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 هدف   1

در ایشگاهی تشخیص طبی ایران نهاد اعتباربخشی انجمن علمی دکترای علوم آزمو الزامات ، تشریح خط مشی مدرکهدف از این 

 های  در فرآیند اعتباربخشی آزمایشگاه)مهارت آزماییه برنامه های مقایسه بین آزمایشگاهی )برنامه ارزیابی خارجی کیفیت یا برنام مورد

 .است. ILAC-P9:06/2014 و ISO 15189پزشکی در تطابق با الزامات استاندارد 

 

 دامنه كاربرد  2

اعتباربخشی  جهت اجرای فرآیند علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در نهاد اعتباربخشی انجمن مدرکاین  

 کاربرد دارد.تشخیص پزشکی  های آزمایشگاه

 

 مسئوليت   3

 است.  نهاد اجرایی، بر عهده مدیر  مدرکمسئولیت اجرای این  3-1

 .استمدیر نهاد اعتباربخشی ، بر عهده مدرک مسئولیت نظارت بر اجرای این  3-2

 

 اصطالحات و تعاريف -4

 زیر می باشد:و مدارک   ی ارائه شده در استانداردهاه هاتعاریف و واژ براساس مدرکبکار رفته در این  اصطالحات و تعاریف

-ISO/IEC 17043-2010: Conformity assessment — General requirements for proficiency testing 

-ISO15189-2012: Medical laboratories — Requirements for quality and competence 

   .در ذیل آورده شده است مدرکاین  اصطالحات خاص نیز تعاریف پرکاربرد از استانداردهای فوق و 

 

 مقايسه بين آزمايشگاهي-4-1

Interlaboratory Comparison 

سازماندهی، اجرا و ارزیابی اندازه گیری ها یا آزمون ها، مطابق با شرایط از پیش تعیین شده ، بر اقالم یکسان یا مشابه ، توسط 

  دویا چند آزمایشگاه
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 يا آزمون مهارت  رت آزماييمها-4-2

Proficiency Testing 

 کننده براساس معیارهای از پیش تعیین شده به روش مقایسه های بین آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد مشارکت

 ارائه شده است.    ISO/IEC17043یاداوری انواع الگوها در بند آزمون مهارت استاندارد 

 

 ارزيابي خارجي كيفيت -4-3

External Quality Assessment 
برخی از مجریان مهارت آزمایی در زمینه پزشکی برای الگوهای مهارت آزمایی و یا برنامه های گسترده تر یا هردو از اصطالح 

 17103استفاده می کنند. برای توضیحات بیشتر به پیوست ج استاندارد ملی ایران ایزو آی سی  EQAارزیابی خارجی کیفیت یا 

 مراجعه کنید.

 

  داده پرت-4-4

Outlier 

 آمده در یک مجموعه از داده ها که با بقیه آن مجموعه ناهمخوان است اطالعات بدست

 داده پرت می تواند ناشی از یک جامعه متفاوت و یا نتیجه ثبت نادرست و یا خطای عمده دیگری باشد.-یاداوری

 

 مشاركت كننده -4-5

Participant 
 .برنامه آزمون مهارت شرکت می کند و نتایج را برای بررسی مجری یا برگزار کننده آزمون مهارت ارسال می کندمنظور آزمایشگاهی است که در 

 

 مجري آزمون مهارت-4-6

Proficiency Testing Provider 

 می گیرد. مسئولیت همه کارها در تدوین و اجرای الگوی آزمون مهارت را به عهدهبعنوان برگزار کننده یا مجری ،  سازمانی که 
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شرح فعاليت  -5  

 IACLDخط مشي – 5-1

 آزمایشگاه  متقاضی اعتباربخشی یا اعتباربخشی شده بایدو الزامات تعیین شده در این مدرک،  ISO 15189طبق الزام استاندارد 

صالحیت تکنیکی  و دباشهای بین آزمایشگاهی مناسب، به دنبال تاییدی برای اطمینان در نتایج از طریق مشارکت در مقایسه

نشان دهد. همچنین می تواند این صالحیت تکنیکی را توسط انجام سایر  PT/EQAخود را از طریق مشارکت در برنامه های 

 فعالیت های مقایسات بین آزمایشگاهی که بدین منظور سازماندهی شده است ، نشان دهد. برای مثال :

 ارزیابی کردن ویژگی های عملکرد یک روش؛ -

 خص کردن یک ماده مرجع؛مش -

 مقایسه نتایج دو یا چند آزمایشگاه به ابتکار خود؛ -

                        ها  NMIپشتیبانی از بیانیه برابری اندازه گیری ها توسط -

                          با توجه به محدوده آزمایشگاه عبارت است از: PTحداقل فعالیت -

 در دسترس و مناسب باشد. PTمشارکت رضایت بخش قبل از کسب اعتبار در جایی که شواهدی مبنی بر ایجاد -

 باشد. PTفعالیت در دست انجام و بعدی که متناسب با حوزه اعتباربخشی و مطابق با طرح مشارکت -

که توسط آن  قابل قبول است جایگزین رویکردبعنوان  ISO 15189استاندارد  طبق QCدر سایر اقدامات آزمایشگاه مشارکت -

فعالیت های مرتبط در بعنوان و/یا  شودبرنامه ریزی  PTباید به عنوان بخشی از رویه عملکرد را ارزیابی و نظارت کرد. این  بتوان

                                                                           .نظر گرفته شود

 
 

 شرح الزامات -5-2

 مدون روش اجرايي- 5-2-1

شامل تعیین مسئولیت ها و دستورالعمل ها برای شرکت در برنامه، معیارهای عملکردی خود،  روش اجرایی مدون آزمایشگاه باید 

رویه تحلیل نمونه ها، رویه های مقایسه پذیری نتایج آزمایش بر مبنای مقایسه روش های اجرایی، تجهیزات، روش های مورد 

 را به نهاد ارائه نماید. ج در دامنه های درخواستیایاستفاده و مقایسه پذیری نت

 

 

 برنامه و سوابق مشاركت- 5-2-2

برگزار کننده و نتیجه  -عنوان اندازه ده ها -در برنامه تاریخ شرکت ومشارکت دوره  – PT/EQAپوشش دهنده و بیانگر عنوان  

درخواستی، به لحاظ سازگاری نوع نمونه و نحوه ارائه  متناسب با دامنه فعالیتبوده و  PT/EQAحاصل از مشارکت آزمایشگاه در 

 در برنامه با کار روتین آزمایشگاه باشد.
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 رويکرد نهاد بر اساس نتايج - 5-2-3

 كمي نتايج عملکرد رويکرد نهاد بر اساس -الف

 تلقی می شود.به عنوان مشارکت رضایت بخش  1کمتر از  Enیا مقدار  2کمتر از  Zبا نمره  PTشرکت در برنامه -

)نتایج مشکوک/ پرت( نیز قابل قبول خواهد بود، در صورتی که  En ≥1یا مقدار  Z ≥2با امتیاز  PTشرکت در برنامه -

             . یابی علل کند ریشهو  آزمایشگاه اقدامات اصالحی الزم را تجزیه و تحلیل 

 نیز گزارش می شود. DI 2و یا  SDI 1بصورت  Z یاداوری:

 كيفي و نيمه كمي نتايج عملکرد يکرد نهاد بر اساسرو -ب

 بررسی و مورد قبول است. ،چاپ اول 17103آی ای سی -ایزو-ملی ایران از پیوست ب در استاندارد 2-3 -ب بند نتایج بشرح 

 رويکرد نهاد در خصوص نتايج مشاركت نامطلوب -ج

اقدامات اصالحی باشد ، باید ده عدم موفقیت آزمایشگاه دهن در یک دوره نشان PT/EQA برنامه چنانچه سابقه مشارکت در

  به اجرا گذارده و سوابق آن را حفظ نماید .و  مشخصمورد نیاز را 

شود و  نهاد بررسی میبعدی های پیگیری و یا ارزیابی های در ارزیابی اثر بخشی اقدامات اصالحی و مدارک و سوابق مربوطه -

 حسب نتایج تصمیم گیری می شود. 

زیرا در ارائه نماید. را که در آن موفق بوده است را به نهاد  دامنهحداقل سابقه یک مشارکت بعدی در آن  آزمایشگاه باید مچنینه

است و تایید صالحیت متوالی منوط به انجام اقدامات اصالحی موفق در چارچوب زمانی توافق شده صورت وجود نتایج نامطلوب، 

 شود.تعلیق موقت تایید صالحیت تا ابطال تایید صالحیت برای آزمون مرتبط  منجر بهدر صورت عدم تامین می تواند 

 

 

  PT/EQAمراكز برگزار كننده -5-2-4

 شرایط زیر را در نظر بگیرد: ،به دامنه اعتباربخشی ربوطم EQA PT/در برنامه برای مشارکت الزم است آزمایشگاه 
 

ی له یک نهاد اعتباربخش امضا کننده شرکت کندکه بوسی PTرگزارکننده ارایه شده توسط یک ب EQA PT/در برنامه -الف

MRA .در آن دامنه، تایید صالحیت شده باشد 

 شرکت کند. ،متقاضی تاییدصالحیت PTارایه شده توسط یک برگزارکننده  EQA PT/در برنامه -ب

سازمان تنظیم کننده مقررات  ه مورد تاییدک نهاد ارایه شده توسط یک سازمان یا موسسه مورد قبول EQA PT/در برنامه -ج

 شرکت کند. ( و یا اداره کل آزمایشگاه مرجع سالمت NACI)باشد قانونی
 

و  رويه استفاده از نتايج در اعتباربخشي به  PT/EQAبرنامه در آزمايشگاه تعداد و تواتر مشاركت  بر الزام -5-2-5

  آزمايشگاه ها

تحت پوشش برنامه بوده اند، اطمینان کافی  هاهای اصلی، آنالیت و مواد/ماتریسزیرگروه ز اینکهباید ا PTتواتر مشارکت در برنامه 

 ایجاد کند. بدین منظور :
                                                           

Standard Deviation Index=SDI-
1 
2
-Deviation Index=DI  
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حداقل یک در دامنه مورد درخواست اعتباربخشی، شرکت می کند، الزم است  0-2-5چنانچه آزمایشگاه در برنامه الف از بند -

حداقل یک سابقه مشارکت موفق در بازه زمانی یک  یاو اولیه قبل از کسب اعتبار /EQAPTسابقه مشارکت موفق در برنامه ی 

             .سال گذشته تا قبل از تجدید اعتبار ، ارائه دهد

 و یا

سابقه در دامنه مورد درخواست اعتباربخشی،  شرکت می کند، الزم است 0-2-5چنانچه آزمایشگاه در برنامه ب و ج از بند  -

                                                                         ارائه نماید. PT/EQAسه بار در سال و در بازه زمانی یک سال گذشته در برنامه ی حداقل موفق و متوالی برای مشارکت 

 است. یلزام، ادرخواستدامنه  های برای تمام آزمونانجام شده  تهای کنترل کیفی ارائه سایر فعالیت

 
 

 درمواردي كه مقايسه بين آزمايشگاهي در دسترس نباشد -5-2-6

،  ISO 15189الزم است آزمایشگاه طبق استاندارد درمواردی که مقایسه بین آزمایشگاهی در دسترس ویا مناسب نباشد 

راهم نماید. کفایت و مناسب رویکردهای جایگزین را طراحی و اجرا کند و شواهد عینی برای تعیین قابل قبول بودن نتایج را ف

                                بودن برنامه های جایگزین در ارزیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

  مدارک مرتبط    6

-- 
 

 مراجع -7

7-1- ILAC-P9/06-2014: ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 

7-2-ISO/IEC 17011-2017: Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting 

conformity assessment bodies 

7-3-ISO15189-2012: Medical laboratories — Requirements for quality and competence 

7-4-ISO/IEC 17043-2010: Conformity assessment — General requirements for proficiency testing 
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 تغييرات -8
 /صفحه تاریخ ردیف

 بند
 تغییرات

 تغییرات کلی کلی 11/8/1011 1

 كارگروه تهيه و تجديد نظر مدرک-9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه/تجديدنظر مدرکكارگروه 

 تجدید/تهیه کارگروه

 ()اسامی به ترتیب حروف الفبا

محمد مهندس  -دکترعلی شیرین-– دکتر صغری روحی-مهندس حمید رضا دهناد– دکتر غالم رضاحمزه لو-ناصر الماسیدکتر 

 دکتر علیرضا لطفی کیان– دکتر اعظم کارخانه-عابدینی

 مهندس شادی ادریس
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1- PURPOSE 

The purpose of this document is to describe the IACLD policy and requirements of this Accreditation 

Body (AB) for inter-laboratory comparison programs (Proficiency testing ( PT) / External Quality 

Assessment (EQA)) in the process of accreditation of medical laboratories in accordance with ISO 15189 

standards and ILAC-P9: 06/2014. 

 

2- Scope  

This document is used in IACLD for the accreditation of medical laboratories. 

 

3-Responsibility 

3-1 The Accreditation Executive manager is responsible for the implementation of this document. 

3-2 The Accreditation Manager is responsible for general supervision over the implementation of this 

document. 

 

4-TERMS AND DEFINITIONS 

For the purpose of this document the terms and definitions are given in;  

-ISO/IEC 17043-2010: Conformity assessment — General requirements for proficiency testing 

-ISO15189-2012: Medical laboratories- Requirements for quality and competence 

And the following definitions apply: 
 
4-1-Interlaboratory comparison (ILC) 
 is the organization, performance, and evaluation of measurements or tests on the same or similar items by two 
or more laboratories or inspection bodies in accordance with predetermined conditions  
 
4-2-Proficiency testing (PT) 
 is the evaluation of participant performance against pre-established criteria by means of inter-
laboratory comparisons  
Note the types of patterns are provided in the ISO / IEC17043 standard proficiency test clause. 
 
 
 
 
4-3- External Quality Assessment (EQA) 
Some providers of proficiency testing in the medical area use the term “External Quality Assessment 

(EQA)” for their proficiency testing schemes, or for their broader programs, or both (see Annex A). 

The requirements of this International Standard cover only those EQA activities that meet the 

definition of proficiency testing. 
 
 
4-4-Outlier  
is observation in a set of data that appears to be inconsistent with the remainder of that set. 
NOTE: An outlier can originate from a different population or be the result of an incorrect 
recording or other gross error 
 
4-5-Participant 
Laboratory, organization, or individual that receives proficiency test items and submits results for 
review by the proficiency testing provider. 
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4-6-Proficiency testing provider 
An organization that takes responsibility for all tasks in the development and operation of a 

proficiency testing scheme 

 
 

         5- Principles 

 

          5-1 IACLD POLICY  

According to the requirement of ISO 15189 and the Criteria of this document (clause 5-2), the laboratory 

shall seek confirmation of the results by participating in appropriate inter-laboratory comparisons, and it 

shows its technical competence by participating in PT/EQA programs. It can also demonstrate this 

technical competence by performing other inter-laboratory comparison activities organized for this 

purpose. For example: 

 
-    To evaluate the performance characteristics of a method; 
-    To characterize a reference material; 

-    To compare results of two or more laboratories on their own initiative; 

-    To support statements of the equivalence of measurement of NMIs. 

 

The minimum PT activity according to a laboratory’s scope is: 

Evidence of satisfactory participation prior to gaining accreditation where PT is available and 

appropriate; 

Further and ongoing activity that is appropriate to the scope of accreditation and consistent with the PT 

participation plan.  

Laboratory participation in other QC operations according to ISO 15189 is an acceptable alternative 

approach by which performance can be evaluated and monitored. This procedure should be planned as 

part of the PT and/or considered as related activity. 

 

 

5-2- IACLD Requirements 

 

5-2-1 – The written procedure 

The laboratory should have a Written procedure including determining responsibilities and instructions for 

participating in the program, its performance criteria, sample analysis procedure, comparability procedures 

of test results based on comparison of performance methods, equipment, methods used and comparability of 

results in Submit all requested domains to IACLD. 
 

5-2-2 -Participation program and records 

It should cover and express the title of PT / EQA - participation period and date of participation in the 

program – the title of tens size - organizer and the result of laboratory participation in PT / EQA and is 

appropriate to the scope of the requested activity, in terms of compatibility of sample type and method 

Presentation in the program with routine laboratory work. 

 

5-2-3 – IACLD approach based on  

A.) Performance for quantitative results 

Participation in a PT program with a Z score less than 2 or an En value less than 1 is considered satisfactory 

participation. 
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Participation in the PT program with a Z score ≥2 or En value ≥1 (questionable/ outliers results) will also be 

acceptable if the laboratory has taken necessary corrective actions based on root cause analysis. 

Note: Z is also reported as SDI
3
 or DI

0
. 

 

B.) Performance for qualitative and semi-quantitative results 

The results will be under assessment and decision according to INSO-ISO-IEC 17043, Annex B, clause B-3-

2, first edition,  
 

C)  For participants reporting unsatisfactory results 

If the record of participation in the PT / EQA program in a period indicates unsatisfactory results, the laboratory 

shall take appropriate corrective action and maintain its records. 

- The effectiveness of corrective actions and relevant documents and records will check in follow-up 

evaluations or subsequent evaluations of the institution are reviewed and decisions are made based on the 

results. 

The laboratory must also provide the institution with at least a record of subsequent participation in the domain 

in which it has been successful. Because in case of unfavorable results, consecutive certification is subject to 

successful corrective actions within the agreed time frame, and if not provided, it can lead to a temporary 

suspension of qualification until the revocation of qualification for the relevant test. 

 
5-2-4- Proficiency Test Provider/ External Quality Assessment Provider 

The laboratory is required to participate in EQA PT/EQA program as below in relation to the scope of 

accreditation: 

 

1-PT / EQA delivered by an Accredited PT provider by an Accreditation Body covered by the ILAC 

Arrangement or by Regional Arrangements recognized by ILAC whose service is suitable for the intended need. 

 

2-PT/EQA delivered by an Applicant PT provider  

 

3-PT Program delivered by PTP which is accepted by IACLD by other means like approval, funded, 

policies, or guidance document; 

 

5-2-5- Requiring the number and frequency of laboratory participation in the PT / EQA program and 

IACLD approach for using the results in accreditation  

1-The frequency of participation in the PT program should ensure that the main subgroups, analytes, and 

materials/matrices are covered by the program. For this purpose: 
- If the laboratory participates in sub-clause 1 of 5-2-4, it is necessary based on the requested scope for 

accreditation to have at least one record of successful participation in the PT / EQA program before 

obtaining initial assessment or at least one record of successful participation before the recertification.  

 

Or 

 

                                                           
1
-Standard Deviation Index=SDI 

0
-Deviation Index=DI  
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2-If the laboratory participates in sub-clause 2 and 3  of 5-2-4, it is necessary based on the requested scope 

for accreditation, to have at least 3 records of successful participation in the PT / EQA program during the 

last year 

 

5-2-6- In cases where inter-laboratory comparison is not available 

In cases where laboratory comparisons are not available or appropriate, the laboratory should design and 

implement alternative approaches in accordance with ISO 15189 and provide objective evidence to 

determine the acceptability of the results. The adequacy and appropriateness of alternative programs will be 

assessed by IACLD. 

 

 

6 - Related documents 

----- 
 

7- References 
 
7-1- ILAC-P9/06-2014: ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 

7-2-ISO/IEC 17011-2017: Conformity assessment — Requirements for accreditation bodies accrediting 

conformity assessment bodies 

7-3-ISO15189-2012: Medical laboratories — Requirements for quality and competence 

7-4-ISO/IEC 17043-2010: Conformity assessment — General requirements for proficiency testing 
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