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IACLD Guidelines in clause 5.6. Ensuring quality of 
examination results for utilizing Proficiency testing 
reports to improve the quality of a laboratory 
 

برای  تضمین کیفیت نتایج آزمون 6-5در بند  IACLDراهنمای

  شگاهیآزما تیفیبهبود ک یبرا PT یهااستفاده از گزارش

Internal-Laboratory comparisons 

External Quality Assessment(EQA)/ProficiencyTesting(PT) 

The laboratory shall: 

1.  Participate in EQA / PT in each discipline prior to gaining 
accreditation. 
 

2.  have a plan to cover critical tests 
 

3.  participate  in  an  EQA  program  in  case  of  

change  in  test  methodology,  equipment change and 

extension of scope 

The laboratory shall document corrective actions taken 

based on the EQA evaluation report. Testing of EQA / PT 

samples must be integrated within the routine laboratory 

workload and analyzed in rotation by personnel who 

routinely test patient samples. In case of slides received 

as  EQA  samples,  they  are  to  be  reported  by  

appropriate  levels  of  staff  involved  in  the department 

without sharing of data. They should then collectively 

discuss the results before they are dispatched. 

 

For some tests, participation in PT program is not a 

feasible option for one or more of the following reasons: 

1.   Non-availability of a formal national PT programme for 
analytes of interest 

 

2.   Only few laboratories performing the test 
 

3.   The analyte to be measured is unstable e.g. blood 
gases, ammonia, G6PD 

 یشگاهیآزما نیب سهیمقا

 (PT( / تست مهارت )EQA) یخارج تیفیک یابیارز

 :دیبا شگاهیآزما 

بخشی قبل از کسب اعتبار دیسیپلیندر هر  EQA / PT. در 1

 شرکت کند.

 دداشته باش کریتیکال یپوشش تست ها یبرا ی. برنامه ا2

در روش  رییدر صورت تغ EQAبرنامه  یک . شرکت در3

 شرکت کند. دامنهو گسترش  زاتیتجه رییتغ ش،یآزما

انجام شده بر اساس گزارش  یاقدامات اصالح دیبا شگاهیآزما

 EQA / PT ینمونه ها شیرا مستند کند. آزما EQA یابیارز

شود و بصورت اجرا  شگاهیآزما روتین یکار لوددر  دیبا

بیماران را چرخشی توسط پرسنلی که بطور روتین نمونه های 

به  موارد اسالیدهای دریافتیدر  تست می کنند ، آنالیزشود.

در بخش بدون به  دخیلتوسط کارکنان  دیبا ،EQAعنوان نمونه 

مورد  رد ارسالقبل از و شود  داده ها گزارش یاشتراک گذار

 د.وشبحث  جینتا

 

 ،ریز لیچند مورد از دال ای کیبه ، تست هااز  یبرخ یبرا

  :ستین عملی PTشرکت در برنامه 

 تیآنال یبرا PT یمل یبرنامه رسم کی. در دسترس نبودن 1

 نظرمورد  یها

 دهند یرا انجام م تست مورد نظر شگاهیآزما تعداد اندکی . تنها2

 

 لاست به عنوان مثا داریناپا یریمورد اندازه گ تی. آنال3
 blood gases, ammonia, G6PD 
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4.   Control material of the same matrix is not available 
 
5.   The sample is completely consumed during  
performance of the test (e.g. ESR) 
 

Alternative approaches 

For those tests where a formal EQA is not available, 

the laboratory shall adopt alternative approaches to 

validate performance. Such alternative approaches are: 

-Replicate testing  

-Examination of split samples (within the laboratory)  

-Use of reference methods & materials, where available  

-Exchange of samples with other accredited laboratories 

When the laboratory exchanges samples with other 

laboratories as an alternative approach to EQA 

participation, the following needs to be addressed: 

-In the case of comparison between 2 laboratories, 

one will function as the “reference laboratory” against 

which the other will be compared. This is to be 

documented as an MoU. 

 When there are several laboratories, compare the result 

against the “reference laboratory”. 

The results obtained shall be compared statistically and 

for guidance, the laboratory may refer to the most current 

edition of CLSI document EP9 - Measurement Procedure 

Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples. 

Other quality assurance procedures which are useful in 

addition to IQC but do not replace split sample analysis 

are: 

• Review of daily mean 

 ستیدر دسترس ن سیاز همان ماتر ی. مواد کنترل4

 یمصرف م شیآزمااجرای . نمونه به طور کامل در طول 5

 (ESRشود )به عنوان مثال 

 نیگزیجا یکردهایرو

 ست،یدر دسترس ن یرسم EQAکه  ییهاشیآزما یبرا

عملکرد اتخاذ  دییتأ یرا برا نیگزیجا یکردهایرو دیبا شگاهیآزما

 عبارتند از: نیگزیجا یکردهایرو نیکند. چن

 یتست تکرار •

 (شگاهیآزما)در split samples یبررس •

 و مواد مرجع، در صورت وجود متدهااستفاده از  •

 اکردیت یها شگاهیآزما ریتبادل نمونه با سا •

 

نمونه ها را با ، EQAبجای شرکت در  شگاهیکه آزما یهنگام

 یمبادله م نیگزیجا کردیرو کیبه عنوان  گرید یها شگاهیآزما

 :ردیمورد توجه قرار گ دیبا ریموارد ز، کند

 شگاهیبه عنوان "آزما یکی شگاه،یآزما 2 نیب سهیدر مورد مقا •

 نیخواهد شد. ا سهیبا آن مقا یگرید ومرجع" عمل خواهد کرد 

 .تفاهم نامه مستند شود کیبه عنوان  دیبارویه 

 شگاهیبا "آزما جهیوجود دارد، نت شگاهیآزما نیکه چند یهنگام •

 .شود سهیمرجع" مقا

 یشوند و برا سهیمقا یاز نظر آمار دیآمده بادست به جینتا

سند  شیرایو نیدتریممکن است به جد شگاهیآزما ،ییراهنما

CLSI EP9 - با  بایاس نیو تخم یریگروش اندازه سهیمقا

 مراجعه کند. ماریب یهااستفاده از نمونه

هستند  دیمف IQCکه عالوه بر  تیفیک نیتضم یروش ها ریسا

شوند عبارتند  ینم  split sample analysis نیگزیاما جا

 از:

 روزانه نیانگیم یبررس• 
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•  Delta check 

• Clinical correlation 

•  Correlation with other laboratory results 

----------------------------------------------------- 

Comparability of results 

If the laboratory uses more than one measuring system 

where the measurements are not traceable to the same 

reference material/reference method, or the biological 

reference interval is different, it is essential to perform a 

comparability study between the systems and prove that 

there is an agreement in performance throughout 

appropriate clinical intervals at least twice in a year using 

suitable statistical procedures such as Bland - Altman 

plot and/or regression analysis. A written procedure and 

complete record of all such data shall be retained till the 

next assessment. 

If a laboratory uses more than one measurement system 

for a specific analyte, following participation in any 

proficiency testing program, it shall ensure the 

consistency of results between measurement systems. 

 دلتا چک •

 الکینیکل یهم بستگ  •

 یشگاهیآزما جینتا ریبا سا یهمبستگ •

------------------------------------------------- 

 جینتا سهیمقا تیقابل

استفاده  یریگاندازه ستمیس کیاز  شیاز ب یشگاهیآزما اگر

ماده مرجع / روش مرجع قابل  کیبه  هایریگکه اندازه کندیم

متفاوت است،  یکیولوژیفاصله مرجع ب ای ستند،ین یابیرد

انجام  هاستمیس نیب یریپذسهیمطالعه مقا کیاست که  یضرور

مناسب  ینیدر فواصل بال دعملکردر شود و ثابت شود که توافق 

مناسب  یآمار یحداقل دو بار در سال با استفاده از روش ها

وجود  ونیرگرس آنالیز ایو/   Bland - Altmanمانند نمودار 

داده  نیتمام ااز کامل  سابقهمکتوب و روش اجرایی  کی. دارد

   شود.حفظ باید  یبعد یابیها تا ارز

 کیاز  شیاز ب یتیسنجش آنال یبرا یشگاهیکه آزما یدر صورت

برد، متعاقب هر بار شرکت در  یبهره م ،یریاندازه گ ستمیس

 یها ستمیس نیب جینتا یاز هم خوان دیبا ،ییبرنامه مهارت آزما

 .حاصل کند نانیاطم یریاندازه گ
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 Checklist-Annex2چک ليست: پيوست دو         

 اطمينان از كيفيت نتايج آزمايش 6-5بند          
       6.5:Ensuring quality of examination results  

   Quality control كنترل كيفيت      5-6-2

5-6-2-2    

      Quality control materials    مواد كنترل كيفيت

   Explanation Labآزمایشگاه:   توضیح

 

 Assessor noteيادداشت ارزياب: 

 

5-6-2-3     

 

 Quality control data  داده هاي كنترل كيفيت 
   Explanation Labآزمایشگاه:   توضیح

 

 Assessor noteيادداشت ارزياب: 
 

 

 

 Inter laboratory comparisons  مقايسه هاي بين آزمايشگاهي      5-6-3

5-6-3-1      

 Participation شركت در برنامه
   Explanation Labآزمایشگاه:   توضیح

 

 

 

 

 Assessor noteيادداشت ارزياب: 
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5-6-3-2     

 Alternative approaches رويکردهاي جايگزين

 می کند؟عملکرد اتخاذ  دییتأ یرا برا نیگزیجاکردیرو کدام شگاهیآزما ست،یدر دسترس ن یرسم EQAکه  ییهاشیآزما یبرا-

-For tests where a formal EQA is not available, what alternative approach does the laboratory 

take to verify performance? 

 یتست تکرار Replicate testing  

 یبررس split samples (شگاهی)در داخل آزما 

 استفاده از روش ها و مواد مرجع، در صورت وجود reference methods & materials 

 اکردیت یها شگاهیآزما ریتبادل نمونه با سا Exchange samples with accredited labs 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یمبادله م نیگزیجا کردیرو کیبه عنوان  گرید یها شگاهینمونه ها را با آزما EQAبجای شرکت در  شگاهیکه آزما یهنگام-

 ؟انجام میشود ریموارد ز، کدامیک از کند

Which of the following occurs when a laboratory exchanges samples with other laboratories 

instead of participating in EQA as an alternative approach? 

 با آن ، . تفاهم نامه قایسه انجام گرفته              استمرجع  که با آن مانجام شده و نام آزمایشگاه  شگاهیآزما 9 نیب سهیمقا

 و سابقه آن موجود است.مستند 

The lab used the method of Comparison between 2 laboratories and the name of the 

reference laboratory with which the comparison was made is--------. There is a memorandum 

with it, a document and a record of it. 

 می شود. سهیمقا بنام                 مرجع شگاهیآزما"با  جهیوجود دارد، نت شگاهیآزما نیچند نیب سهیمقا 

 The lab used the method of comparison between several laboratories, the result is compared 

with ------as the "reference laboratory". 
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سند  شیرایو نیدتریبه جد شگاهیشوند و آزمامی  سهیمقا یآمده از نظر آماردستبه جینتاCLSI EP9 - روش  سهیمقا 

 کند.می مراجعه  ماریب یهابا استفاده از نمونه بایاس نیو تخم یریگاندازه

The obtained results are statistically compared and the laboratory refers to the latest edition 

of CLSI document EP9 

شوند عبارتند  ینم split sample analysis نیگزیهستند اما جا دیمف IQCکه عالوه بر  تیفیک نیتضم یروش ها ریسا-

 از:

Other quality assurance methods that are useful in addition to IQC but do not replace split 

sample analysis include: 

 روزانه نیانگیم یبررس Review of daily mean 

 چک دلتا Delta check 

یکینیکل یهم بستگ Clinical correlation 

 یشگاهیآزما جینتا ریبا سا یهمبستگ Correlation with other laboratory results 

 

 

 

 Assessor noteيادداشت ارزياب: 
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5-6-3-3 

 Analysis of interlaboratory comparison samples تحليل نمونه هاي مقايسه بين آزمايشگاهي

   Explanation Labآزمایشگاه:   توضیح

 

 

 

 

 

 Assessor noteيادداشت ارزياب: 
 

 

 

 

5-6-3-4     

 Evaluation of laboratory performance ارزيابي عملکرد آزمايشگاه ها

   Explanation Labآزمایشگاه:   توضیح

 

 

 

 

 

 

 Assessor noteيادداشت ارزياب: 
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یابیماده مرجع / روش مرجع قابل رد کیبه  هایریگکه اندازه کندیاستفاده م یریگاندازه ستمیس کیاز  شیاز ب شگاهیآزما اگر 

انجام شود و ثابت شود  هاستمیس نیب یریپذسهیمطالعه مقا کیاست که  یمتفاوت است، ضرور یکیولوژیفاصله مرجع ب ای ستند،ین

 مناسب مانند نمودار یآمار یمناسب حداقل دو بار در سال با استفاده از روش ها ینیدر فواصل بال دکه توافق وجود دارد. عملکر

Bland - Altman  ونیرگرس لیو تحل هیتجز ای/ و regression analysis .داده ها  نیمکتوب و سوابق کامل تمام ا هیرو کی

 . شودحفظ  یبعد یابیتا ارز

If the laboratory uses more than one measuring system where the measurements are not 

traceable to the same reference material/reference method, or the biological reference interval 

is different, it is essential to perform a comparability study between the systems and prove that 

there is an agreement in performance throughout appropriate clinical intervals at least twice in 

a year using suitable statistical procedures such as Bland - Altman plot and/or regression 

analysis. A written procedure and complete record of all such data shall be retained till the 

next assessment. 

برد، متعاقب هر بار شرکت در برنامه  یبهره م ،یریاندازه گ ستمیس کیاز  شیاز ب یتیسنجش آنال یبرا یشگاهیکه آزما یدر صورت

 .حاصل کند نانیاطم یریاندازه گ یها ستمیس نیب جینتا یاز هم خوان دیبا ،ییمهارت آزما
If a laboratory uses more than one measurement system for a specific analyte, following 
participation in any proficiency testing program, it shall ensure the consistency of results 
between measurement systems 
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