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ارجاع نمونه هاي بالینی در آزمایشگاههاي پزشکیقرارداد 

از یک طرف و آزمایشگاه دکترمیر مجید مصالئیبه مدیریت پارسهارداد بین آزمایشگاه پاتوبیولوژي و ژنتیک این قر
.از طرف دیگر منعقد می گردد ……………………به مدیریت..…………………

آزمایشگاه و ) آزمایشگاه فرستنده نمونه ( به نام آزمایشگاه ارجاع دهنده ……………آزمایشگاه از این به بعد در این قرارداد 
.نام برده می شود ) آزمایشگاه دریافت کننده نمونه ( به نام آزمایشگاه مرجع پارسه پاتوبیولوژي و ژنتیک 

موضوع قرارداد: 1ماده 
که به شرح ذیل رجاع دهنده ونه هاي ارسال شده از آزمایشگاه اموضوع قرارداد عبارت است از ، پذیرش و انجام آزمایشات بر روي نم

:منعقد می گردد 
ماده ق برنامه توافقی به آزمایشگاه مرجع منتقل می گردد و جواب هاي آو طبمرجع کلیه نمونه ها از طریق رابطین آزمایشگاه .1

تحویل داده خواهند ارجاع دهندهایمیل و نیز پست به آزمایشگاه یا فاکس و یا آزمایشگاه مرجع و توسط سامانه جوابدهی انالین 
.شد 

.پذیرش آزمایشها ازطرف آزمایشگاه مرجع براساس امکانات و ظرفیتهاي موجود و ممکن ، صورت خواهد گرفت .2
مسئولیت همه انواع خطاهاي پیش از آزمایش که ممکن است موجب تغییر کاذب در نتیجه واقعی آزمایش شود تا مرحله تحویل .3

هویت و مشخصات اعالم شده نمونه هاي ارسالی   تایید مسئولیت . است ارجاع دهندهبه رابط آزمایشگاه مرجع ، بعهده آزمایشگاه 
و نیز نمونه گیري و جداسازي ، آماده سازي نمونه و ) ، سن ، تاریخ نمونه برداري و ماهیت نمونه بیمار و نام خانوادگی نظیر نام ( 

درصورتیکه نحوه نمونه گیري یا روند . است ارجاع دهندهآزمایشگاه یا تحویل به رابط آزمایشگاه مرجع، به عهده ارسال آنها 
شرایط نمونه . نخواهد بود مرجعهیچ نوع مسئولیتی بر عهده آزمایشگاه داراي اشکال باشد ، مرجعتحویل نمونه ها به آزمایشگاه 

پیوست قرارداد درج CDگیري و آماده سازي و بسته بندي و حمل و نقل و نگهداري نمونه ها در سایت آزمایشگاه مرجع و نیز 
وید اشکال در نمونه گیري و یا عدم زمون هاي درخواستی ، پاسخ به دست آمده مآدر صورتیکه پس از انجام هر یک از . شده است

اعالم آزمایشگاه ارجاع دهندهباشد ، مراتب در برگ پاسخ قید شده و به مرجعتحویل به آزمایشگاه مرحله حفظ صحیح نمونه تا 
براي حصول نتیجه مورد نظر اقدام به ارسال نمونه جدید نماید بدیهی است که آزمایشگاه ارجاع دهندهدرصورتی که .خواهد شد 

.پذیرفته خواهد شد و با اعمال هزینه مجدد نمونه جدید به عنوان آزمون جدید 
را تحویل نماید که در هر حال باید حداقل دوبرابر حجم نمونه مورد نیاز براي انجام آزمایشهاي درخواستی ارجاع دهندهآزمایشگاه .4

.سی سی باشد2.0سی سی و در مورد نمونه هاي خون تام نباید کمتر از 0.5در مورد نمونه هاي سرم و پالسما نباید کمتر از 
ذکر شده است و شرح کامل همه تستها در 4شرایط و حجم مورد نیاز نمونه جهت پاره اي از تستهاي رایج تر در پیوست لیست 

. پیوست موجود می باشدCDمربوطه در فایل 
به همراه نمونه ها باید فهرستی از نام و نام خانوادگی و سن بیماران و نوع آزمایشها را در دو نسخه تهیه و ارجاع دهندهآزمایشگاه .5

نمودن نوع آزمایشها مرقوم . ( تحویل رابط نموده و بر روي یک نسخه از وي گواهی رسید دریافت کرده و آن را نزد خود نگاه دارد
.ضمیمه می باشد5فرم مخصوص ارسال نمونه ها در پیوست . )بر روي ظروف نمونه مقبول نیست 

طبق برنامه اعالم آزمایشگاه مرجع متعهد می گردد که آزمایشها را ضمن رعایت اصول کنترل کیفی و با روشهاي علمی رایج و.6
نگهداري نماید و در صورت اتمام کیت و یا تاخیر در جوابدهی موارد را از طریق شده انجام دهد و مستندات کاغذي را تا سه ماه

. پیامک یا اي میل یا تماس تلفنی به اطالع آزمایشگاه ارجاع دهنده برساند
.روز می باشد20تا 7مدت نگهداري نمونه ها بسته به نوع تست از .7
آزمایشگاه مرجع قرار دارد و مستندات برنامه هاي کنترل کیفی مستندات شرکت در برنامه هاي کنترل کیفی خارجی در سایت.8

.داخلی در آزمایشگاه مرجع موجود و در صورت نیاز توسط نماینده آزمایشگاه ارجاع دهنده قابل رویت خواهد بود
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مدت قرارداد: 2ماده 
رضایت طرفین از عملکرد یکسال شمسی می باشد که در صورت به مدت..………………مدت این قرارداد از تاریخ

.یکدیگر با احتمال تغییراتی براي سال هاي آتی قابل تمدید خواهد بود 
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت : 3ماده 

هر ماه یکبار آزمایشگاه مرجع هزینه هاي مربوط را طبق تعرفه هاي جاري در بخش خصوصی محاسبه و براي آزمایشگاه –الف 
وزیران ابالغ نشده باشد و یا داراي نقص از سوي هیئت اي توضیح اینکه در مواردي که تعرفه ( د کرد ارسال خواهارجاع دهنده

یرش بیماران تلفنی از در این قبیل موارد بهتر است ابتدا قبل از پذ) . باشد ، مالك عمل ، تعرفه جاري آزمایشگاه مرجع است 
.استعالم گردد آزمایشگاه مرجع

آزمایشگاه مرجع به هنگام محاسبه هزینه ها بر روي کل مبلغ آزمایشات ارسال شده ،به منظور ایجاد حسن همکاري:1تبصره 
چنانچه در حین اجراي قرارداد تغییري در تعرفه هاي جاري ایجاد شود از تعرفه مورد توافق را تخفیف خواهد داد 30%

.ز طریق اي میل و پیامک به آزمایشگاه ارجاع دهنده اعالم می کندآزمایشگاه مرجع مراتب را یک ماه زودتر از اجرا ا
HIVتستهاي تشخیص مولکولی  مورددر :2تبصره  – HCV – HBV 45اعم از کمی یا کیفی مبلغ تخفیف معادل%

ایپ خون و کاریوتو تستهاي تشخیص مولکولی ترومبوفیلی و بدخیمی %30خواهد بود و سایر تستهاي تشخیص مولکولی عفونی 
و تست تعیین دوز وارفارین و الیگوکلونال باند و جنینتست تشخیص جنسیت. تخفیف خواهد داشت HLA-PCR20%و 

با نرخ CVSبر روي مایع آمنیون یا  QF-PCRآزمایش . ایمونوفیکساسیون سرم و ادرار فاقد تخفیف می باشند 
. محاسبه می گردد 000/500/6آزمایش کاریوتایپ مایع آمنیون با نرخو ریال000/500/3

:Urine Protein Electrophoresis-:3تبصره  :CSF Protein Electrophoresisو 838/200 Serum or Urineو 750/000

Immuno Electrophoresis: 1/654/000 وSerum or Urine Immunofixation: 1/848/600 و سل فريDNA 13.000.000پایه
.قیمت ها به ریال بوده و هیچیک شامل حال تخفیف نمی گردند17.000.000پانل کامل همراه با میکرودیلیشن ها DNAو سل فري 

مراجعه شود8براي مشاهده نرخ سایر تستهاي خارج از دفترچه تعرفه به پیوست 
پرداخت هزینه هاي مربوط روز پس از دریافت صورت حساب نسبت به 15موظف است حداکثر طی ارجاع دهندهآزمایشگاه -ب

اقدام نماید و چنانچه طی این مدت پرداخت صورت نگیرد ، آزمایشگاه مرجع تا زمان تسویه حساب از پذیرش نمونه هاي جدید و ارائه 
.نکاف خواهد کرد تنتایج قبلی اس

)2سالمت پیوست شماره دستورالعمل آزمایشگاه مرجع5رجوع شود به بند ( الزامات آزمایشگاه ارجاع دهنده :4ماده 
)2دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سالمت پیوست شماره6رجوع شود به بند ( مرجعالزامات آزمایشگاه :5ماده 
فسخ قرارداد: 6ماده 

.این قرارداد با یک ماه اطالع کتبی از طرفین قابل فسخ خواهد بود 
در این قرارداد با هماهنگی و همکاري طرفین بررسی و حل خواهد شد در غیر کلیه مشکالت احتمالی و مسائل پیش بینی نشده 

.اینصورت با انتخاب فرد مرضی الطرفین مسئله بررسی و حل خواهد شد 
.این قرارداد در دو نسخه که هر یک حکم واحد را دارند تهیه و پس از امضاء طرفین به شرح فوق قابل اجرا خواهد بود 
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آدرس طرفین: 7ماده 
آزمایشگاه پاتوبیولوژي و ژنتیک پارسه :آزمایشگاه مرجع نام 

سرکار خانم دکتر سونیا باستانی –جناب آقاي دکتر سید بهروز محسنی مقدم –آقاي دکتر میر مجید مصالئی جناب :مسئولیت فنی 
)مسئول فنی ژنتیک(و آقاي دکتر جواد کریم زاد حق 

ساختمان –نبش کوچه عابدزاده -نرسیده به فلکه دوم صادقیه –باالتر از شهید گالب –خیابان محمد علی جناح –تهران :آدرس 
طبقات اول تا چهارم –آزمایشگاه پارسه 

44287632- 5:نتلف
44287429: فاکس

44287564: فاکس حسابداري 
mossalaei@parsehlab.com: پست الکترونیک مسئول فنی

.………………آزمایشگاه : آزمایشگاه ارجاع دهنده نام 
………………: مسئولیت فنی 

.……………………………………: آدرس 
..………………………:نتلف

.………………………:فاکس
ضمائم قرارداد : 8ماده 

: ضمائم قرارداد که جزء الینفک آن می باشد عبارتند از 
 1پیوست شماره ( تعیین مسئولین فرآیند(
 2پیوست شماره ( دستورالعمل ارجاع نمونه هاي بالینی در آزمایشگاههاي پزشکی(
3پیوست شماره ( پارسه پاتوبیولوژي و ژنتیک زمایشگاهلیست آزمایشات روتین و تخصصی و فوق تخصصی آ(
 4پیوست شماره (نمونه براي تستهاي تخصصی و حجم جدول شرایط(
 5پیوست شماره (فرم ارسال به پارسه(
 6پیوست شماره (برنامه انجام هفتگی تستها(
 7پیوست شماره (برنامه بخش مولکولی(
 7پیوست شماره (شرایط ارسال نمونه جهت مطالعات ژنتیک و پاتولوژي(
8پیوست ) (خارج از شمول تعرفه (ه تعرفه تستهاي خاص پارس(
CD در فرمت .... حاوي کلیه فرمهاي تستهاي خاص و برنامه تستها وPDF

مرجع تکمیل گردد و به همراه قرارداد به آزمایشگاه 2و1لطفاً موارد مربوط به آزمایشگاه ارجاع دهنده در پیوست هاي شماره : توجه 
.در اسرع وقت نسخه مربوط به شما ارسال گردد پس از تکمیل نسخ توسط آزمایشگاه مرجع فرستاده شود تا 

آقاي دکتر میرمجیدمصالئی: مسئول فنی آزمایشگاه مرجع :                                              مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع دهنده 
……………………………….
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:آزمایشگاه ارجاع دهنده : الف 1پیوست : تعیین مسئولین فرآیند 
.……………نام آزمایشگاه1
………………………نام و مھر مسئول فنی آزمایشگاه 2
.……………………نام مدیر آزمایشگاه3
.……………نام سوپروایزر4
شماره پروانھ تاسیس آزمایشگاه5
:جانشین مسئول ارسال نمونھ 6
:جانشین مسئول انتقال نمونھ7
:جانشین مسئول جوابدھی8
مسئول ثبت و پیگیری گزارش آزمایشھائی9

:جانشین کھ در محدوده بحران ھستند 

مسئول ثبت و پیگیری دالیل عدم پذیرش 10
:جانشین ......، کافی نبودن نمونھ و

:جانشین مسئول ثبت و پیگیری گزارش تغییر احتمالی جواب11

روش ارسال نمونھ12
تحویل توسط پیک آزمایشگاه ارسال □      راه آھن□    ھوایی□     زمینی
□تحویل بھ پیک آزمایشگاه پارسھ □ کننده

□خاصروزھای□      روزھای فرد□       روزھای زوجتناوب ارسال13
.………………تلفن14
Click here to enterفکس15 text.
………………………مسئول فنیتلفن ھمراه16
.Click here to enter textتلفن ھمراه سوپروایزر17
..……………………………آدرس18

رقمی10کدپستی 19
.Click here to enter text) ایمیل ( پست الکترونیک 20

پارسهآزمایشگاه پاتوبیولوژي و ژنتیک : آزمایشگاه ارجاع : ب 
جانشینمسئول مربوطھردیف

پاتوبیولوژی و ژنتیک پارسھنام آزمایشگاه1

2
آقای دکتر میر مجید مصالئینام و مھر مسئول فنی آزمایشگاه 

دکترسید بھروز محسنی 
مقدم و دکتر سونیا 

باستانی

آقای دکتر میر مجید مصالئینام مدیر آزمایشگاه3
دکتر سید بھروز محسنی 

مقدم
مسعود اویسیآقایآقای امیر سمنانینام سوپروایزر4
93/ص /6030/130شماره پروانھ تاسیس آزمایشگاه5
الھام احمدیخانم خانم سیده زھرا مطھریو دابل مسئول پیگیری فرمای ناقص کواد6
الھام احمدیخانم آقای امیر سمنانیاطالع موارد بحرانیمسئول 7
خانم مریم صادقیامیر سمنانیآقای E-mailمسئول 8
خانم مریم موگوییپریسا معصومی–الھام احمدیمسئول پذیرش نمونھ ھای ارسالی9

خانم مریم موگوییالھام احمدیخانم از طریق سایت یا فاکسمسئول جوابدھی 10

احمدیخانم الھام مسئول پذیرش و جوابدھی سیتولوژی و پاتولوژی11
عاطفھ –فاطمھ فرضی 

سام خانیانی

مسئول دریافت شکایات ، انتقادات و12
پیشنھادات 

خانم سعیده بھزادیاندکتر میرمجید مصالئی
امیر سمنانیآقایدکتر سید بھروز محسنی مقدم

مریم صادقیخانم بھزاد قلمی


