
 
دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی درمانی 

(  معاونت درمان) گلستان 
 اداره اعتباربخشی

بسمه تعالی 

: نام بیمارستان 
 

ضنبسنبهه ضبخص 

 

: کد سند
: شماره ویرایش

 : شماره صفحه

 

        :واحذ/نبم بخص

           :عنواى ضبخص

    :تعریف ضبخص

: داده اهویت هوضوع و علت هنطقی جوع آوری 

    Impactپیامذ   □   Outcomeنتیجه  □    outputخروجی □    Processفرآینذی □   Input ساختاری/ ورودی□:  نوع ضبخص

□...................     

 ............. □   عذالت ودسترسی عادالنه   □   ایمنی   □    رضایتمنذی □    کارایی  □    اثربخشی  □ :ابعبد کیفی ضبخص

:  فرهول ضبخص

: تعریف صورت ضبخص

: تعریف هخرج ضبخص

: واحذانذازه گیری ضبخص

:  TARGETهیساى هذف

: هنبع وگردآورنذه ضبخص

: تنبوة جوع آوری ضبخص

: فرد پبسخگو 

: نحوه وسطح گسارش دهی

: تنبوة گسارش دهی

: تنبوة و نحوه ارائه ببزخورد 

: اقذاهبت وابتکبرات اجرایی

  

                

 

                                                                                                   :      امضا /ابالغ رئیس بیمارستان تاریخ

 :تاییدکننده/ تاریخ وامضاء

 

 



 
دانشگاه علوم پزشکی و خذمات بهذاشتی درمانی 

(  معاونت درمان) گلستان 
 اداره اعتباربخشی

بسمه تعالی 

: نام بیمارستان 
 

فرم تجسیه و تحلیل ضبخص 

 

: کد سند
: شماره ویرایش

 : شماره صفحه

 

: تبریخ ببزنگری        :                               تکویل تبریخ :    واحذ/ نبم بخص

: عنواى ضبخص

       (:دوره زهبنی)هع آوری داده هبببزه زهبنی ج

 (جدول،نمودار،توصیف اطالعات )ونتیجه گیری  افته هبتجسیه و تحلیل ی

 

 

 

 

 

: اصالحیراهکبرهب و اقذاهبت 

زهبى اجرا هسئول اجرا برنبهه و اقذام اصالحی 

  

 

 

 

 

 

: اسبهی گروه تجسیه و تحلیل

 اهضب سوت سبزهبنی نبم و نبم خبنوادگی

   

 

 



: ات ههننک
 

 سبصهبى ًَضتِ ضَد ّبي سبصهبىتذٍیي ضبخع ّب دسساستبي ثشًبهِ *

 ضبخع ّب ثبیذ هسیشحشکت سبصهبًْبسا ثشاي سسیذى ثِ ّذفطبى هطخع کٌذ*

 کیفیت ضبخع ّب اص کویت آى ّب هْوتش است* 

 .ضبخع ّب ثػَست هتَاصى ٍ هتؼبدل اًتخبة گشدد*

 ضَد جوغ آٍسي اطالػبت جْت هحبسجِ ضبخع ّب ثبیذ اصطشیك غبحجبى فشایٌذ اًجبم*

تَسط ضبخع ّب، ضبخع ّبي کلیذي  هبم ضبخع ّبي سٌجص ػولكشد اًتخبة ضذًذ، ضشٍسي است کِ اص ثیي ایيٍلتي کِ ت* 

. هذیشاى اسضذ اًتخبة گشدًذ

 

 ضنبسنبهه ضبخص راهنوبی تکویل فرم 

 

: نوع ضبخص

 INPUT INDEX -ضبخص هبی ورودی 

ایي ضبخع ضبهل ًیشٍي اًسبًي، هَاد، . ساس هي دّذایي ضبخع همذاس هٌبثغ هَسد ًیبص ثشاي ػشضِ خذهبت خبظ سا هَسد سٌجص ق

.  تجْیضات ٍ لَاصم است

ایي ضبخع ضبهل ًیشٍي اًسبًي، هَاد، . ایي ضبخع همذاس هٌبثغ هَسد ًیبص ثشاي ػشضِ خذهبت خبظ سا هَسد سٌجص لشاس هي دّذ

 . تجْیضات ٍ لَاصم است

 اثغ هَسد ثشاي سٌجص کل ّضیٌِ اسایِ خذهبت، تشکیت هي« دادُ ّب»ضبخع 

 استفبدُ ثشاي اسایِ خذهبت، سٌجص تمبضبي خذهبت ٍ همذاس هٌبثغ هَسد استفبدُ

 .ثشاي اسایِ یك خذهت دس همبیسِ ثب سبیش خذهبت هػشٍفِ ثكبس هي سٍد 

  تؼذاد کَدکبى ٍاجذ ضشایط ٍاکسیٌبسیَى: هبًٌذ 

 ًسجت تخت فؼبل ثِ هػَة  

 ًسجت تؼذاد کبدس پشستبسي ثِ تخت فؼبل  

 فشاد ضبغل دس ثخص جشاحيتؼذاد ا 

 ُتؼذاد ثیوبساى پزیشش ضذ 

 

  PROCESS INDEX-ضبخص هبی فراینذی 

ضبخع ّبیي کِ فؼبلیت ّبي دسحبل اجشا ، ًحَُ اسائِ خذهبت،سٍش ّب ٍثشًبهِ ّبیي کِ ثشاي دستیبثي ثِ اّذاف سبصهبًي ثكبسگشفتِ هي 

 ساپبیص هیكٌٌذ ضَد

  ىدسغذ پیطشفت ثشًبهِ ٍاکسیٌبسیَ: هبًٌذ 

  هتَسط صهبى پزیشش ثیوبساى 

 

 OUTPUT INDEX -ضبخص هبی ستبنذه، خروجی 

  .ًتیجِ چگًَگي هشالجت اسائِ ضذُ هي ثبضذ ضبخع ّبیي کِ خشٍجي فؼبلیت ّب سا اًذاصُ گیشي هیكٌذ،

  (تؼذادهَالیذ صًذُ /تؼذاد کَدکبًي کِ ٍاکسي سادسیبفت کشدُ اًذ) هبًٌذ هیضاى پَضص ثشًبهِ ٍاکسیٌبسیَى 

   ًسجت تؼذاد هشگ ٍ هیش ثِ کل تشخیع ضذُ ّب ٍ فَت ضذُ ّب 

 ًسجت تشخیع ثب سضبیت ضخػي ثِ کل تشخیع ضذُ ّب  

 

 OUTCOME INDEX -ضبخص نتیجه



ضبخع ًتیجِ، ًتبیج . ضبخع فَق ایي هَضَع سا کِ آیب ثشًبهِ ّب ثِ اّذاف اٍلیِ خَد ًبیل ضذُ اًذ ٍ یب خیش هَسد سٌجص لشاس هي دّذ 

دس یك ثشًبهِ، ًتیجِ هیبى هذت ٍ ثلٌذ هذت لبثل اسصضیبثي است ٍ . فتِ، ٍ ّویٌطَس هضایبي ثذست آهذُ سا هٌؼكس هي کٌذتحمك یب

 . سیبستگزاساى ثیطتش ػاللوٌذ ّستٌذ ًتبیج ایي ضبخع سا ثشسسي ًوبیٌذ

 هیضاى ایوٌي ًبضي اص ٍاکسیٌبسیَى: هبًٌذ 

 سضبیت ثیوبساى 

 

 IMPACT  INDEX –پیبهذ ضبخص 

 اخع ّبیي کِ اثشات ثلٌذ هذت فؼبلیت ّب سا ًطبى هیذّذ،  دس هَاسدي کِ صهبى طَالًي هذًظشثبضذ ٍ ػولكشد کل سیستن هذًظش ثبضذش

 هبًٌذ دسغذ کبّص هشگ ٍهیش ًبضي اص ثیوبسیْبي لبثل پیطگیشي ثب ٍاکسي 

 

هي ثبضذ ... هٌظَس اص دٍسُ صهبًي کِ دس تؼبسیف ضبخػْب ثكبس سفتِ است، یك ضیفت کبسي، یك ضجبًِ سٍص، یك هبُ، سِ هبُ ٍ : دٍسُ صهبًي

. ٍ ثشاي ضبخػْبي هختلف، هتفبٍت است
  

است دس هٌظَس فشدي است کِ دادّْبي هشثَط ثِ ضبخػْب سا اص هٌبثغ رکش ضذُ جوغ آٍسي هیكٌذ ٍ الصم : گشد آٍسًذُ ضبخعهٌجغ ٍ 

. صهیٌِ چك کشدى، ثجت ٍ جوغ آٍسي غحیح دادُ ّب آهَصش دیذُ ثبضذ
 

. ّبي الصم جْت هحبسجِ ضبخع جوغ آٍسي هي ضَد هٌظَس اص تٌبٍة جوغ آٍسي، ًَثت ّبیي است کِ دادُ: تٌبٍة جوغ آٍسي ضبخع

 .ایي تٌبٍة ثستگي ثِ فبکتَسّبي هختلفي اص جولِ ًَع ضبخع داسد

 :اصایي ًَثتْب ػجبستٌذ 

 ثِ غَست ضیفتي. 1

 سبػتي 24ثِ غَست سٍصاًِ ٍ . 2

 ثِ غَست هبّیبًِ. 3

 ...هبِّ ٍ  3ثِ غَست . 4
 

 :ًحَُ، سطح ٍ تٌبٍة گضاسش دّي

 .الصم است گضاس ضْب هكتَة ثبضذ ٍ پیطٌْبد هي ضَد ثشاي ثشسسي ٍ تحلیل آهبس، جلسبتي دس ّوبى سطح ثشگضاس ضَد: ًحَُ گضاسش دّي

سطَحي است کِ دس آى ثبیذ گضاسضي اص ٍضؼیت ضبخػْب اسائِ ضَد ٍ سطح گضاسش دٌّذُ هسئَل ٍ پبسخگَي  :سطَح گضاسش دّي

 .اسائِ آى است

 :سطَح گضاسش دّي ثِ ضشح صیش است

 (گضاسش ثِ سییس ثخص)سطح ثخص . 1

 (گضاسش ثِ سییس ثیوبسستبى)سطح ثیوبسستبى . 2

 (گضاسش ثِ هؼبٍى دسهبى داًطگبُ)سطح داًطگبُ . 3

 سطح ٍصاست ثْذاضت. 4

هٌظَس اص تٌبٍة گضاسضذّي، ًَثت ّبیي است کِ گضاسش دٌّذُ هَظف است گضاسش خَد سا دس هَسد ضبخع ثِ : تٌبٍة گضاسش دّي

. سطح گضاسش گیشًذُ اسائِ دّذ
 

ًظبستي ثِ سطَح پبییي تش  تشهٌظَس اص اسائِ ثبصخَسد، اسائِ ًتبیج تحلیل ضبخع ّب تَسط سطَح ثبال: ًحَُ، سطح ٍ تٌبٍة اسائِ ثبصخَسد

 .طشیك اسسبل گضاسش کتجي ٍ ثشگضاسي جلسِ خَاّذ ثَد ایي ثبصخَسد اص. است تب ثب هذاخلِ ٍ اغالح فشایٌذّب، ضبخػْب استمب یبثٌذ

 :سطَح ٍ تٌبٍة اسائِ ثبصخَسد ثِ ضشح صیش است

 تَسط سئیس ثیوبسستبى ثِ سئیس ثخص 

ُ سئیس ثیوبسستبى تَسط هؼبًٍت دسهبى یب سییس داًطگبُ ة
 

 ًسجت ثِ سبل گزضتِ% 20کبّص :هیضاى ّذف

 



 

 

 فرم تجسیه و تحلیل ضبخص  راهنوبی تکویل 

 

ثش تحلیل دادُ ّب ثػَست حذالل فػلي،لزا الصم است دس ّش ثبس تحلیل  هجٌيثْجَد کیفیت  3-8ثب تَجِ ثِ تبکیذ سٌجِ : ببزنگری  تبریخ

  .د گشدددادُ ّب تبسیخ دس ًظش گشفتِ ضذُ ثشاي آًبلیض هجذد لي

: عنواى ضبخص

.  هی ببضذ ه هبه یب چه فصلییعنی تجسیه و تحلیل هربوط به داده هبی چ(:دوره زهبنی)ببزه زهبنی جوع آوری داده هب

( جدول،نمودار،توصیف اطالعات )ونتیجه گیری  افته هبتجسیه و تحلیل ی

استفبدُ اص اػذاد، جذاٍل ٍ ًوَداسّب کوك اسصًذُ اي ثِ اسائِ هطلت ثطَس سبدُ تش هي ًوبیذ اهب الصم است دادُ ّبي جذاٍل دس ایي لسوت 

دس هَاسدي کِ اص سٍش ّب ٍ آصهَى ّبي آهبسي ثشاي ثشسسي ًتبیج . تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گیشًذٍ ًوَداسّب ثِ طَس کبهل تطشیح ضذُ ٍ هَسد 

کلیذي ثبیذ ثب  یبفتِ ّبي (.هیتَاًذ جذاٍل یب ًوَداس پیَست فشم گشدد). ٍ تحلیل دادُ ّب استفبدُ ضذُ ثبضذ، ثبیذ ًَع آى ًیض رکش ضَد

ضٌْبد هي گشدد ایي لسوت تَسط افشاد ثب تجشثِ ،داساي داًص ٍ هْبست دس صهیٌِ پي .کلوبت سٍاى ٍ دلیك ٍ ثذٍى ثضسگ ًوبیي رکش ضَد

. اًجبم گشددٍ غبحجبى فشایٌذ تحلیل دادُ ّب ثب هطبسکت ٍاحذ هذیشیت اطالػبت سالهت 

ثب دٍسُ ّبي ّوچٌیي هي تَاى ثِ همبیسِ ًتبیج ثِ دست آهذُ . پشداختِ ضَدثِ تفسیش ًتبیج اسائِ ضذُ  دس لسوت ًتیجِ گیشي ثبیذ 

 . ا پشداخت ٍ ثب تَجِ ثِ هجوَػِ ضَاّذ ًتیجِ گیشي ًوَدُ یب استبًذاسد ٍ ّذف گزضت

 

: اصالحیراهکبرهب و اقذاهبت 

 .ثشًبهِ ّب ٍ الذاهبت اغالحي ثب رکش صهبى ٍ هسئَل اجشا ثشاي ثْجَد ضبخع تذٍیي ًوَددس غَست لضٍم هي تَاى 

 


