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پيام دبيران كنگره:
آزمایشــگاه هــای تشــخيص پزشــکی از پيشــينه طوالنــی در حــوزه ارائــه خدمــات 
ــه  ــی در نحــوه ارائ پزشــکی در كشــور عزیزمــان برخــوردار هســتند. تحــوالت فراوان
ــنوات رخ  ــن س ــول ای ــگاهی در ط ــف آزمایش ــای مختل ــت ه ــوع تس ــات و تن خدم
داده اســت. شــيب تنــد نمــودار ایــن تحــوالت در دو دهــه اخيــر بخصــوص بــا فــارغ 
التحصيلــی همــکاران دكتــرای علــوم آزمایشــگاهی و بــر پایــه كنگــره ارتقــاء كيفيــت 
ــگاهی  ــته آزمایش ــن رش ــکاران ای ــت. هم ــم اس ــاق مه ــن دو اتف ــر ای ــر تاثي نمایانگ
ــه حــوزه هــای تخصصــی آزمایشــگاه  ــوط ب ــوم مرب ــاب عل ــگان ن ــش آموخت ــه دان ك
ــت  ــاء كيفي ــره ارتق ــام كنگ ــه ن ــی ب ــداد بزرگ ــر روی ــند مبتک ــی باش ــکال م كليني
گردیدنــد كــه امــروز پــس از گذشــت 15 ســال از برگــزاری اوليــن دوره آن مایــه فخــر 
و مباهــات جامعــه آزمایشــگاهيان كشــور عزیزمــان گردیــده و بــی شــک ایــن كنگــره 
را بــه بزرگتریــن همایــش علــوم آزمایشــگاهی منطقــه خاورميانــه و EMRO تبدیــل 

نمــوده اســت.

وعــده گاه ارتقــاء كيفيــت محــل دیــدار، تبــادل نظــر و تضــارب آراء آحــاد مختلــف 
جامعــه آزمایشــگاهی كشــور مــی باشــد كــه در طــول ســنوات 15 ســاله عمــر خــود 
منشــاء اتفاقــات مباركــی همچــون ارتقــاء كيفيــت، استانداردســازی و توســعه علــوم 

آزمایشــگاهی در جامعــه پزشــکی كشــور گردیــده اســت.

امــروز بــه عنــوان جامعــه آزمایشــگاهی مفتخریــم كــه در اجــرای تحــوالت نویــن در 
عرصــه پزشــکی پيشــتازیم و ایــن افتخــار خــود را مدیــون همدلــی و همــکاری همــه 

گــروه هــای ایــن قشــر خــدوم و فرهيختــه مــی دانيــم.

اميــد اســت بــا مشــاركت فعــال و حضــور حداكثــری در پانزدهميــن دوره ایــن رویــداد 
خجســته، موجبــات توســعه بيــش از پيــش علــوم آزمایشــگاهی و ارتقــاء كيفيــت ایــن 

خدمــات را بنيــان بنهيــم.

دكتر سيد مهدی بوترابی                            دكتر علی صادقی تبار

پيام رئيس كنگره: 
به نام پروردگار هستی بخش

ســام و عــرض ادب بــه اســاتيد، همــکاران و دانشــجویان حــوزه علــوم 
آزمایشــگاهی تشــخيص طبــی

 بــا اســتعانت از خداونــد مهربــان و از ســوی انجمــن دكتــرای علوم آزمایشــگاهی 
ــوری  ــرای حض ــزان را ب ــما عزی ــار دارم ش ــران )IACLD( افتخ ــی ای ــخيص طب تش
ــای  ــوری ارتق ــره كش ــن كنگ ــی و پانزدهمي ــن الملل ــره بي ــن كنگ ــرم در دهمي گ
كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهی تشــخيص پزشــکی ایــران )IQC15( دعــوت نمایــم.
ــا هــدف اعتــای علــم و ارتقــای خدمــات آزمایشــگاه تشــخيص  ایــن كنگــره ب
ــا ســه اردیبهشــت ســال  ــاه ت ــن م ــه مــدت 4 روز از ســی و یکــم فروردی طبــی ب

ــرج ميــاد تهــران برگــزار مــی گــردد. 1396 در مركــز همایــش هــای ب
ــا شــعار هميشــگی كيفيــت را پایانــی نيســت، ایــن كنگــره فرصــت مغتنمــی  ب
ــگاهی  ــوم آزمایش ــای عل ــه ه ــه زمين ــه در هم ــش و تجرب ــادل دان ــرای تب ــت ب اس
ــران  ــگاهی ای ــه آزمایش ــوص جامع ــت. بخص ــود كيفي ــور بهب ــه منظ ــخيصی ب تش
ــر  ــه اگ ــت ك ــی روبروس ــادی فراوان ــای اداری- اقتص ــش ه ــا چال ــر ب ــال حاض در ح
تعهــد بــه خدمــت نباشــد، در شــرایط كنونــی ادامــه مســير بــرای بخــش خصوصــی 
ــه  ــی، ك ــران دولت ــران و مدی ــم گي ــور تصمي ــا حض ــت ب ــد اس ــت. امي ــر نيس ميس
ــان  ــه و گفتم ــادل اندیش ــا تب ــند و ب ــار باش ــاش و ایث ــه ت ــن هم ــدردان ای ــد ق بای
راهکارهــای عملــی بــرای بــرون رفــت از مشــکات و چالــش هــا حاصــل شــود تــا 

ــردم آســيبی وارد نشــود. ــه ســامت م ب
ــره  ــی كنگ ــی و اجرای ــای علم ــه ه ــم در كميت ــکاران پرتاش ــب و هم اینجان
اميــد داریــم برگــزاری ایــن بزرگتریــن رویــداد آزمایشــگاهی منطقــه بــا حضــور و 
ســخنرانی اســاتيد و متخصصــان خارجــی و داخلــی، تشــکيل كارگاه هــای آموزشــی 
ــی  ــش افزای ــرای دان ــترهای الزم ب ــزات، بس ــواد و تجهي ــگاه م ــی نمایش و برپای
ــدگان  ــرای پوین ــته ب ــی شایس ــم آورد و گام های ــده را فراه ــركت كنن ــزان ش عزی

ــود. ــته ش ــگاهی برداش ــب آزمایش ــون ط ــش و فن دان
دســتان بــا محبــت شــما گراميــان را بــرای همراهــی و همدلــی در ایــن رویــداد 
بــزرگ علمــی بــه گرمــی مــی فشــاریم و حضــور فعــال و پــر بركــت شــما را چشــم 

انتظاریــم.
.IQC15 به اميد دیدار شما در

دكتر محمدرضا بختياری
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آزمایشگاه و بالین -  اختالالت هورمونی محورهیپوفیز-گناد
آزمایشگاه و بالین - بیومارکرها در نورولوژی

آزمایشگاه و بالین- بیومارکرهای بیماری های قلبی عروقی
آزمایشگاه و بالین - بیومارکرهای سرطان

آزمایشگاه و بالین - چاقی
آزمایشگاه و بالین- دیابت و تازه های آن
 آزمایشگاه و بالین - هموگلوبینوپاتی ها

آزمایش های تعیین حساسیت و مهار مقاومت میکروبی
 استاندارد سازی و یکسان سازی روش های آزمایشگاهی

 اعتبار بخشی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی
 پزشکی فرد محور

 تازه های تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی
 تازه های تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی

تازه های تشخیص آزمایشگاهی-  میکروب شناسی
 چالش های اصلی پیش رو در آزمایشگاه ها: نظام

 ارجاع، شبکه های آزمایشگاهی، مگالب ها
 حقوق و اخالق در آزمایشگاه

 غربالگری قبل از تولد – چالش ها و روش های نوین
 مدیریت علمی در آزمایشگاه

 مدیریت فناوری اطالعات در آزمایشگاه
 مقایســه نظام آزمایشگاهی در ایران با ســایر کشورها

 نقش آموزش علوم آزمایشگاهی در تامین مسئولین
فنی آزمایشگاه
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دکتر سید مجید سزاوار کمالی

دکتر حسین غالمی
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دکتر فریبا شایگان

دکتر میرمجید مصالیی
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و بيضــه هــا زمينــه ســاز فعاليــت نامتــوازن ایــن اندام هــا مي گــردد. 
محــور آزمایشــگاه و باليــن: اختــاالت هورمونــي محــور هيپوفيــز – گنــاد نــام یکــي 
از نشســت هــاي پانزدهميــن كنگــره ارتقــاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهي مــي باشــد 
كــه در طــي زمــان برگــزاري ایــن پانــل ســعي خواهــد شــد بــا ارائــه جدیدتریــن 
یافتــه هــاي اختــاالت ایــن غــدد و تاثيــر آن بــر ســامت عملکــرد بافــت هــاي هــدف 
بــا تاكيــد بــر بيمــاري هــاي زنــان، تغييــرات آزمایشــگاهي آناليــت هــاي مختلــف مــورد 

توجــه قــرار گيــرد. 
ایــن نشســت فضــاي مناســبي جهــت تضــارب آرا و تبــادل نظــر بيــن متخصصيــن 
آزمایشــگاهي و بالينــي در حــوزه بيمــاري هــاي زنــان خواهــد بــود و شــركت كننــدگان 
بــا طــرح ســواالت یــا تجربيــات خــود بــه پربــار شــدن مباحــث كمــک خواهنــد نمــود. 

آزمایشگاه و بالين- بيوماركرها در نورولوژي
مسئول محور: دکتر محمدرضا بختیاري

بيمــاري هــاي نورولوژیــک عبارتنــد از اختــاالت دســتگاه اعصــاب مركــزي و محيطي. 
از مهمتریــن ایــن بيمــاري هــا مــي تــوان بــه انســفاليت هــا، اپــي لپســي، ســکته مغزي، 

مالتيپــل اســکلروز، پاركينســون، ســردردها و ... اشــاره داشــت. 
ــراي تشــخيص، تعييــن  ــر مهــارت هــاي بالينــي ب ــوژي عــاوه ب ــدون شــک نورول ب
پيــش آگهــي و درمــان بســياري از بيمــاري هــاي سيســتم اعصــاب بــه پاراكلينيــک و از 

جملــه آزمایشــگاه تشــخيص طبــي نيــز نيازمنــد اســت. 
امــروزه بــا پيشــرفت چشــمگير در دانــش هایــي ماننــد پروتئوميکــس، بيوماركرهایــي 
بــراي كمــک بــه تشــخيص بيمــاري هــا معرفــي شــده اســت. بعــاوه دانــش ژنوميکــس 
و پيشــرفت در فنــاوري هــاي وابســته ماننــد NGS توانســته جــاي خــود را در تشــخيص 
علــت ملکولــي بســياري از بيمــاري هــا بــاز كند كــه بخصــوص متخصصــان نورولــوژي هم 

از آنهــا بهــره مــي برنــد.
ــتانداردها در  ــن اس ــا آخری ــن ب ــنایي دادن مخاطبي ــس از آش ــت پ ــن نشس در ای
طبقــه بنــدي بيمــاري هــاي نورولوژیــک اطفــال، بــه مهمتریــن آنهــا ماننــد انســفاليت ها، 
اختــاالت نورومتابوليــک و اپــي لپســي هــا و نيــز نقــش آزمایشــگاه هــا در تشــخيص، 
تعييــن پيــش آگهــي و پایــش درمــان آن هــا پرداختــه مــي شــود. اســاتيد برجســته فوق 
ــارات  ــوص انتظ ــوق، بخص ــث ف ــخنران مباح ــوان س ــه عن ــال ب ــوژي اطف ــص نورول تخص
خویــش از آزمایشــگاه هــاي تشــخيص طبــي را تبييــن خواهنــد نمــود. انتظــار مــي رود 
همــکاران طــب آزمایشــگاهي نيــز بــا شــركت در مباحــث پانــل بــه كاربــردي تــر شــدن 

مباحــث كمــک كننــد.

معرفي محورها
آزمایشگاه و بالين: آنمي ها

مسئول محور: دکتر بهزاد پوپک  
ــوژي  ــش هماتول ــات بخ ــت خدم ــاء كيفي ــکات و ارتق ــي مش ــي بررس ــدف اصل ه
ــه  ــه ب ــا توج ــي ب ــم خون ــوزه ك ــور در ح ــکي كش ــخيص پزش ــاي تش ــگاه ه آزمایش
اســتانداردها و راهنماهــاي ملــي - بيــن المللــي و تعامــل متخصصيــن بالينــي و علــوم 

ــت. ــگاهي اس آزمایش
كــم خونــي یکــي از مشــکات مهــم نظــام ســامت بــوده و عــوارض آن نــه تنهــا در 
ســامت فــرد بلکــه بــر توســعه اجتماعــي و اقتصــادي كشــورها آثــار منفــي دارد. طبــق 
آخریــن آمــار فراوانــي كــم خونــي در جهــان توســط ســازمان بهداشــت جهانــي 43 % 
ــاردار و 29 % كل  ــر ب ــاي غي ــم ه ــاردار، 29 % خان ــاي ب ــم ه ــودكان، 38 % خان ك
خانــم هایــي كــه در ســنين بــاروري كــم خونــي دارنــد. آزمایشــگاه هــاي تشــخيص طبي 
نقــش مهمــي را در تشــخيص، طبقــه بنــدي و تعييــن علــت یــا علــل و پایــش درمــان 
كــم خونــي هــاي مختلــف ارثــي و اكتســابي دارنــد و بــه هميــن دليــل ارتقــاء كيفيــت 
ــش هــاي  ــه چال ــدون توجــه ب ــي ب ــواع كــم خون ــه ان ــوط ب خدمــات آزمایشــگاهي مرب

موجــود در ایــن حــوزه ممکــن نخواهــد بــود. 
ــه مــرور معيارهــاي بيــن المللــي در  ــي هــا، ب در محورآزمایشــگاه و باليــن: كــم خون
تشــخيص و طبقــه بنــدي كــم خونــي هــا، آخریــن آمــار ثبــت شــده در جهــان و ایــران، 
ارزیابــي بالينــي بيمــاران كــم خــون، مشــکات موجــود در آزمایشــگاه هــاي كشــور از 
منظــر همــکاران هماتوانکولوژیســت اطفــال و بزرگســاالن، معرفــي پارامترهــاي جدیــد 
ــذاري و  ــازي نامگ ــان س ــرد آن، همس ــي و كارب ــم خون ــگاهي ك ــخيص آزمایش در تش
ــکي  ــخيص پزش ــاي تش ــگاه ه ــز در آزمایش ــاي قرم ــول ه ــوژي گلب ــزارش مورفول گ
كشــور، كــم خونــي هــاي هموليتيــک خــاص و تکنولــوژي هــاي نویــن در تشــخيص 

و ارزیابــي كــم خونــي هــا خواهيــم پرداخــت.

آزمایشگاه و بالين- اختاالت هورموني محور هيپوفيز- گناد
مسئول محور: دکتر علي صادقي تبار

بســياري از بيمــاري هــاي انســان متأثــر از ســامت یــا اختــال عملکرد غدد مترشــحه 
داخلــي در مغــز یــا ارگان هــاي دیگــر بــدن مــي باشــد. هيپوفيــز یکــي از غــدد كوچک و 
مهــم بــدن انســان اســت كــه كنتــرل عملکــرد برخــي غــدد دیگــر از جمله غدد جنســي 
را تحــت كنتــرل دارد. كــم كاري یــا اختــال عملکــرد ایــن غــده مــي توانــد منجــر بــه 
ــه صــورت  ــروز برخــي بيمــاري هــا را ب نابســاماني در فعاليــت غــده هــدف گردیــده و ب

اوليــه رقــم بزنــد.
از طرفــي بــروز برخــي از بيمــاري هــا و یــا مشــکات در غــدد هــدف مثل تخمــدان ها 
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آزمایشگاه و بالين- چاقي
مسئول محور: دکتر سعید مهدوي 

چاقــي چگونــه تشــخيص داده مــي شــود؟ شــاخص چاقــي چــه بــود و در حــال حاضــر 
؟ چيست

ــي  ــا چاق ــت ؟ آی ــدام اس ــب آن ك ــي و عواق ــخيص چاق ــگاه در تش ــش آزمایش نق
بــا بيمــاري هــاي قابــل تشــخيص توســط آزمایشــگاه رابطــه دارد؟ آیــا بافــت چربــي 
آناليــت هایــي هــم ترشــح مــي كنــد كــه در آزمایشــگاه قابــل تشــخيص باشــد؟ نقش 
وراثــت در چاقــي چيســت؟ آیــا چاقــي بــا بيمــاري هــاي دیگــر مثــل دیابت یــا بيمــاري هاي 

پوســتي یــا بيمــاري هــاي ســرطاني رابطــه دارد؟ 

ایــن ســواالت و دیگــر ســواالتي كــه هــم اكنــون ذهــن همــه مــا را در خصــوص چاقــي 
درگيــر كــرده اســت از یــک طــرف و نقــش و جایــگاه نویــن آزمایشــگاه هــا در تشــخيص 
چاقــي باعــث شــده اســت كــه كنگــره ارتقــا كيفيــت یکــي از محورهــاي خــود را بــه این 

ــاص دهد.  ــم اختص مه

در قــرن حاضــر بخاطــر تغييــر الگــوي مصرف مــواد غذایــي و ميــزان اســترس و كاهش 
ميــزان فعاليــت هــاي بدنــي و داشــتن زمينــه هــاي ژنتيــک مناســب و... موجــب شــده 

اســت كــه مــردم بــه عارضــه چاقــي مبتــا شــوند. 

از طرفــي نگــرش بــه بافــت چربــي كامــا عــوض شــده اســت و ایــن بافــت بــه عنوان 
یــک غــده درون ریــز بــا بيــش از ده هــا نــوع هورمــون معرفــي شــده اســت .

لذا این محور بر آن است كه از منظري نو به این مقوله بپردازد.

آزمایش هاي تعيين حساسيت و مهار مقاومت ميکروبي
مسئول محور: دکتر ناهید رحیمي فرد 

ــن  ــتاندارد تعيي ــاي اس ــه روش ه ــي و مقایس ــه، بررس ــث: ارائ ــور مباح ــن مح در ای
حساســيت بــه مــواد ضدميکروبــي، تحقيقــات و گزارشــات مقاومــت هــاي ضدميکروبي در 
ميکروارگانيســم هــا، سيســتم مراقبــت از بيمــاري هاي بــا عوامــل ميکروبــي و مقاومت هاي 
ضدميکروبــي، یافتــن منابع پاتــوژن ها و مخــازن اختصاصــي آن ها و اســتراتژي هایــي براي 
توســعه یــک شــبکه آزمایشــگاهي مرجــع داخــل كشــور بــراي مدیریــت و پيشــگيري از 

بيمــاري هــاي ميکروبــي و مقاومــت هــاي ضدميکروبــي مطــرح خواهــد شــد.

آزمایشگاه و بالين- بيوماركرهاي بيماري هاي قلبي عروقي
مسئول محور: دکتر ناصر الماسي 

كاردیاک ماركر:
• بيماري هاي قلبي- تعاریف

- ماركرهاي  قلبي:
- تروپونيــن هــاي قلبــي، ارزش تشــخيصي تروپونيــن، CK-MB، ایزوفــورم هــاي 
 ،High sensitive CRP، B-type natriuretic peptide ،ميوگلوبين، هوموسيستئين ،CK-MB
نقــش تروپونيــن در بيمــاري هــاي غيرایســکميک قلبــي، نقــش تروپونيــن T در بيمــاران 
نارســائي قلبــي، ســایر تســت هــا، تســت هــاي تشــخيص ســریع در بيمــاري هــاي قلبي، 

اســتراتژي تســت هــا در بيمــاري هــاي قلبــي.

آزمایشگاه و بالين - بيوماركرهای سرطان
مسئول محور: امیر حسن زرناني  

بــر اســاس نظر موسســه ملــي ســرطان )NCI(، نشــانگر زیســتي »مولکــول بيولوژیکي 
یافــت شــده در خــون، ســایر ســياالت خونــي، یــا بافــت هایــي اســت كــه یــک فرآینــد 
ــا بيمــاري«،  نظيــر ســرطان را آشــکار  ــت ی ــا یــک حال ــا غيرطبيعــي و ی طبيعــي ی
ــالم  ــخص س ــا را از ش ــار مبت ــک بيم ــًا ی ــتي نوع ــانگرهاي زیس ــازد. نش ــي س م
متمایــز مــي نماینــد. همزمــان بــا رشــد فزاینــده دانــش پيرامــون بيولــوژي ســرطان و 
پيشــرفت ســریع در فنــاوري هــاي مولکولــي، تحقيقــات در خصوص نشــانگرهاي زیســتي 
ســرطان تقریبــاً بــه صــورت روزانــه منتشــر مــي شــوند. نشــانگرهاي زیســتي ســرطان 
ــک  ــلولي و مورفولوژی ــک، س ــي، پروتئومي ــي، اپيژنوم ــل ژنوم ــيعي از عوام ــف وس طي
و ژنتيکــي كــه زمينــه ســاز ســرطان یــا نشــان دهنــده وقــوع بيمــاري مــي باشــد را در 
ــري،  ــاي غربالگ ــش ه ــر آزمای ــاوه ب ــرطان ع ــتي س ــانگرهاي زیس ــد. نش ــي گيرن ــر م ب
كاربردهــاي بالقــوه دیگــري نيــز در ســرطان شناســي پزشــکي از جملــه پایش پيشــرفت 
ســرطان، تشــخيص افتراقــي، پيــش بينــي عــود و پيشــگيري از بيمــاري، پایــش واكنــش 
بــه درمــان و ارزیابــي ریســک را دارا مــي باشــند. نشــانگرهاي زیســتي ســرطان همچنين 
در محيــط هــاي تحقيقاتــي ســرطان بــه منظــور توســعه داروهــاي هــدف و ایجــاد یــک 
پلتفــرم معتبــر نظيــر روش هــاي جایگزیــن بــراي تعيين ميــزان كارایــي داروهــاي جدید 
ســرطان مفيــد مــي باشــند. بــه ایــن ترتيــب، بــه منظــور دانســتن ایــن كــه آیــا، چگونه 
و در چــه محيطــي یــک نشــانگر زیســتي ســرطان مــي توانــد بــه صــورت بالقــوه جهــت 
ــراي متخصصيــن و  تفســير بيمــاري و مراقبــت از بيمــار مــورد اســتفاده قــرار گيــرد، ب
دســت انــدركاران آزمایشــگاه داشــتن دانــش عميــق در خصــوص نشــانگرهاي زیســتي 

ســرطان امــري ضــروري محســوب مــي گــردد. 
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ــي  ــتي درمان ــاي بهداش ــت ه ــه مراقب ــراي ارائ ــي ب ــور اختصاص ــه ط ــي ب اعتباربخش
 EFQM و ISO طراحــي و ارائــه شــده اســت. بنابرایــن، اســتانداردهاي آن در مقایســه بــا
اختصاصــي تــر بــه شــمار مــي آیــد.  اعتباربخشــي خواهــان آن اســت كــه در جایــي كــه 
تقاضــاي قاطعانــه اي بــراي تعهــد و شــفافيت وجــود دارد، بــه عنــوان راهــي بــراي هدایت 

نظــارت دولــت انتخــاب شــود.

پزشکي فرد محور
مسئول محور: دکتر محمدرضا مهدوي امیري 

در پزشــکي اســتاندارد فعلــي در بســياري از مــوارد درمــان هــا بــر پایــه آزمــون و خطا 
مــي باشــد. بــه شــکلي كــه بــراي مثــال بــراي هــر بيمــاري تعــدادي دارو شــناخته شــده 
اســت و پزشــکان بــر اســاس دســتورالعمل هــاي موجــود یکــي از آن هــا را بــراي بيمــار 
انتخــاب مــي كننــد. اگــر داروي نخســت منجــر بــه درمــان نشــد داروي بعــدي را امتحــان 
مــي كننــد و الــي آخــر. در یــک گــزارش معتبــر نشــان داده شــده اســت كــه بيــش از 
75% ســرطان هــا نهایتــا بــه درمــان هــاي یکســان نگــر موجود پاســخ نمــي دهنــد. این 
آمــار در بيمــاري هــاي مفصلــي 50% در بيمــاري آلزایمــر 70% در پوكــي اســتخوان %52 
در ميگــرن 48% و در دیابــت 43% اســت. عــاوه بــر ایــن هــا ميــزان عــدم موفقيــت 
درمــان هــاي معمــول در آســم 40% در افســردگي 38% و.... مــي باشــد. ایــن موضــوع 
ضــرورت رویکــرد فــرد محــور براســاس ویژگــي هــاي شــخصي، ژنتيکــي، فيزیولوژیــک و 
شــيوه زندگــي و متغيرهــاي اختصاصــي بــراي هــر فــرد را بيــش از پيــش روشــن مــي كند.

تازه هاي تشخيص آزمایشگاهي-  ایمونولوژي و سرولوژي
مسئول محور: دکتر محمدمهدي محمدي  

ــوان  ــتي بعن ــروزه بدرس ــه ام ــي -ك ــي شناس ــون ایمن ــترده اي همچ ــه گس در حيط
ــش  ــف دان ــاي مختل ــاخه ه ــترک ش ــذرگاه مش ــت و در گ ــرح اس ــوم مط ــارراه عل چه
زیســت شناســي پزشــکي واقــع شــده اســت اجــراي تحقيقــات هدفمنــد و كاربــردي، 
بویــژه در حــوزه آزمایشــگاه تشــخيص طبــي، اثــر بســيار مهمــي در ارتقــاء تکنيــک هاي 
آزمایشــي و ابــداع روش هــا و كيــت هــاي مختلــف آزمایشــگاهي یــا بهبود هرچه بيشــتر 

آنهــا در جهــت خدمــت رســاني بهتــر و كارآمدتــر بــه نيازمنــدان دارد. 
از هميــن روســت كــه ارائــه نتایــج تحقيقــات بعمــل آمــده بــه دســت پژوهشــگران 
ایرانــي و دانشــمندان جــوان و عاقمنــد در مجامــع علمــي، نقش بســزایي در تفســير بهتر 
پدیــده هــاي آزمایشــي و نتيجــه گيــري دقيــق تــر از فرضيــات و نظریــات مرتبــط بــا این 
حــوزه دارد و باشــک در بهبــود ســطح علمي همــکاران دســت انــدركار در آزمایشــگاه هاي 

تشــخيص پزشــکي و مــآال بــر ارتقــاء كيفيــت خدمــات مربوطــه تاثيــر مي گــذارد.
اميــد اســت محققيــن ارجمنــد بــا ارائــه نتایــج حاصــل از مطالعات خــود در حيطــه هاي 

استاندارد سازي و یکسان سازي روش هاي آزمایشگاهي
مسئول محور: دکتر سیدمهدي بوترابي

ــه در  ــک نمون ــش ی ــج  آزمای ــاوت نتای ــر تف ــي ب ــادي مبن ــواهد زی ــدارک و ش م
ــل آن اســتفاده از روش هــاي  ــه یکــي از دالی ــف وجــود دارد  ك آزمایشــگاه هــاي مختل
مختلــف بــراي انــدازه گيــري اســت . اســتاندارد ســازي بــا تمركــز بــر روش انــدازه گيري 
و كاليبراســيون یکســان روش هــا تاكيــد مــي نمایــد در حاليکــه در یکســان ســازي 
ــر واژگان و  ــتر  ب ــه، بيش ــر روش و نتيج ــد ب ــر تاكي ــاوه ب harmonization  ع
واحــد انــدازه گيــري، الگــوي گــزارش دهــي، محــدوده مرجع، مشــخصات آزمایشــات و 

شــاخص هــاي تفســير آزمایــش متمركــز مــي گــردد. 
امــروزه بحــث یکســان ســازي در درخواســت آزمایش توســط پزشــک و یکســان ســازي 

فرآیندهــاي قبــل از آزمایــش و بعــد از آزمایــش نيــز تاكيــد و توصيــه مي شــود .  

اعتبار بخشي آزمایشگاه هاي تشخيص پزشکي
مسئول محور: دکتر علي شیرین

در جهــان پيشــرفته امــروز تنــوع و كيفيــت ارائه خدمــات ســامت و همچنيــن، ابزارها 
و فــن آوري مرتبــط بــا آن هــر لحظــه درحــال گســترش و بهبــود اســت؛ ولــي ایــن نکتــه 
مانــع از آن نشــده كــه حتــي در كشــورهاي بســيار توســعه یافتــه و ثروتمنــد و مدعــي 
در تمــام ایــن عرصــه هــا نيــز نگرانــي از نحــوة ارائــه خدمــات، امنيــت و ایمنــي بيمــار و 
همراهــان او و هزینــه هــاي ســامت، عــوارض و اتفاقــات ناخواســته و ... همــه دغدغــه هاي 

جــدي نظــام هــاي ســامت در سراســر جهــان نباشــد. 
امــا امــروزه، معضــل بــزرگ نظــام ســامت مــا، مســئله كيفيــت و نحــوه ارائــه خدمات 
اســت كــه از ایــن موضــوع غفلــت شــده اســت. البتــه نــگاه اكثــر مــردم، رســانه هــا و 
ســازمان هــاي صنفــي مرتبــط بــه ایــن بخــش از خدمــات نظــام ســامت معطوف اســت و 

عمــده مطالبــات و شــکایت هــا هــم مربــوط بــه حــوزه درمــان اســت.
بــراي رفــع معضــات پيشــگفت تحول نــگاه و نظــام ارزشــيابي مؤسســات پزشــکي از 
الگــوي ســاختار محــور قدیمــي بــه الگــوي »طایــه دار اعتباربخشــي« اقــدام مؤثــري بود 
كــه انجــام گردیــد. اعتباربخشــي، بــه عنــوان یکــي از معتبرتریــن روش هــاي ارزشــيابي 
ــات  ــت. الزام ــده اس ــده ش ــدارک دی ــان، ت ــطح جه ــکي در س ــات پزش ــي مؤسس كنون
ــاي  ــي ه ــي، ویژگ ــتم درمان ــات سيس ــژه، خصوصي ــاي وی ــي از نيازه ــي ناش اعتباربخش
نيروهــاي انســاني از جملــه تعــداد نيروهــاي تخصصــي و ســایر نيروهــا، منابــع مالــي و ...  

مــي باشــد. 
اعتباربخشــي، بــه عنــوان یــک ارزیابــي خارجــي، تمــام اقــدام هــاي عينــي، قابــل 
انــدازه گيــري و قابــل درجــه بنــدي را مــورد بررســي قــرار مــي دهــد و اســتانداردهاي آن 

بــر ارتقــاي كيفيــت تأكيــد دارد. 
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بــدون در نظــر گرفتــن عواقــب و عــوارض بــر روي آزمایشــگاه هــاي ســنتي، چالــش هاي 
بســياري را در تــداوم فعاليــت ایشــان رقــم خواهــد زد. 

هــدف از برگــزاري ایــن محــور، بررســي راهکارهایــي جهــت بــه حداقــل رســاندن 
آســيب هــاي جــدي بــه پيکــره آزمایشــگاه هــاي موجــود و حتــي بهينــه ســازي وضــع 

فعلــي آن هــا در طــول رونــد تغييــرات آتــي اســت.

حقوق و اخاق در آزمایشگاه
مسئول محور: محمدقاسم اسالمی 

رعایــت موازیــن اخاقــی و آشــنایی بــا حقــوق و قوانيــن و مقــررات از مواردی اســت كه 
امــروزه مــی توانــد گــره گشــای بســياری از معضــات و گرفتاری هــای آزمایشــگاه هــای 

ــد. ــخيص طبی باش تش
رعایــت نــکات حقوقــی در عقــد قراردادهــا بــا پرســنل و یــا ســازمان هــای بيمــه گر و 
شــركت هــای تاميــن كننــده مــواد و تجهيــزات پزشــکی و تعامــل صحيــح بــا ارگان هــا و 
ســازمان هــای دولتــی مطالبــی اســت كــه به كمــک صاحــب نظــران در ایــن محــور مورد 

بررســی قــرار خواهــد گرفت.

غربالگري قبل از تولد- چالش ها و روش هاي نوین
مسئول محور: دکتر سیدمجید سزاوار کمالي 

ــاي  ــاري ه ــه ناهنج ــا ب ــک ابت ــن ریس ــور تعيي ــه منظ ــد ب ــش از تول ــري پي غربالگ
ــه تریوزومــي هــاي 21 )ســندرم داون(، 18 )ســندرم ادوارد(، 13)ســندرم  جنينــي منجمل
پاتــو( و نقــص لولــه هــاي عصبــي بــاز )ONTD(، یکــي ازموضوعات مهــم و چالــش برانگيز 
ــت  ــوان دخال ــران مــي باشــد. از چالــش هــاي عمــده مــي ت ــه ای ــا منجمل در همــه دني
فاكتورهــاي متعــدد در تعييــن ریســک غربالگــري ازجملــه تاثيــر نتایــج ســونوگرافي، 
نــرم افزارهــاي مــورد اســتفاده در محاســبه ریســک و روش هــا ي مختلــف آزمایشــگاهي 
را ذكــر نمــود. تاثيــر عوامــل مربــوط بــه مــادر و جنيــن ماننــد ســن مــادر و جنيــن، وزن 
مــادر، نــژاد، ســيگاري بــودن، دیابــت وابســته بــه انســولين )IDDM(، حاملگــي دوقلــو، 
لقــاح خــارج رحمــي )IVF(، ســابقه قبلــي ناهنجــاري جنينــي و برخــي عوامــل دیگــر 
ــا بطــور كلــي  ــا حــدودي در نظــر گرفتــه شــده اســت ام در نرمافزارهــاي غربالگــري ت
اســتراتژي هــاي رایــج شــامل  دابــل ماركر و تســت تركيبي، تریپــل ماركــر، كوادراپــل ماركر و 
روش هــاي اینتگریتــد، سکونشــيال stepwise و contingent در بهترین شــرایط داراي ارزش 
تشــخيصي 70 تــا 94 درصــد بــا مثبــت كاذب حــدود 5 درصــد مــي باشــند. ایــراد عمده 
ایــن تســت هــا بــاال بــودن  مــوارد مثبــت و منفــي كاذب مــي باشــد. مــوارد مثبــت كاذب 
منجــر بــه انجــام اقدامــات تهاجمــي غيرضــروري )آمنيوســنتز و CVS( و مــوارد منفــي 
كاذب منجــر بــه افزایــش احتمــال تولــد نــوزاد مبتــا بــه ناهنجــاري  مــي شــود. امــروزه 

مختلــف دانــش ایمنــي شناســي، علــي الخصــوص »ایمونوســرولوژي آزمایشــگاهي« بــر 
غنــاي علمــي پانزدهميــن كنگــره ارتقــاء كيفيــت خدمــات آزمایشــگاهي افــزوده و گامي 
موثــر در راســتاي بهبــود كيفيــت و اصــاح هرچــه بيشــتر عملکــرد  آزمایشــگاه هــاي 

تشــخيص پزشــکي كشــور داشــته باشــند.
ســرخط اصلــي و محــوري موضوعــات ایمونوســرولوژي در ایــن دوره از كنگــره ارتقــاء 
كيفيــت، »تســت هــاي آلــرژي و آزمــون هــاي بررســي پرحساســيتي نــوع اول« تعييــن 
شــده اســت. در ایــن راســتا از پژوهــش هــاي حاصــل از تحقيقــات بالينــي و پایــه توســط 
دانشــجویان و فــارغ التحصيــان دوره هــاي ارشــد )             (  و تخصصــي )              ( در همــه 
زمينــه هــاي ایمونولــوژي )و بویــژه در حــوزه یــاد شــده( اســتقبال مــي شــود. اميــد داریم 
كــه كنگــره امســال بــا حضــور ایمونولوژیســت هــاي جــوان و پرشــور از سرتاســر ایــران و 

تحصيــل كــردگان ایمونولــوژي در دیگــر كشــورها، غنایــي دو چنــدان یابد.

تازه هاي تشخيص آزمایشگاهي- بيوشيمي
مسئول محور: دکتر الدن حسیني گوهري 

اگرچــه در 50 ســاله اخيــر بــا روي كار آمدن تجزیــه گرهاي خــودكار و معرف هاي ایمونو شــيمي 
در انجــام آزمایشــات روتيــن و اختصاصــي بيوشــيمي پيشــرفت هــاي زیادي صــورت گرفته 
اســت، ليکــن در ســال هــاي اخيــر زیــر مجموعــه  جدیــدي در بيوشــيمي تحــت عنــوان 
بيوشــيمي بالينــي مولکولــي )Molecular Clinical Biochemistry(  مطــرح گردیــده اســت 
كــه بــا بکارگيري  سيســتم هــاي خــودكار تعييــن توالــي DNA، اســپکتروفتومتري جرمي و 
روش بهينــه شــده PCR، تحولــي بــزرگ در بيوشــيمي بالينــي پدیــد آورده اســت. بطوریکه 
امــروزه با اســتفاده از روش هــاي مولکولــي ماننــد پروتئوميکــس، )Proteomics(، ژنوميکس 
)Genomics(  و بيوانفورماتيــک  )Bioinformatics (پيشــرفت هــاي چشــم گيــري در یافتــن 
بيوماركرهــاي پروتئينــي و ژنتيکــي در مایعــات بيولوژیــک جهت تشــخيص،  درمــان و پيش 

آگهــي بيمــاري هــا از جملــه ســرطان صــورت گرفته اســت. 

چالش هاي اصلي پيش رو در آزمایشگاه ها: نظام ارجاع، شبکه هاي آزمایشگاهي، مگالب ها

مسئول محور: دکتر کمال الدین باقري
در ایــن چنــد ســال اخيــر بــا اجــرا شــدن طــرح هــاي مختلــف در حــوزه ســامت، 
نظــام آزمایشــگاه هــاي تشــخيص طبــي كشــور دســتخوش تغييــرات و گاه آســيب هــاي 
جــدي شــده اســت كــه تــداوم ایــن رونــد، بــه ویــژه آزمایشــگاه هــاي كوچک و متوســط 
ــا مخاطــرات بســيار  را كــه بيــش از 70 درصــد كل آزمایشــگاه هــاي كشــور هســتند ب

جــدي مواجــه خواهــد ســاخت.
آزمایشــگاه هــاي تشــخيص پزشــکي كشــور بعنــوان پيشــتازان تکنولوژي پزشــکي به 
ناچــار بایســتي بــا  بکارگيــري دانــش روز دنيــا خــود را مجهــز بــه فنــاوري هاي نویــن در 
عرصــه هــاي نــرم افــزاري و ســخت افــزاري ایــن حــوزه نماینــد. انجــام ایــن فرآینــد نيز 

M.Sc.Ph.D.
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ــل  ــزرگ دارای عوام ــک و ب ــم از كوچ ــا اع ــازمان ه ــه س ــد هم ــز مانن ــگاه ني آزمایش
ــر هســتند. ــه شــرح زی مشــترک ب

الــف- هــدف یــا مقصــد: روشــن تریــن عامل بــرای تشــکيل هــر ســازمانی اهــداف آن 
ســازمان اســت. بــدون هــدف هيــچ ســازمانی دليلــی بــر وجــود خــود نمــی یابد.

ــه اهــداف خــود برنامــه هایــی را تنظيــم  ــرای نيــل ب ب- برنامــه: ســازمان هــا ب
مــی كننــد، آنهــا بــدون برنامــه نمــی تواننــد فعاليــت مؤثــری داشــته باشــند.

ج- منابــع: ســازمان هــا بــرای نيــل بــه اهــداف و اجــرای برنامــه هایشــان بایــد منابــع 
تاميــن كننــد و آنهــا را بــه فعاليــت هــای مــورد نظــر اختصــاص دهنــد.

د- مدیریــت: ســرانجام، ســازمان هــا بــرای نيــل بــه اهــداف، اجــرای برنامه هــا و تامين 
منابــع بــه مدیرانــی نيــاز دارد كــه ســازمان را در جهــت اهداف ســازمانی هدایــت كنند.

ــگاه  ــی در آزمایش ــت علم ــث مدیری ــر مباح ــروری ب ــم م ــعی داری ــور س ــن مح در ای
داشــته باشــيم و از نحــوه صحيــح بــکار گيــری منابــع و مدیریــت منابــع آشــنا شــویم.

مدیریت فناوري اطاعات در آزمایشگاه
مسئول محور: دکتر سیدمحمد حسن هاشمي مدني 

بــا پيشــرفت فنــاوري اطاعــات و ســامانه هــاي مرتبــط، كيفيت ارتقــاء و دقــت فعاليت 
افزایــش پيــدا مــي كند.

ــاوري  ــاي كاري از فن ــوزه ه ــر در ح ــال حاض ــران در ح ــکي ای ــاي پزش ــگاه ه آزمایش
اطاعــات اســتفاده مــي كننــد.

- پذیرش بيمار
- پاسخ نتایج

- گزارش گيري بيمه ها
حــوزه هــاي متنوعــي در آزمایشــگاه هــاي پزشــکي وجــود دارد كــه هنــوز از فنــاوري 

اطاعــات اســتفاده نمــي نمایند. 
- تجميع نتایج آزمایش ها در یک شهر و استان كشور 

- آناليز داده ها به منظور استفاده بهداشتي و تحقيقاتي 
- گزارش بيماري ها بصورت بر خط به متصدیان بهداشتي كشور

ــه  ــه ســازمان هــاي بيمــه گــر جهــت آناليــز بيمــاري هــا و ب - گــزارش هــاي الزم ب
منظــور اســتفاده بهينــه ســازمان هــا از منابــع و ارائــه ســرویس مناســبتر بــه بيمــاران.

مقایسه نظام آزمایشگاهي در ایران با سایر كشورها
مسئول محور: دکتر فریبا شایگان

امــروزه كشــورهاي مختلــف جهــان از ســاختارها و نظــام هــاي متفــاوت آزمایشــگاهي 
برخوردارنــد كــه طبيعتــاً ســاختارهاي فــوق در هــر كشــوري بنابــر سياســت هــا،  برنامــه ها 

بــا ابــداع تســت هــاي غربالگــري غيرتهاجمــي پيــش از تولــد )NIPT( ماننــد غربالگــري 
غيرتهاجمــي تریوزومــي هــاي جنينــي )NIFTY( و انــدازه گيــري DNA آزاد جنينــي در 
خــون مــادر )Cell Free DNA( ميــزان تشــخيص تریوزومــي هــا بــه بيــش از 99/5 درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
هــدف از انتخــاب موضــوع فــوق در كنگــره ارتقــاء كيفيت، بررســي روش هــاي مختلف 
غربالگــري بــا تمركز بــر چالش هــاي غربالگــري و روش هــاي جدیــد مبتني بــر DNA آزاد 
جنينــي مــي باشــد. لــذا از كليــه دانــش پژوهــان دعــوت مــي شــود بــا ارســال مقــاالت 
و تجربيــات خــود، زمينــه تبــادل اطاعــات بــه منظــور رفــع چالــش هــاي موجــود را 

ــم نمایند.  فراه

مدیریت علمی در آزمایشگاه
مسئول محور: دکتر حسین غالمی

مدیریــت، فرآینــد برنامــه ریــزی، ســازماندهی، رهبــری و كنتــرل عملکــرد ســازمان و 
همــه منابــع ســازمانی بــرای رســيدن بــه هــدف هــای تعييــن شــده ســازمانی می باشــد. 
مدیریــت »هنــر انجــام دادن كارهــا بــه وســيله دیگــران« تعریــف گردیــده اســت. زیــرا 
ــه  ــرای كلي ــه اج ــران، ن ــط دیگ ــا توس ــام كاره ــرای انج ــری ب ــاذ تدابي ــا اتخ ــران ب مدی

وظایــف از طــرف خودشــان، بــه اهــداف ســازمان نائــل مــی شــوند.
هــر ســازمانی از جملــه آزمایشــگاه بــرای نيــل بــه اهــداف و مقاصــد خــود و جهــت 
دادن بــه فعاليــت هــای كاركنــان بــه سرپرســتی، نظــارت، هماهنگــی و هدایــت نيــاز دارد. 
مجموعــه وظایفــی كــه رفتــار و فعاليــت ســازمان را در مســير هــدف تنظيــم، تصحيــح، 
تقویــت و رهبــری مــی كنــد، مدیریــت ناميــده مــی شــود. همــه ســازمان هــا اعــم از 
كوچــک و بــزرگ توليــدی یــا خدماتی ماننــد آزمایشــگاه برای اســتمرار و تــداوم فعاليــت های 
خــود بــه مدیریــت نيــاز دارنــد. فقــدان مدیریــت موجــب ناهماهنگــی، انحــراف از هــدف، 
اتــاف وقــت و انــرژی مــی شــود و ســازمان هــا را بــه نابســامانی و از هــم گســيختگی 

مــی كشــاند.
ــف  ــا ضع ــب آنه ــه در اغل ــت ك ــی از آن اس ــا حاك ــگاه ه ــت آزمایش ــی وضعي  بررس
مدیریــت وجــود دارد و مؤســس آزمایشــگاه در تاميــن منابــع و مدیریــت منابــع از جملــه 
منابــع مالــی، انســانی و تجهيزاتــی دچــار مشــکل عدیــده ای اســت و ایــن ضعــف آنهــا را 

كامــا آســيب پذیــر مــی كنــد.
تغييــر وضعيــت اقتصــادی كشــور و عــدم پرداخــت بهنــگام مطالبــات آزمایشــگاه هــا 
و تغييــر الگوهــای تأســيس و مدیریــت یکپارچــه آزمایشــگاه هــا و الگوهــای واگــذاری 
آزمایشــگاه هــا ضــرورت اســتفاده از مدیریــت علمــی در آزمایشــگاه هــا را دو چنــدان 
مــی كنــد و ایــن در حالــی اســت كــه در دوره هــای آموزشــی مســئولين فنــی مباحــث 

علمــی مدیریــت آمــوزش داده نمــی شــود. 
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در آینــده چــه نــوع دانــش آموختگانــي بــراي اداره آزمایشــگاههاي دولتــي و خصوصي 
كشــور نيــاز داریــم؟ ایــن افــراد از چــه ویژگــي هایــي بایــد برخــوردار باشــند؟ تجربــه 
ســایر كشــورها بخصــوص كشــورهاي اروپایــي و آمریــکاي شــمالي چــه كمکــي بــه مــا 

خواهــد كــرد؟
تجربــه 30 ســال اخيــر كشــور چــه نقشــي در تصميــم ســازي هــاي آینــده مدیــران 

آمــوزش كشــور خواهــد داشــت؟
اساسا به چه تعداد مسئول فني در 10 تا 20 سال آینده نياز داریم؟

ــد در  ــه بتوانن ــد ك ــته باش ــد داش ــخصاتي بای ــه مش ــراد چ ــن اف ــوزش ای ــوه آم نح
كوتاهتریــن زمــان افــرادي را تربيــت كننــد كــه باالتریــن كارآیــي را در آزمایشــگاه هــاي 

آینــده كشــور داشــته باشــند.
در ایــن محــور ســعي خواهــد شــد بــا بهــره گيــري از نظــرات صاحــب نظــران داخلــي 

و خارجــي بــه ســئوال هــاي فــوق پاســخ دهيــم.

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 بــا 

انتخــاب گزینــه ثبــت نــام، اطاعــات درخواســتی را وارد نمــود.
)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.

شــركت كننــدگان در صــورت نيــاز بــه كســب امتيــاز بازآمــوزی، الزم اســت به ســامانه 
  http://iacld.ircme.irآمــوزش مــداوم وزارت بهداشــت، درمان و آمــوزش پزشــکی بــه نشــانی

مراجعــه و بــه صــورت جداگانــه ثبــت نــام نمایند.
آخرین مهلت ثبت نام مرحله اول 1395/12/05

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، 

ــر ایــن اســت  و اهــداف مــورد نظــر آن كشــور متفــاوت اســت. در ایــن ميــان تــاش ب
كــه نظــام آزمایشــگاهي هــر یــک از كشــورها بــا تحــوالت اقتصــادي و نظــام ســامت و 
آمــوزش و پيشــرفت هــاي متناســب بــا قــرن بيســت و یکــم همــگام گــردد و از ســویي 
دیگــر هماهنگــي هــاي الزم بيــن نظــام آزمایشــگاهي و بــازار كار در حــوزه هــاي خدماتي، 

آموزشــي و تحقيقاتــي برقــرار گــردد.

در ایــن محــور آشــنایي و بررســي ســاختار نظــام آزمایشــگاهي بــه عنــوان ســرآغاز 
مطالعــات در خصــوص نظــام آزمایشــگاهي ســایر كشــورها مطــرح اســت.

نقش آموزش علوم آزمایشگاهي در تامين مسئولين فني آزمایشگاه
مسئول محور: دکتر میرمجید مصالئي 

لغــت »آزمایشــگاهي« یــا »آزمایشــگاهيان« داراي مفهــوم و طيــف وســيعي اســت، این 
طيــف شــامل تمامــي كاردان هــا و كارشناســان علــوم آزمایشــگاهي و رشــته هــاي مرتبط 
)كــه عمــا وظيفــه انجــام تســت هــا را بــر عهــده دارنــد( تــا دارنــدگان درجــه دكتــرا كه 
بعنــوان مســئول فنــي آزمایشــگاه مســئوليت ریاســت و راهبري سيســتم را بعهــده دارند 

مي شــود.
ایــن وســيع بــودن طيــف كاري و تحصيلــي خــود نشــانگر پيچيده بــودن فعاليــت هاي 
آزمایشــگاهي اســت و الزم اســت كليــه ایــن افــراد بــه روش صحيحــي و بطــور اختصاصي 
در جهــت علــوم آزمایشــگاهي تربيــت شــده و آمــوزش الزم را دیــده باشــند تــا خروجــي 
كار كــه همــان نتایــج تســت هــاي آزمایشــگاهي اســت از دقــت و صحــت و اعتبــار كافــي 
برخــوردار باشــد زیــرا كــه بــر اســاس هميــن نتایــج، تصميــم گيــري هــاي بالينــي اتخاذ 

مي گــردد.
در همــه كشــورهاي دنيــا مســئولين فنــي آزمایشــگاه هــا از دو گــروه كلــي زیــر 

مــي باشــند:
1- از گروه علوم پایه پزشکي 

2- از پایه گروه پزشک عمومي و در نهایت تخصص پاتولوژي
ــن  ــه یم ــگاهي ب ــوم آزمایش ــوص عل ــکي و بخص ــوم پزش ــاي عل ــرفت ه پيش
پيشــرفت هــاي تکنولــوژي و علــوم كامپيوتــري در ســال هــاي اخيــر بســيار وســيع و 
ســریع بــوده، از طــرف دیگــر تغييراتي كــه در سيســتم مدیریت آزمایشــگاه هــا و مباحثي 
از قبيــل تجميــع آزمایشــگاه هــا و بــروز مگالــب هــا در جامعــه مــا در حــال وقوع هســت 
مســئله را پيچيــده تــر مــي نمایــد. بــا توجــه بــه برنامــه هــاي ميــان مــدت در كشــور آیا 
سيســتم آموزشــي مــا بــراي تغييــرات شــگرفي كــه طي ســال هــاي آتــي اتفــاق خواهد 

افتــاد آمــاده اســت؟ 
آیــا آزمایشــگاه هــاي مــا از حيــث نحــوه اداره و راهبــري بــراي ایــران ســال 1404 و یــا 

1414 آمــاده مــي باشــند؟
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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 الــی 111 بــه دبيرخانــه كنگــره ارســال فرمایيــد.
توجه 

مرحلــه ســوم: ســوپروایزرهای محتــرم بــرای تایيــد نهایــی ثبــت نــام خــود بایــد بــا 
 www.iacld-reg.ir مراجعه به ســایت ســامانه جامــع ثبــت اطاعــات آزمایشــگاهيان ایــران
تمامــی فــرم هــای مــورد نظــر را تکميــل نمایيــد. شــایان ذكــر اســت تکميــل فــرم هــای 
اطاعــات فــردی، اطاعــات تمــاس، اطاعــات تحصيلــی و ســوابق شــغلی - كاری 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 طریــق 
پایــگاه كنگــره انجــام مــی شــود. لــذا در بــه خاطــر ســپاری نــام كاربــری و رمــز عبــور 

دقــت كافــی بــه عمــل آیــد.
ــت  ــد در اولوی ــده ان ــه ش ــر ارائ ــریات دیگ ــا و نش ــش ه ــا در همای ــه قب ــی ك  مقاالت

ــت. ــد گرف ــرار نخواهن ــرش ق پذی
 پيــش از ارســال مقالــه، الزم اســت بــه عنــوان یــک كاربــر در پایــگاه كنگــره ثبــت نام 

ــورت پذیرد. ص
 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 گردد.
 - توجه به موارد زیر الزامی است:

 عنوان: باید گویا، خاص و بيانگر یافته  های اصلی پژوهش باشد.

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، 110 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 یا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 109، 110 و 111( ارســال نمایيد.

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، 110 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 
ــرای  ــن دكت ــام انجم ــه ن ــاب 1-5627546-818-103، ب ــماره حس ــه ش ــن ب ــاد نوی اقتص
علــوم آزمایشــگاهی واریــز نمــوده و ســپس تصویــر فيــش بانکــی را از طریــق وب ســایت 
)فــرم پرداخــت هزینــه ثبــت نــام( و یــا فکــس )شــماره: 88970700 داخلــی 109، 110 و 111( 

ارســال نمایيــد.
توجــه: ارائــه تصویــر قبــض پيگيــری پرداخــت از طریــق كارت بانــک یــا فرم ســاتنا یا 

فيــش بانکــی جهــت تایيــد نهایی 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.
توجــه: هــر آزمایشــگاه تنهــا مــی توانــد یــک ســوپروایزر را جهــت ثبــت نــام رایگان 

ــی نماید. معرف
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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 بيان شــيوا و بــدون 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 به نویســنده اصلــی تعلــق خواهد گرفــت لــذا در وارد 
نمــودن نــام نویســنده اصلــی در كادر اول و عامــت دار نمــودن نــام دقــت به عمــل آورید. 

دبيرخانــه كنگــره هيچگونــه مســئوليتی در قبــال این امــر نخواهد داشــت.
ــا  ــذا ب ــت. ل ــيده اس ــان نرس ــه پای ــوز ب ــال آن هن ــل ارس ــه مراح ــت مقال ــس از ثب پ

ــه ــر روی گزین ــود ب ــخصی خ ــه ش ــه صفح ــه ب مراجع
»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 اعــام 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:  1395/10/10

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 95/12/05تا 95/12/05
تا روز كنگره

900/000
ریال

1/200/000
ریال

300/000
ریال

200/000
ریال

1/300/000
ریال

1/500/000
ریال

400/000
ریال

300/000
ریال

مرحله دوم

 دكترای علوم آزمایشگاهی
 )اعضاء پيوسته(

كاردانان، كارشناسان
و كارشناسان ارشد گروه پزشکی

دانشجویان گروه پزشکی

دكترای پروانه دار
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جدول شماره )2( هزینة ثبت نام شركت كنندگان خارجي

تخصص
مرحله اول

 از 95/12/05تا 95/12/05
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

    حاميان علمی كنگره 

آزمایشگاه مرجع سامت

دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  تهران

دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان كرمان- معاونت تحقيقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز-  معاونت تحقيقات و فناوری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه فناوري هاي نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهي  ابن سينا

پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

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

ــتی  ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــد دانش ــوارش و كب ــای گ ــاری ه ــات بيم ــز تحقيق مرك
ــتی ــهيد بهش ــی ش درمان

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 زیست فناوری كاربردی دانشگاه آزاد اسامی- واحد علوم پزشکی تهران

مركز تحقيقات سبک زندگی دانشگاه آزاد اسامی- واحد علوم پزشکی تهران

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

مركز تحقيقات طب انتقال خون

مركز تحقيقات مدیریت سامت دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا... )عج(

مركز تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...



The       International &        National Congress on 
 Quality Improvement in Clinical Laboratories

10th    15th دهمیـن  پـانزدهمینکنگـره بیـن المللی و کنگـره کشـوري 

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
10&15

10&15

انجمن علمی دکترای علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

انجمن علمی دکترای علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

24

w
w

w
.iqctehran.ir

    حاميان علمی كنگره 

مركز تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی- اصفهان

مركز پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسامی- واحد علوم پزشکی تهران

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

انجمن بين المللی اخاق زیستی اسامی

انجمن علمی انتقال خون ایران

انجمن علمی انگل شناسی ایران

انجمن علمی پزشکان عمومی 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 علمی قارچ شناسی پزشکی ایران

انجمن ویروس شناسی ایران

انجمن حمایت از بيماران عفونی كشور

انجمن ژنتيک پزشکی ایران

انجمن متخصصين علوم آزمایشگاهی بالينی ایران

جامعه علمی آزمایشگاهيان ایران

جامعه پزشکان متخصصين داخلی ایران


