تاریخ ....................

فرم ثبت نام و دریافت وجه در برنامه ارزیابی كيفيت خارجی سال 1398
اينجانب  ...............................................مؤسس/مسئول فني آزمايشگاه  ......................................................تخصص............................................................. :
شماره نظام ............................. :کد ملي مسئول فني (الزامي) ........................................ :در حوزه دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي..................................
کد عضويت آزمايشگاه در برنامه ( EQAPدر صورتي که قبالً در برنامه ارزيابي کيفيت خارجي انجمن شرکت کردهايد) :

EQAPآدرس آزمايشگاه  :استان ........................... :شهر .............................خيابان ............. .............. .......................... ............. .....................پالك ......................
کد پستي ........................................................... :تلفن زمايشگاه .......................................................:نمابرآزمايشگاه....................................................................:
تلفن همراه مسئول فني ................................................... :آزمايشگاه  :دولتي □ خصوص □ نام سوپروايزآزمايشگاه.................................................. :
تلفن همراه سوپروايزآزمايشگاه ....................................... :پست الكترونيكي آزمايشگاه /مسئول فني (الزامي).................................................................... :
نوع آزمایش

نوبت

نوبت

نوبت

تست های عمومی

اول

دوم

سوم

درخواستی

بيوشيمي□

دوره عمومی
اسمير از نظر بررسی AFB

-

نمونه كنترل یرای آزمایش های TORCH

-

نمونه كنترل برای بررسی ماركرهای قلبی (شرکت کليه آزمايشگاه های
بيمارستاني دارای بخشهای عمومي ،در برنامه ارزيابي خارجي کيفيت مارکرهای

-

قلبي الزامی است).

دوره
تکميلی

الم های خوني محيطي□
ايمونوسرولوژی□
سرولوژی (رايت) □
باکتری شناسي□
انگل شناسي□

نمونه كنترل برای آزمایش های غربالگری
 uE3, AFP, hCG, PAPP-A, fβhCGو ( DIAشرکت کليه
آزمايشگاههايي که آزمايش های غربالگری مادران باردار را در آزمايشگاه خود انجام
مي دهند در برنامه مربوطه الزامی است).

نمونه مولکولی عوامل عفونی (کليه آزمايشگاه هايي که آزمايش

TB

-

مولكولي  HBVرا انجام مي دهند ،موظف به شرکت در برنامه مرتبط،

HBV

-

های تشخيص مولكولي عوامل عفوني ( )PCRاز جمله تشخيص
مي باشند.

هموگلوبين □ A1c
نوار ادرار□
پروتئين ادرار□
خون کنترل□
پالسمای انعقادی□
رتيكولوسيت□

در صورتي که درخواست دريافت
دفترچه آناليز نتايج را داريد .کادر
مربوطه را انتخاب نماييد.
هزینه دفترچه هر نوبت:
150/000ریال

ایمنوهماتولوژی (بيمارستان ها و مراکز درماني تكميل کنند) (برای آزمايشگاه های غيرمراکز
درماني اختياری است)

نوبت اول :بلي□ خير□
نوبت دوم :بلي □ خير□
نوبت سوم :بلي□ خير□
امضاء و مهرمؤسس/مسئول فنی

مبلغ کل  ......................................ريال به شرح ذيل:
مبلغ  ...........................................................ريال در تاريخ ...........................................................انجام شد.
Pose
پرداخت نقدی :صندوق
پرداخت از طريق چک شماره  ........................................بانک  ....................................مبلغ  ...................................به سررسيد ..............................انجام شد.
در صورت درخواست فاکتور کد اقتصادی .............................................................شناسه ملي ................................................................
پل ارتباطي با مسئول اجرايي برنامه  88970700 :EQAPداخلي 1ارتباط از طريق تلگرام09196688269 :
وب سايت برنامهwww.eqcld.com :
کانال تلگرامي برنامه@eqcld :
مهر و امضاء دریافت كننده وجه

