
 سواالت مبانی کنترل کیفی و تضمین کیفیت

 
 درست است؟ RNAو  DNAکدامیک در مورد استفاده بهینه از کیتهای استخراج  -۱

 نگه داشت. RNAنگهدارنده  lysisهای بیولوژیک را باید تا حد امکان در محلولهای نمونه -الف

 آب مصرفی برای شستشو باید آب با درجه بیولوژی باشد. -ب

 درجه و در فریزر امکانپذیر است. -۸۰تا  -۲۰ها در دمای نگهداری درازمدت نمونه -ج

 همه موارد -د

 

 ؟الزامی نیستذیل  اتاق جداگانه برای کدام یک از موارد داشتن real-time PCRبرای انجام روش  -۲

 (sample preparationسازی نمونه )اتاق آماده -الف

 (reagent preparationسازی مواد )اتاق آماده -ب

 (gel preparation and documentationسازی و مستندسازی ژل )اتاق آماده -ج

 (production and analysisاتاق تولید محصول و آنالیز ) -د

 

 کدامیک در مورد ضد عفونی کردن سطوح در آزمایشگاه تشخیص مولکولی نادرست است؟ -۳

  (، هیپوکلریت است. workstation/biosafety cabinetتنها ماده مجاز برای تمیزکردن سطح زیر هود ) -الف

 . فاده کردیا هیپوکلریت است ٪۷۰اتانول  توان ازمی برای تمیز کردن سطوح آزمایشگاه، -ب

 دقیقه روشن باشد.    ۱۵باید به مدت  UVقبل از استفاده از هود، چراغ  -ج

 گیری و مورد ارزیابی از جهت آلودگی قرار بگیرند.  هر دو ماه با سواب نمونه سطوح باید -د

 

 است؟  کدامکشت سلولی و ارزیابی سیتوژنتیک های خون محیطی و آسپیره مغز استخوان جهت ضد انقعاد انتخابی برای نمونه -۴

  پتاسیم EDTA -الف

 هپارین سدیم -ب

 acid citrate dextrose -ج

  انعقادبدون ضد  -د

 

 

 باشند؟شدن چقدر میپس از نرمالترتیب از راست به چپ به X̅و  SDشده در منحنی استاندارد توزیع نرمال، مقادیر نرمال -۵

 (۱و۱) -۴(            ۰و۰) -۳(           ۲و۰) -۲(          ۰و۱) -۱

 

 کدام است؟ SDنسبت به  CVموارد برتری  -6

۱-CV    .۲    واحد ندارد- CV ها برای مقایسه بستگی ندارد.به غلظت آنالیت 

۳- CV  بستگی بهSD .۲و  ۱مورد  -۴        ندارد 



 کند؟تکرار از چه توزیعی پیروی می در صورتخطاهای تصادفی  -۷

 همه موارد -۴توزیع پوآسون           -۳ای             توزیع دوجمله -۲توزیع نرمال                  -۱

 

 شود؟هـای تکـراری یـک آنالیت با مقدار واقعی آن به چه عنوانی شناخته میگیریاختـالف میـانگین انـدازه -۸

 صحت -۴              (Bias)تورش  -۳خطای سیتماتیک           -۲خطای تصادفی             -۱

 

 ؟بجزاست،  )Systematic Error( مندنظام یطاخهمه موارد زیر در بسیاری از دستگاهها از جمله اتوآناالیزر عامل  -9

 آلودگی، تغییر شماره ساخت و مانند آن کردن مقادیر کالیبراتور، تهیه نامناسب کالیبراتور،در کالیبراسیون از جمله اشتباه وارداشکال  -۱

 گر بدون انجام کالیبراسیون جدیدو تغییر واکنشتعویض  -۲

 گرشدن واکنشخراب -۳

 ای در جریان الکتریکی ورودی به دستگاهلحظهنوسان  -۴

 

 ؟بجزمی شود،  )Random Error( خطای تصادفی سبب  در بسیاری از دستگاهها از جمله اتوآناالیزر موارد زیر همه -۱۰

  دمای ناپایدار -۱ 

                        گرواکنشرعایت حجم برداشتی از نمونه یا عدم  گر وحباب هوا در زمان انتقال نمونه یا واکنشوجود  -۲

 دستگاه الکتریکی جریان در نوسان -۳

 گرشدن واکنشخراب -۴

 

 ؟استیک از عوامل زیر در تعیین خصوصیات یک ماده کنترل مهم کدام -۱۱

         یکنواختیو  ثبات و پایداری -۲                                    عدم وجود اثرات زمینه ای -۱

 همه موارد -۴             مشابهت با نمونه انسانی و فقدان عامل بیماریزا -۳

 

 توان از ضابطه یک قانونی استفاده نمود؟در چه مواردی می -۱۲

 edP  ≥%9۰ با پایداری باال )صحت و دقت باال( وهای اتوماسیون و پیشرفته شیمی سیستم -۱

   edP ≥%9۰باال و  با پایداری ۵یا  ۴های هماتولوژی نسل سیستم -۲

              edP ≥%9۰اتوماسیون با پایداری باال و های سیستمتمامی  -۳



 همه موارد -۴

 

 در تفسیر آزمون میانگین متحرک چه نکاتی را بایستی در نظر گرفت؟  -۱۳

 شرایط مشابه بیماران -۱

 جای برنامه کنترل کیفی عدم جایگزینی آن به -۲

 ۲و  ۱موارد  -۳

 عنوان خطای تصادفی اقدام اصالحی صورت گیرد.بایستی بهقبول  قابل غیربا اولین نتیجه  -۴

 

  یابد؟ می کاهش تغییرات ضریب مقدار یابد، افزایش  آزمایش تکرار دفعات روش،  یک دقت بررسی در  آیا-۱۴

 بلی-۱

  خیر -۲ 

 

 ؟نیستهای زیر مرتبط با کنترل کیفیت داخلی بر اساس نتایج بیماران یک از آزمونکدام -۱۵

 دلتاچک -۲                 آزمون میانگین متحرک           -۱

 آزمون واریانس -۴       آزمون دوگانه -۳

  

 بررسی است؟در یک آزمایشگاه قابل (دوگانه) مضاعف آزموناز موارد زیر با انجام یک کدام -۱6

 همه موارد -۴درستی نتایج             عدم  -۳عدم دقت نتایج            -۲عدم صحت نتایج              -۱

 

 دارد؟ نام چه رد،یگ قرار یواقع مقدار نیگزیجا است ممکن که نمونه در تیآنال کی یتکرار یهایریگحاصل از اندازه جینتا نیانگیم -۱۷

 (target value) هدف مقدار -۲       درست زانیم -۱

 کیستماتیس یخطا با اختالف معادل -۴     یتصادف یخطا با اختالف معادل -۳

 

 رد؟یپذیم ریتاث کیستماتیسو  یتصادف یاز هر دو نوع خطا ریز یهااز شاخص کی دامک -۱۸

 (truness) درستی-۱



 (imprecision) دقت عدم-۲

 (accuracy) صحت-۳

  (Precision) دقت -۴

 

 بیان میزان خطای مجاز شامل کدامیک از موارد زیر می شود؟ روشهای -۱9

 برحسب درصدی از میزان هدف مجاز بیان میزان خطای -۱

 بیان میزان خطای مجاز به صورت ترکیبی از عدد ثابت و درصدی از میزان هدف -۲

 یتبیان میزان خطای مجاز براساس انحراف استاندارد نتایج حاصل از ارزیابی خارجی کیف  -۳

 همه موارد -۴

 

 کدامند؟ مجاز کل یخطا نییتع یهاروش -۲۰

 عدم دقت و صحت مجاز/کیولوژیب راتییتغ -۲                                         مرجع محدوده ازاستفاده -۱

 همه موارد -۴.        ارزیابی خارجی کیفیت و مهارت آزمون جینتا -۳

 

 است؟ حیصح( کدام مورد X۱۰خوانده متوالی در یک طرف میانگین ) ۱۰قوانین وستگارد در تفسیر چارت کنترل کیفی با -۲۱

 هشدار و قبول نتایج          -۲خطای تصادفی و رد نتایج                                  -۱

 لزوم بررسی قوانین  -۴                      مند و رد نتایجخطای نظام -۳

 

 است؟  CVکدام گزینه مترادف با -۲۲

 میانگین                -۲       ضریب تغییرات       -۱

 هاتعداد خوانده -۴           انحراف معیار          -۳

 

 

 ترین روش برای اصالح آن کدام است؟مناسب کیستماتیس یخطامرتبط با در صورت بروز نقض یکی از قوانین -۲۳

 گیری مجدد ماده کنترلتعویض و اندازه -۲اره ماده کنترل               بدو یریگاندازه -۱

 همه موارد -۴..                         یابیتوقف کار و علت -۳



 
 شود؟می تعریفیک از موارد زیر کدامبر اساس کاری  نوبت-۲۴

 همه موارد -۴                    شیفت کاری-۳            حجم کار / Batch -۲               فاصله خوانش کنترل ها/زمان -۱

 


