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بين آزمايشگاه ............................................................... واقع در شهر ................................ اين قرارداد 

نم  .......................................... به عنوان تلفن ........................ و با مسئوليت فني جناب آقاي / سركار خا

..................................................... واقع در شگاه مقصد و آزمايشگاه ..آزمايشگاه دهنده خدمات يا آزماي

اب آقاي / سركار خانم ............. و با مسئوليت فني جن........... تلفن ...................شهر ...........

....... به عنوان آزمايشگاه گيرنده خدمات يا آزمايشگاه مبدا از تاريخ ................................

 .................... جهت انجام آزمايش هاي زير منعقد مي گردد......... تا تاريخ ..............................

 لیست آزمایشات درخواستي    

 

 
 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 بند یک : وظایف آزمایشگاه مبدا:  
 

آزمایشگاه متعهد می گردد که تمامی شرایط علمی و فنی تهیهه و اساهان ومهوهه سا سعایه      -1-1

ه ملهم   به عهده آزمایشگاه مبدا می باشد . آزمایشهگا  Preanalyticalوماید. مسئهلی  خطاهای  

 ارد جه  اوتقان ومهوه می باشد. زوجیرهبه سعای  

دس برگه جهاب آزمایشگاه مقصد آزمایشگاه مهظف اا  کلیه جهابها سا به صهست کتبی ، -1-2

مهاه دس   6و با امضاء مسئهن فنی آزمایشگاه مقصهد دسیافه  و ایهر برگهه سا لهدا م بهه مهدت         

 آزمایشگاه بایگاوی وماید.

جهاب بیماس سا دس وس ه جهاب آزمایشگاه مبدا تحهیهم ومایهد و از   آزمایشگاه مهظف اا  -1-3

 تحهیم وس ه جهاب آزمایشگاه مقصد به بیماس اجتناب وماید.

آزمایشگاه مهظف اا  دس صهست ویاز به مشاوسه و یا اایر خدمات از اسجاع بیمهاس بهه   -1-4

ک بیمهاس سا بهه   آزمایشگاه مقصهد خههدداسی ومایهد و دس ایهر سابطهه ا اعهات اولیهه دمهگرافیه        

 آزمایشگاه مقصد تحهیم وماید.

مبنای محاابه همینه آزمایش تعرفه ههای مصههب مهی باشهد و دسیافه  ههر گهوهه وجهه         -1-5

اضافی بدلیم اسجاع ومهوه و ... مجاز ومهی باشهد. بهدیهی ااه  خرداخه  همینهه آزمایشهات بهه         

 آزمایشگاه مقصد بسته به تهافق هر دو آزمایشگاه خهاهد داش .

دس آزمایشگاههایی که با مجهز وسب  به اساان ومهوه های خاتهلهژی و اهیتهلهژی ا هدا     –1-6

مهی کننههد تمههامی بلهکههای خههاتهلهژی ، ااههایدهای خهاتهلهژی و اههیتهلهژی و ک ههی جهابهههای     

خاتهلهژی بایستی دس آزمایشگاه مبدا بایگاوی شههد . گهماسم مههاسد اهر اوی بهه مرکهم  به         

 آزمایشگاه مبدا اا  .ار ان ااتان از وظایف 



 

 بند دو : وظایف آزمایشگاه مقصد :  

آزمایشگاه مهظف اا  تمامی ومهوهه هها سا از و هر سعایه  زوجیهره اهرد برساهی و دس        -2-1

 صهست عد  سعای  وکات فنی از تحهیم ومهوه اجتناب وماید.

جه   آزمایشگاه مهظف اا  مشخصات ومهوه ها سا دس سایاوه یا دفتر خذیرم  ب  وماید و-2-2

هر ومهوه یک کد خذیرم اختصاص دهد و وهایتاً جهاب بر اااس کد ومهوهه گهماسم گهردد. ههر     

گهوه جهاب بدون امضاء مسئهن فنی  ابم ااتناد وبهده و دس صهست وبهدن برگه جهاب مسهئهن  

 خااخگه خهاهد بهد.فنی 

ایسهتی دس  کلیه مداسک و مستندات مربهط  به ایهر گهوهه بیمهاسان دس ههر دو آزمایشهگاه ب     -2-3

 داترس بهده و دس خهشه جداگاوه ای  ب  و ضبط گردد.

آزمایشگاه مهظف اا  تقهیم زماوی آزمایشات ، سوم اوجا  کاس و تاسیخ جهابدهی سا بهه  -2-4

ا اع آزمایشگاه مبدا برااود ضمناً آزمایشگاه متعهد می شهد که کلیه آزمایشات سا بها سعایه    

و صحیح سا گماسم وماید. بدیهی اا  مسئهلی  خطای  اصهن کنترن کیفی اوجا  و جهاب د یق 

Analtical  .به عهده آزمایشگاه مقصد می باشد 

آزمایشگاه مقصد مهظف اا  دس صهست ویاز آزمایشگاه مبدا کلیه مداسک اوجا  آزمایش -2-5

 از جمله خرین  ها ،  ب  وتایج کنترن ها و .... سا تحهیم وماید.

 

 

 ظیم که به شرح ذیل بایگانی می گردد.نسخه تن 4این قرار داد در  

 آزمایشگاه مبدا یک نسخه  -1

 آزمایشگاه مقصد یک نسخه  -2

 پرونده آزمایشگاه مبدا در اداره امور آزمایشگاهها یک نسخه  -3

 پرونده آزمایشگاه مقصد در اداره امور آزمایشگاهها یک نسخه  -4

اه رسانده شود و بددو  امادا    الزم به ذکر است قرار داد بایستی به تایید اداره امور آزمایشگ

 اداره امور آزمایشگاه فاقد وجاهت قانونی می باشد. ناظررئیس و یا 
 

 

 

 مهر و امضاء        تاریخ :  


