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  قرارداد همكاري خدمات آزمايشگاهي
  طرفين قرارداد  - 1ماده 

  به مسئوليت فني ....................... به پروانه تاسيس  ……………………………………………………………………………آزمايشگاه  شرح زير مابين قراردادي به
 ، .......................پستي كد، .......................... .............................................................................................................................، آدرس  .....................................................

كه از اين .....................................................................، آدرس پست الكترونيكي  ل.................................موباي و ..............................فاكس......................................فنتل هشمار
به مديريت آقاي دكتر   /پ30687/4/26تاسيسبا پروانه  آرمينو ژنتيك آزمايشگاه پاتوبيولوژي شود و ناميده مي ارجاع دهندهپس آزمايشگاه 

ژنتيك )، به آدرس: تهران،خيابان :  (بخش آقاي دكتر محمد صابريو ) و پاتولوژي نيكاليكل:  بخش (محمد نايبي ، مسئوليت فني آقاي دكتر شهرام صانع
كه از اين پس 	 info@arminlab.comالكترونيكيو آدرس پست   021- 41884،  شماره  تلفن  155نبش خيابان هشتم، پالك مقام فراهاني،  قائم

  گردد.شود، منعقد ميناميده مي  مرجعآزمايشگاه 
  موضوع قرارداد  -2ماده 

حسب  NIPTمعروف به تست  DNA	Free	Cellآزمايش  انجام و،ژنتيك لينيكال،پاتولوژيك قرارداد همكاري به منظور انجام آزمايشات مورد درخواست 
  باشد.ميمرجع  عالم نتايج توسط آزمايشگاهو آماده سازي و ا ارجاع دهندهگاه درخواست آزمايش

  مدت قرارداد - 3ماده 
باشد و چنانچه يك ماه قبل از اتمام قرارداد از ناحيه ماه مي 12به مدت  ................................لغايت  ...............................مدت اعتبار اين قرارداد از تاريخ  •

  گردد.تمديد مي ديگر  سال يكطرفين اقدامي در جهت فسخ آن به عمل نيايد، با رضايت طرفين، قرارداد به مدت 
 شرايط فسخ قرارداد -4ماده 

  توانند در صورت عدم اجراي تعهدات طرف مقابل، با اعالم كتبي و مهلت پانزده روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام  نمايند.طرفين مي •
ر اين صورت در صورت بروز هرگونه اشكال در تفسير و نحوه اجرايي قرارداد، موضوع حتي االمكان از طريق مذاكرات في مابين حل و فصل خواهد شد. در غي •

  صادره از طرف مراجع قضايي ذيصالح محل ثبت شركت براي طرفين قطعي و الزم االجراء خواهد بود. مسئله مورد اختالف به حكم
  تعهدات طرفين - 5ماده 

  : جاع دهندهتعهدات آزمايشگاه ار •  
  باشد.موظف به تاييد هويت مراجعه كنندگان مي جاع دهندهآزمايشگاه ار - 1    
 آرمـين و يـا    و ژنتيـك  موظف به رعايت شرايط نمونه گيري و ارسال نمونه مندرج در دفترچه ي راهنماي آزمايشگاه پاتوبيولوژي رجاع دهندهآزمايشگاه ا - 2   

 فايل راهنماي موجود در سايت آزمايشگاه ميباشد .
باشـد.  مـي  جاع دهندهرد درخواست به عهده آزمايشگاه ارهاي موتكميل فرم اطالعات مشخصات بيمار (نام، نام خانوادگي، سن، جنس و....) و نام آزمايش - 3    

 گردد.به صورت كامالً صحيح و خوانا تكميل  اطالعات در فرم مخصوص آزمايشگاه آرمين الزم است كه اين 
تحويل نمونه بـه آزمايشـگاه    موظف به رعايت مالحظات ايمني از جمله مسئوليت آماده سازي، حفاظت و ايمني در بسته بندي و ارجاع دهندهآزمايشگاه  - 4    

  باشد.مي مرجع
  □  ارجـاع دهنـده  قال توسط  آزمايشـگاه  انت  □راه آهن  □هوايي   □ره سرد از طريق زميني روش ارسال نمونه : نمونه ها با رعايت شرايط ارسال و زنجي - 5   

  ارسال گردد .  □  مرجعتحويل به پيك آزمايشگاه 
) بايسـتي  (........................ □روزهـاي خـاص   □روزهـاي فـرد    □طبق برنامه زمانبندي مورد توافق در روزهاي زوج   جاع دهندهتناوب ارسال : آزمايشگاه ار - 6   

  نمونه هاي خود را ارسال نمايند .
متعهد ميگردد ، نمونه هاي ارسالي به همراه اطالعات،فرم ها و پرسشنامه هاي الزم مطابق با دستورالعمل هاي اعالم شـده را بـه    جاع دهندهآزمايشگاه ار -7   

ارسال نمايد.فرم ها بايد به صورت صحيح ،خوانا وبدون قلم خوردگي بوده و داراي اسم و مهر مسئول فنـي   مرجعاه طور كامل و بدون نقص تهيه و به آزمايشگ
   محترم آزمايشگاه باشد.

  هماهنگي هاي الزم با آزمايشگاه مرجع صورت گيرد.بايد قبل از ارسال نمونه،  جهت پذيرش هاي اورژانسي -8   
را به مراجعين / درخواست كنندگان و همچنين در صورت نياز  NIPT متعهد ميگردد مشاوره هاي الزم قبل و بعد از آزمايش  جاع دهندهآزمايشگاه ار -9

ها ، از جمله اخذ به پزشكان همكار ارائه نمايد.به عبارت ديگر انجام مشاوره هاي قبل و بعد از آزمايشات درخواستي و تكميل اطالعات الزم در حين مشاوره 
، اقدامات  ت نامه آگاهانه ، تشريح قوانين و دستورالعمل هاي جاري كشور مرتبط با آزمايشات درخواستي ، توضيح كامل محدوديت ها و مزاياي آزمايشاترضاي

  مي باشد. جاع دهندهمات الزم برعهده آزمايشگاه ارالزم قبل و بعد از انجام آزمايشات ، تشريح نتايج حاصل و اقدا
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(جواب هاي مثبت )، تمامي اقدامات الزم در خصوص راهنمايي خانم  NIPTمتعهد ميگردد در مورد جواب هاي با ريسك باالي  جاع دهندهآزمايشگاه ار -10

ي و يا باردار/زوجين و پزشك همكار،جهت آگاهي از ضرورت انجام آزمايشات تاييدي و فراهم نمودن مراحل بعدي طبق دستورالعمل هاي علمي بين الملل
را حداكثر تا دوماه  NIPTد نتايج بررسي هاي تاييدي در موارد جواب مثبت آزمايش متعهد ميگرد رجاع دهندهانجام دهد.ضمنا آزمايشگاه ا كشوري مربوطه را

 پس از دريافت آنها به آزمايشگاه آرمين ارسال نمايد.
ه انجام نياز به تكرار آزمايش باشد هزين  NIPTبه طور كلي اگر به دليل عدم رعايت دستورالعمل هاي الزم براي تهيه ، نگهداري و ارسال نمونه هاي  -11
 مي باشد. جاع دهندهجدد تست به عهده آزمايشگاه ارم

 باشد         مي جاع دهندهبه عهده آزمايشگاه ار مرجع اتخاذ شرايط مناسب به منظور عدم مراجعه بيماران بطورمستقيم به آزمايشگاه -12
 : مرجعتعهدات آزمايشگاه  •         

هاي آزمايشگاهي معتبر، تجهيزات و مواد مصرفي مورد را با استفاده از روش جاع دهندهآزمايشات از طرف آزمايشگاه ارگردد تمام متعهد مي مرجعآزمايشگاه  -1              
 هاي مرتبط با كنترل كيفيت آزمايشگاه انجام دهد. تاييد و اجراي كامل برنامه

، از طرف اين مركز رد نمونه خواهد شد و داليل عدم پذيرش توسط آزمايشگاه  مرجعال نمونه به آزمايشگاه ارس در صورت عدم رعايت شرايط نگهداري و - 2                
 رسانده خواهد شد. جاع دهندهمكتوب به اطالع آزمايشگاه ار سريعاً و به صورت مرجع

  هاي     است در صورت اورژانسي يا بحراني بودن نتايج، جوابشود. بديهي دريافت مي مرجعينترنتي از سايت آزمايشگاه پاسخ نتايج آزمايشات به صورت ا - 3
 شود. عالوه بر قرار گرفتن در سايت، از طريق تماس تلفني نيز اطالع داده مي جاع دهندهآماده براي آزمايشگاه ار

 ريع تر اعالم گردد.هر چه س مرجعگزارش آزمايشاتي كه در محدوده بحراني هستند بايد توسط آزمايشگاه  - 4                
  رساند. مي  جاع دهندهرع وقت به اطالع آزمايشگاه ارهرگونه تغيير در روش انجام آزمايش يا زمانبندي اعالم نتايج را در اس مرجعآزمايشگاه  -5               

  ارائه نمايد. جاع دهندهدر صورت نياز به آزمايشگاه ارسال بعد از انجام آزمايش نگهداري كرده و  كگردد نتايج آزمايشات را تا يمي متعهد مرجعآزمايشگاه  - 6                 
ست را شده آزمايش هاي مورد درخوااعالم  از پيش نامه طبق بر و در حداقل زمان ممكن ، شده هد ميگردد مطابق با برنامه تنظيممتع مرجعآزمايشگاه  - 7                 

  .داده شودقرار  ارجاع دهندهآزمايشگاه  روب سايت در اختيا از طريق ام داده و جواب ها جهاي ارسالي انبرروي نمونه 
تنها مسئوليت جواب هايي را كه از طريق فوق در اختيار  مرجعمي باشد.آزمايشگاه  مرجعجام شده بر عهده آزمايشگاه ان NIPTمسئوليت جواب آزمايشات  - 8                 

خواهد  ارجاع دهنده ،مسئوليت نتايج شفاهي بر عهده آزمايشگاه ارجاع دهنده يشگاهقرار ميدهد بر عهده دارد لذا در صورت نياز آزما ارجاع دهنده آزمايشگاه
  بود.

  بليت اورژانس ندارند در صورت امكان اين همكاري صورت خواهد گرفت.با توجه به اينكه اكثرتست هاي ژنتيك قا - 9                 
قرار  ارجاع دهندهآزمايشگاه  رقيمت در اختيارا با احتساب  NIPTمورد نياز جهت خونگيري تست  Streckمتعهد ميگردد لوله هاي  مرجعآزمايشگاه  - 10               

  دهد.
 اعمال نخواهد شد. NIPTدر صورت نياز به تكرار نمونه گيري در موارد پايين بودن فتال فركشن يا مواردي از اين قبيل هزينه جهت تكرار آزمايش  - 11                

نيوسنتز از طرف آزمايشگاه ارجاع را پس از دريافت نمونه آم Fastدو تست تاييدي با روش  آزمايشگاه مرجع،  NIPTدر موارد جواب مثبت تست  - 12                   
  ، بطور رايگان انجام خواهد داد.دهنده

ارجاع ها به آزمايشگاه  ام آزمايش و يا عودت نمونهجبعد از ان   NIPTارجاع دهنده هيچ مسئوليتي در قبال نگهداري نمونه هاي  مرجعآزمايشگاه  - 13               
  د.نداردهنده 

 
 : حوادث غير مترقبه  

يم اقتصادي كه درصورت بروز هرگونه حادثه غير مترقبه كه منجر به تعويق افتادن يا انجام نشدن آزمايش گردد ، از قبيل خرابي ناگهاني دستگاه ها ، تحر
ني غيرممكن بي منجر به عدم تامين مواد اوليه از خارج از كشور خواهد شد و غيره و مواردي كه انجام آزمايش به جهت عوامل خارجي غير قابل پيش

اطالع  و ادامه داشته باشند از قبول نمونه جديد و انجام آزمايشات معاف خواهد بود و پيشاپيش مراتب را به رفع نشدهزماني كه علل تا  مرجعباشد،آزمايشگاه 
  مي رساند. ارجاع دهندهآزمايشگاه 
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  شرايط پرداخت -6ماده 

روز  10متعهد مي گردد پس از دريافت صورتحساب نسبت به پرداخت وجه محاسبه شده پس از كسر درصدهاي تعيين شده تا حداكثر جاع دهندهآزمايشگاه ار
  اقدام الزم را به عمل آورد . 

  :باشدبه شرح ذيل مي(كلينيكال،پاتولوژي) همچنين درصدهاي تخفيف تعيين شده  - 
آزمايشات                          و  IHC  20%، آزمايشات  %20، آزمايشات پاتولوژي  %20، آزمايشات سيتولوژي  %35، آزمايشات مولكولي  %20براي آزمايشات كلينيكال

		HPV	typing 45%  در ليست پيوست موجود است).به تعرفه آزمايشات نظام پزشكي سال جاري لحاظ خواهد شد(به جز موارد استثناء كه  سبت ن 
 %40نمونه به بعد شامل  41تخفيف ، از  %30نمونه  40نمونه تا  21تخفيف ، از  %20نمونه  20نمونه تا  1، از  	HPV	APTIMAدرخصوص پذيرش آزمايش

 . تخفيف مي گردد
  تعرفه تهيه الم و بلوك پاتولوژي طي ليست پيوست ارائه ميگردد.

 ريال مي باشد. 000/300/15 به صورت مقطوع NIPTهزينه آزمايش 
 حق الزحمه آزمايشگاه ارجاع دهنده خواهد بود. %20الي  10سهم مركز و  %90الي  80هزينه انجام آزمايشات ژنتيك با توجه به نوع تست  

  تخفيف نسبت به تعرفه آزاد لحاظ خواهد شد. KRAS  ،NRAS ،BRAF  ،EGFR  15%همچنين براي آزمايشات 
كز فراهم گردد ، هزينه آن از مر مرجعاز جانب آزمايشگاه  APTIMAجهت انجام تست هاي سيتولوژي و مولكولي و  LBCبديهي است چنانچه ويال هاي  - 
  بدون تخفيف هاي قيد شده دريافت خواهد شد .  جاع دهندهار

  احتمالي تعرفه و قيمت در حين مدت قرارداد و با اعالم هماهنگي دو طرفه در زمان مشخص شده اعمال خواهد شد. ييراتدر صورت تغ
  نمايندگان طرفين -7ماده 

  : جاع دهندهشخصات نمايندگان آزمايشگاه ارم •  
 ......................................................................سوپروايزر :   
 ..........................................................مسئول ارسال نمونه:    
 ..................................................................مسئول انتقال نمونه:   
  .....................................................................مسئول جوابدهي:   
 .........................................................مسئول ثبت و پيگيري گزارش آزمايش هايي كه در محدوده بحراني هستند:   
  : ..........................................................يل عدم پذيرش، كافي نبودن نمونهمسئول ثبت و پيگيري دال 
  ............................................................................. ي گزارش تغيير احتمالي جواب:مسئول ثبت و پيگير 
  : مرجعشخصات نمايندگان آزمايشگاه م •   
  09352146182تلفن همراه    -سوپروايزر : آقاي مهرداد شاه محمدي   
  88544947تلفن  -نمونه : خانم جوانه جوانبخت و خانم سپيده بازدار دريافتمسئول  
  209داخلي  41884تلفن   -:  خانم رويا محمدعلي گل و خانم آذر اسماعيلي  ئول جوابدهيمس  
  گزارش كننده آزمايش هايي كه در محدوده بحراني هستند : خانم رويا محمدعلي گل و آقاي مهرداد شاه محمدي  
  رسپيده بازداگزارش كننده داليل عدم پذيرش، كافي نبودن نمونه، ارسال نمونه نامناسب : خانم جوانه جوانبخت و خانم  
  116مسئول امور قراردادها: خانم شهرزاد ترامشلو داخلي  
 نسخ قرارداد - 8ماده  
  در دو نسخه تنظيم گرديده و هر نسخه حكم واحد دارد. ، يك پيوست وصفحه  سهاين قرارداد در هشت ماده،  
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 آرمینو ژنتیک پزشکی آزمایشگاه پاتوبیولوژی                                                                                                     

 و نوع آزمایشات درخواستي دریافتي، نمونه های فرم ثبت مشخصات بیمارانشرح كلي : 

 

           نیآرم یپزشک کیو ژنت یولوژیپاتوب شگاهیآزما نمونه:نام مركز تحویل گیرنده                                                    .................................................................. نام مركز ارسال كننده نمونه:
 و وضعیت رد و یا قبول آنها، این آزمایشگاه را مطلع سازید.   نسبت به كنترل ها، بالفاصله پس از تحویل نمونه مي گردد. خواهشمند استارسال  زیرنمونه با مشخصات   ..........................پیوست تعداد به ، آزمایشگاه محترم

 تماس حاصل نمایید. ...................................................... با شماره تلفن: نمونه های ارسالي در مورد داشتن هر گونه سوال  جهت

  ثبت تاریخLMP باشد برای بیماراني كه آزمایشات هورموني دارند  الزامي مي. 

 ًنمونه كم یا بي كیفیت  قابل پذیرش نخواهد بود.در غیر اینصورت  ،ها قبل از ارسال كنترل شده و متناسب با آزمایش درخواستي باشدنمونه كیفیت  حجم و لطفا 

ف
ردی

 

 نوع نمونه شماره ارسالي جنسیت سن خانوادگينام و نام 
تعداد 

 نمونه
LMP آزمایشات درخواستي 

 اطالعات تكمیلي / 

 تاریخچه بیماری

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

11.           

 x 02 02به ازای هر یونولیت ترین زمان بین آماده سازی و ارسال در نظر گرفته شود و نمونه ها بدون دلیل در فضای بیرون حتی در یونولیت قرار نگیرند.  می بایست کوتاه ،در رابطه با نمونه هایی که قرار است به آزمایشگاه ارسال شود

 x 51  نمونه های با زنجیره قرار داده شود.  ساعت بماند 8  گرمی در یونولیتی که قرار است 322ک پآیس  3داقل می بایست ح درجه سانتیگراد برای آنها الزامیست ، 4تا  0نمونه ، که رعایت زنجیره سرد بین   لوله آزمایش 02و تعداد

 سرد فریزری می بایست با یخ خشک انتقال یابد.

 :تاریخ و امضاءو  مهر    نام و نام خانوادگي كنترل كننده:                                                                                     



Urine Immuno Protein ElectrophoresisAnti Histone

GalactomannanAnti Intrinsic Factor

AmmoniaAnti GAD

LactateUrine Organic acid

BRCA1Anti TSH receptor

BRCA2C1q

Vitamin E/Vitamin AGastrin

Vitamin KIL-6

IgG4  Anti insulin

Anti C1qNSE

Free Cortisol 24hrMetabolic screen (TMS) panel A

UBT(each)Anti RF (G/M) 

Drug Level TestTroponin

OCB-CS(Aquaporin 4)Anti NMO  

Anti Adalimummab، Adalimumab، Infiliximab ،Anti
InfliximabHg

Her 2 cish

                                                                    315,000بلوك و الم اول 

                                                                    230,000بلوك و الم دوم  

                                                                    180,000بلوك تنها 

                                                                    180,000الم تنها 

                                                                      45,000تهيه الم بدون رنگ آميزي

                                                                    775,000رنگ آميزي الم IHC براي هر ماركر بدون گزارش

                                                                    290,000تهيه الم و رنگ آميزي اختصاصي 
E prep slide Thin prep slide-  /  450,000                                                                   

آزمايشگاه پاتوبيولوژی آرمين

ليست آزمايشاتي كه شامل تخفيف نميباشند :

تعرفه تهيه الم و بلوك پاتولوژي :
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