
 

 
 

تکمیل  و ارزیابی شاخصهای پایش

اطالعات سامانه آمار و اطالعات 

 بیمارستانی )آواب(
 
 
 

 نیخدمات بالی  تعالیفتر دمرییت بیمارستانی و د -  عاونت ردمانم 
 رگوه دمرییت آمار و اطالعات ردمان

5931بهمن ما ه   
 
 
 

 مولفان:
 ارکم واحدی ربزکی –مهرنوش  رپوان  -دکتر  افطمه بهتاج   -دکتر محمد اسماعیل کاملی 

 -کیوزارت بهداشت، ردمان و آموزش زپش  -ایوانک رشقی -بلوار رفزحادی-شهرک رغب)قدس( -آردس: تهران
  75515417تلفن تماس:  -7طبقه   -بلوک آ

 dasht.gov.ir http://medcare.behآردس الکترونیک: 
 HIM@health.gov.irپست الکترونیک:  

 

mailto:HIM@health.gov.ir


 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo7r_j76vSAhXDPZoKHZlpCEcQjRwIBw&url=http://ez12.persianblog.ir/post/67&psig=AFQjCNGatsPmo__xv44wMxAJ2IY48yNXgg&ust=1488133496102150


 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

2 
 

 فهرست مطالب:

 عنوان صفحه

 مقدمه 3

 چشم انداز  برنامه پایش سامانه 01

 زمان پایش ساالنه 00

 اطالعات شناسنامه ای بیمارستان 01

بیمارستانجزئیات اطالعات    01  

 بخشهای بیمارستانی 11

 بخشهای بستری 12

 بخشهای ستاره دار 54

 بخشهای پاراکلینیک 45

 بخشهای درمانگاهی 66

 بخشهای پشتیبانی 13

 تجهیزات پزشکی 16

 تجهیزات پزشکی بخشهای بستری 11

 تجهیزات پزشکی بخشهای ستاره دار 21

 تجهیزات سرمایه ای پزشکی 23

520  منابع 

 

 

 

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

3 
 

 مقدمه: 

 سامانه آمار و اطالعات بیمارستانی:

سامانه آمار و اطالعات بیمارستانی یک سامانه مبتنی بر وب که مشخصات شناسنامه ای، مشخصات بیمارستان، 

مشخصات و آمار فعالیت بخشهای بیمارستان، پرسنل و پزشکان ، تجهیزات بیمارستان و شاخصهای عملکردی 

ه به یابی عملکرد کاربران آواب با توجبیمارستان در آن محاسبه می شود. استقرار نظام پایش و ارزشیابی، جهت ارز

اهمیت اطالعات این سامانه جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی طرح تحول سالمت و تخصیص عادالنه منابع ضروری 

شاخص ها می باشند که می توانند در سطح وسیعی برای پایش  ابزارهای پایش و ارزشیابی،یکی از به نظر می رسد. 

 . عملکرد مفید واقع شوند

 تعریف شاخص:

ای برنامه و یا هدف ه ،ابزاری است برای ارزیابی و ارزش گذاری کردن از یک یا چند فعالیت، شاخصطور کلی  به

شاخص ها ممکن است یک مبنا یا یک وضعیت خاص یا یک استاندارد و یا ترکیبی از آنها را پایه سنجش . موردنظر

 شده است، از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعریف های گوناگونی از شاخص ارائه قرار دهند.

 

 کندمیاندازه گیریراتغییراتمستقیمغیریامستقیمطوربهکهاستمعیاری 

 است.شرایطیاواقعهیکازمستقیمغیراندازه گیری 

 رود.میکاربهتغییراتگیریاندازهبرایداده شدهوضعیتیکنمایشجهتکهاستمتغیری 

 درمقایسهواستاندارد هابامقایسهبرایراشناختیاجزایرواییوپایاییسنجشامکانکهسنجه هایی

 سازندفراهمزمانطول
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 تبدیلمفیداطالعاتبهراخامدادهتادهدمیقراراستفادهموردراآنبهداشتیاطالعاتنظامکهابزاری 

 فراهم آورد. مختلفمقایسه هایبرایراشرایطیوسازد

برخی از خصوصیت های  شاخص ها را به شرح زیر می توان برشمرد:

 .شاخص یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو است 

 .شاخص فرصت مقایسه را فراهم می کند 

 .شاخص امکان مدیریت بهتر منابع را فراهم می کند 

 .تدوین شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقا است 

  شاخص واقعی عالمت مشخص کننده وضعیت است.تدوین 

  مقایسه شاخص های واقعی با اهداف، این فرصت را برای تصمیم گیران فراهم میکند که پیشرفت برنامه ها و

 سیاست ها را ارزیابی کنند.

 .تدوین شاخص ها باید در راستای برنامه استراتژی سازمان نوشته شود 

  را برای رسیدن به هدفشان مشخص کند.شاخص ها باید مسیر حرکت سازمان ها 

 .کیفیت شاخص ها از کمیت آن ها مهم تر است 

 .جمع آوری اطالعات جهت محاسبه شاخص ها باید از طریق صاحبان فرایند انجام شود 

 باشند در هنگام تدوین شاخص های  جدید حتما صاحبان فرایند حضور داشته. 

هاشاخصانواع

نمودتقسیمعددیهایشاخصوهامیزانها،نسبتبخشسهبهتوانمیراهاشاخص

نسبت -الف

استزیرانواعدهد و شاملمینشاندیگرعددبهراعددیکنسبیکمیت
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 مخرجازبخشیصورت،کههایینسبت( استproportion)

 ( نسبت هایی که صورت و مخرج از دو جامعه متفاوت هستندratio)

 (Rateمیزان ) -ب

 احتمال وقوع یک حادثه در مدت زمان مشخص و در جمعیت معین است. مثل میزان مرگ و میر در طی یک سال.

شاخص عددی -ج

شاخصی است که تعداد وقایع را بدون مخرج نشان می دهد

 طبقه بندی شاخص ها

نمودطبقه بندی  "شاخص های ارزیابی "و  "شاخص های پایش"شاخص ها را می توان به دو دسته 

  پایش:هایشاخص

پایش بهعبارتیبهیامی کندبررسیپروژهیکدرراهافرایندوهاورودیکهمی شودگفتههاییبه شاخص

 است.زمانطولدرمتغیرهامنظمگیریاندازهمعنی

شاخص های پایش، خود به دو دسته زیر تقسیم می شوند 

 ( شاخص های ورودیInput Index ) .که به اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیت ها بر می گردد 

 ( شاخص های فرآیندیProcess Index .که فعالیت های در حال اجرا را پایش می نماید )

  ارزیابی:هایشاخص

برنامهپایان یکدرکهآنچهگیریاندازهبهعبارتیبهیاسنجدمیرانهاییهدفوهاخروجیکههاییشاخص

 پردازد.میمی شودحاصل

نیز به سه دسته زیر تقسیم می شوند، شاخص های ارزیابی

 شاخص ( هایی که خروجی فعالیت ها را اندازه گیری می کندOutput index .)
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 شاخص ( هایی که برآمد فعالیت ها را نشان می دهدOutcome index .)

  هایی که اثرات بلند مدت فعالیت ها را نشان می شاخص( دهدImpact index.) 

شاخص هاانتخابمالکهای

Reliableباشد اعتمادقابل‐0

 Appropriateباشد مناسب ‐1

 Validباشد معتبر‐ 3

 Easyباشد دسترسقابلوآسان‐5

 Sensitive باشدحساس -4
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 نحوه تدوین شاخص های پایش عملکرد سامانه آواب:

نوع  بر اساس "آواب"آواب و نحوه تکمیل سامانه، برای کلیه بخشهای ورودی اطالعات در سامانه بر اساس ساختار 

بخش شاخصها تدوین شد. در تدوین شاخصها سه جزء اساسی مورد توجه قرار گرفته است که شامل، تکمیل ورود 

س در یک جلسه کارشناسی داده ها، صحت ورود داده ها و زمان تکمیل ورود داده  در سامانه آواب می شود. سپ

)گروه خبره( در گروه مدیریت آمار و اطالعات بیمارستانی دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت 

درمان به بحث گذاشته شد. اطالعات استخراج و در شاخصها اعمال شد.  شناسنامه شاخص و فرمول محاسبه به تفکیک  

مورد از شاخصهای پایش،  10د.شاخص جهت پایش تدوین ش 51 ین شد.ورود اطالعات در آواب تدو بخش

 که شامل: شاخص، کیفیت اطالعات مورد سنجش قرار می گیرند 16 شاخصهای کمی اند. در

درصد صحت ثبت اطالعات مشخصات بیمارستان -0 -1شاخص  -0

درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای بستری -3-5شاخص  -1

موجود   زایمان -به ازاء بخش جراحی زنان  در بخشهای بستری بخش پست پارتومدرصد ثبت  -3-4شاخص  -3

درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای بستری بیمارستان -5-5شاخص  -5

درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای ستاره دار -4-3شاخص  -4

تاره داردرصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای س -5-5شاخص  -6

ریبست در بخش به ازاء بخشهای جراحیستاره دار  در بخشهای درصد ثبت بخش اتاق عمل -5-4شاخص  -1

درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای پاراکلینیک -6-3شاخص  -2

درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای درمانگاهی -1-3شاخص  -5
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آنژیوگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای بخش درصد ثبت دستگاه  -01-1شاخص  -01

 آنژیوگرافی در بخش ستاره دار

درصد ثبت دستگاه دیالیز در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای بخش دیالیز در بخش  -01-3 شاخص -00

 ستاره دار

درصد ثبت دستگاه سی تی اسکن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه سی  -01-5 شاخص -01

 تی اسکن در بخش پاراکلینیک 

در MRI در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -01-4 شاخص -03

 بخش پاراکلینیک

تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه درصد ثبت دستگاه شتاب دهنده خطی در  -01-6 شاخص -05

 شتاب دهنده خطی در بخش پاراکلینیک

 PETاسکن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -01-1 شاخص -04

 در بخش پاراکلینیک اسکن

 ی دارای دستگاهدرصد ثبت دستگاه اندوسکوپی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانها -01-2 شاخص -06

 در بخش پاراکلینیک اندوسکوپی

درصد ثبت دستگاه اکوکاردیوگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -01-5 شاخص -01

 در بخش پاراکلینیک اکوکاردیوگرافی

 در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -01-01 شاخص -02

 اراکلینیکدر بخش پ

درصد ثبت دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای  -01-00 شاخص -05

 رادیوتراپی نیمه عمقی در بخش پاراکلینیک دستگاه

درصد ثبت دستگاه سنجش تراکم استخوان در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای  -01-01 شاخص -11

 ن در بخش پاراکلینیکدستگاه سنجش تراکم استخوا

درصد ثبت دستگاه کبالت تراپی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -01-03 شاخص -10

 کبالت تراپی در بخش پاراکلینیک
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درصد ثبت دستگاه سونوگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -01-05 شاخص -11

 سونوگرافی در بخش پاراکلینیک

درصد ثبت دستگاه لیزر اگزایمر در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه لیزر  -01-04 شاخص -13

 اگزایمر در بخش پاراکلینیک

درصد ثبت دستگاه ماموگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -01-06 شاخص -15

 ماموگرافی در بخش پاراکلینیک

میکرواینجکشن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه درصد ثبت دستگاه  -01-01 شاخص -14

میکرواینجکشن در بخش پاراکلینیک

عنوان شاخص : درصد ثبت دستگاه گاما کامرا در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای -01-02شاخص  -16

 دارای دستگاه بخش پزشکی هسته ای در بخش پاراکلینیک
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 سامانه:چشم انداز  برنامه پایش 

0356تدوین و نهایی کردن و ابالغ شاخصهای پایش سامانه آواب به دانشگاهها در ابتدای سال  -0

در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کل  0356اجرای برنامه شاخصهای پایش سامانه آواب از تیر ماه  -1

ماهه در سطح دانشگاه و ستاد وزارتی  3کشور و ادامه روند پایش به صورت 

تعیین میانگین هر شاخص تدوین شده به صورت کشوری به صورت ساالنه و تعیین نرم کشوری شاخصها  -3

به عنوان میزان پایه شاخصها، وزن دهی شاخصها بر اساس اولویت بندی شاخصها،  0356در پایان سال 

رتبه بندی دانشگاهها از نظر تکمیل اطالعات سامانه آواب 

شاخصها به صورت کشوری در ابتدای هر سال  توسط گروه مدیریت  پیش بینی درصد پیشرفت ساالنه -5

آمار و اطالعات درمان ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  بر اساس نرم کشوری از سال 

0351

مقایسه درصد پیشرفت ساالنه پیش بینی شده  با درصد افزایش شاخص به صورت واقعی در پایان سال   -4

ساالنه و استفاده از آن جهت برنامه ریزی سال آینده توسط گروه مدیریت آمار  به صورت 0351از سال 

و اطالعات درمان ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

پیش بینی درصد پیشرفت ساالنه شاخصها به صورت دانشگاهی  در ابتدای هر سال  توسط گروه مدیریت  -6

0351ه  از سال آمار و اطالعات درمان معاونت درمان دانشگا

مقایسه درصد پیشرفت ساالنه پیش بینی شده هر دانشگاه با درصد افزایش شاخص ها به صورت واقعی   -1

به صورت ساالنه و استفاده از آن جهت برنامه ریزی سال آینده توسط گروه  0351در پایان سال از سال 

مدیریت آمار و اطالعات درمان معاونت درمان  هر دانشگاه
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 زمان پایش ساالنه: 

( 0356ام ابتدای هر فصل، شروع از تیر ماه سال  04 -0ماهه مطابق با برنامه عملیاتی )فصلی،  3تعیین شاخص به صورت 

و ارسال شاخصها به گروه مدیریت آمار و اطالعات درمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 مسئول پایش ساالنه:

تحت پوشش دانشگاه بر عهده گروه یا مسئول مدیریت آمار و اطالعات درمان  پایش از کلیه بیمارستانهای -0

معاونت درمان دانشگاه می باشد.

تجمیع نهایی و نظارت بر پایش دانشگاهها بر عهده کارشناسان مسئول ستادی در گروه مدیریت آمار و  -2

 پزشکی می باشد. اطالعات درمان دفتر مدیریت بیمارستانی در وزارت بهداشت و درمان و آموزش
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شاخصهای اطالعات شناسنامه ای بیمارستان

درصد ثبت اطالعات مشخصات بیمارستان -1-1

 درصد صحت ثبت اطالعات مشخصات بیمارستان -2-1
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات مشخصات بیمارستان -1-1

 میزان ثبت اطالعات در فیلد های اطالعاتی مرتبط با مشخصات بیمارستان  تعریف شاخص:

 input نوع شاخص:

 فرمول شاخص:

   تعداد فیلدهای تکمیل شده  در قسمت مشخصات بیمارستان

  11
× 100 

فیلد کد بیمارستان، سازمان  01چه تعداد از فیلدهای اطالعاتی مخرج کسر که شامل  شاخص:تعریف صورت 

متبوع، نوع فعالیت، تعداد تخت، نحوه اداره بیمارستان، نوع مالکیت، نوع بیمارستان، آخرین درجه ارزشیابی، تاریخ 

و سایت  رونیکیپست الکت آخرین ارزشیابی، وضعیت فعالیت، تاریخ تاسیس، پروانه تاسیس، آدرس، تلفن، فاکس،

 تکمیل شده است؟ اینترنتی در  مشخصات

فیلد کد بیمارستان، سازمان  01فیلدهای اطالعاتی در قسمت مشخصات بیمارستان شامل  تعریف مخرج شاخص:

متبوع، نوع فعالیت، تعداد تخت، نحوه اداره بیمارستان، نوع مالکیت، نوع بیمارستان، آخرین درجه ارزشیابی، تاریخ 

رونیکی و سایت ، پست الکتآخرین ارزشیابی، وضعیت فعالیت، تاریخ تاسیس، پروانه تاسیس، آدرس، تلفن، فاکس

 اینترنتی می باشد. 

 درصد گیری شاخص: واحد اندازه

 .توجه: در این شاخص صحت اطالعات ورودی سنجش نمی گردد. تنها میزان تکمیل اطالعات سنجش می شود
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 مثال:

 

16

17
× 100 = 94.11% 

ه صورت مجزا نشگاه بدا بیمارستاندر سطح دانشگاه برای هر این شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد صحت ثبت اطالعات مشخصات بیمارستان  -2-1

 چند درصد از اطالعات مشخصات بخش به صورت صحیح و به روز تکمیل شده است؟ تعریف شاخص:

 input نوع شاخص:

  فرمول شاخص:

 
   تعداد فیلدهای تکمیل شده  به صورت صحیح در قسمت مشخصات بیمارستان

  11
× 100 

فیلد کد بیمارستان، سازمان  01چه تعداد از فیلدهای اطالعاتی مخرج کسر که شامل  تعریف صورت شاخص:

متبوع، نوع فعالیت، تعداد تخت، نحوه اداره بیمارستان، نوع مالکیت، نوع بیمارستان، آخرین درجه ارزشیابی، تاریخ 

رونیکی و سایت پست الکت آخرین ارزشیابی، وضعیت فعالیت، تاریخ تاسیس، پروانه تاسیس، آدرس، تلفن، فاکس،

 تکمیل شده است؟ و به روز اینترنتی در  مشخصات بیمارستان درست

فیلد کد بیمارستان، سازمان متبوع،  01تعریف مخرج شاخص: فیلدهای اطالعاتی در قسمت مشخصات بیمارستان شامل 

آخرین  آخرین درجه ارزشیابی، تاریخنوع فعالیت، تعداد تخت، نحوه اداره بیمارستان، نوع مالکیت، نوع بیمارستان، 

ارزشیابی، وضعیت فعالیت، تاریخ تاسیس، پروانه تاسیس، آدرس، تلفن، فاکس، پست الکترونیکی و سایت اینترنتی 

 می باشد. صحت وجود بسیاری از این موارد با کنترل پروانه تاسیس بیمارستان به دست می آید.

 55، تاریخ ارزشیابی 54اریخ ارزشیابی را کنترل نماییم. مثال در سال در کنترل به روز رسانی بیمارستان باید ت -

 باید ثبت شده باشد. 

 گیری شاخص: درصدواحد اندازه
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 مثال:

 

 بر فرض اینکه کلیه اطالعات وارد شده مطابق با پروانه تاسیس و صحیح وارد شده باشند، میزان شاخص:

15

16
 × 100 = 93.75 % 

می شود. چون تاریخ ارزشیابی به روز  06، 01)پست الکترونیک( تکمیل نشده است. بنابراین مخرج کسر به جای یکی از فیلدهای مخرج 

نمی باشد، یک فیلد اشتباه تکمیل شده است. بر فرض اینکه در مطابقت با پروانه بیمارستان، همه اطالعات صحیح تکمیل شده باشد، 

  د.درصد می باش 53.14درصد صحت تکمیل اطالعات، 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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شاخصهای جزئیات اطالعات بیمارستانی

بیمارستاندرصد ثبت اطالعات مسئولین فنی  -1-2

 درصد ثبت اطالعات مسئولین بیمارستان -2-2

 درصد ثبت اطالعات ارزشیابی بیمارستان-3-2

 درصد ثبت اطالعات سیستمهای نرم افزاری بیمارستان -4-2
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 بیمارستانعنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات مسئولین فنی  -1-2

 چند درصد از اطالعات مسئولین فنی بیمارستان ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input نوع شاخص : 

 فرمول شاخص: 

فیلدهای ثبت شده در قسمت اطالعات مسئولین فنی بیمارستان تعداد

کل فیلدهای اطالعاتی قسمت مسئولین فنی بیمارستان تعداد
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

چه تعداد از فیلدهای اطالعاتی در قسمت اطالعات مسئولین فنی بیمارستان بسته به تعداد  تعریف صورت شاخص:

 مسئولین فنی موجود در بیمارستان ثبت شده است؟

شامل کلیه فیلدهای اطالعاتی بخش مسئولین فنی شامل مسئول فنی صبح و عصر و شب،  تعریف مخرج شاخص:

ئولین فنی آزمایشگاه، داروخانه و فیزیوتراپی می باشد. بسته به تعداد مس مسئول رادیولوژی، مسئول سونوگرافی، مسئول

فنی بیمارستان، تعداد فیلدهای اطالعاتی متفاوت خواهد بود. چنانچه بیمارستانی کلیه مسئولین فنی را داشته باشد، تعداد 

 فیلد می شود. 15فیلدهای اطالعاتی مخرج کسر شامل 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 

ادر در ک  "در دست اقدام"توجه : مواردی که پروانه مسئول فنی هنوز صادر نشده است، عبارت 

شماره پروانه درج شود. در صورت عدم درج و خالی بودن قسمت شماره پروانه ، این قسمت جزو 

  موارد نقص تکمیل محسوب میشود.
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 مثال:

 

 موارد نقص در تکمیل:

 فیلد( 0رادیولوژی: شماره پروانه )در قسمت مسئولین فنی 

 فیلد( 3در قسمت مسئول فنی سونوگرافی: کال موردی ثبت نشده است )

 فیلد( 0در قسمت مسئول فنی فیزیوتراپی: شماره پروانه )

در کادر شماره پروانه درج   "در دست اقدام"توجه : مواردی که پروانه مسئول فنی هنوز صادر نشده است، عبارت 

ورت عدم درج و خالی بودن قسمت شماره پروانه ، این قسمت جزو موارد نقص تکمیل محسوب می شود.شود. در ص

 :بیمارستاندرصد ثبت اطالعات مسولین فنی  

19

24
 × 100 = 79.16% 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات مسئولین بیمارستان -2-2

 چند درصد از اطالعات مسئولین بیمارستان ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input نوع شاخص :

  :فرمول شاخص

فیلدهای ثبت شده در قسمت اطالعات مسئولین  بیمارستان تعداد

کل فیلدهای اطالعاتی موجود قسمت مسئولین بیمارستان تعداد
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 چه تعداد از فیلدهای اطالعاتی در قسمت مسئولین بیمارستان ثبت شده است؟ تعریف صورت شاخص:

مسئولین بیمارستانی شامل ریاست،  شامل کلیه فیلدهای اطالعاتی موجود در بخش تعریف مخرج شاخص:

مدیریت، کارشناس امور بیمارستانی، کارشناس مدارک پزشکی، مترون، مدیر مالی و مسئول امور اداری می شود. 

بسته به وجود یا عدم وجود این مسئولین در بیمارستان می تواند تعداد فیلدهای اطالعاتی متغیر باشد. در صورت وجود 

 فیلد می باشد.  51فیلدهای اطالعاتی در مخرج کسر، همه مسئولین، تعداد 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی 

 گردد.
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 مثال:
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 موارد نقص تکمیل: 

 فیلد تلفن و تلفن همراه 1در قسمت ریاست:  -

 فیلد تلفن و تلفن همراه 1کارشناس امور بیمارستانی: در قسمت  -

 فیلد تلفن و تلفن همراه 1در قسمت مدیر مالی:  -

 فیلد تلفن و تلفن همراه 1در قسمت اداره آمار و مدارک پزشکی:  -

 فیلد تلفن 0در قسمت مدیریت: -

 فیلد تلفن و تلفن همراه 1در قسمت مترون:  -

 ن و تلفن همراهفیلد تلف 1در قسمت مسئول امور اداری:  -

 فیلد 92مجموع فیلدهای تکمیل شده : 

   درصد ثبت اطالعات مسئولین بیمارستان: 

29

42
 × 100 = 69.04% 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات ارزشیابی بیمارستان -3-2

 چند درصد از اطالعات ارزشیابی بیمارستان ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input : نوع شاخص

 فرمول شاخص: 

تعداد فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در قسمت اطالعات ارزشیابی بیمارستان

تعداد فیلدهای اطالعاتی موجود در قسمت اطالعات ارزشیابی بیمارستان
 × 𝟏𝟎𝟎 

چه تعداد از فیلدهای اطالعاتی موجود در قسمت اطالعات ارزشیابی بیمارستان ثبت شده  تعریف صورت شاخص:

ر قسمت اطالعات ارزشیابی بیمارستان بسته به وجود بخشهای مراقبت ویژه و بخشهای است؟ تعداد فیلد اطالعاتی کل د

 ارزشیابی شده در بیمارستانهای مختلف متفاوت است.

تعداد فیلد اطالعاتی کل در قسمت اطالعات ارزشیابی بیمارستان بسته به وجود بخشهای  تعریف مخرج شاخص:

مارستانهای مختلف متفاوت است. در صورت وجود کلیه بخشهای مراقبت مراقبت ویژه و بخشهای ارزشیابی شده در بی

ای شامل کلیه فیلده هفیلد اطالعاتی باید تکمیل شود ک 11ویژه و ارزشیابی همه بخشهای موجود در قسمت ارزشیابی، 

، CCUها، ارزشیابی  ICUاطالعاتی موجود در قسمت ارزشیابی بیمارستان، ارزشیابی عمومی، ارزشیابی کلیه 

 فیلد اطالعاتی می باشد. 11و ارزشیابی اورژانس می باشد. این قسمت شامل  NICU، ارزشیابیPICUارزشیابی 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی 

 گردد.
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  مثال:

 

 نقص تکمیل با فرض وجود کلیه بخشها و ارزشیابی همه بخشها شامل:فیلدهای دچار 

 فیلد NICU  :3 ارزشیابی -

 فیلد PICU :3ارزشیابی  -

 فیلد 0داخلی:  ICUارزشیابی  -

 فیلد 71 مجموعه فیلدهای تکمیل شده:   فیلد BICU :3ارزشیابی  -

 درصد ثبت اطالعات ارزشیابی بیمارستان: 

17

27
 × 100 = 62.9%  

ه صورت مجزا نشگاه بدا هر بیمارستاندر سطح دانشگاه برای این شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات سیستمهای نرم افزاری بیمارستان -4-2

 چند درصد از فیلدهای اطالعاتی سیستمهای نرم افزاری ثبت شده است؟ ف شاخص:تعری

 input نوع شاخص :

 :فرمول شاخص

فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در بخش اطالعات سیستمهای نرم افزاری  تعداد

کل فیلدهای اطالعاتی در بخش اطالعات سیستمهای نرم افزاری موجود در بیمارستان  تعداد
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

اد سیستمهای بسته به تعد چه تعداد از فیلدهای اطالعاتی بخش اطالعات سیستم نرم افزاری تعریف صورت شاخص:

 ثبت شده است؟ نرم افزاری موجود در بیمارستان

درمانی و سیستمهای اداری مالی می  -، سیستمهای تشخیصیHISشامل سه فیلد اصلی  تعریف مخرج شاخص:

 شود. بسته به وجود هر سه سیستم نرم افزاری تعداد فیلدهای اطالعاتی در مخرج کسر متفاوت خواهد بود. 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 مثال:

 

 درصد ثبت اطالعات سیستمهای نرم افزاری بیمارستان:

23

23
 × 100 = 100% 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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بخشهای بیمارستانی

بخشهای بستری -2

بخشهای ستاره دار -3

پاراکلینیکبخشهای  -4

بخش درمانگاهی -5

بخش پشتیبانی -6
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بخشهای بستری:

درصد تکمیل اطالعات مشخصات بخشهای بستری              -1-3

درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت بخشهای بستری     -2-3

درصد ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای بستری         -3-3

درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای بستری      -4-3

به ازاء بخش جراحی در بخشهای بستری  درصد ثبت بخش پست پارتوم  -5-3

   زایمان موجود -زنان
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 عنوان شاخص: درصد تکمیل اطالعات مشخصات بخش بستری  -1-3

 چند درصد از مشخصات بخشهای بستری ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input:  نوع شاخص

 فرمول شاخص: 

تعداد فیلدهای اطالعاتی تکمیل شده در مشخصات کلیه  بخشهای بستری فعال 

𝟕 × تعداد بخشهای بستری فعال بیمارستان
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 تعداد فیلد اطالعاتی تکمیل شده از مشخصات کلیه بخشهای بستری توسط کاربر آواب   تعریف صورت شاخص:

  فیلد، تکمیل نشده محاسبه گردد.در تاریخ تاسیس بخش، عدم ثبت سال تاسیس، باعث می شود کل 

فیلد اطالعاتی باید کنترل  1در مخرج کسر، برای هر بخش در قسمت مشخصات، تکمیل  تعریف مخرج شاخص:

شود که شامل فیلدهای نوع بخش، عنوان بخش، تعداد تخت فعال، تاریخ تاسیس، فضای فیزیکی، فضای فیزیکی 

 مشترک به ازاء هر بخش بستری می باشد. مشترک با سایر بخشها، درصد استفاده از فضای

  در قسمت فیلد فضای مشترک و درصد فضای مشترک حتی اگر فضای مشترکی وجود نداشته باشد، عدد

 صفر ثبت می گردد. عدم ثبت به معنای نقص تکمیل می باشد.

 

 آیتم خواهد بود. 51کسر، بخش بستری داشته باشد، تعداد فیلد اطالعاتی موجود در مخرج  6اگر بیمارستانی،  مثال:

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه 

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.
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 مثال:

 بخش بستری : 3بیمارستان با 

 

 

 

 

 

 درصد تکمیل اطالعات مشخصات بخش بستری:

21

21
 × 100 = 100% 

 فیلدها تکمیل شده است. فیلدهایی که صفر ثبت شده است به عنوان فیلد تکمیل شده محسوب می شوند.تمامی 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش بستری  -2-3

 بخشهای بستری ثبت شده است؟  اطالعات آمار فعالیت چند درصد از تعریف شاخص:

 .در این شاخص، به روز رسانی آمار فعالیت هم کنترل می شود 

 out put  نوع شاخص :

 : شاخص فرمول

تعداد فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در آمار فعالیت بخشهای بستری فعال بیمارستان

𝟒 × تعداد ماههایی که آمار فعالیت باید ثبت شده باشد × تعداد بخشهای بستری فعال
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

تری فعال بخشهای بساطالعات آمار فعالیت کلیه تعداد فیلد اطالعاتی تکمیل شده از   تعریف صورت شاخص:

 بیمارستان توسط کاربر آواب 

فیلد   5فیلد اطالعاتی باید تکمیل شود که شامل  5به ازاء آمار فعالیت هر بخش در هر ماه  تعریف مخرج شاخص:

 تعداد روز فعال، تخت فعال، تعداد بیمار و تخت روز می باشد که بسته به ماه پایش این اطالعات کنترل می گردد.

بسته به ماهی  ماه بعد تکمیل گردند. 92اطالعات آمار فعالیت بخشهای بستری هر ماه باید تا توجه : 

 که پایش می کنیم و بسته به تعداد بخش تعداد فیلدهای صورت و مخرج کسر متفاوت خواهد بود.

 

 :تیر ماه قرار است سامانه آواب بیمارستان پایش گردد، تعداد  31بخش بستری دارد. در  4بیمارستانی  مثال

ماه( تکمیل  3بخش بستری باید تا پایان خرداد ماه ) 4خواهد بود. یعنی آمار فعالیت  61فیلدهای مخرج کسر، 

(. اگر بیمارستان آمار فعالیت کلیه 5×3×4فیلد تکمیل شود ) 5گردد و برای هر بخش و هر ماه باید تعداد 

بخشهای بستری را تا اردیبهشت ثبت کرده باشد و تمام فیلد های اطالعاتی ثبت شده باشند، صورت کسر 
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( می شود و شاخص درصد ثبت آمار فعالیت بخش بستری در بیمارستان 4×5×1)  51برای پایش در تیرماه، 

 40معادل  

60 
 د شد. درصد خواه 66.6مساوی  011× 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه 

  قبل از ثبت نقص تکمیل ثبت آمار فعالیت، باید ابتدا در مشخصات بخش در باکس

اگر  .بخش به صورت دائم یا موقت غیر فعال نشده باشدتوضیحات دقت شود که 

 بخش بعد از چند ماه غیر فعال شده باشد، باید در مخرج کسر هم لحاظ شود. 

 

 صورت موقت غیر فعال شده باشد، باید در ثبت آمار فعالیت و تعداد  اگر بخشی به

 روز فعال، عدد صفر ثبت شود.
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 مثال:

بهمن ماه  31بخش بستری اطفال، پست پارتوم، جراحی عمومی، جراحی زنان و زایمان است. در تاریخ  5بیمارستانی 

 بستری را تعیین کنیم:تصمیم گرفتیم درصد ثبت آمار فعالیت در بخشهای 

 

 
 

 درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش بستری :

 درصد 011درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت: 

 061=  01×5×5صورت کسر:    061= 5 ×5 × 01مخرج کسر: 

مجزا ه صورت نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای بستری  -3-3

چند درصد از اطالعات تعداد تختها در مشخصات بخش با تعداد تخت در آمار فعالیت مطابقت  تعریف شاخص:

 دارد؟

 اهمیت  شاخص:

  ،اگر تعداد تخت فعال در مشخصات بخش با تعداد تخت فعال در آمار فعالیت مطابقت نداشته باشد

 چندین حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد:

از تعداد تخت فعال موجود در مشخصات بخش  بیشتراگر تعداد تخت فعال در آمار فعالیت  -0

 باشد: 

تعداد تخت اضافه شده به بخش بستری در مشخصات بخش به روز رسانی نشده است و  -

این موردی از نقص ورود اطالعات در تخت جدید تنها در آمار فعالیت اضافه شده است و 

 سامانه را نشان می دهد.

تعداد تخت اکسترا  مورد استفاده در بخش بستری به اشتباه در آمار فعالیت محاسبه شده  -

 جزو موارد نقص ورود اطالعات می باشد.که است 

ممکن است آمار فعالیت بخش واحدی در بیمارستان بر اساس رشته تخصصی تفکیک شده  -

باشد و آمار تعداد تخت در هر ماه با تعداد تخت در مشخصات بخش بر اساس تخت روز 

مسئول  اشغالی، متفاوت باشد: این مورد معموال در بیمارستانهای کوچک وجود دارد و

این مورد جزء موارد اشکال آواب هر دانشگاه از وضعیت بیمارستان های خود مطلع است و 

 ثبت اطالعات محسوب نمی گردد.
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 از تعداد تخت فعال در مشخصات بخش باشد: کمتر اگر تعداد تخت فعال در آمار فعالیت -1

 این مورد هم نقص یا در مشخصات بخش، به اشتباه تعداد تخت مصوب ثبت شده است. -

 ورود اطالعات در سامانه را نشان می دهد.

یا آمار سازی شده و جهت تخصیص بودجه تعداد تختها در مشخصات بخش افزوده شده  -

 که باز نقص ورود اطالعات در سامانه می باشداست 

یا ممکن است آمار فعالیت بخش واحدی در بیمارستان بر اساس رشته تخصصی تفکیک  -

آمار تعداد تخت در هر ماه با تعداد تخت در مشخصات بخش بر اساس تخت  شده باشد و

روز اشغالی، متفاوت باشد که این مورد معموال در بیمارستانهای کوچک وجود دارد و 

این مورد جزء موارد مسئول آواب هر دانشگاه از وضعیت بیمارستان های خود مطلع است و 

 اشکال ثبت اطالعات محسوب نمی گردد.

تی در دست تعمیر است و برای یکی دو ماه از بخش جهت تعمیرات خارج شده است. تخ -

 این مورد نیز جزو موارد اشکال در ثبت اطالعات محسوب نمی شود.

 out putنوع شاخص : 

 فرمول شاخص: 

 تعداد موارد مطابقت تعداد تخت فعال در مشخصات بخش با تعداد تخت فعال در آمار فعالیت بخشهای بستری 

تعداد بخشهای بستری فعال موجود در بیمارستان 
 × 𝟏𝟎𝟎  

 

یعنی تعداد مواردی که تعداد تخت فعال در مشخصات بخش با تعداد تخت فعال در آمار  تعریف صورت شاخص:

 فعالیت هماهنگی دارد. 
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توجه: اگر آمار فعالیت بخش واحدی در بیمارستان بر اساس رشته تخصصی تفکیک شده باشد و 

 تعداد تخت به همین علت باشد، این مورد نیز جزو موارد مطابقت محسوب می شود. تفاوت

 تعداد بخشهای بستری فعال موجود در بیمارستان تعریف مخرج شاخص:

بخش بستری در بیمارستان با تعداد تخت  2بخش بستری دارد. تعداد تخت فعال در مشخصات  01بیمارستانی مثال: 

درصد می  21ن است. درصد صحت تکمیل تعداد تخت فعال در بخشهای بستری مساوی با فعال در آمار فعالیت یکسا

× 100باشد )
8

10 
.) 

 : درصدگیری شاخصواحد اندازه

 مثال: 

 بخش بستری به صورت زیر:  6 بیمارستانی با
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داخلی از آذر ماه  بخش ایزوله اطفال، اعصاب و روان و جراحی عمومی به صورت دایم غیر فعال شده است. بخش

 فعال شده است. تعداد تخت در بخش اطفال و داخلی در مشخصات بخش و آمار فعالیت متفاوت است.

4درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال= 

6
 درصد 66.6= 011 × 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص شود و حساب می
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عنوان شاخص: درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای  -4-3

 بستری بیمارستان:

 چند درصد نوع بخشهای بستری به صورت صحیح ثبت شده است؟ تعریف شاخص: 

 بستری  موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد: در تعیین درصد صحت نوع بخش

 :موارد نادرست 

بخشهایی که جزو بخشهای ستاره دار و پاراکلینیک می باشند و به اشتباه کاربر آواب جزو  -

 بخشهای بستری در زیر مجموعه سایر یا هر نوع بخش دیگری به اشتباه ثبت شده است.

نوع بخش و عنوان بخش جابجا ثبت شده باشند. به عنوان مثال بخش فوق تخصصی مانند  -

 انتخاب  شده باشد. "داخلی "و در نوع بخش  "غدد –داخلی  "

 عنوان بخش به علت تشخیص نادرست کاربر، اشتباه ثبت شده باشد. -

  حتما به این نکته توجه داشته باشیم که عنوان بخش می تواند جراحی یا داخلی یا زنان باشد ولی بر

اساس رشته تخصصی خصوصا در بیمارستانهای کوچک بخشهای مینوری مثل گوش و حلق و بینی، 

 ارولوژی ، چشم، نورولوژی و ... در نوع بخش ثبت شده باشد و این مورد صحیح می باشد.

 input ص :نوع شاخ

  فرمول شاخص:

 تعداد بخشهایی از بخشهای بستری که نوع بخش بر اساس عنوان بخش صحیح وارد شده است

تعدادکل بخشهای بستری فعال بیمارستان
 × 𝟏𝟎𝟎 
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 تعداد بخشهایی از بخشهای بستری که نوع بخش آنها صحیح ثبت شده است تعریف صورت شاخص:

 تعداد بخشهای بستری فعال در بیمارستان تعریف مخرج شاخص:

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 مثال:

 بخش بستری به شرح زیر: 6بیمارستانی با 

 
مورد عنوان بخش و نوع بخش جابجا ثبت  3، ارتوپدی، ارولوژی باید در قسمت نوع بخش ثبت شوند. ENTبخشهای 

 شده اند که اشکال ثبت می باشد.

  :بر اساس عنوان بخشدرصد صحت نوع بخش 
3

6
 درصد  50= 100 × 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 -به ازاء بخش جراحی زناندر بخشهای بستری درصد ثبت بخش پست پار توم    -5-3

 زایمان موجود  

وده ب زایمان -دارای بخش جراحی زنان بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاهها کهاز چند درصد  تعریف شاخص:

 ثبت  نموده اند؟را در بخشهای بستری  م، بخش پست پار تواند

 out put  نوع شاخص :

 : شاخصفرمول 

تعداد بیمارستانهای دارای بخش پست پارتوم در بخش بستری

زایمان -بیمارستانهای دارای بخش جراحی زنان تعداد  
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

ر بخش بستری د متعداد بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که دارای بخش پست پار تو  تعریف صورت شاخص:

 می باشند.

 می باشند. زایمان –تعداد بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که دارای بخش جراحی زنان  تعریف مخرج شاخص:

  بت ثدر بخش بستری  مزایمان، باید بخش پست پار تو –به ازاء وجود بخش جراحی زنان

 شده باشد.
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 مثال:

یم به شاخص می توان می خواهیم این شاخص را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان محاسبه کنیم. برای محاسبه این

 آواب مراجعه کرده و به صورت زیر گزارشگیری نماییم:
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 تعداد بیمارستانهای دارای بخش پست پارتوم با این گزارش به دست می آید:

 

 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بخش پست پارتوم ثبت شده است. 93در 
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 زایمان را مشخص نماید. به صورت زیر: -دارای بخش جراحی زنان بعد گزارش دیگری میگیریم که تعداد بیمارستانهای
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 زایمان می باشند. -بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای بخش جراحی زنان 04

= زایمان موجود   -درصد ثبت بخش پست پار توم  در بخشهای بستری به ازاء بخش جراحی زنان
39

40
 درصد 97.5= 044× 
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بخشهای ستاره دار

درصد ثبت اطالعات مشخصات بخش ستاره دار  -1-4

ثبت اطالعات آمار فعالیت بخش ستاره داردرصد  -2-4

درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای ستاره دار  -3-4

درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخش ستاره دار -4-4

 در بخش به ازاء بخشهای جراحیدر بخش ستاره دار  درصد ثبت بخش اتاق عمل   -5-4

  بستری
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 مشخصات بخش ستاره دار عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات -1-4

 چند درصد از مشخصات بخش ستاره دار ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input:  نوع شاخص

 فرمول شاخص: 

تعداد فیلدهای اطالعاتی تکمیل شده در مشخصات بخشهای فعال ستاره دار

𝟕 × بخشهای فعال ستاره دار بیمارستان تعداد
 × 𝟏𝟎𝟎 

 تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده از مشخصات بخش ستاره دار توسط کاربر آواب   تعریف صورت شاخص:

 نکته :در تاریخ تاسیس بخش، عدم ثبت سال تاسیس، باعث می شود کل فیلد، تکمیل نشده محاسبه گردد.

شامل  هفیلد اطالعاتی تکمیل شود ک 1برای هر بخش در قسمت مشخصات بخش باید  تعریف مخرج شاخص:

فیلدهای نوع بخش، عنوان بخش، تعداد تخت فعال، تاریخ تاسیس، فضای فیزیکی، فضای فیزیکی مشترک با سایر 

 بخشها، درصد استفاده از فضای مشترک به ازاء هر بخش ستاره دار می باشد.

  در قسمت فیلد فضای مشترک و درصد فضای مشترک حتی اگر فضای مشترکی وجود نداشته باشد، عدد

 ر ثبت می گردد. عدم ثبت به معنای نقص تکمیل می باشد.صف

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.
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 مثال:

بیمارستانی با سه بخش ستاره دار به شرح زیر:

 

 

 

21 :مشخصات بخشهای ستاره داردرصد ثبت اطالعات 

21
  × 100 

 درصد 011:درصد ثبت اطالعات مشخصات بخشهای ستاره دار

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش ستاره دار -2-4

 بخشهای ستاره دار ثبت شده است؟  اطالعات آمار فعالیت چند درصد از تعریف شاخص:

 .در این شاخص، به روز رسانی آمار فعالیت هم کنترل می شود 

  out putنوع شاخص: 

  فرمول شاخص:

فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در آمار فعالیت بخشهای ستاره دار فعال بیمارستان تعداد  

𝟑 × تعداد ماههایی که آمار فعالیت باید ثبت شده باشد × تعداد بخشهای فعال ستاره دار بیمارستان
× 𝟏𝟎𝟎 

  بخش ستاره دار توسط کاربر آوابآمار فعالیت تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده از   تعریف صورت شاخص:

فیلد اطالعاتی تکمیل شود که شامل تعداد  3به ازاء آمار فعالیت هر بخش در هر ماه باید  تعریف مخرج شاخص:

 روز فعال، تخت فعال و تعداد بیمار به ازاء هر بخش می باشد.

و  ماهی که پایش می کنیم. بسته به ام ماه بعد تکمیل گردند 92این اطالعات برای هر ماه باید تا 

 بسته به تعداد بخش تعداد فیلدهای صورت و مخرج کسر متفاوت خواهد بود.

 :تیر ماه قرار است سامانه آواب بیمارستان پایش گردد، تعداد  31بخش ستاره دار دارد. در  1بیمارستانی  مثال

ماه(  3بخش ستاره دار باید تا پایان خرداد ماه ) 1خواهد بود. یعنی آمار فعالیت  02فیلدهای مخرج کسر،

(. اگر آمار فعالیت هر 3×1×3باشد )فیلد ثبت شده  3تکمیل شده باشد و برای هر بخش و هر ماه باید تعداد 

دو بخش ستاره دار تا اردیبهشت ماه تکمیل شده باشد و تمام فیلد ها تکمیل شده باشند، صورت کسر برای 

می شود و شاخص درصد تکمیل آمار فعالیت بخش بستری در بیمارستان معادل  1×3×1پایش در تیرماه، 

12

18
 درصد خواهد شد.  66.6=  011×  

 درصد گیری شاخص:اندازه واحد 
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خش غیر فعال بقبل از ثبت نقص تکمیل ثبت آمار فعالیت، باید ابتدا در مشخصات بخش در باکس توضیحات دقت شود که 

 . اگر بخش بعد از چند ماه غیر فعال شده باشد، باید در مخرج کسر هم لحاظ شود.نشده باشد

 

 در ثبت آمار فعالیت و تعداد روز فعال، عدد صفر ثبت شود. اگر بخشی به صورت موقت غیر فعال شده باشد، باید 

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.

 مثال:

 بخش ستاره دار به شرح زیر: 2بیمارستانی با 

 

 

 

60: درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت

60 
 درصد 011= 011 × 

 61= 3×1×01مخرج کسر:  61= 3× 1×01صورت کسر: 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال در بخشهای ستاره دار  -3-4

چند درصد از اطالعات تعداد تختهای فعال در مشخصات بخش ستاره دار با تعداد تخت فعال در  تعریف شاخص:

 آمار فعالیت این بخشها مطابقت دارد ؟

 اهمیت این شاخص:

تخت فعال در آمار فعالیت مطابقت نداشته باشد، چندین حالت اگر تعداد تخت فعال در مشخصات بخش با تعداد 

 ممکن است اتفاق افتاده باشد:

  :اگر تعداد تخت فعال در آمار فعالیت بیشتر از تعداد تخت فعال موجود در مشخصات بخش ستاره دار باشد 

تعداد تخت اضافه شده به بخش در مشخصات بخش به روز رسانی نشده است و تخت  -

این موردی از نقص ورود اطالعات در سامانه در آمار فعالیت اضافه شده است و  جدید تنها

 را نشان می دهد.

ین مورد اتعداد تخت اکسترا اضافه شده به اشتباه در آمار فعالیت محاسبه شده است که  -

 جزو موارد نقص ورود اطالعات در سامانه می باشد.

 عداد تخت فعال در مشخصات بخش  ستاره دار باشد:اگر تعداد تخت فعال در آمار فعالیت کمتر از ت 

 این مورد هم نقصیا در مشخصات بخش، به اشتباه تعداد تخت مصوب ثبت شده است.  -

 ورود اطالعات در سامانه را نشان می دهد.

یا آمار سازی شده و جهت تخصیص بودجه تعداد تختها در مشخصات بخش افزوده شده  -

 در سامانه می باشدباز نقص ورود اطالعات است که 
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تختی در دست تعمیر است و برای یکی دو ماه از بخش جهت تعمیرات خارج شده است.  -

 این مورد نیز جزو موارد اشکال در ثبت اطالعات محسوب نمی شود.

 out put: نوع شاخص 

  فرمول شاخص:

   تعداد موارد مطابقت تعداد تخت فعال در مشخصات بخش با تعداد تخت فعال در آمار فعالیت بخشهای ستاره دار

تعداد بخشهای ستاره دار فعال موجود در بیمارستان 
×100  

مواردی که تعداد تخت فعال در مشخصات بخش با تعداد تخت فعال در آمار  یعنی تعدادتعریف صورت شاخص: 

 دارد. فعالیت هماهنگی 

 تعداد بخشهای ستاره دار فعال موجود در بیمارستان تعریف مخرج شاخص:

بخش ستاره دار در بیمارستان با تعداد  2بخش ستاره دار دارد. تعداد تخت فعال در مشخصات  01بیمارستانی مثال: 

 21اوی با دار مستخت فعال در آمار فعالیت یکسان است. درصد صحت تکمیل تعداد تخت فعال در بخشهای ستاره 

8درصد می باشد )

10
 ×011.) 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 مثال: 

 بخش ستاره دار به شرح زیر: 8بیمارستانی با 

 

 

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

53 
 

 

 

 بخش نوزادان غیر فعال است و در محاسبه شاخص هم در صورت و هم در مخرج کسر لحاظ نمی شود. 

7:درصد صحت ثبت تعداد تخت فعال

7
 درصد 011= 011×   

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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عنوان بخش در بخشهای ستاره عنوان شاخص: درصد صحت نوع بخش بر اساس  -4-4

 دار بیمارستان:

 چند درصد نوع بخشهای ستاره دار  به صورت صحیح ثبت شده است؟ تعریف شاخص: 

 در تعیین درصد صحت نوع بخش ستاره دار موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 :موارد نادرست 

شتباه کاربر ابخشهایی که جزو بخشهای بستری و پاراکلینیک می باشند و به  -

آواب جزو بخشهای پاراکلینیک در زیر مجموعه هر نوع بخش دیگری 

 انتخاب کرده است.

 عنوان بخش به علت تشخیص نادرست کاربر، اشتباه ثبت شده باشد. -

  outputنوع شاخص : 

 فرمول شاخص: 

بخشهایی که نوع بخش بر اساس عنوان بخش صحیح وارد شده است تعداد  

تعدادکل بخشهای ستاره دار فعال بیمارستان
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 تعداد بخشهایی که نوع بخش آنها صحیح ثبت شده است تعریف صورت شاخص:

 تعداد بخشهای ستاره دار فعال در بیمارستان تعریف مخرج شاخص:

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 مثال:

 بخش فعال ستاره دار به شرح زیر: 6بیمارستانی با 

 
6 :صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخشدرصد 

6
 درصد 011= 011×  

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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به ازاء بخشهای  در بخشهای ستاره دار درصد ثبت بخش اتاق عملعنوان شاخص:  -5-4

 بستری در بخش  جراحی 

 یی بخشهای جراحی دار در بخش بسترادار که چند درصد بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه تعریف شاخص: 

 ، بخش اتاق عمل را در بخشهای ستاره دار ثبت نموده اند؟می باشند

  outputنوع شاخص : 

 فرمول شاخص: 

  تعداد بیمارستانهایی دارای بخش اتاق عمل 

تعداد بیمارستانهای دارای بخشهای جراحی *
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 تعداد بیمارستانهایی که در بخش های ستاره دار، بخش اتاق عمل ثبت نموده اند تعریف صورت شاخص:

 تعداد کل بیمارستانهای با یکی از بخشهای جراحی بستری تعریف مخرج شاخص:

*بخش جراحی بستری شامل بخش جراحی عمومی، جراحی زنان، گوش و حلق و بینی، چشم، جراحی اعصاب، 

، قلبکلیه بخشهای پیوند )پیوند چشم، ریه،  سوختگی، ICU، جراحی ICUقلب باز،  ICUارتوپدی، ارولوژی، 

خوان و سایر اعضا(، فوق تخصص جراحی اطفال، جراحی پروکتولوژی، جراحی ترمیمی، کبد، کلیه، گوش، مغز است

، جراحی دست، جراحی زانو، جراحی ستون فقرات، جراحی عروق، جراحی فک و صورت و سجراحی تور اک

 جراحی قلب می باشد.

 .الزم است به ازاء وجود هر یک از بخشهای جراحی در بستری، بخش اتاق عمل در بخش ستاره دار ثبت شود 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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)پلت فرم  RBP2میخواهیم این شاخص را در  دانشگاه علوم  پزشکی ساوه محاسبه کنیم. ابتدا گزارشی از  :مثال

 بیمارستانهای دارای اتاق عمل در بخشهای ستاره دار تهیه می کنیم:در مورد تعداد گزارشگیری( 

 

 *برای محاسبه تعداد اتاق عمل باید هم از اتاق عمل و هم اتاق عمل اورژانس گزارش بگیریم.

 

 بیمارستان از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ساوه، مجهز به اتاق عمل می باشند. 4تعداد  
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 به صورت زیر محاسبه می کنیم: RBP2سپس تعداد بیمارستانهای دارای حداقل یکی از بخشهای جراحی دار را در 

 

 

د ثبت درصبیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی ساوه مجهز به حداقل یکی از بخشهای جراحی می باشند.  4تعداد 

5عمل به ازاء بخشهای جراحی بستری :بخش ستاره دار اتاق 

5
 درصد 011=  011× 
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بخش پاراکلینیک

درصد ثبت اطالعات مشخصات بخش پاراکلینیک -1-5

درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش پاراکلینیک -2-5

 درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای پاراکلینیک  -3-5
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات مشخصات بخش پاراکلینیک -1-5

 چند درصد از مشخصات بخشهای پاراکلینیک ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input:  نوع شاخص

 فرمول شاخص: 

فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در مشخصات کلیه  بخشهای  پاراکلینیک فعال بیمارستان تعداد

6 × بخشهای پاراکلینیک فعال بیمارستان تعداد
 × 100 

 تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده از مشخصات بخشهای پاراکلینیک توسط کاربر آواب   تعریف صورت شاخص:

توجه: در تاریخ تاسیس بخش، عدم ثبت سال تاسیس، باعث می شود کل فیلد، تکمیل نشده محاسبه 

 گردد.

 یفیلد اطالعاتی باید تکمیل گردد که شامل فیلدها 6در مشخصات هر بخش پاراکلینیک  تعریف مخرج شاخص:

نوع بخش، عنوان بخش، تاریخ تاسیس، فضای فیزیکی، فضای فیزیکی مشترک با سایر بخشها، درصد استفاده از 

 آیتم در هر بخش( به ازاء هر بخش پاراکلینیک می باشد. 6فضای مشترک )شامل

  در قسمت فیلد فضای مشترک و درصد فضای مشترک حتی اگر فضای مشترکی وجود نداشته باشد، عدد

 ثبت می گردد. عدم ثبت به معنای نقص تکمیل می باشد.صفر 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.
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 مثال:

 بخش پاراکلینیک به شرح زیر: 3بیمارستانی با 

 

 

 

 02= 3×6مخرج کسر= 

 فیلد سال تاسیس در سه بخش تکمیل نشده است( 3) 04صورت کسر= 

15:  درصد ثبت اطالعات مشخصات بخشهای پاراکلینیک

18
 درصد 23.3= 011× 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش پاراکلینیک -2-5

 بخشهای پاراکلینیک ثبت شده است؟  اطالعات آمار فعالیت چند درصد از تعریف شاخص:

 .در این شاخص، به روز رسانی آمار فعالیت هم کنترل می شود 

 out put نوع شاخص :

 : فرمول شاخص

بخشهای  پاراکلینیک فعال بیمارستان فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در امار فعالیتتعداد  

𝟑 × ماههایی که آمار فعالیت باید ثبت شده باشد تعداد × تعداد  بخشهای  پاراکلینیک فعال بیمارستان
× 𝟏𝟎𝟎 

 

سط کاربر بخش پاراکلینیک تواطالعات آمار فعالیت تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده از   تعریف صورت شاخص:

 آواب 

فیلد اطالعاتی در آمار فعالیت ثبت شود که  3به ازاء هر بخش پاراکلینیک در هر ماه، باید  تعریف مخرج شاخص:

 فیلد تعداد روز فعال، تعداد بیمار بستری و تعداد بیمار سرپایی به ازاء هر بخش می باشد. 3شامل 

عداد بسته به ماهی که پایش می کنیم و بسته به ت ام ماه بعد تکمیل گردند. 92وجه: این اطالعات برای هر ماه باید تا ت

 بخش تعداد فیلدهای مخرج کسر متفاوت خواهد بود.

  اگر بخشی به صورت موقت غیر فعال شده باشد، باید در ثبت آمار فعالیت و تعداد

 روز فعال، عدد صفر ثبت شود.

 :امانه آواب بیمارستان پایش گردد، آبان ماه قرار است س 31بخش پاراکلینیک دارد. در  1بیمارستانی  مثال

 1بخش پاراکلینیک باید تا پایان مهر ماه ) 1خواهد بود. یعنی آمار فعالیت  051تعداد فیلدهای مخرج کسر، 

(. اگر آمار فعالیت 1×3×1فیلد تکمیل شود ) 3ماه( تکمیل شده باشد و برای هر بخش و هر ماه باید تعداد 

بخش پاراکلینیک تا مرداد ماه تکمیل شده باشد و از هر ماه دو  فیلد  تعداد روز فعال و تعداد بیمار  1کلیه 
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می شود و شاخص درصد  11( 1×1×4سرپایی تکمیل شده باشند، صورت کسر برای پایش در آبان ماه، )

70دل  تکمیل آمار فعالیت بخش پاراکلینیک در بیمارستان معا

147
 درصد خواهد شد.  51.6= 011 × 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه 

 مثال:

 بخش پاراکلینیک: 3بیمارستانی با 

 

 

 51= 3 ×01 ×3مخرج کسر: 

 11(= 3 ×5(+ )01 ×3(+ )01×3صورت کسر= )

72 :درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت

90
 درصد 21= 011× 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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ینیک عنوان شاخص: درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای پاراکل -3-5

 بیمارستان:

 چند درصد نوع بخشهای پاراکلینیک  به صورت صحیح ثبت شده است؟ تعریف شاخص: 

 در تعیین درصد صحت نوع بخش پاراکلینیک  موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 :موارد نادرست 

بخشهایی که جزو بخشهای بستری، درمانگاهی و ستاره دار می باشند و به  -

آواب جزو بخشهای پاراکلینیک در زیر مجموعه سایر یا هر نوع اشتباه کاربر 

 بخش دیگری ثبت کرده است.

 .عنوان بخش به علت تشخیص نادرست کاربر، اشتباه ثبت شده باشد -

  input نوع شاخص:

 فرمول شاخص: 

 تعداد بخشهای پاراکلینیکی که نوع بخش بر اساس عنوان بخش صحیح وارد شده است

تعدادکل بخشهای پاراکلینیک فعال بیمارستان
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 : تعداد بخشهای پاراکلینیکی که نوع بخش آنها صحیح ثبت شده استتعریف صورت شاخص

 تعداد بخشهای پاراکلینیک فعال در بیمارستان تعریف مخرج شاخص:

 درصدگیری شاخص: واحد اندازه
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 مثال:

 بخش پاراکلینیک فعال: 12بیمارستانی با  

 

 درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش:

12

12
 درصد 011= 011 × 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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درمانگاهیبخش 

درصد ثبت اطالعات مشخصات بخشهای درمانگاهی -1-6

درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت بخشهای درمانگاهی -2-6

 درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش در بخشهای درمانگاهی   -3-6
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات مشخصات بخش درمانگاهی -1-6

 چند درصد از مشخصات بخشهای درمانگاهی ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input نوع شاخص:

 فرمول شاخص: 

تعداد فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در مشخصات بخشهای درمانگاهی فعال بیمارستان

6 × بخشهای درمانگاهی فعال بیمارستان تعداد
 × 100 

 

 :  تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده از مشخصات بخش درمانگاهی توسط کاربر آواب تعریف صورت شاخص

توجه: در تاریخ تاسیس بخش، عدم ثبت سال تاسیس، باعث می شود کل فیلد، تکمیل نشده محاسبه 

 گردد.

فیلد اطالعاتی باید تکمیل شود که شامل فیلدهای نوع  6به ازاء هر بخش درمانگاهی،  تعریف مخرج شاخص:

بخش، عنوان بخش، تعداد تخت فعال، تاریخ تاسیس، فضای فیزیکی، فضای فیزیکی مشترک با سایر بخشها، درصد 

 استفاده از فضای مشترک به ازاء هر بخش می باشد.

  مشترک حتی اگر فضای مشترکی وجود نداشته باشد، عدد در قسمت فیلد فضای مشترک و درصد فضای

 صفر ثبت می گردد. عدم ثبت به معنای نقص تکمیل می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.

 مثال:

 درمانگاهی به شرح زیر:بخش  3بیمارستانی با 
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 فیلد سال تاسیس در هر سه بخش تکمیل نشده است. 3درصد ثبت اطالعات بخش درمانگاهی: 

 02=  6 ×3مخرج کسر= 

 04= 4×3صورت کسر= 

15درصد ثبت= 

18
 درصد 23.3= 011×   

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

69 
 

 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش درمانگاهی -2-6

 بخشهای درمانگاهی ثبت شده است؟  اطالعات آمار فعالیت : چند درصد ازتعریف شاخص

  شاخص، به روز رسانی آمار فعالیت هم کنترل می شود.در این 

 out put:  نوع شاخص

 فرمول شاخص: 

بخشهای درمانگاهی فعال بیمارستانفیلدهای اطالعاتی ثبت شده در امار فعالیت تعداد  

𝟐 × ماههایی که آمار فعالیت باید ثبت شده باشد تعداد × تعداد بخشهای درمانگاهی فعال بیمارستان
× 𝟏𝟎𝟎 

اربر بخش در بخش درمانگاهی توسط کآمار فعالیت تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده از   تعریف صورت شاخص:

 آواب 

 شامل دو فیلد تعداد روز فعال و تعداد بیمار برای هر بخش درمانگاهی می باشد. تعریف مخرج شاخص:

 به ماهی که پایش می کنیم و ام ماه بعد تکمیل گردند. بسته 29این اطالعات برای هر ماه باید تا 

 .بسته به تعداد بخش تعداد فیلدهای صورت و مخرج کسر متفاوت خواهد بود

 :آبان ماه قرار است سامانه آواب بیمارستان پایش گردد،  31بخش درمانگاهی دارد. در  6بیمارستانی  مثال

 1بخش درمانگاهی باید تا پایان مهر ماه ) 6خواهد بود. یعنی آمار فعالیت  25تعداد فیلدهای مخرج کسر، 

(. اگر آمار 1×1×6ه باشد )فیلد تکمیل شد 1ماه( تکمیل شده باشد و برای هر بخش و هر ماه باید تعداد 

بخش درمانگاهی تا مرداد ماه تکمیل شده باشد و تمام فیلد ها تکمیل شده باشند، صورت  6فعالیت تمامی 

می شود و شاخص درصد تکمیل آمار فعالیت بخش بستری در   61( 6×1×4کسر برای پایش در آبان ماه، )

60بیمارستان معادل 

84
 . درصد خواهد شد 10.5=  011 ×  

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه 
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 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.

خش غیر فعال بقبل از ثبت نقص تکمیل ثبت آمار فعالیت، باید ابتدا در مشخصات بخش در باکس توضیحات دقت شود که 

 بعد از چند ماه غیر فعال شده باشد، باید در مخرج کسر هم لحاظ شود.. اگر بخش نشده باشد

 .اگر بخشی به صورت موقت غیر فعال شده باشد، باید در ثبت آمار فعالیت و تعداد روز فعال، عدد صفر ثبت شود 

 مثال:

 بخش درمانگاهی به شرح زیر: 2بیمارستانی با 

 

 11= 1×01صورت کسر: 

 11= 1×01مخرج کسر= 

 درصد 011 :درصد ثبت آمار فعالیت

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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بر اساس عنوان بخش در بخشهای عنوان شاخص: درصد صحت نوع بخش  -3-6

 درمانگاهی بیمارستان:

 چند درصد نوع بخشهای درمانگاهی  به صورت صحیح ثبت شده است؟ تعریف شاخص: 

 در تعیین درصد صحت نوع بخش درمانگاهی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 :موارد نادرست 

به اشتباه  باشند و بخشهایی که جزو بخشهای ثبت شده در نوع درمانگاهها نمی -

کاربر آواب جزو بخشهای درمانگاهی در زیر مجموعه سایر یا هر نوع بخش 

 دیگری ثبت کرده است.

 عنوان بخش به علت تشخیص نادرست کاربر، اشتباه ثبت شده باشد. -

 input:  نوع شاخص

 فرمول شاخص:

 تعداد بخشهای درمانگاهی که نوع بخش بر اساس عنوان بخش صحیح وارد شده است

تعدادکل بخشهای درمانگاهی فعال بیمارستان
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

 تعداد بخشهایی که نوع بخش آنها صحیح ثبت شده است تعریف صورت شاخص:

 تعداد بخشهای درمانگاهی فعال در بیمارستانتعریف مخرج شاخص: 

 درصد ص:گیری شاخواحد اندازه
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 مثال:

 بخش درمانگاهی به شرح زیر: 22بیمارستانی با 

 

20 درصد صحت نوع بخش بر اساس عنوان بخش:

20
 درصد 011= 011 ×  

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 بخش پشتیبانی

 درصد ثبت اطالعات مشخصات بخش پشتیبانی -1-1
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات مشخصات بخش پشتیبانی -1-1

 چند درصد از مشخصات بخشهای پشتیبانی ثبت شده است؟ تعریف شاخص:

 input: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد فیلدهای اطالعاتی ثبت شده در مشخصات بخش پشتیبانی فعال بیمارستان

6 × تعداد بخش پشتیبانی فعال بیمارستان 
 × 100 

 

 تعداد فیلد اطالعاتی تکمیل شده از مشخصات بخش پشتیبانی توسط کاربر آواب   تعریف صورت شاخص:

 می شود کل فیلد، تکمیل نشده محاسبه گردد. در تاریخ تاسیس بخش، عدم ثبت سال تاسیس، باعث 

فیلد اطالعاتی تکمیل شود که شامل فیلدهای نوع بخش،  6به ازاء هر بخش پشتیبانی باید  تعریف مخرج شاخص:

عنوان بخش، تعداد تخت فعال، تاریخ تاسیس، فضای فیزیکی، فضای فیزیکی مشترک با سایر بخشها، درصد استفاده 

 از فضای مشترک می باشد.

 د، عدد ی مشترکی وجود نداشته باشدر قسمت فیلد فضای مشترک و درصد فضای مشترک حتی اگر فضا

 صفر ثبت می گردد. عدم ثبت به معنای نقص تکمیل می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.
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 مثال:

 زیر: بخش پشتیبانی به شرح 4بیمارستانی با 

 

 

 

 
23

24
 درصد 54.2= 011×   

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 تجهیزات پزشکی

بستریتجهیزات بخشهای  -1

تجهیزات بخشهای ستاره دار -2
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 تجهیزات بخش بستری

 درصد ثبت تجهیزات پزشکی در بخشهای بستری-1-8
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 عنوان شاخص: درصد ثبت  تجهیزات پزشکی در بخشهای بستری -1-8

 این شاخص میزان ثبت تجهیزات در بخشها را نشان می دهد و دو مورد را بررسی می کند:  تعریف شاخص:

 برای کلیه بخشهای بستری تجهیزات ثبت شده است؟ اآی -

 آیا کلیه تجهیزات هر بخش بستری ثبت شده است؟ -

لیستی از بخشهای بستری بیمارستان تهیه می کنیم و این لیست را با عنوان بخشهای ثبت شده در قسمت تجهیزات 

پزشکی تطبیق می دهیم. ممکن است کاربر آواب تجهیزات کلیه بخشهای بستری را ثبت نکرده باشد. در این مرحله، 

 . تعداد تجهیزات ثبت شده در بخشها ی بستری مورد توجه نمی باشد

 مرحله بعد: کنترل ثبت کلیه تجهیزات پزشکی می باشد. 

  لیستی از حداقل تجهیزات هر بخش بستری توسط گروه مدیریت آمار و اطالعات درمان وزارت بهداشت و

درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار واحد مدیریت آمار و اطالعات درمان معاونت درمان دانشگاهها 

تجهیزات ضروری پزشکی قرار می گیرد. بر اساس این لیست حداقل تجهیزات برای کنترل ثبت حداقل 

 بخشهای بستری، می توان ثبت کلیه تجهیزات بخشهای بستری را کنترل نمود.

  input:  نوع شاخص

 : فرمول شاخص

تعداد دستگاههای  ثبت شده در قسمت تجهیزات پزشکی بر اساس بخشهای بستری 

کل دستگاههای  حداقلی تعیین شده در  بخش های بستری بیمارستان تعداد
 × 100 
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چه تعداد دستگاه در قسمت تجهیزات پزشکی بر اساس بخشهای بستری فعال بیمارستان   تعریف صورت شاخص:

 ثبت شده است؟

برای هر بخش بستری، تعداد تجهیزات به عنوان حداقل تجهیزات پزشکی مشخص شده  تعریف مخرج شاخص:

 و لیست بخشهای بستری نیز از قسمت گزارشات بخشهای بستری بیمارستانی استخراج می شوداست. 

 بر اساس بخشها، تعداد کل تجهیزات مورد نیاز محاسبه می گردد. 

بخش بستری در قسمت مشخصات بخش ثبت کرده است. در قسمت تجهیزات پزشکی، تجهیزات  5بیمارستانی  مثال:

قلم تجهیزات   01بخش بستری، تعداد  5بخش بستری بیمارستان ثبت شده است. برای هر کدام از  3پزشکی فقط 

قلم تجهیزات  6و  5،5به ترتیب ، بخشی که تجهیزات ثبت کرده است 3حداقلی تعیین شده است. کاربر بیمارستان برای 

 برای یک بیمارستان چند درصد است؟ثبت کرده است. 

  :15= 6+5+5تعداد کل تجهیزات ثبت شده توسط کاربر در بخش بستری 

  :تعداد کل تجهیزاتی که بر اساس بخشهای بستری ثبت شده در بیمارستان باید ثبت شود

01×5 =51 

 24شهای بستری :شاخص درصد ثبت تجهیزات پزشکی در بخ

40
 درصد 61= 011 × 

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.

مجزا ه صورت نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و

 

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

81 
 

 تجهیزات پزشکی بخش ستاره دار

 درصد ثبت تجهیزات پزشکی در بخشهای ستاره دار -1-9
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 عنوان شاخص: درصد ثبت  تجهیزات پزشکی در بخشهای ستاره دار -1-9

 چند درصد از تجهیزات پزشکی در بخشهای ستاره دار ثبت شده است؟ شاخص:تعریف 

 این شاخص دو مورد را بررسی می کند: 

 برای کلیه بخشهای ستاره دار تجهیزات ثبت شده است؟ اآی -

 آیا کلیه تجهیزات هر بخش ستاره دار ثبت شده است؟ -

لیستی از بخشهای ستاره دار بیمارستان تهیه می کنیم و این لیست را با عنوان بخشهای ثبت شده در قسمت تجهیزات 

پزشکی تطبیق می دهیم. ممکن است کاربر آواب تجهیزات کلیه بخشهای ستاره دار را ثبت نکرده باشد. در این 

 وجه نمی باشد. مرحله، تعداد تجهیزات ثبت شده در بخشها ی ستاره دار مورد ت

 مرحله بعد: کنترل ثبت کلیه تجهیزات پزشکی می باشد. 

  لیستی از حداقل تجهیزات هر بخش ستاره دار توسط گروه مدیریت آمار و اطالعات درمان وزارت بهداشت

و درمان و آموزش پزشکی تهیه و در اختیار واحد مدیریت آمار و اطالعات معاونت درمان دانشگاهها برای 

ثبت حداقل تجهیزات ضروری پزشکی قرار می گیرد. بر اساس این لیست حداقل تجهیزات بخشهای کنترل 

 ستاره دار، کاربر آواب می تواند ثبت کلیه تجهیزات بخشهای ستاره دار را کنترل نماید.

 input نوع شاخص :

 :فرمول شاخص

دستگاههای  ثبت شده در قسمت تجهیزات پزشکی بر اساس بخشهای ستاره دار  تعداد

کل دستگاههای  حداقلی تعیین شده در  بخش های ستاره دار  بیمارستان تعداد
 × 100 
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چه تعداد دستگاه در قسمت تجهیزات پزشکی بر اساس بخشهای بستری فعال بیمارستان   تعریف صورت شاخص:

 ثبت شده است؟

برای هر بخش ستاره دار، تعدادی تجهیزات به عنوان حداقل تجهیزات پزشکی مشخص  مخرج شاخص:تعریف 

شده است. تعداد بخشهای ستاره دار نیز از قسمت مشخصات بخشهای ستاره دار بیمارستانی استخراج می شود و بر 

 اساس بخشها، تعداد کل تجهیزات مورد نیاز محاسبه می گردد. 

بخش ستاره دار در قسمت مشخصات بخش ثبت کرده است. در قسمت تجهیزات پزشکی،  3بیمارستانی  مثال:

، 5، 2بخش ستاره دار، تعداد  3بخش ستاره دار بیمارستان ثبت شده است. برای هر کدام از  0تجهیزات پزشکی فقط 

 5ه است و حداقل بخشی که تجهیزات ثبت کرد 0قلم تجهیزات حداقلی تعیین شده است. کاربر بیمارستان برای   1

قلم تجهیزات پزشکی ثبت کرده است. ثبت تجهیزات پزشکی بخشهای ستاره دار  1قلم تجهیزات برایش تعیین شده؛ 

 بیمارستان چند درصد است؟

  :1تعداد کل تجهیزات ثبت شده توسط کاربر در بخش ستاره دار 

  بت شود:  بیمارستان باید ثتعداد کل تجهیزاتی که بر اساس بخشهای ستاره دار ثبت شده در

2+5+1=15 

  : 7شاخص درصد ثبت تجهیزات پزشکی در بخشهای ستاره دار

24
 درصد 15.0=  011×

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 توجه: این شاخص  تنها درصد تکمیل اطالعات را نشان می دهد، صحت ورود اطالعات با این شاخص کنترل نمی گردد.

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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 تجهیزات سرمایه ای پزشکی:

 ای پزشکیدرصد ثبت آمار فعالیت تجهیزات سرمایه  -1-12

درصد ثبت دستگاه آنژیوگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای بخش آنژیوگرافی در بخش  -2-12

 ستاره دار

 اردر بخش ستاره د دیالیزدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای بخش  دیالیزدرصد ثبت دستگاه  -3-12

 

درصد ثبت دستگاه سی تی اسکن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه سی تی اسکن در  -4-12

  پاراکلینیکبخش 

 پاراکلینیکدر بخش MRI در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -5-12

ای بیمارستانهای دارای دستگاه شتاب دهنده درصد ثبت دستگاه شتاب دهنده خطی در تجهیزات سرمایه  -6-12

 پاراکلینیکخطی در بخش 

در بخش  اسکن PETاسکن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -1-12

 پاراکلینیک

ر بخش د اندوسکوپیدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  اندوسکوپیدرصد ثبت دستگاه  -8-12

 پاراکلینیک

 یوگرافیاکوکارددر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  اکوکاردیوگرافیدرصد ثبت دستگاه  -9-12

 در بخش پاراکلینیک

 در بخش پاراکلینیک در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -12-12

 یه ای بیمارستانهای دارای دستگاهدر تجهیزات سرما ادیوتراپی نیمه عمقیردرصد ثبت دستگاه  -11-12

 در بخش پاراکلینیک رادیوتراپی نیمه عمقی
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نجش سدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  سنجش تراکم استخوان درصد ثبت دستگاه -12-12

 در بخش پاراکلینیک تراکم استخوان

نگ سدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  سنگ شکن برون اندامیدستگاه درصد ثبت  -13-12

 در بخش پاراکلینیک شکن برون اندامی

ر بخش د سونوگرافیدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  سونوگرافیدرصد ثبت دستگاه  -14-12

 پاراکلینیک

در  رلیزر اگزایمدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه لیزر اگزایمر درصد ثبت دستگاه  -15-12

 بخش پاراکلینیک

ر بخش د ماموگرافیدر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه ماموگرافی درصد ثبت دستگاه  -16-12

 پاراکلینیک

اینجکشن میکرودر تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه میکرواینجکشن درصد ثبت دستگاه  -11-12

 در بخش پاراکلینیک

درصد ثبت دستگاه گاما کامرا در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه بخش پزشکی هسته  -18-12

 ای در بخش پاراکلینیک

 گاهدرصد ثبت دستگاه سی تی اسکن مستقل از بیمارستان در دانش -12 -19

 مستقل از بیمارستان در دانشگاه MRI درصد ثبت دستگاه  -22-12

 درصد ثبت دستگاه رادیولوژی مستقل از بیمارستان در دانشگاه -21-12

 درصد ثبت دستگاه گاما کامرا مستقل از بیمارستان در دانشگاه -22-12

نکته : این شاخصها تنها در دانشگاههایی که این تجهیزات پزشکی را 

 دارند، قابل محاسبه است.
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 عنوان شاخص: درصد ثبت اطالعات آمار فعالیت در بخش تجهیزات سرمایه ای -1-12

 تجهیزات سرمایه ای ثبت شده است؟  اطالعات آمار فعالیت چند درصد از تعریف شاخص:

 .در این شاخص، به روز رسانی آمار فعالیت هم کنترل می شود 

 out put:  نوع شاخص

 : فرمول شاخص

فیلدهای اطالعاتی ثبت شده  درآمار فعالیت  تجهیزات پزشکی سرمایه ای فعال بیمارستان تعداد

تعداد ماههایی که باید آمار فعالیت ثبت شود  ×کل تجهیزات پزشکی سرمایه ای فعال بیمارستان  تعداد
 × 100 

 

وسط تجهیزات سرمایه ای تفعالیت  رآما تعداد فیلد اطالعاتی ثبت شده ستاره دار در  تعریف صورت شاخص:

 کاربر آواب 

عداد فیلد اطالعاتی ت کدر آمار فعالیت مخرج کسر به ازاء هر دستگاه در هر ماه باید ی تعریف مخرج شاخص:

 بیمار ثبت شود.

بسته به ماهی که پایش می  ام ماه بعد تکمیل گردند. 92توجه : این اطالعات برای هر ماه باید تا 

 کنیم و بسته به تعداد تجهیزات عدد صورت و مخرج کسر متفاوت خواهد بود.

  اگر بخشی به صورت موقت غیر فعال شده باشد، باید در ثبت آمار فعالیت و تعداد

 روز فعال، عدد صفر ثبت شود.

 

 :دی ماه قرار است سامانه آواب بیمارستان پایش گردد،  31دستگاه سرمایه ای دارد. در  5بیمارستانی  مثال

 5دستگاه سرمایه ای باید تا پایان آذر ماه ) 5خواهد بود. یعنی آمار فعالیت  11تعداد فیلدهای مخرج کسر، 

(. اگر بیمارستان آمار 5×1×5شود ) فیلد تکمیل 1ماه( تکمیل گردد و برای هر دستگاه و هر ماه باید تعداد 
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دستگاه سرمایه ای را  تا تنها مرداد ماه تکمیل شده باشد و تمام فیلد ها پر شده باشند، صورت کسر  1فعالیت 

می شود و شاخص درصد تکمیل آمار فعالیت تجهیزات سرمایه ای  11( 1×1× 4برای پایش در دی ماه، )

20در بیمارستان معادل

72
 درصد خواهد شد.  11.1=011 ×  

 : درصدگیری شاخصواحد اندازه 

ه صورت مجزا نشگاه بدا در سطح دانشگاه برای هر بیمارستاناین شاخص برای یک بیمارستان محاسبه شده است. 

 به عنوان درصد نهایی دانشگاه اعالم می شود. در کل بیمارستانها میانگین این شاخص حساب می شود و
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های بیمارستان سرمایه ای درصد ثبت دستگاه آنژیوگرافی در تجهیزاتعنوان شاخص:  -2-12

 دارای بخش آنژیوگرافی در بخش ستاره دار

 به است.، قابل محاسهستند دستگاه آنژیوگرافی بیمارستانها مجهز به تنها در دانشگاههایی کهه : این شاخص نکت

 آنژیوگرافی قلب می باشد. دستگاه آنژیوگرافی چشم مد نظر نمی باشد.*منظور از دستگاه آنژیوگرافی، دستگاه 

چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که بخش آنژیوگرافی در بخش ستاره دار خود  تعریف شاخص:

 دستگاه آنژیوگرافی ثبت نموده اند؟ سرمایه ای،ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

بیمارستانهای دارای دستگاه آنژیوگرافی در قسمت تجهیزات سرمایه ای تعداد

بیمارستانهای  دارای بخش آنژیوگرافی در بخش ستاره دار تعداد
 × 100 

 

ستگاه د ت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ایچه تعداد از بیمارستانهای تح  تعریف صورت شاخص:

 آنژیوگرافی ثبت نموده اند؟

 تعداد بیمارستانهای با بخش آنژیوگرافی در بخش ستاره دار مخرج شاخص: تعریف

  هر بیمارستان باید برای بخش آنژیوگرافی که در بخش ستاره دار ثبت می کند، در قسمت

 ، دستگاه آنژیوگرافی ثبت کرده باشد.سرمایه ای تجهیزات

  اشتباه است و نقص در درصد  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 تکمیل اطالعات را می رساند.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 مثال

میخواهیم این شاخص را در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی محاسبه کنیم. ابتدا از 

مبنی بر بیمارستانهای دارای بخش آنژیوگرافی می گیریم. به  گزارشیاز قسمت آمار فعالیت بخش، RBP2پلت فرم 

 صورت زیر:

 

 
 بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مجهز به بخش ستاره دار آنژیوگرافی می باشند. 1تنها 
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هیه  تسپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای از تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه آنژیوگرافی به صورت زیر 

 می کنیم :

 

 

 بیمارستان در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه آنژیوگرافی ثبت نموده اند 1

2میزان شاخص= 

2
 درصد 011= 011 × 
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درصد ثبت دستگاه دیالیز در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای عنوان شاخص:  -3-12

 بخش دیالیز در بخش ستاره دار

د ثبت در بخش ستاره دار خو دیالیزچند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که بخش  تعریف شاخص:

 ثبت نموده اند؟ دیالیزدستگاه  سرمایه ای،نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه دیالیز در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای بخش دیالیز در بخش ستاره دار
 × 100 

 

ستگاه د ت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ایچه تعداد از بیمارستانهای تح  تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ دیالیز

 در بخش ستاره دار دیالیزتعداد بیمارستانهای با بخش  تعریف مخرج شاخص:

  که در بخش ستاره دار ثبت می کند، در قسمت  دیالیز برای بخشهر بیمارستان باید

 ثبت کرده باشد. دیالیز، دستگاه سرمایه ای تجهیزات

  درصد اشتباه است و نقص در  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 تکمیل اطالعات را می رساند.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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قسمت آمار فعالیت بخشها، گزارشی از ، RBP2پلت فرم برای محاسبه این شاخص در دانشگاه ایالم، ابتدا از  مثال:

 تعداد بیمارستانهای مجهز به بخش دیالیز در بخشهای ستاره دار به صورت زیر تهیه می کنیم:

 

 
 می باشند بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی ایالم مجهز به بخش دیالیز در پاراکلینیک 4
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سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای از بیمارستانهای مجهز به دستگاه دیالیز در دانشگاه علوم پزشکی ایالم 

 به صورت زیر تهیه می کنیم:

 

 
 بیمارستان، دستگاه دیالیز را در تجهیزات سرمایه ای خود ثبت نموده اند. 1

7میزان شاخص = 

5
 درصد 051= 011 × 

 تطابق در ورود اطالعات در بخش پاراکلینیک و تجهیزات سرمایه ای وجود دارد.عدم 
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درصد ثبت دستگاه سی تی اسکن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه سی  -4-12

 تی اسکن در بخش پاراکلینیک 

 ش پاراکلینیکبخدر  سی تی اسکنچند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که دستگاه  تعریف شاخص:

 ثبت نموده اند؟ سی تی اسکنخود ثبت نموده اند، در تجهیزات سرمایه ای  دستگاه 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

بیمارستانهای دارای دستگاه سی تی اسکن در قسمت تجهیزات سرمایه ای تعداد

بیمارستانهای  دارای دستگاه سی تی اسکن در بخش پاراکلینیک تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ ) شامل دستگاه سی تی اسکن و سی تی اسکن اسپیرال( سی تی اسکن

 بخش پاراکلینیکدر  سی تی اسکنتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ی کند، در قسمت ثبت مکه در بخش پاراکلینیک هر بیمارستان باید برای دستگاه سی تی اسکن 

 ثبت کرده باشد. سی تی اسکنتجهیزات سرمایه ای، دستگاه 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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ن در سی تی اسکگزارشی از بیمارستانهای با بخش   برای محاسبه این شاخص در دانشگاه دزفول، ابتدا مثال:

 تهیه می کنیم. به صورت زیر: RBP2از پلت فرم پاراکلینیک 

 

 

 دو بیمارستان مجهز به بخش پاراکلینیک سی تی اسکن می باشند.
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تگاه سی )شامل دس از بیمارستانهای مجهز به دستگاه سی تی اسکن سپس در قسمت تجهیزات سرمایه ای گزارشی

 تهیه می کنیم : تی اسکن و سی تی اسکن اسپیرال(

 

 

2یزان شاخص= م

2
 درصد  011= 011 × 
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در بخش MRI در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -5-12

 پاراکلینیک

خود  بخش پاراکلینیکدر MRI چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که دستگاه  تعریف شاخص:

 ثبت نموده اند؟ MRIثبت نموده اند، در تجهیزات سرمایه ای  دستگاه 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه ام آر آی  در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه ام آر آی رزونانس در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

MRI ثبت نموده اند؟ 

 در بخش پاراکلینیک MRI تعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ثبت می کند، در قسمت تجهیزات  بخش پاراکلینیککه در MRI هر بیمارستان باید برای دستگاه 

 ثبت کرده باشد.MRI سرمایه ای، دستگاه 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 مثال:

به این صورت تهیه  RBP2از  میخواهیم این شاخص را در دانشگاه علوم پزشکی اهواز محاسبه کنیم. ابتدا گزارشی 

 می کنیم:

 در پاراکلینیک تهیه می کنیم MRIاز قسمت بخشهای بیمارستانی گزارشی از بیمارستانهای با بخش 

 

 

 در پاراکلینیک می باشند. MRIبیمارستان مجهز به بخش  6
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 تهیه می کنیم به صورت زیر: MRIسپس در قسمت تجهیزات سرمایه ای گزارشی از بیمارستانهای مجهز به دستگاه 

 

 

4میزان شاخص= 

6
 درصد   66.6=011× 
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درصد ثبت دستگاه شتاب دهنده خطی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای  -6-12

 دستگاه شتاب دهنده خطی در بخش پاراکلینیک

خش در ب شتاب دهنده خطیدستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت شتاب دهنده خطیسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات  پاراکلینیک

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه  شتاب دهنده خطی  در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه شتاب دهنده خطی در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ شتاب دهنده خطی

 بخش پاراکلینیکدر  شتاب دهنده خطیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

، در قسمت تنموده اسثبت  که در پاراکلینیک خطیشتاب دهنده بخش برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد. شتاب دهنده خطیدستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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از قسمت   RBP2این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی ابتدا گزارشی به صورت زیر از پلت فرم برای محاسبه  مثال:

 تهیه می کنیم:آمار فعالیت بخشها 

 
 می باشد.شتاب دهنده خطی بخش مجهز به  بخش پاراکلینیکبیمارستان در  تنها یک

 
 

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

111 
 

 سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای تهیه می کنیم:

 

 

 بیمارستان در قسمت تجهیزات سرمایه ای، دستگاه شتاب دهنده خطی ثبت نموده اند.3

3میزان شاخص= 

1
 درصد 311= 011× 

 وجود دارد.عدم تطابق در ثبت اطالعات در قسمت تجهیزات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای 
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 PETاسکن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -1-12

 در بخش پاراکلینیک اسکن

 بخش پاراکلینیکدر اسکن  دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت اسکن  سرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه پت اسکن در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه پت اسکن در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ اسکن 

 بخش پاراکلینیکدر  اسکن تعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ثبت می کند، در قسمت  بخش پاراکلینیککه در  اسکن دستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد. اسکن دستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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از   RBP2ابتدا گزارشی به صورت زیر از پلت فرم  تهرانبرای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی  مثال:

 تهیه می کنیم:آمار فعالیت بخشها 

 
 اسکن در قسمت تجهیزات پزشکی می باشد. PETبیمارستان تنها مجهز به دستگاه  0
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 سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای تهیه می کنیم:

 

 
 اسکن ثبت نموده است. PETبیمارستان در قسمت تجهیزات سرمایه ای، دستگاه  0

1میزان شاخص=

1
 درصد 011= 011× 
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درصد ثبت دستگاه آندوسکوپی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -8-12

 در بخش پاراکلینیک آندوسکوپی

 پاراکلینیک بخشدر  آندوسکوپیدستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت  آندوسکوپیسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه اندوسکوپی در قسمت تجهیزات سرمایه ای

در بخش پاراکلینیک اندوسکوپی دستگاه ایبیمارستانهای  دار تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟آندوسکوپی 

 بخش پاراکلینیکدر  آندوسکوپیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ند، در قسمت ثبت می ک بخش پاراکلینیککه در  آندوسکوپیدستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد. آندوسکوپیدستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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از   RBP2ابتدا گزارشی به صورت زیر از پلت فرم البرز برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی  مثال:

 آمار فعالیت بخشها تهیه می کنیم:

 
 بیمارستان دارای بخش آندوسکوپی در پاراکلینیک می باشند. 3
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 سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای به صورت زیر تهیه می کنیم:

 
 ثبت نموده اند:بیمارستان در تجهیزات سرمایه ای، دستگاه آندوسکوپی  6

 

6میزان شاخص= 

3
 درصد 111= 011 × 

 عدم تطابق در ورود اطالعات در بخش و تجهیزات سرمایه ای وجود دارد.
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در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  یدرصد ثبت دستگاه اکوکاردیوگراف -9-12

 در بخش پاراکلینیک اکوکاردیوگرافی

بخش ر داکوکاردیوگرافی دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت اکوکاردیوگرافی سرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات  پاراکلینیک

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

در قسمت تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه اکوکاردیوگرافی تعداد

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه اکوکاردیوگرافی در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ اکوکاردیوگرافی

 بخش پاراکلینیکدر  اکوکاردیوگرافیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ت می کند، در قسمت ثب بخش پاراکلینیککه در  اکوکاردیوگرافیدستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد.اکوکاردیوگرافی دستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

119 
 

  RBP2ابتدا گزارشی به صورت زیر از پلت فرم  بوشهربرای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی  مثال:

 از آمار فعالیت بخشها تهیه می کنیم:

 

 

 در پاراکلینیک می باشندبیمارستان دارای بخش اکوکاردیوگرافی  4تعداد 
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سپس گزارشی از بیمارستانهای مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی از قسمت تجهیزات سرمایه ای تهیه می کنیم. به 

 صورت زیر:

 

 
 بیمارستان مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی در تجهیزات سرمایه ای می باشند. 6

6میزان این شاخص = 

5
 درصد 011= 011 × 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

111 
 

در  در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  درصد ثبت دستگاه  -12-12

 بخش پاراکلینیک

خود  بخش پاراکلینیکدر  دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت  EMGسرمایه ای  دستگاه ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: شاخصنوع 

 فرمول شاخص:

در قسمت تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه الکترومیوگرافی تعداد

در بخش پاراکلینیک الکترومیوگرافی دستگاه ایبیمارستانهای  دار تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟رافی الکترومیوگ

 بخش پاراکلینیکدر  گرافیلکترومیواتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

بت می کند، در قسمت ث بخش پاراکلینیککه در  گرافیلکترومیوادستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد.گرافی لکترومیوادستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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  RBP2ابتدا گزارشی به صورت زیر از پلت فرم قزوین برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی  مثال:

 از آمار فعالیت بخشها تهیه می کنیم:

 

 
 در بخشهای پاراکلینیک بودند. EMG دستگاه  بیمارستان دارای 3
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تهیه می کنیم. به صورت  EMGاز قسمت تجهیزات سرمایه ای، گزارشی از بیمارستانهای مجهز به دستگاه سپس 

 زیر:

 

 
 را در تجهیزات سرمایه ای ثبت کرده اند. EMGبیمارستان دستگاه  1

2میزان شاخص= 

3
 درصد  66.7= 011 × 

 

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

114 
 

درصد ثبت دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای  -11-12

 رادیوتراپی نیمه عمقی در بخش پاراکلینیک دستگاه

بخش  دررادیوتراپی عمقی دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبترادیوتراپی عمقی سرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات  پاراکلینیک

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟رادیوتراپی نیمه عمقی 

 بخش پاراکلینیکدر  رادیوتراپی نیمه عمقیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

بت می کند، در ث بخش پاراکلینیککه در رادیوتراپی نیمه عمقی دستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد.رادیوتراپی نیمه عمقی دستگاه قسمت تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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از   RBP2برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی تهران ابتدا گزارشی به صورت زیر از پلت فرم  مثال:

 آمار فعالیت بخشها تهیه می کنیم:

 

 
 دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی می باشد.بیمارستان مجهز به  0

سپس از بخش تجهیزات سرمایه ای، گزارشی از تعداد بیمارستانهای مجهز به دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی تهیه می 

 )در گزارش هم از رادیوتراپی و هم از رادیوتراپی نیمه عمقی گزارش می گیریم( کنیم. به صورت زیر:
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 دستگاه رادیوتراپی نیمه عمقی در قسمت تجهیزات سرمایه ای بود.بیمارستان مجهز به  0

1میزان این شاخص= 

1
 درصد 011= 011 × 
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درصد ثبت دستگاه سنجش تراکم استخوان در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای  -12-12

 دستگاه سنجش تراکم استخوان در بخش پاراکلینیک

سنجش تراکم استخوان دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

م استخوان سنجش تراکسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات  بخش پاراکلینیکدر )دانسیتومتری( 

 نموده اند؟ ثبت)دانسیتومتری( 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه سنجش تراکم استخوان )دانسیتومتری( در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه سنجش تراکم استخوان )دانسیتومتری( در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟سنجش تراکم استخوان )دانسیتومتری( 

 بخش پاراکلینیک در سنجش تراکم استخوان )دانسیتومتری(تعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

 خش پاراکلینیکبکه در سنجش تراکم استخوان )دانسیتومتری( دستگاه برای هر بیمارستان باید 

ثبت ی( سنجش تراکم استخوان )دانسیتومتردستگاه ثبت می کند، در قسمت تجهیزات سرمایه ای، 

 کرده باشد.

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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گیالن، ابتدا گزارشی از آمار فعالیت بخشها تهیه می کنیم. به صورت برای محاسبه این شاخص در دانشگاه مثال: 

 زیر:

 

 
 بیمارستان در استان گیالن مجهز به دستگاه دانسیتومتری می باشد. 0

نجش مجهز به دستگاه دانسیتومتری )سسپس از قسمت تجهیزات سرمایه ای گزارشی مبنی بر تعداد بیمارستانهای 

 تراکم استخوان( تهیه می کنیم. به صورت زیر:
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 هیچ بیمارستانی مجهز به این دستگاه ثبت نشده است.

0میزان شاخص= 

1
 = صفر درصد011 × 
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در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای  سنگ شکن برون اندامیدرصد ثبت دستگاه  -13-12

 در بخش پاراکلینیک شکن برون اندامی سنگدستگاه 

بخش ر د سنگ شکن برون اندامی دستگاهچند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 اند؟ نموده ثبت  سنگ شکن برون اندامیسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات  پاراکلینیک

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

در قسمت تجهیزات سرمایه ای سنگ شکن برون اندامیبیمارستانهای دارای دستگاه  تعداد

تعداد بیمارستانهای  دارای دستگاه سنگ شکن برون اندامی  در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ اندامیسنگ شکن برون 

 بخش پاراکلینیکدر  کبالت تراپیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ت می کند، که در بخش پاراکلینیک ثب سنگ شکن برون اندامیهر بیمارستان باید برای دستگاه 

 ثبت کرده باشد. سنگ شکن برون اندامیدستگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711این شاخص چه کمتر از مقدار

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 رم از پلت ف، از آمار فعالیت بخشها، گزارشی ایراناسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی برای مح مثال:

RBP2 :به صورت زیر تهیه می کنیم 

 

 بیمارستان مجهز به دستگاه سنگ شکن برون اندامی در بخشهای پاراکلینیک بودند. 3 تعداد
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 سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای به صورت زیر تهیه می کنیم:

 

 

 در تجهیزات سرمایه ای ثبت شده است. سنگ شکن برون اندامیبیمارستان مجهز به دستگاه  4

5میزان شاخص= 

3
 درصد 166.6= 011 × 
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درصد ثبت دستگاه سونوگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -14-12

 سونوگرافی در بخش پاراکلینیک

 پاراکلینیک بخشدر  سونوگرافیدستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت  سونوگرافیسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

در قسمت تجهیزات سرمایه ای سونوگرافیبیمارستانهای دارای دستگاه  تعداد

در بخش پاراکلینیک سونوگرافی ای دستگاهبیمارستانهای  دار تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ سونوگرافی

 بخش پاراکلینیکدر  سونوگرافیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ند، در قسمت ثبت می ک بخش پاراکلینیککه در  سونوگرافیدستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد. سونوگرافیدستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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 مثال:

برای محاسبه این شاخص در دانشگاه کردستان، ابتدا گزارشی از قسمت آمار فعالیت بخشها، از بیمارستانهای با بخش 

 تهیه می کنیم. به صورت زیر: RBP2پاراکلینیک سونوگرافی از پلت فرم 

 

 

 بیمارستان دارای بخش پاراکلینیک سونوگرافی می باشند. 2
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 سرمایه ای به صورت زیر تهیه می کنیم:سپس گزارشی از بخش تجهیزات 

 

 

12بیمارستان مجهز به سونوگرافی در تجهیزات سرمایه ای بودند. میزان شاخص= 01

8
 درصد 041=  011 ×  

 عدم تطابق در ثبت دستگاه سونوگرافی در قسمت تجهیزات سرمایه ای بخش پاراکلینیک وجود دارد. 
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در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه درصد ثبت دستگاه لیزر اگزایمر  -15-12

 لیزر اگزایمر در بخش پاراکلینیک

 پاراکلینیک بخشدر لیزر اگزایمر دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبتلیزر اگزایمر  سرمایه ای  دستگاهخود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: شاخصنوع 

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه لیزر اگزایمر  در قسمت تجهیزات سرمایه ای

ر بخش پاراکلینیکدلیزر اگزایمر   دستگاه  ایبیمارستانهای  دار تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ لیزر اگزایمر

 بخش پاراکلینیکدر  لیزر اگزایمرتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

کند، در قسمت  ثبت می بخش پاراکلینیککه در  لیزر اگزایمردستگاه برای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد. لیزر اگزایمردستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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خراسان رضوی، ابتدا از آمار فعالیت بخشها، گزارشی به برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی مثال: 

 صورت زیر تهیه می کنیم:

 

 

 بیمارستان مجهز به بخش پاراکلینیک لیزر اگزایمر بودند. 1
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 تهیه می کنیم:سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای به صورت زیر 

 

 

 سرمایه ای می باشند.بیمارستان مجهز به دستگاه لیزر اگزایمر در تجهیزات  3

3میزان شاخص= 

2
 درصد 041= 011  × 

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

129 
 

درصد ثبت دستگاه ماموگرافی در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -16-12

 ماموگرافی در بخش پاراکلینیک

 اراکلینیکبخش پدر  ماموگرافیدستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت ماموگرافیسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

در قسمت تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه ماموگرافی تعداد

در بخش پاراکلینیک ماموگرافی دستگاه ایبیمارستانهای  دار تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ ماموگرافی

 بخش پاراکلینیکدر  ماموگرافیتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

د، در قسمت ثبت می کن بخش پاراکلینیککه در  ماموگرافی دستگاهبرای هر بیمارستان باید 

 کرده باشد. ثبت ماموگرافیدستگاه تجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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ابتدا از قسمت آمار فعالیت بخشها، گزارشی به برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی یزد، مثال: 

 صورت زیر تهیه می کنید:

 

 

 بیمارستان مجهز به دستگاه ماموگرافی در بخش پاراکلینیک بودند. 5

 



 تدوین شاخصهای پایش تکمیل اطالعات سامانه آواب  

 

131 
 

 سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای به صورت زیر تهیه می کنیم:

 

 

 سرمایه ای بودند.بیمارستان مجهز به دستگاه ماموگرافی در قسمت تجهیزات  4

5میزان شاخص= 

4
 درصد 014= 011 × 

 عدم تطابق در ثبت در قسمت تجهیزات سرمایه ای و بخش پاراکلینیک وجود دارد.
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درصد ثبت دستگاه میکرواینجکشن در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای دارای دستگاه  -11-12

 میکرواینجکشن در بخش پاراکلینیک

 بخش پاراکلینیک درمیکرواینجکشن دستگاه چند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت  میکرواینجکشنسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه میکرواینجکشن در قسمت تجهیزات سرمایه ای

در بخش پاراکلینیک میکرواینجکشن دستگاه ایبیمارستانهای  دار تعداد
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ میکرواینجکشن

 بخش پاراکلینیکدر  میکرواینجکشنتعداد بیمارستانهای با دستگاه  تعریف مخرج شاخص:

ت می کند، در قسمت ثب بخش پاراکلینیککه در  میکرواینجکشن دستگاهبرای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد. میکرواینجکشن دستگاهتجهیزات سرمایه ای، 

  اشتباه است و ناشی از  درصد 711درصد و چه بیشتر از  711مقدار این شاخص چه کمتر از

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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دانشگاه علوم پزشکی تهران، ابتدا از قسمت آمار فعالیت بخشها، گزارشی به  برای محاسبه این شاخص در مثال:

 صورت زیر تهیه می نماییم:

 

 

 پاراکلینیک می باشند.بیمارستان مجهز به دستگاه میکرواینجکشن در بخشهای  3
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 سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای به صورت زیر تهیه می کنیم:

 

 
 بیمارستان مجهز به دستگاه میکرو اینجکشن در قسمت تجهیزات سرمایه ای ثبت شده است. 0تنها 

1میزان شاخص= 

3
 درصد 33.3= 011 × 
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در تجهیزات سرمایه ای بیمارستانهای  گاما کامرادرصد ثبت دستگاه  عنوان شاخص :-18-12

 در بخش پاراکلینیک بخش پزشکی هسته ایدارای دستگاه 

 ش پاراکلینیکبخدر  بخش پزشکی هسته ایچند درصد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه که  تعریف شاخص:

 نموده اند؟ ثبت گاماکامراسرمایه ای  دستگاه خود ثبت نموده اند، در تجهیزات 

 output: شاخصنوع 

 فرمول شاخص:

تعداد بیمارستانهای دارای دستگاه گاما کامرا در قسمت تجهیزات سرمایه ای

تعداد بیمارستانهای  دارای بخش پزشکی هسته ای در بخش پاراکلینیک
 × 100 

 

چه تعداد از بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه ای دستگاه   تعریف صورت شاخص:

 ثبت نموده اند؟ گاما کامرا

 بخش پاراکلینیکدر بخش پزشکی هسته ای تعداد بیمارستانهای با  تعریف مخرج شاخص:

کند، در قسمت  ثبت می بخش پاراکلینیککه در  بخش پزشکی هسته ایبرای هر بیمارستان باید 

 ثبت کرده باشد.گاما کامرا  دستگاهتجهیزات سرمایه ای، 

  درصد اشتباه است و ناشی از  711درصد و چه بیشتر از  711کمتر از مقدار این شاخص چه

 ثبت ناقص می باشد.

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی تهران، ابتدا از قسمت آمار فعالیت بخشها، گزارشی به  مثال:

 صورت زیر تهیه می نماییم:

 
 بخش پاراکلینیک پزشکی هسته ای بودند.بیمارستان مجهز به  6تعداد 
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سپس گزارشی از قسمت تجهیزات سرمایه ای از بیمارستانهای مجهز به دستگاه گاما کامرا می باشند، تهیه می کنیم. 

 به صورت زیر:

 
 بودند.بیمارستان مجهز به دستگاه گاماکامرا در قسمت تجهیزات سرمایه ای  1تعداد 

 

7میزان شاخص= 

6
 درصد 116.6= 011 × 

عدم تطابق در ثبت دستگاه گاما کامرا در قسمت تجهیزات سرمایه ای با بخشهای پاراکلینیک پزشکی هسته ای ثبت 

 شده وجود دارد.
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 درصد ثبت دستگاه سی تی اسکن مستقل از بیمارستان در دانشگاه عنوان شاخص: -12 -19

چند درصد از دستگاههای سی تی اسکن مستقل از بیمارستان یک دانشگاه در قسمت تجهیزات   تعریف شاخص:

 سرمایه ای سامانه آواب ثبت شده است؟

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد دستگاههای سی تی اسکن مستقل از بیمارستان ثبت شده در تجهیزات سرمایه ای سامانه آواب  یک دانشگاه

دستگاههای سی تی اسکن  موجود مستقل از بیمارستان یک  دانشگاه تعداد
 × 100 

 

تعداد دستگاههای سی تی اسکن مستقل از بیمارستان که در قسمت تجهیزات سرمایه ای   تعریف صورت شاخص:

 سامانه آواب یک دانشگاه ثبت شده است.

 بیمارستان یک دانشگاهدستگاههای سی تی اسکن مستقل از تعداد  تعریف مخرج شاخص:

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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تعداد  RBP2برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی زنجان ابتدا از پلت فرم گزارشگیری  مثال:

 را به صورت زیر استخراج می کنیم: ستاندستگاههای سی تی اسکن ثبت شده مستقل از بیمار

 

 

از ستون تعداد دستگاههای مستقل از بیمارستان استفاده می نماییم. تعداد دستگاههای سی تی اسکن و سی تی اسکن 

اسپیرال مستقل از بیمارستان دانشگاه در این ستون مشخص شده است که در دانشگاه علوم پزشکی زنجان تنها یک 

 ود دارد. دستگاه سی تی اسکن مستقل از بیمارستان در شهرستان ابهر وج

عدد باشد، تنها  3اگر تعداد دستگاههای سی تی اسکن موجود مستقل از بیمارستان در دانشگاه زنجان به عنوان مثال 

1یک دستگاه در سامانه آواب ثبت شده است. میزان شاخص= 

3
 درصد  33.3= 011 × 
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 مستقل از بیمارستان در دانشگاه MRI درصد ثبت دستگاه عنوان شاخص:  -22-12

مستقل از بیمارستان یک دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایه  MRIچند درصد از دستگاههای   تعریف شاخص:

 ای سامانه آواب ثبت شده است؟

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد دستگاههای  ام آر آی مستقل از بیمارستان ثبت شده در تجهیزات سرمایه ای سامانه آواب  یک دانشگاه

تعداد دستگاههای ام آر آی  موجود مستقل از بیمارستان یک  دانشگاه
 × 100 

 

مستقل از بیمارستان که در قسمت تجهیزات سرمایه ای  ام آر آیتعداد دستگاههای   تعریف صورت شاخص:

 سامانه آواب یک دانشگاه ثبت شده است.

 مستقل از بیمارستان یک دانشگاه ام آر آیدستگاههای تعداد  تعریف مخرج شاخص:

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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تعداد  RBP2برای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابتدا از پلت فرم گزارشگیری  مثال:

 را به صورت زیر استخراج می کنیم: ستانثبت شده مستقل از بیمار  MRIدستگاههای 

 

 

 
مستقل از بیمارستان  از ستون تعداد دستگاههای مستقل از بیمارستان استفاده می نماییم. تعداد دستگاههای 

وجود دستگاه مستقل از بیمارستان  1  شیرازدانشگاه در این ستون مشخص شده است که در دانشگاه علوم پزشکی 

 دارد. 

دستگاه در  1عدد باشد،  1به عنوان مثال شیراز موجود مستقل از بیمارستان در دانشگاه  اگر تعداد دستگاههای 

2سامانه آواب ثبت شده است. میزان شاخص= 

2
 درصد  011= 011 × 
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 درصد ثبت دستگاه رادیولوژی مستقل از بیمارستان در دانشگاهعنوان شاخص:  -21-12

مستقل از بیمارستان یک دانشگاه در قسمت تجهیزات  رادیولوژیچند درصد از دستگاههای   تعریف شاخص:

 سرمایه ای سامانه آواب ثبت شده است؟

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد دستگاههای رادیولوژی مستقل از بیمارستان ثبت شده در تجهیزات سرمایه ای سامانه آواب  یک دانشگاه

مستقل از بیمارستان یک  دانشگاهدستگاههای رادیولوژی  موجود  تعداد
 × 100 

 

مستقل از بیمارستان که در قسمت تجهیزات سرمایه ای  رادیولوژیتعداد دستگاههای   تعریف صورت شاخص:

 سامانه آواب یک دانشگاه ثبت شده است.

 مستقل از بیمارستان یک دانشگاه رادیولوژیدستگاههای تعداد  تعریف مخرج شاخص:

 درصد شاخص:گیری واحد اندازه
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تعداد  RBP2ابتدا از پلت فرم گزارشگیری  فسابرای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی  مثال:

 را به صورت زیر استخراج می کنیم: ستان ثبت شده مستقل از بیمار رادیولوژیدستگاههای 
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ل رادیولوژی )شام رادیولوژیاز ستون تعداد دستگاههای مستقل از بیمارستان استفاده می نماییم. تعداد دستگاههای 

مستقل از بیمارستان دانشگاه در این ستون مشخص شده است که در ، رادیولوژی و رادیولوژی فلوروسکوپی( 211

 ود دارد. وج دانشگاه علوم پزشکی شیرازیمارستان در مستقل از ب رادیولوژیدستگاه  02شیراز  دانشگاه علوم پزشکی

 02عدد باشد، 11موجود مستقل از بیمارستان در دانشگاه زنجان به عنوان مثال  رادیولوژیاگر تعداد دستگاههای 

18دستگاه در سامانه آواب ثبت شده است. میزان شاخص= 

20
 درصد  51= 011 × 
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 درصد ثبت دستگاه گاما کامرا مستقل از بیمارستان در دانشگاه عنوان شاخص: -22-12

 مستقل از بیمارستان یک دانشگاه در قسمت تجهیزات سرمایهگاما کامرا چند درصد از دستگاههای   تعریف شاخص:

 ای سامانه آواب ثبت شده است؟

 output: نوع شاخص

 فرمول شاخص:

تعداد دستگاههای گاماکامرا مستقل از بیمارستان ثبت شده در تجهیزات سرمایه ای سامانه آواب  یک دانشگاه

تعداد دستگاههای گاماکامرا موجود مستقل از بیمارستان یک  دانشگاه
 × 100 

 

مستقل از بیمارستان که در قسمت تجهیزات سرمایه ای  گاماکامراتعداد دستگاههای   تعریف صورت شاخص:

 سامانه آواب یک دانشگاه ثبت شده است.

 مستقل از بیمارستان یک دانشگاه گاماکامرادستگاههای تعداد  تعریف مخرج شاخص:

 درصد گیری شاخص:واحد اندازه
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تعداد  RBP2ابتدا از پلت فرم گزارشگیری  تهرانبرای محاسبه این شاخص در دانشگاه علوم پزشکی  مثال:

 را به صورت زیر استخراج می کنیم: ستانثبت شده مستقل از بیمارگاماکامرا دستگاههای 

 

 

قل از بیمارستان مستگاماکامرا از ستون تعداد دستگاههای مستقل از بیمارستان استفاده می نماییم. تعداد دستگاههای 

مستقل از دستگاه گاما کامرا  1همدان، دانشگاه در این ستون مشخص شده است که در دانشگاه علوم پزشکی 

 بیمارستان وجود دارد. 

 1عدد باشد،  1به عنوان مثال همدان موجود مستقل از بیمارستان در دانشگاه  گاماکامرااگر تعداد دستگاههای 

2ثبت شده است. میزان شاخص=  دستگاه در سامانه آواب

2
 درصد  011= 011 × 
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