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 درمانی –محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  معاون

  سالم علیکم

ــرام    ــا احت ــالگري       ،ب ــاماندهی غرب ــوري س ــه کش ــراي برنام ــتاي اج ــد در راس ــت داری ــه عنای ــه ک همانگون

ــوان   ــندرم داون، پرسشــنامه اي تحــت عن ــالگري "س ــابی آزمایشــات غرب ــه   "چــک لیســت ارزی ــدوین و طــی نام ت

در اختیـــار دانشـــگاه هـــاي منتخـــب قـــرار گرفـــت تـــا بـــراي معرفـــی  30/4/95د مـــورخ  1451/307شــماره  

ــد دو         ــورتیکه فرآین ــه و در ص ــتفاده قرارگرفت ــورد اس ــب م ــبکه منتخ ــویت در ش ــی عض ــاي متقاض ــگاه ه آزمایش

در مـورد آنهـا تکمیـل شـود      ممیـزي شـناخت توسـط اداره امـور آزمایشـگاه هـا      و   خـود ارزیـابی  مرحله اي شـامل   

  . اداره کل معرفی گردندبه این 

ــات        ــاري اطالع ــه خوداظه ــل مالحظــه اي از آزمایشــگاهها در مرحل ــداد قاب ــه متاســفانه تع ــا توجــه اینک ب

ــارت الزم را     ــش و مه ــور آزمایشــگاهها دان ــزان ادارات ام ــی برخــی از ممی ــوده و از طرف ــه نم ــاقص ارائ ــاقض و ن متن

آزمایشــگاه کســب نکــرده بودنــد، ادارات ژنتیــک و بــراي بررســی صــحت اطالعــات ارائــه شــده و ارزیــابی عملکــرد  

ــالمت  ــع      س ــگاه مرج ــراه آزمایش ــه هم ــت ب ــت بهداش ــدارس معاون ــانواده و م ــت، خ ــالمت جمعی ــر س ــادران دفت م

ــوان     ــت عن ــامانه اي تح ــی س ــالمت طراح ــی     www.screening.irس ــز علم ــین مراک ــاري متخصص ــا همک را ب

آزمایشـگاه   انجـام شـده انتخـاب مسـتقیم و سـاختارمند      مرتبط بـه انجـام رسـانده انـد و  بـر اسـاس برنامـه ریـزي        

لـذا مقـرر گشـت کلیـه آزمایشـگاه هـاي متقاضـی همکـاري         . مبنـاي آن انجـام خواهـد شـد    هاي همکار برنامـه بـر   

در هر سطح  بـا  مراجعـه بـه ایـن سـامانه و بعـد از مطالعـه مسـتندات آموزشـی و اجرایـی مـنعکس شـده در آن و             

ــن طر ــاهی الزم از ای ــد شناســایی،    کســب آگ ــت ک ــام و دریاف ــه همکــاري، ضــمن ثبــت ن ــل ب ــق در صــورت تمای ی

  .آنالین تکمیل نمایند) برخط(اطالعات مورد درخواست در چک لیست را به صورت 

ــیان           ــام متقاض ــت ن ــر ثب ــالوه ب ــامانه ع ــن س ــتفاده از ای ــا اس ــت ب ــه وزارت بهداش ــود ک ــی ش ــاد آور م ی

یرنـدگان خـدمت و سـایر ذینفعـان بـویژه سـازمانهاي بیمـه        همکاري، بـه دلیـل ضـرورت اطمینـان بخشـیدن بـه گ      

ــا اســتناد بــه اطالعــاتی کــه بــه طــور مســتمر     گــر، در طــی مــدت اجــراي برنامــه پــایلوت و در ادامــه همکــاري، ب

ــایف و       ــدوده وظ ــگاه در مح ــرد آزمایش ــه بررســی عملک ــود، ب ــی ش ــت م ــامانه ثب ــار در س ــگاه همک توســط آزمایش

  . ختتعهدات پذیرفته شده خواهد پردا

ــامانه و در          ــر س ــی ب ــابی مبتن ــاس ارزی ــر اس ــاري، ب ــتمرار همک ــار و اس ــگاه همک ــایی آزمایش ــاب نه انتخ

ــا عــدم احــراز شــرایط انجــام     ــود و در صــورت عــدم انجــام تعهــدات و ی صــورت نیــاز ممیــزي در محــل خواهــد ب
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ر خــارج و منــدرج در دســتورالعمل و اســناد برنامــه، آزمایشــگاه متقاضــی از فهرســت آزمایشــگاههاي همکــا        

  .همکاري به طور یک طرفه پایان داده خواهد شد

با توجه به توضیحات فوق و با عنایـت بـه اهمیـت اطـالع رسـانی هـر چـه سـریع تـر بـه آزمایشـگاه هـاي               

تحــت پوشــش آن دانشــگاه جهــت تکمیــل بانــک اطالعــاتی مــورد نیــاز، خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد اداره   

ــت    ــاي آن معاون ــگاه ه ــور آزمایش ــال      ام ــق ارس ــاً از طری ــین ترجیح ــمی و همچن ــه رس ــال نام ــا ارس ــب را  ب مرات

همزمان پیامک یـا اسـتفاده از یـک یـا چنـد روش اطـالع رسـانی سـریع و مـوثر بـه اطـالع کلیـه آزمایشـگاه هـاي               

ــایلوت   ــه پ ــا ســطح یــک و دو (دولتــی و غیردولتــی تحــت پوشــش برنام ــذیرش و ارجــاع و ی ــه ) اعــم از  پ در برنام

ــانند ــا روز       الز .برس ــداکثر ت ــامانه ح ــایی در س ــد شناس ــت ک ــام و دریاف ــت ن ــت ثب ــه مهل ــت ک ــر اس ــه ذک  14م ب

  .می باشد و بعد از آن ثبت نام با شرایط معمول ممکن نخواهد بود 1396اردیبهشت  ماه 

ــی و   یضــمنا تقاضــا میشــود دســتورفرمای  ــات بطــور کتب ــه ســامانه و تکمیــل اطالع ــه اشــکال در ورود ب در د هرگون

  . به این اداره کل منعکس گردد اسرع وقت

  

 

 

 

 

  


