقــی برخــوردار باشــد تــا بتوانــد متــوازن بــا پيشــرفت و رشــد 
دانــش روز و تکنولــوژی جدیــد خدمــات خــود را متناســب بــا نيــاز گيرنــدگان  خدمــت 
تنظيــم نمایــد. بدیهــی اســت ایــن مهــم زمانــی در آزمایشــگاه رخ مــی دهــد كــه رابطــه 
درآمــد )كــه از حجــم و تعرفــه ارائــه خدمــات حاصــل مــی گــردد( بــا هزینــه )مرتبــط 
بــا قيمــت زیــر ســاختها و نــرخ تــورم ســاليانه( یــک رابطــه منطقــی بــوده و مدیریــت 

ســازمان امــکان تاميــن همــه مولفــه هــای زیرســاختی را داشــته باشــد.
مــا در ایــن محــور ســعی خواهيــم داشــت تــا بــا مطالعــه مولفــه هــای موثــر در نظــام 
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــه چالشــهای ایــن حــوزه پرداختــه و راهکارهــای مناســب 
جهــت تاميــن منابــع از یــک ســو و مدیریــت و كاســتن هزینــه های زیرســاختی از ســوی 

ــر بپردازیم. دیگ

ــات در  ــت خدم ــمهای بازپرداخ ــع و مکانيس ــن مناب ــوه تامي ــورد نح ــن در م همچني
نظــام ســامت، مدیریــت بهــره بــرداری خدمــات آزمایشــگاهی توضيحاتــی ارائــه خواهد 
شــد و  دســتاوردها و چالــش هــای طــرح تحــول نظــام ســامت در حــوزه ارائــه خدمــات 

آزمایشــگاهی بيــان مــی گــردد.

رویکرد آزمایشگاهی در مقاومت های ميکروبی
مسئول محور: دکتر ناهید رحیمی فرد

بعلــت افزایــش مقاومــت ضدميکروبــی پاتــوژن هــا و مشــکات درمــان بيمــاری هــای 
عفونــی بســياری از تحقيقــات بــر روی خصوصيــات مقاومت هــای ميکروبی، تعييــن الگوی 
مقاومــت، معرفــی فــرآورده هــای صنعتــی و طبيعــی ضدميکروبهــا، توليــد ضدعفونــی 
كننــده هــای موثرتــر، توليــد فــرآورده هــای بــا اثــر ضدميکروبــی حتــی پارچــه و لبــاس 
ماننــد فــرآورده هــای نانــو، متمركــز شــده انــد، امــا یافتــن منابــع پاتوژنهــا و مخــازن 
اختصاصــی آنهــا و اســتراتژیهایی بــرای توســعه یــک شــبکه آزمایشــگاهی مرجــع داخل 
كشــور بــرای مدیریــت و پيشــگيری از بيماریهــای ميکروبــی و مقاومتهــای ضدميکروبــی 
نقــش مهمــی را در مبــارزه بــا ایــن فاجعــه بــازی مــی كنــد و ایــن امــر نيــاز بــه همــکاری 
ــوص  ــی در خص ــخنرانی های ــاالت و س ــه مق ــرش و ارائ ــل پذی ــن پان ــی دارد. در ای جمع
مقاومــت هــای ميکروبــی، معرفــی مهمتریــن ژن هــای مقاومــت ميکروارگانيســم هــا و 
همچنيــن مکانيســم های ایجــاد و انتقــال آنهــا و روش هــای گوناگــون شناســایی و مقابله 

و رویکــرد آزمایشــگاهها در مواجهــه بــا ایــن  مســئله صــورت خواهــد گرفــت.

علوم انتقال خون- چالش های آزمایشگاهی
مسئول محور: دکتر احمد قره باغیان

مصــرف فــراورده هــای خــون بخــش مهمــی از درمــان بيمــاران كــه بــدون عــوارض 
نمــی باشــد. فعاليتهــای مرتبــط بــا انتقــال خــون وابســته بــه توســعه یافتگی بهداشــت و 
درمــان كشــورها بــوده و از طرفــی ســامت، كفایــت و دســترس بــودن خــون بــرای همــه 
از چالشــهای عمــده مــی باشــد. انتقــال خــون در حــال گــذر از نــگاه بــه ســامت خــون 
بــه مدیریــت مصــرف خــون بــا مصــرف صحيــح فــراورده هــای خــون و كاهــش عــوارض 

ناخواســته مصــرف آن اســت. 
آزمایشــهای قبــل از مصــرف خــون شــامل گــروه بنــدی ABO & Rh، غربالگــری 
آلــو آنتــی بادیهــا و كــراس مــچ بــه منظــور جلوگيــری از خطاهــای فنــی  و دفتــری قبــل 
از تزریــق خــون مــی باشــد. شــيوع الوایمنوزاســيون 10-1 درصــد در بيمــاران تحــت عمل 
جراحــی تــا 60 درصــد در بيمــاران مولتــی ترانســفيوز اســت. غربالگــری آلــو آنتــی بــادی 
ناخواســته كــه از نظــر بالينــی مهــم مــی باشــد با مجــاور كــردن نمونــه سرم/پاســما 
بيمــار در مقابــل ســلول معــرف انجــام مــی پذیــرد. همچنيــن غربالگــری آنتــی بــادی 
ــادی  ــا ســلول هــای قرمــز بيمــار واكنــش مــی دهــد، غربالگــری اتوآنتــی ب كــه ب
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نقش آموزش و پژوهش در ارتقاء كيفيت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخيص 
پزشکی 

مسئول محور: دکتر حسین درگاهی
ــه خدمــات آزمایشــگاه تشــخيص طبــی در شــرایط محيطــی امــروز پارادیگمــی  ارائ
اســت كــه در قلــب تحــوالت قانونــی، فــن آوری، جامعــه شناســی و اقتصــادی قــرار گرفته 
اســت و مــی توانــد بطــور دائــم نظــام ســامت و فعاليــت هــای پزشــکی را در هــر كشــور 
دچــار تغييــر و تحــول نمایــد. مــا در دنيایــی زندگــی مــی كنيــم كــه در آن ارتباطــات و 
اطاعــات بصــورت آنــی و لحظــه ای بيــن افــراد رد و بــدل مــی شــود كــه حاصــل آن برای 
افــراد هــر جامعــه، زندگــی بهتــر، حــل ســریع تــر مشــکات و پيــدا كــردن راه و روش 
موفــق زیســتن و كار كــردن اســت. موفقيــت در آزمایشــگاه هــای تشــخيص طبــی نيــز 
بطــور مشــابه وابســتگی زیــادی بــه تراكنــش هــای ارتباطــی و اطاعاتــی بــا یــک زبــان 
مشــترک دارد و آمــوزش و پژوهــش همــان زبــان مشــترک موفقيــت آزمایشــگاه هــا در 

تمــام دوران هــا اســت.
آمــوزش و پژوهــش مبتنــی بــر مهــارت حرفــه ای و شــغلی و یــا بــه عبارتــی توليــد و 
اســتفاده از داده هــای علمــی، اجــرای روش هــای تحليلــی حل مســئله، ارائــه فرصت های 
آموزشــی و پژوهشــی بيمــار محــور بــه همــراه دانــش نظــری و تجربــه عملــی، نيــاز امروز 
آزمایشــگاه هــای تشــخيص طبــی بــرای موفقيــت و پيشــرفت و ارتقــای كيفيــت اســت. 
یــک برنامــه آموزشــی موفــق و رونــد دســتيابی بــه اهــداف پژوهشــی نافــع و كارآمــد، 
دربرگيرنــده ایجــاد توانایــی فــردی، داشــتن مهــارت هــای ارتباطــی قــوی، قضــاوت هــا 
و تشــخيص هــای دقيــق و صحيــح، درســتکاری حرفــه ای، چابکــی ســازمانی، توجــه و 
حساســيت داشــتن بــه جزئيــات، اســتقال فــردی، كار گروهــی، رعایــت حقــوق بيمــار، 
حرفــه ای گرایــی، رهبــری، كارآفرینــی، مدیریــت كســب و كار، مدیریــت اجرایــی، كنترل 
ــوزی و  ــران، دلس ــه دیگ ــرام ب ــری و احت ــرای یادگي ــب ب ــو مناس ــاد ج ــارت، ایج ــا نظ ی
همــدردی اســت كــه دانشــجویان و كاركنــان آزمایشــگاه هــای تشــخيص طبــی بایــد بــه 

منظــور توســعه حرفــه ای خــود بــه فراگيــری آن هــا بپردازنــد. 
انطبــاق كاركنــان و دانشــجویان آزمایشــگاه تشــخيص طبــی بــا برنامــه های آموزشــی 
و پژوهشــی مبتنــی بــر مهــارت هــای حرفــه ای و شــغلی و بيمــار محــور باعــث خواهــد 
شــد تــا آن هــا بتواننــد طایــه دار تغييــر و تحــول در نظــام ارائــه خدمــات ســامت در هر 

ــور باشند. كش

نقش روش های مولکولی و تست های ژنتيک در تشخيص بيماری ها
مسئول محور: دکتر محمدرضا مهدوی امیری

ــی و  ــکان بالين ــه پزش ــکاری دو جانب ــخيصی و هم ــگاههای تش ــترش آزمایش ــا گس ب
آزمایشــگاه، تشــخيص بيمــاری هــای پيچيــده به ســرعت صــورت ميگيــرد. ایــن بيماریها 

را ميتــوان در چنــد بخــش طبقــه بنــدی كــرد.

1- تشخيص بيماری های قبل از تولد:
ضمــن اینکــه غربالگــری بيماریهــای قبــل از تولــد، مراقبــت هــای بهداشــتی را 
ــا  ــروز ناهنجاریه ــع از ب ــگيری بموق ــا پيش ــردد ب ــبب ميگ ــد.  س ــی ده ــش م افزای
ــيميایی و  ــات بيوش ــق آزمایش ــا از طری ــد. غربالگریه ــود یاب ــه را بهب ــاد جامع اقتص
ــه  ــی از جمل ــای ژنتيک ــارا تکنيکه ــی ناچ ــخيص قطع ــرای تش ــام و ب ــی انج هورمون
آزمایشــات cell free DNA. QF- PCR. Kariotype. Fish بــرای تشــخيص 
ــرد وســيعی پيــدا كــرده اســت. بدیهــی اســت در  ــد كارب ناهنجــاری هــای قبــل از تول
ــگاهيان  ــاد آزمایش ــرای آح ــد ب ــی روزآم ــش فن ــه دان ــم ك ــی كني ــی م ــری زندگ عص

ــود.  ضــروری خواهــد ب
2- كاربردهای تست های ژنتيکی در هنگام تولد:

 تشــخيص بيماریهــای متابوليکــی در غربالگــری بيماریهای متابوليــک ارثی در نــوزادان،  
كــه بــا بهــره گيــری از  تکنيــک جــرم ســنجی                                                   و در نهایت تشــخيص 
قطعــی آن بــا تکنيــک NGS ميتوانــد بــه ســامت، اقتصــاد جامعــه كمــک موثــری نماید. 
شــيوع بيمــاری هــای متابوليــک 1/2000 می باشــد و خصوصــا در مناطقــی كــه ازدواج های 
فاميلــی رواج دارد ميتــوان بــه تشــخيص زودرس دســت یافــت و بــا درمــان بــه موقــع از 

ناهنجاریهــای فيزیکــی و روحی جلوگيــری كرد. 
3- كاربــرد تســتهای ژنتيکــی در بيماریهــای تــک ژنــی و پلــی ژنــی و همچنيــن 
ــون  ــد همچ ــای روزآم ــک ه ــمت تکني ــه س ــدی را ب ــرد جدی ــا رویک ــرطان ه س

CGH ARRAY. MICRO ARRAY و NGS ایجــاد كــرده اســت. 
ــت  ــژه ای را بدس ــگاه وی ــا جای ــور م ــرطان در كش ــی س ــز تحقيقات ــون مراك ــم اكن ه
آورده انــد، زیــرا بــه دالیــل مختلــف ایــن بيمــاری در نقــاط مختلف كشــور شــایع اســت. 
غربالگــری ایــن بيماریهــا بــا اســتفاده از تســت هــای بيوشــيميایی از جملــه تومورماركرها 
و شــناخت تکنيکهــای ژنتيکــی در كاهــش یــا افزایــش قطعــات ژنــی، از اهــداف محــور 

كنگــره شــانزدهم ارتقــاء كيفــی آزمایشــگاهی مــی باشــد. 
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راهنمای ثبت نام
اوليــن گام بــرای برقــراری هــر گونــه ارتبــاط بــا كنگــره، ثبــت نــام در پایــگاه اینترنتی 
اســت. بــرای ایــن كار ابتــدا بایــد بــه نشــانی اینترنتــیwww.iqctehran.ir  مراجعــه و با 

انتخــاب گزینــه ثبــت نــام، اطاعــات درخواســتی را وارد نمود.
)در كادر نام كاربری فرم ثبت نام، كد ملی را باید به صورت دقيق وارد نمود(.
پس از ثبت نام تایيدیه آن به نشانی پست الکترونيک شما ارسال می شود.

توجــه داشــته باشــيد كــه ثبــت نــام نهایــی پــس از واریــز وجه ثبــت نــام و تایيــد آن 
توســط دبيرخانــه كنگــره انجــام خواهد شــد.

ــه  ــاز بازآمــوزی، الزم اســت ب ــه كســب امتي ــاز ب شــركت كننــدگان در صــورت ني
ــانی ــه نش ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــداوم وزارت بهداش ــوزش م ــامانه آم س

ــد. ــام نماین ــت ن ــه ثب ــورت جداگان ــه ص ــه و ب http://iacld.ircme.ir  مراجع

آخرین مهلت ثبت نام 1396/12/05

راهنمای واریز وجه
وجه ثبت نام با توجه به مبالغ مندرج در جدول می باشد.

)ابتدا الزم است با نام كاربری و رمز عبور وارد پایگاه كنگره شد(.
پرداخت از طریق كارت به كارت

بــه علــت درخواســت شــركت كننــدگان جهــت ســهولت در واریــز وجــه ثبــت نــام، 
ــگاهی،  ــوم آزمایش ــرای عل ــن دكت ــام انجم ــه ن ــماره كارت 6389-4001-1219-6274 ب ش
بانــک اقتصــاد نویــن اعــام مــی گــردد. پــس از واریــز وجــه ثبــت نــام تصویــر قبــض 
پرداختــی را از طریــق وب ســایت )فــرم پرداخــت هزینــه ثبــت نــام – در بخــش شــماره 
فيــش، شــماره پيگيــری وارد شــود( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 109 و 111( 

ارســال نمایيــد.
پرداخت از طریق كارت به حساب

در ایــن روش مــی توانيــد از طریــق دســتگاه هــای خودپــرداز عضــو شــتاب هزینــه 
ثبــت نــام را بــه حســاب بانــک اقتصــاد نویــن بــه شــماره 1-5627546-818-103، بــه نام 
انجمــن دكتــرای علــوم آزمایشــگاهی واریــز نمــوده و ســپس تصویر قبــض پرداختــی را از 
طریــق وب ســایت )فــرم پرداخــت هزینــه ثبــت نــام – در بخــش شــماره فيــش، شــماره 
پيگيــری وارد شــود( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 109 و 111( ارســال نمایيــد.

پرداخت از طریق حساب شبا
در ایــن روش مــی توانيــد هزینــه ثبــت نــام را از طریــق مراجعــه بــه هــر یک از شــعب 

تمامــی بانــک هــای سراســر كشــور )ملــی، ملــت، پاســارگاد، اقتصــاد نویــن و ...( از طریق 
شــماره حســاب شــبا IR 100550010381805627546001 واریــز نمــوده و ســپس تصویــر 
فــرم ســاتنا را از طریــق وب ســایت )فــرم پرداخــت هزینــه ثبــت نــام- در بخــش شــماره 
فيــش، شــماره پيگيــری وارد شــود( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 109 و 111( 

ــال نمایيد. ارس
 

مراجعه حضوری از طریق شعب بانک
در ایــن روش مــی توانيــد هزینــه ثبــت نــام را بــا مراجعــه بــه یکــی از شــعب بانــک 

اقتصــاد نویــن بــه شــماره حســاب
 1-5627546-818-103، بــه نــام انجمــن دكتــرای علــوم آزمایشــگاهی واریــز نموده و 
ســپس تصویــر فيــش بانکــی را از طریــق وب ســایت )فــرم پرداخــت هزینــه ثبــت نــام( و 

یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 109 و 111( ارســال نمایيــد.

توجــه: ارائــه تصویــر قبــض پيگيــری پرداخــت از طریــق كارت بانــک یــا 
فــرم ســاتنا یــا فيــش بانکــی جهــت تایيــد نهایــی ثبــت نــام الزامی اســت.

ثبت نام رایگان سوپروایزرهای آزمایشگاه
شــما همــکار گرامــی مــی توانيــد پــس از تکميــل فــرم ثبــت نــام وب ســایت كنگــره، 
ارائــه معرفــی نامــه از جانــب مســئول فنــی آزمایشــگاه محــل فعاليــت خــود و تکميــل 
ــانی  ــه نش ــران ب ــگاهيان ای ــات آزمایش ــت اطاع ــع ثب ــامانه جام ــات در س اطاع
www.iacld-reg.ir  بــه صــورت رایــگان در كنگــره ارتقــاء كيفيــت شــركت نمایيــد تــا 

بــا حضــور شــما عزیــزان ایــن كنگــره هــر چــه بــا شــکوه تــر برگــزار گــردد.
توجه: هر آزمایشگاه تنها می تواند یک سوپروایزر را جهت ثبت نام رایگان معرفی نماید.

راهنمای ثبت نام رایگان سوپروایزرهای آزمایشگاهی
ــوده و در كادر  ــل نم ــود را تکمي ــات خ ــام اطاع ــت ن ــرم ثب ــش ف ــه اول: در بخ مرحل

ــد.  ــود را وارد نمایي ــت خ ــل فعالي ــگاه مح ــام آزمایش ــوپروایزرها ن ــوص س مخص
مرحلــه دوم: پــس از ورود بــا نــام كاربــری )كــد ملــی( و رمــز عبــور خــود در بخــش 
ــای  ــدد 1 و در كادره ــده ع ــز ش ــغ واری ــام در كادر مبل ــت ن ــه ثب ــت هزین ــرم پرداخ ف
)شــماره فيــش، نــام بانــک، كــد و نــام شــعبه( كلمــه ســوپروایزر و در نــام شــهر، شــهر 
محــل فعاليــت خــود را وارد نمــوده و ســپس تصویــر معرفــی نامــه خود از ســوی مســئول 
فنــی آزمایشــگاه بــه عنــوان ســوپروایزر بارگــذاری نمایيــد و یــا از طریــق شــماره تمــاس 

88970700 داخلــی 109 و 111 بــه دبيرخانــه كنگــره ارســال فرمایيــد.
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توجه 
ــود  ــام خ ــت ن ــی ثب ــد نهای ــرای تایي ــرم ب ــوپروایزرهای محت ــوم: س ــه س مرحل
بایــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســامانه جامــع ثبــت اطاعــات آزمایشــگاهيان ایــران 
www.iacld-reg.ir تمامــی فــرم هــای مــورد نظــر را تکميــل نمایيــد. شــایان ذكر اســت 
تکميــل فــرم هــای اطاعــات فــردی، اطاعــات تمــاس، اطاعــات تحصيلــی و ســوابق 

اداری بــرای تایيــد ثبــت نــام كنگــره ضــروری اســت.
 www.iacld-reg.ir     :سامانه جامع ثبت اطاعات آزمایشگاهيان ایران

راهنماي نگارش و ارسال خاصه مقاالت 
  تمــام مراحــل دریافــت، داوری و پيگيــری آخریــن وضعيــت مقــاالت ارســالی از طریق 
پایــگاه كنگــره انجــام مــی شــود. لــذا در بــه خاطــر ســپاری نــام كاربــری و رمــز عبــور 

دقــت كافــی بــه عمــل آیــد.
ــد در اولویــت  ــه شــده ان ــی كــه قبــا در همایــش هــا و نشــریات دیگــر ارائ   مقاالت

ــرار نخواهنــد گرفــت. ــرش ق پذی
   پيــش از ارســال مقالــه، الزم اســت بــه عنــوان یــک كاربــر در پایــگاه كنگــره ثبــت 

نــام صــورت پذیــرد.
  الزم اســت بــا نــام كاربــری و كلمــه عبــور بــه پایــگاه وارد شــده و از طریــق گزینــه 

ارســال مقالــه تمــام مراحــل ارســال طــی شــود. 
  ارسال خاصه مقاالت از طریق سایت حداكثر تا 250 كلمه ميسر می باشد.

  تاكيــد مي شــود خاصــه مقــاالت شــامل عنــوان، مقدمــه، هــدف و اهميــت پژوهــش، 
روش پژوهــش، نتایــج و بحــث و نتيجــه گيــری باشــد و از بــه كار بــردن جماتــي ماننــد 

›‹نتایــج در كنگــره ارائــه خواهــد شــد‹‹ خــودداري گــردد.
 - توجه به موارد زیر الزامی است:

  عنوان: باید گویا، خاص و بيانگر یافته های اصلی پژوهش باشد.
ــدف  ــی و ه ــده پژوهش ــرح ای ــه ط ــر ب ــکات منج ــش: مش ــت پژوه ــدف و اهمي    ه

ــود. ــان ش ــن بي ــورت روش ــه ص ــد ب ــی بای پژوهش
  روش پژوهــش: متدولــوژی، طراحــی، روش پژوهشــی و نمونــه هــای اتخــاذ شــده در 
ارائــه پاســخ بــه ســوال یــا ایــده پژوهشــی بایــد متناســب بــا ایــده و ســوال پژوهشــی 
باشــد و مناســب باشــد. جمــع آوری اطاعــات از نظــر علمــی صحيــح و بــه روش مناســب 

آناليــز شــده باشــد.
  نتایــج: بایــد بــه طــور صحيــح و روشــن بيــان شــده باشــد طــوری كــه هــدف از انجام 
طــرح پژوهشــی را بــرآورده ســازد. نتایــج ارائــه شــده از نظر علمــی صحيح و معتبر باشــد 

و بــه اطاعــات موجــود در آن زمينــه پژوهشــی بيافزاید.
  بحــث و نتيجــه گيــری: بحــث و نتيجــه گيــری مســتقيما از نتایــج ارائــه شــده منتــج 

شــده باشــد و از نتيجــه گيــری فرضــی، بــی ربــط و احساســی پرهيــز گــردد.
  ارتبــاط موضوعــی: موضــوع پژوهشــی و یافتــه هــای آن بــا محــور های علمــی كنگره 

مرتبــط باشــد و حتــی االمــکان بــرای شــنوندگان از نظر كاربــردی مفيد باشــد.
  نحــوه نــگارش: نــگارش خاصــه مقالــه بایــد علمــی بــا بيــان شــيوا و بدون اشــکاالت 
ــه یکدیگــر  نوشــتاری انشــایی و امایــی باشــد و اجــزای آن انســجام الزم را داشــته و ب

مرتبــط باشــد.
   درج خاصه مقاالت به هر دو زبان فارسی و انگليسی الزامی است.

  توجــه: امتيــاز ارائــه مقالــه تنهــا بــه نویســنده اصلــی تعلــق خواهــد گرفــت لــذا در 
وارد نمــودن نــام نویســنده اصلــی در كادر اول و عامــت دار نمــودن نــام دقــت بــه عمــل 

آوریــد. دبيرخانــه كنگــره هيچگونــه مســئوليتی در قبــال ایــن امــر نخواهــد داشــت.
ــا  ــذا ب ــان نرســيده اســت. ل ــه پای ــه مراحــل ارســال آن هنــوز ب   پــس از ثبــت مقال

ــر روی گزینــه ــه صفحــه شــخصی خــود ب مراجعــه ب

»لطفا بعد از بررسی نهایی مقاله، برای تائيد این مقاله و آغاز مراحل بررسی آن اینجا 
را كليک كنيد«

كليک نمائيد تا مراحل داوری بر روی آن صورت پذیرد.
  پــس از داوری مقــاالت، پذیــرش یــا عــدم پذیــرش و نحــوه ارائــه )شــفاهي یا پوســتر( 

از طریــق پســت الکترونيــک و یــا درج در صفحــه شــخصی كاربــر اعام خواهد شــد. 
  ارائه مقاالت در كنگره می تواند به زبان فارسی و یا انگليسی  باشد. 

  مسئوليت مطالب از نظر علمي بر عهده نگارنده مقاله است.
   آخرین مهلت ارسال مقاالت:  1396/10/30
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جدول شماره )1( هزینة ثبت نام شركت كنندگان داخلي

مهم: لطفًا پس از واریز وجه ثبت نام بافاصله ثبت نام فرمایيد
)مهلت پرداخت مبلغ واریزی تا پایان زمان تعيين شده می باشد.(

تخصص
مرحله اول

از 1396/12/06تا 1396/12/05
تا روز كنگره

1/000/000
ریال

1/400/000
ریال

400/000
ریال

200/000
ریال

1/200/000
ریال

1/500/000
ریال

600/000
ریال

300/000
ریال

مرحله دوم

 دكترای علوم آزمایشگاهی
 )اعضاء پيوسته(

كاردانان، كارشناسان
و كارشناسان ارشد گروه پزشکی

دانشجویان گروه پزشکی

دكترای پروانه دار

راهنمای ثبت نام در جشنواره حکيم جرجانی
برای ثبت نام در جشنواره حکيم جرجانی به موارد زیر توجه فرمایيد. 

مقاله برتر: 
الزم اســت رزومــه خــود را در ســایت كنگــره ثبــت و خاصــه مقالــه خــود را بــا عنــوان 
مقالــه برتــر - جشــنواره حکيــم جرجانــی / بــر اســاس معيارهــای اعام شــده در ســامانه 

از طریــق پســت الکترونيــک iacld@yahoo.com  ارســال فرمایيد.
جوایز: رتبه اول: 3 سکه، رتبه دوم: 2 سکه، رتبه سوم: 1 سکه

كاركنان برتر آزمایشگاه ها/سوپروایزرها/مسئول فنی برتر: 
الزم اســت رزومــه خــود را در ســایت كنگــره ثبــت و شــرح كاملــی از فعاليــت هــای 
خــود را  بــا عنــوان : رزومــه - نــام و نــام خانوادگــی / بــر اســاس معيارهــای اعــام شــده 
    iacld@yahoo.com در ســامانه بــه همــراه مســتندات تکميلــی بــه پســت الکترونيــک

ارســال نمایيــد.
جوایز: رتبه اول: 3 سکه، رتبه دوم: 2 سکه، رتبه سوم: 1 سکه

شركت برتر توليدی، تحقيقاتی، خدماتی و دانش بنيان: 
ــای  ــت ه ــه ای از فعالي ــت و خاص ــره ثب ــایت كنگ ــود را در س ــه خ ــت رزوم الزم اس
شــركت  مربوطــه را  بــا عنــوان : رزومــه - نــام شــركت/ براســاس معيارهــای اعــام شــده 
در ســامانه بــه همــراه مســتندات تکميلــی فعاليــت هــای شــركت بــه پســت الکترونيــک 

ــد.  ــال نمایي iacld@yahoo.com  ارس
جوایز: رتبه اول: 3 سکه، رتبه دوم: 2 سکه، رتبه سوم: 1 سکه

در صــورت ارســال مســتندات از طریــق پســت الکترونيــک در موضــوع نامــه حتمــا 
رزومــه - كــد ملی/رزومــه - نــام شــركت خــود را وارد نمایيــد در غيــر ایــن صــورت در 

اولویــت داوری قــرار نخواهــد گرفــت.
مهلت ثبت نام:تا پایان بهمن ماه 1396
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    حاميان علمی كنگره 

فدراسيون آسيا - پاسيفيک بيوشيمی بالينی و طب آزمایشگاه

فدراسيون اروپائی طب آزمایشگاهی

آزمایشگاه مرجع سامت

ــت  ــز-  معاون ــی تبری ــتی درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش
تحقيقــات و فنــاوری

پژوهشگاه رویان

سازمان انتقال خون ایران

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

شبکه هپاتيت ایران دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...

مركز تحقيقات اخاق و حقوق پزشکی

مركــز تحقيقــات بيمــاری هــای عفونــی و گرمســيری دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
خدمــات بهداشــتی، درمانــی شــهيد بهشــتی

مركز تحقيقات پزشکی توليد مثل جهاد دانشگاهی رویان

مركز تحقيقات بيماری های گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشکي بقيه  ا..

مركز تحقيقات سازمان انتقال خون

مركز تحقيقات ميکروب شناسی بالينی استاد البرزی

جدول شماره )2( هزینة ثبت نام شركت كنندگان خارجي

تخصص
مرحله اول

 از 96/12/05تا 96/12/05
تا روز كنگره

150 یورو 

150 یورو 

70 یورو

50 یورو

250 یورو

250 یورو

100 یورو

100 یورو

مرحله دوم

 دكترای علوم آزمایشگاهی
 )اعضاء پيوسته(

كاردانان، كارشناسان
و كارشناسان ارشد گروه پزشکی

دانشجویان گروه پزشکی

دكترای پروانه دار
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    حاميان علمی كنگره 

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن بين المللی اخاق زیستی اسامی

انجمن چشم پزشکی ایران

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

انجمن علمی ميکروب شناسی ایران

انجمن علمی پرستاری ایران

انجمن بيوشيمی جمهوری اسامی ایران

انجمن دیابت ایران

انجمن فيزیک پزشکی ایران

انجمن ویروس شناسی ایران

انجمن متخصصين علوم آزمایشگاهی بالينی ایران

جامعه علمی آزمایشگاهيان ایران

جامعه پزشکان متخصصين داخلی ایران

جامعه صنفی آزمایشگاهيان بالينی كشور
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