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 ها شاخص انواع

 

 تقسين عذدي ّاي ضاخصٍ ّا هيساى ّا، ًسبت بخص سِ بِ تَاى هي را ّا ضاخص

 : ًوَد

 

 (Proportion)نسبت -الف

 : دٍ ًَع ًسبت دارین هعوَال .بِ هقایسِ ریاضي دٍ عذد در ریاضيات ًسبت گفتِ هي ضَد

  ًِسبت  هثل .گفتِ هي ضَد تٌاسب است هخرج از بخطي صَرت، کِ ّایي ًسبتب

 زًاى بِ کل جوعيت جوعيت

BA

A


 

   
 

 هرداى بِ زًاىهثل ًسبت .  ًسبت ّایي کِ صَرت ٍ هخرج از دٍ جاهعِ هتفاٍت ّستٌذ 

 

B
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 (Rate)میسان  -ب

هيساى  هاًٌذ. هيساى گفتِ هي ضَدلحاظ هي ضَد بِ آى  (از ًَع تٌاسب )ٍقتي زهاى ًيس در هحاسبِ ًسبتْا 

 .هرگ ٍ هير در طي یک سال

 

 

 شاخص عددی -ج

 .ًطاى هي دّذ ًسبت ٍ در قالب عذدضاخصي است کِ تعذاد ٍقایع را بذٍى 

 

 

 :ؿَد اًدبم عشیك دٍ اص تَاًذ هی ػالهتی هتغیشّبی ػٌدؾ هَسگٌؼتشى، ًؾش عجك

 .(افشاد خَى فـبس گیشی اًذاصُ ثب هثبل، فٌَاى ثِ) فشد هؼتمین هـبّذُ ثب .1



 ّب ًؼجتٍ  هیضاى ّب ثِ فٌَاى هثبل .(هىبى ثش هجتٌی هـبّذات یب) خوقیتی ّبی گشٍُ هـبّذُ ثب  .2

ٍ   (ّؼتٌذ هبدس وِ ػبل 19 تب 15 ػٌیي ثیي صى ثضسگؼبالى دسكذ یب ،ثبال خَى فـبس ؿیَؿ هبًٌذ)

هیبًِ ) ّب هیبًِ ٍ ؛(ثخلَفدس یه خوقیت  ػغح ولؼتشٍل  هیبًگیي هبًٌذ) هیبًگیي ّبّوچٌیي 

  (ػشعبًی ثیوبساى ثمبی

 

  :ؿَد ثٌذی عجمِ هختلف ػغَح دس تَاًذ هی اًذاصُ گیشی ّب دس ػغح خوقیت

: سالمت در جمعیت گیزی اوذاسٌ

 اص ای خالكِ وِ هی ثبؿذ(ّوبًغَس وِ دس ػغَس فَق اؿبسُ ؿذ )هیبًِ، هیبًگیي یب ًؼجت  ثش حؼت  هقوَال 

 یه دس آلبیبى ٍ صًبى دس ثبال خَى فـبس ؿیَؿ هثبل فٌَاى ثِ) ددُ هی اسائِ سا گشٍُ ّش دس افشاد هـبّذات

. ػٌدٌذ هی خوقیت ػغح دس سا ػالهت آًْب دیگش، فجبست ثِ. (هقیي ػٌی گشٍُ

  :محیطی یب محیطی سیست َبی گیزی اوذاسٌ

 صًذگی خوقیت اص گشٍُ یه آى دس وِ داسد اؿبسُ هشتجظ هىبًی ٍ فیضیىی خلَكیبت ثِ اًذاصُ گیشی ّب ایي

 آلَدگی هقشم دس گشفتي لشاس هثبل، ثشای) اػت دؿَاس خلَكیبت ایي اص ثشخی گیشی اًذاصُ. دىوي هی وبس یب

 خبسخیفَاهل  ،افشاد ثشای ،هَاسد ایي. (لشاس هی گیشًذ خَسؿیذ ًَس ی اص سٍص وِ افشاد دس هقشمتاػبؿ َّا،

. هحؼَة هی ؿًَذ

  :گلًببل گیزی اوذاسٌ

  .دىلبثل ػٌدؾ ثبؿٌذ، اؿبسُ داس فشدی ػغح دس آًىِ  ثذٍى یگشٍُ ٍیظگیْبی ثِ اًذاصُ گیشی ّب ایي 

فـبس  ثشآٍسد  ثِ فٌَاى هثبل .(غیشُ ٍ داخلی ًبخبلق تَلیذ ػشاًِ اًؼبًی، تَػقِ ؿبخق خوقیت، تشاون)

هقیت ٍ یب ؿبخق خوقیت لبثل افوبل اػت ٍلی ثشآٍسد تشاون جخَى ّن دس ػغح فشدی ٍ ّن دس ػغح 

. ؿًَذ هی گشفتِ ًؾش دس ای صهیٌِ ؿبخلْبی فٌَاى ثِ ایٌْب . تَػقِ اًؼبًی دس ػغح فشدی هفَْهی ًذاسد

 :ًىتِ

. اػت ّذف خبهقِ یه دس خبف ػالهت ثقذ یه تخویٌی اص ثْذاؿتی ؿبخق ّش
 

 



 

 (ٍسٍدی) ٍاحذ تشیي اكلی ثِ دادُ ولوِ. داسد ٍخَد هفبّین ی اصهشاتت ػلؼلِ فوَهی ثْذاؿت حَصُ دس

دس كَست  ؿبخق، ایي. وٌذ تَلیذ ؿبخق هی تَاًذ یه ،كَست ثىبسگیشی كحیح دس وِ ؿَد هی اعالق

 ثِ داًؾ. داًؾ گشدد تَلیذ تفؼیش هی تَاًذ هٌدش ثِ اص پغ وِ  وٌذ هی تَلیذ اعالفبت ،تدضیِ ٍ تحلیل

 تَػظ اًتـبس ثِ ًیبص فول، یهتَلیذ  ٍ ػالهت ثب هشتجظ ّبی گیشی تلوین دس تأثیشگزاسی هٌؾَس

چیضی اػت  آًچِ هجٌبی ؿَد هی ؿشٍؿ ؿَاّذ تَلیذ ثب وِ هدوَفِ ایي. داسد وبسآهذ ٍ هٌبػت فشآیٌذّبی

 . گفتِ هی ؿَد "ؿَاّذ ثش هجتٌی فوَهی ػالهت فوَهی"وِ ثِ آى 

 

 :ًىتِ

. اػت هقیي ٍضقیت وٌٌذُ هٌقىغ وِ اػت گیشی اًذاصُیه  ؿبخق، 
 

 

 ػبدُ سٍؽ یه ثب تَاًٌذ هی وِ ّؼتٌذ اثضاسّبیی ّب ؿبخق وِویذ داسًذ ااهش ت ایيهتَى فلوی هـتشوب ثش 

 یه ثٌبثشایي. ًجبؿذ آؿىبس ثِ عَس خَدوبس ثشسػی ٌّگبم وِ (وٌٌذ گیشی اًذاصُ یب) وٌٌذ آؿىبس سا ٍضقیتی

. اػت هقیي خوقیت دس هـخق ثْذاؿتی ّبی ٍیظگی گیشی اًذاصُ ثشای سٍؽ یه ثْذاؿتی ؿبخق

 هی دادُ یه. اػت هْن ؿبخق یه ٍ (خوـ)ّب  دادُ یب ،(هفشد) دادُ لغقِ یه ثیي تفىیه ، صهیٌِ ایي دس

 ؿبخق ٍ دادُثٌبثشایي  .اػت وشدُ ووه ؿبخق ػبخت دس وِ  ؿَد گشفتِ ًؾش دس فذدی فٌلش تَاًذ

. ًجبؿذ هـخق وبهالً اػت هوىي هفَْهی تفبٍت ّب صهیٌِ ثشخی دس اگشچِ ًیؼتٌذ، هتشادف هفبّین

 ؿبخق یههـخق  ػبل یه  دس ٍ خبف خوقیت یه دس هبدسصادی ػفلیغ ثشٍص هیضاى هثبل، فٌَاى ثِ

 ٍ (كَست) ػبل یه صیش وَدوبى دس هبدسصادی ػفلیغ ثیوبسی هَاسد تقذاد دس ایي ؿبخق، ّب دادُ. اػت

.  اػت (هخشج) ػبل ٍ خبف خوقیت آى دس صًذُ تَلذّبی ول تقذاد

 صهبى ثب هشتجظ خبف فشٌّگی ؿشایظ ٍ ّب هَلقیت وٌٌذُ هٌقىغ ٍ ّؼتٌذ دیٌبهیه ّب ؿبخق ػشاًدبم،

 ٍ خوقیت ػشیـ ؿذى پیش حبضش حبل دس آهشیىب لبسُ هٌغمِ وـَسّبی اص ثؼیبسی هثبل، فٌَاى ثِ. ّؼتٌذ

 اص ثشخی تشتیت، ّویي ثِ. وٌٌذ هی تدشثِ سا (NCD) هضهيٍ  ٍاگیش غیش ّبی ثیوبسی افضایؾ ّوچٌیي

. وٌٌذ خوـ NCD هَثش وٌتشل ثشای سا اكلی ّبی ؿبخق ثِ هشثَط ّبی دادُ تب تالؿٌذ دس ٌَّص وـَسّب

 



 مىفی ي مثبت سالمت َبی شبخص

 ػالهتی ثب هؼتمین عَس ثِ آًْب آیب وِ اػت ایي دٌّذُ ًـبى هٌفی یب هثجت فٌَاى ثِ ّب ؿبخق ثٌذی عجمِ

 داسًذ، ػالهت ثب (ّوجؼتگی استجبط،) هؼتمیوی ساثغِ وِ ٌّگبهی ؟یب ثِ ؿىل هقىَع ّؼتٌذ استجبط دس

 هَسد خوقیت دس هشدم ػالهتی ٍضقیت ثبؿذ، ثیـتش ؿبخق همذاس ّشچِ. ؿًَذ هی تلمی هثجت ّب ؿبخق

 گشفتِ ًؾش دس ػالهتی ثشای هثجت ؿبخق یه تَاًذ هی تَلذ، ثذٍ دس صًذگی ثِ اهیذ .ثَد خَاّذ ثْتش هغبلقِ

 پَؿؾ ػل، ثیوبسی اص ؿذُ دسهبى هَاسد تقذاد: اص فجبستٌذ هثجت ّبی ؿبخق اص دیگش ّبی ًوًَِ. ؿَد

 داسًذ، ػالهت ثب (ّوجؼتگی استجبط،) هقىَع ساثغِ ٍلتی ّب ؿبخق .خبًَادُ سیضی ثشًبهِ ًیبصّبی یب ٍاوؼي

 ًیض هغبلقِ هَسد خوقیت دس هشدم ػالهتی ٍضقیت ثبؿذ، ثضسگتش ؿبخقهمذاس ّشچِ. ؿًَذ هی تلمی هٌفی

 هیش ٍ هشي ًؼجت ًَصاداى، هیش ٍ هشي هیضاى: اص فجبستٌذ هٌفی ّبی ؿبخق اص ّبیی ًوًَِ .ثَد خَاّذ ثذتش

. وٌٌذ هی سّب سا دسهبى وِ ػل ثیوبساى ًؼجت ٍ ایذص ثشٍص هیضاى هبدساى،

 سالمت َبی شبخص اس استفبدٌ

 ػالهت دس ّب ؿبخق ایي اص اػتفبدُ دلیل فَم، دس. ّذف ًْبیی ًیؼت یه خَد خَدی ثِ ؿبخلْب تَػقِ

 ّبی ًبثشاثشی وبّؾ ٍ هشدم ػالهت ثْجَد دس ٍالـ ،ًْبیی ّذف. اػت ػالهتی ثشای گیشی تلوین فوَهی،

 .اػت پیـگیشی لبثل ٍ ًبفبدالًِ

 :ؿبهل هَاسد صیش هی ثبؿٌذؿبخلْب ثشخی وبسثشدّبی فوذُ 

  :تًصیف

 ثیوبسی ثبس ٍ خوقیت یه دس ثْذاؿتی ًیبصّبی تَكیف ثشای ثْذاؿتی ّبی ؿبخق اص تَاى هی هثبل ثشای

 ٍ هیضاى هَسد دس تَاًذ هی خوقیت یه ثْذاؿتی ًیبصّبی تَكیف. وشد اػتفبدُ خوقیتی خبف ّبی گشٍُ دس

ثِ  سا تَخِ ثیـتشیي ثبیذ وِ گشٍّْبیی ٍ هـىل سفـ ثشای ًیبص هَسد دادُ ّبی ًـذُ، ثشآٍسدُ ًیبصّبی هبّیت

  . ؿَدس گشفتِ اثه ،خَد اختلبف دٌّذ

 :آگُی پیش تعییه یب بیىی پیش

 یه (ثیٌی پیؾ) ػالهت ٍضقیت ثِ تَخِ ثب ،ًتبیح ثیٌی پیؾ ثشای تَاى هی ثْذاؿتی ّبی ؿبخق اص 

 ٍ فشدی خغش گیشی اًذاصُ ثشای ّب ؿبخق ایي. ًوَد اػتفبدُ (آگْی پیؾ) ثیوبساى اص گشٍّی یب خوقیت

 تَاًٌذ هی آًْب ایي، ثش فالٍُ. ؿًَذ هی اػتفبدُ خوقیت دس ثیوبسی ثبس ثیٌی پیؾ ّوچٌیي ٍ آگْی پیؾ



 گؼتشؽ اص خلَگیشی یب گیشی ّوِ اص خلَگیشی ثِ عشیك ایي اص ٍ وٌٌذ ثیٌی پیؾ سا ثیوبسی ؿیَؿ خغش

. ًوبیٌذ ووه هشتجظ ثب ػالهت خبف هـىالت ثشخی

 :ي تشزیح مًضًعبت تًضیح

 ٍ ّؼتٌذ ػبلن خوقیت یه دس افشاد اص ثشخی چشا اهش وِ ایي دسنثِ  تَاًٌذ هی ثْذاؿتی ّبی ؿبخق  

 ػالهت، اختوبفی فَاهل ثب ساثغِ دس سا ّب ؿبخق تَاى هی صهیٌِ، ایي دس. ، ووه ًوبیٌذًیؼتٌذ دیگش ثشخی

 تقییي فَاهل اص خولِ اختوبفی حوبیت ٍ دسآهذ لَهیت،. وشد تحلیل خٌؼیتی ٌّدبسّبی ٍ ّب ًمؾ خولِ اص

. دس ایي حَصُ هی تَاًٌذ تلَس ؿًَذ وٌٌذُ

 :کیفیت بُبًد ي سیستم مذیزیت

 دس گیشی تلوین ثْجَد ثشای سا ثبصخَسدی تَاًذ هی آًْب ثش هٌؾن ًؾبست ٍ ثْذاؿتی ّبی ؿبخق تَلیذ 

. وٌذ فشاّن هختلف ّبی ثخؾ ٍ ّب ػیؼتن

  :ارسیببی

 هی ّبیی ؿبخق چٌیي ثش ًؾبست. دٌّذ ًـبى سا ثْذاؿتی هذاخالت ًتبیح تَاًٌذ هی ثْذاؿتی ّبی ؿبخق

.  تقییي ًوبیذ سا الذاهبت ٍ خذهبت ، ّب ثشًبهِ ثْذاؿتی، ّبی ػیبػت تأثیش تَاًذ

 : حمبیت َمٍ جبوبٍ

صهیٌِ  دس خبف ّبی ایذئَلَطی ٍ ّب ایذُ ثب هخبلفت یب پـتیجبًی ثشای اثضاسی فٌَاى ثِ تَاًٌذ هی ّب ؿبخق

 یب دفبؿ ثشای ػیبػتوذاساى وِ ایي اهش ثؼیبس ٍاضح اػت. ، دس ًؾش گشفتِ ؿًَذهختلف تبسیخی ٍ فشٌّگیّب 

 ؿبخق اص اػتفبدُ. وٌٌذ اػتفبدُ ثْذاؿتی ّبی ؿبخق ثشخی اص خبف ّبی ػیبػتثقضی اص  ثب هخبلفت

 ػیبػتگزاسی دس خْت ثِ فٌَاى ساٌّوبیی ثشای تَاًذ هیاػت وِ  ساّىبسّبیی هْوتشیي اص ثْذاؿتی ّبی

 .خوقیت ّب ثبؿذ ػالهت ػغح استمبء

 :پبسخگًیی

 ٍ هیش ٍ هشي ٍ ثیوبسی الگَّبی خغشات، هَسد دس سا الصم اعالفبت تَاًٌذ هی ثْذاؿتی ّبی ؿبخق 

 ّب، دٍلت هبًٌذ وبسثشاى ٍ هخبعجبى اص ای گؼتشدُ عیف ثشای صهبى عَل دس ػالهت ثب هشتجظ سًٍذّبی

. وٌٌذ فشاّن فوَهی خبهقِ ٍ هذًی خبهقِ الوللی، ثیي ّبی ػبصهبى ثْذاؿت، هتخللبى



 :پژيَش

 تحلیل ٍ تدضیِ تَاًذ هی خوقیتی ّبی گشٍُ دس ثْذاؿتی ّبی ؿبخق هىبًی ٍ صهبًی تَصیـ ػبدُ هـبّذُ 

 ؿذُ هـبّذُ تفبٍتْبی ٍ سًٍذّب تَضیح ثشای فشضیِ تَلیذ ثِ هٌدشدس ًتیدِ هی تَاًذ  ٍ وشدُ تؼْیل سا

 .گشدد

  :جىسیتی شکبفاوذاسٌ گیزی 

 ّب، ًمؾ دس ًبثشاثشی یب اختالف اص ًبؿی وِ سا هشد ٍ صى ثیي ّبی ؿىبف ،خٌؼیت ثِ حؼبع ّبی ؿبخق

 اختالف آیب وِ دٌّذ هی اسائِ ؿَاّذی ّوچٌیي آًْب. هـخق هی ًوبیذ ّؼتٌذ، خٌؼیتی سٍاثظ ٍ ٌّدبسّب

 خغش، فَاهل فَاسم، هیش، ٍ هشي) اػت ؿذُ دادُ ًـبى ثْذاؿتی ؿبخق یه تَػظ وِ هشد، ٍ صى ثیي

.  یب خیش اػت خٌؼیت ثش هجتٌی ًبثشاثشیْبی ًتیدِ ، (دسهبًی خذهبت هیضاى دػتشػی ٍ اػتفبدُ 

 

 

 سمبن ي مکبن ، شخص بز مبتىی َبی دادٌ

اعالفبت هفیذی سا ثشای ٍضقیت هَخَد فشاّن ًوبیٌذ ثب ایي  تَاًٌذ هی هلی ٍ ای هٌغمِ ّبی دادُ اگشچِ 

یب  ٍ وـَسّب ثیي ایي دادُ ّب ًوی تَاًٌذ اعالفبت الصم سا ثشای ثِ تلَیش وـیذى تفبٍتْبی احتوبلی حبل

 ثٌبثشایي،. فشاّن ًوبیٌذ ثْذاؿتی ًیبصّبی ٍ هـىالت ثب ساثغِ دس وـَسّب داخل هختلف دس گشٍّْبی حتی

 هـخق ٍ ؿًَذ ؿٌبػبیی ثْذاؿتی ّبی اٍلَیت داسای ّبی گشٍُ تب ،ثِ عَس خذاگبًِ تْیِ ؿًَذ ثبیذ ّب دادُ

 ثب سٍیذاد یه تَصیـ الگَّبی تغییشدس ثش ًؾبست ایي، ثش فالٍُ. داسد ٍخَدوذام ثخؾ  دس ًبثشاثشی وِ ؿَد

 ٍ الذاهبت تأثیش خولِاص  ثْذاؿتی ّبی پذیذُ ثِ هشثَط ّبی فشضیِ تذٍیي دس هی تَاًذ صهبى، گزؿت

 حتی ٍ خوقیت یه دس ّب ثیوبسی داسٍیی حؼبػیت الگَّبی دس تغییش ٍ ّوچٌیي  ثْذاؿتی ّبی ػیبػت

  . ٍ ػشٍتیپْبی آًْب ووه ًوبیذ ی خذیذی اص آًْبصیشگشٍّْب ،خذیذ ّبی ٍیشٍع ؿٌبػبیی

 ٍ (هحلی هلی، ای، هٌغمِ) خغشافیبیی ػغَح ثشاػبع سا آًْب تَاى هی وِ اػت ایي ّب ؿبخق اوثش ٍیظگی

 تفىیه (غیشُ ٍ لَهیت التلبدی، التلبدی ٍضقیت خٌغ، ػي، اػبع ثش) خوقیت هختلف ّبی گشٍُ صیش دس

ٍضقیت  ،دس هدوَؿ. اػت ضشٍسی ٍیظگی یه ًیض صهبى، عَل دس تغییشات ثِ ؿبخلْب حؼبػیت. وشد



 ،، ٍضقیت التلبدی هَخَد(اص خولِ ثحشاًْبی التلبدی )ٍضقیت التلبدی  تغییشاتثِ فَاهلی ًؾیش  ؿبخلْب

 . ًیض هشثَط هی ؿَد وِ هی تَاًٌذ دس عَل صهبى تغییش ًوبیٌذ فوَهی ّبی ػیبػت یب هحیغی صیؼتفَاهل 

 ثذى ایوٌی ًمق ٍیشٍع گیش ّوِ ؿٌبخت دس اػبػی فَاهل اص خٌؼیت ثِ هشثَط هؼبئل هثبل، فٌَاى ثِ

(HIV-AIDS) هقشم دس تَاًٌذ هی صًبى ّن ٍ هشداى ّن اگشچِ. ّؼتٌذ HIV ،اص  ٍیشٍع اًتمبل اهب ثبؿٌذ

 ٍ التلبدی آهَصؿی، اختوبفی، فَاهل اص دیگش ثؼیبسی. اػت ؿبیقتش هشد ثِ صى ٍیشٍع اص اًتمبل اصهشد ثِ صى 

 ّبی پبػخ ٍ هشداى ٍ صًبى ٍیظُ ًیبصّبی ثش هتفبٍتی عَس ثِ تَاًٌذ هی ٍ ّؼتٌذ اّویت داسای ًیض فشٌّگی

ٍ  دس خْت اًذاصُ گیشی ثشٍص ػي، ٍ خٌغ ثش حؼت  ؿذُ تفىیه  یّب دادُ. ثگزاسًذ تأثیش ثْذاؿت ثخؾ

 سفـ ثشای تْیِ دادُ ّب ثِ تفىیه خٌؼیت. اّویت صیبدی داسد HIV یگیش ّوِ دسن دس HIV ؿیَؿ

 .اػت ًیبص هَسد ؿَد، هی گیشی ّوِ ایدبد ثبفث وِ خٌؼیتی ّبی ًبثشاثشی

خوقیت ّب  اص لحبػ ػالهت دس ػغح  ّب ًبثشاثشی اسصیبثی ثشای ثْذاؿتی ّبی ؿبخق اص اػتفبدُ دیگش ًوًَِ

 ّبی ًبثشاثشی (ّب ًؼجت ٍ هیبًِ ّب ، ّب هیبًگیي هبًٌذ) هشوضیؿبخلْبی  وِ اػت روش ؿبیبى. هی ثبؿذ

سا ًوی تَاًٌذ ؿٌبػبیی  خبف ًمبط دس یب ٍ خوقیت گشٍُ صیش یب هقیي خغشافیبیی هٌغمِ یه دس هَخَد

هقیبس ٍ یب داهٌِ ثیي چبسوی  اًحشافس حؼت ة چِ ؿبخق، یه پشاوٌذگی تْیِ ؿبخلْبی ثٌبثشایي .ًوبیٌذ

 .وٌٌذ ؿٌبػبییثْتش  سا هَخَد ّب ٍ تفبٍتْبی ًبّوگًَیهی تَاًٌذ 

 سالمت شبخص یک مفیذ َبی يیژگی

 دیگش اص ؿذُ ثیٌی پیؾ وبسثشاى ٍ هَخَد هٌبثـ ّذف، ثِ تَخِ ثب ثْذاؿتی ّبی ؿبخق اًتخبة هقیبسّبی

 ؿبخق ّش دس ًؾش هَسد خلَكیبت اص ثشخی ثخؾ ایي دس. ی اػت وِ ثبیذ هَسد تَخِ لشاس ثگیشًذفَاهل

 ؿخق، ّبی ٍیظگی اػبع ثش تَاًٌذ هی وِ ّبیی ؿبخق داؿتي اّویت ثِ ّوچٌیي. ؿَد هی تَكیف

.  تبویذ هی ؿَد ثگیشًذ لشاس ثشسػی هَسد صهبى ٍ هىبى

، اؿبسُ ّؼتٌذ هفیذ خوقیت ػالهت گیشی اًذاصُ ّبی ؿبخق اسصیبثی دس وِ ّبیی ٍیظگی اص ثشخیثِ  صیش دس

 :ؿذُ اػت

: قببل اوذاسٌ گیزی ي امکبن پذیز بًدن

 هَخَد ّبی دادُ ثب ؿبخق یه اگش. داسد اؿبسُ ؿبخق گیشی اًذاصُ ثشای ّب دادُ ثَدى دػتشع اهش ثِ ایي 

ثش اػبع ایي ًَؿ  اّذاف اسصؿیبثی هیضاى تحمك ثبؿذ، پیچیذُ ثؼیبس آى هحبػجِ یب ًجبؿذ، گیشی اًذاصُ لبثل

 فٌَاى ثِ. ؿَد گشفتِ ًؾش دس ثبیذ ًیض ثبلمَُ ؿبخق یه فولی اسصؽ حبل، ایي ثب. ًیؼت یآػبى ؿبخق وبس



 یب ،ؿًَذ هی تَلیذ هلی اعالفبتی ّبی ػیؼتن ّبی دادُ اص وِ ثْذاؿتی ّبی ؿبخق اص ثؼیبسی هثبل،

اعالفبت سا دس  هَلـثِ  یب یب افتجبس دسػتی ًذاؿتِ ًذاسًذ، ّب گیشی تلوین یب تبثیشی ثش هشتجظ ًیؼتٌذ

 .دػتشع لشاس ًوی دٌّذ

: معتبز بًدن

 هٌبثـ كحت ثِ اهش ایي. اعالق هی ؿَد ثبیذ اًذاصُ گیشی ؿَد، آًچِ گیشی اًذاصُ ثشای ؿبخق یه تَاًبیی ثِ

 ثِ هشثَط اعالفبتی ّبی ػیؼتن هثبل، فٌَاى ثِ. اػت هشتجظ گیشی اًذاصُ سٍؽ ٍ اػتفبدُ هَسد ّبی دادُ

 آهبس وِ هی ثبؿذ وـَسّبیی دس هیش ٍ هشي تقذاد هحبػجِ ثشای هقتجش ًؼجتبً اثضاسی هقوَالً هیش ٍ هشي

 اص ًبؿی هیش ٍ هشي دالیل تخویي ثشای اػت هوىي اهب ،دس آًْب دس حذوفبیت ثِ وبس گشفتِ هی ؿَد حیبتی

 ّبی ػیؼتن ایي، ثش فالٍُ. ثبؿذ داؿتِ ووتشی افتجبس ،وذگزاسی ّبی ثیوبسی ّب ٍ تـخیق اؿتجبّبت

افتجبس  ،هوىٌؼت ثِ فلت تبثیش ػَگشایی ّبی اًتخبة ،خوقیتی وبفی ایدبد ًوی وٌٌذ پَؿؾ وِ اعالفبتی

هَسثیذیتی ّب هقوَال صهبًی وِ ؿذت صیبدی داؿتِ ثبؿٌذ گضاسؽ هی  هثبل، فٌَاى ثِ. ووتشی داؿتِ ثبؿٌذ

 هَسثیذیتی ؿذت اگشؿًَذ ٍ دس ًتیدِ هوىٌؼت هَاسد خفیف تش ؿٌبػبیی ٍ گضاسؽ ًـًَذ ٍ ثِ ایي تشتیت 

 تـخیق ثب ػَگشایی فَاسمهشثَط ثِ  ّبی دادُ اػت هوىي ثگزاسد، تأثیش آى ؿذى گضاسؽ احتوبل ثش

 .(اػت اًتخبة ػَگشایی هَاسد اص ییه وِ) هَاخِ ؿَد

: بًدن مًقع بٍ

 تلوین ثشای وِ صهبًی دس ّب ثتَاى اص آى یقٌی .ؿًَذ گضاسؽ ٍ تذٍیي هٌبػت صهبى دس ثبیذ ّب ؿبخق 

 ثبیذ ّب دادُ گضاسؽ ٍ آٍسی خوـ ثیي تبخیش صهبى هذت. ،  اػتفبدُ ًوَداػت الصم ػالهت ثب هشتجظ گیشی

. لجلی اعالفبت ًِ ؿَد هی گضاسؽ فقلی دادُ ّبی اص ؿبخق ایي وِ ؿَد حبكل اعویٌبى تب ثبؿذ حذالل

: پذیزی تکزار

ًتبیح یىؼبًی  سٍؽ ّوبى اص اػتفبدُ ثب هختلف افشاد تَػظ وِ تىشاس پزیش ّؼتٌذ صهبًی ّب گیشی اًذاصُ 

. اػت تىشاس لبثل گیشی اًذاصُ دس اػتفبدُ هَسد اثضاس ،سػَگشایی هـبّذُ ي ٍخَد فذم كَست دس. ثذػت دٌّذ

: پبیذاری

 حفؼ ثِ ثیـتش هشثَط . داسد اؿبسُ صهبى عَل دس ؿبخق اص اػتفبدُ ثشای الصم خلَكیبت ثِ پبیذاسی

 ٍ ثبؿذ هفیذتش ػالهت هذیشیت ثشای ؿبخق ّشچِ.. اػت ؿبخق ثشآٍسد ثشای ًیبص هَسد فٌی ؽشفیت



 ّبی ؿبخق هبًٌذ) تش پیچیذُ ّبی ؿبخق ولی، عَس ثِ. اػت ثیـتش آى پبیذاسی ثبؿذ، تش ػبدُ آى تخویي

 فذم دلیل ثِ اػت هوىي اهب ّؼتٌذ هْن اگشچِ (هقلَلیت ثذٍى صًذگی ثِ اهیذ ٍ صًذگی ویفیت ثیوبسی، ثبس

 هْن ؿبخق یه اگش ثب ایي حبل. ثبؿٌذ ثشخَسداس هحذٍد پبیذاسی اصفٌی ثشای هحبػجِ آًْب  ّبی ؽشفیت

. ؿَد تمَیت آى تَلیذ ثشای الصم فٌی ؽشفیت ؿَد تالؽ ثبیذ ثبؿذ،

: اَمیت ي ارتببط

 فشاّن گیشی تلوین ثشای ّوچٌیي ٍ ّب ثشًبهِ ٍ ّب ػیبػت ساٌّوبیی ثشای سا الصم اعالفبت ثبیذ ّب ؿبخق 

 ّیچ وِ ثیوبسیْب وٌٌذُ ثیٌی پیؾ ثیَلَطیىی یب طًتیىی ًبللیي ؿیَؿ هیضاى تخویي هثبل، فٌَاى ثِ. وٌٌذ

 (آلضایوش ثیوبسی هبًٌذ) ًیؼت دػتشع ثشای آًْب دس پیـگیشی سٍؽ یب فوَهی ثْذاؿت دس هؤثش هذاخلِ

. خیلی هشتجظ ًیؼت ػالهت هذیشیت اّذاف ثشای اهب ثبؿذ، هحیغْبی داًـگبّی تَخِ هَسد اػت هوىي

:  بًدن درک قببل

 ؿبخق دٍ اگش. ؿَد دسن ػبصاى تلوین ٍیظُ ثِ ٍ هؼئَل افشاد تَػظعَسی تذٍیي ؿَد وِ  ثبیذ ؿبخق

. ؿَد اًتخبة ثبیذ ،اػت تش ػبدُ آى دسن وِ هَسدی  وٌٌذ گیشی اًذاصُ سا یىؼبى ػالهتی ٍضقیت هـبثِ

 گشفتِ ًؾش دس ػالهتی ثشای گیشی تلوین دس ؿبخق ایٌىِ احتوبل ثبؿذ، تش آػبى دسن ّشچِ ثٌبثشایي،

. ؿذ خَاّذ ثیـتش ؿَد،

 

 

 َب گیزی تصمیم بزای مزتبط اطالعبت بٍ َب دادٌ تبذیل در َب شبخص خالصٍ، طًر بٍ

 مزتبط اَذاف تعزیف بزای سالمت َبی شبخص. داروذ اسبسی وقش عمًمی سالمت در

مًرد استفبدٌ  شًوذ می دوببل ملی سالمت در سطح مسئًلیه تًسط کٍ سالمت بب

. قزار می گیزوذ
 

 

  



 :چند نمونه از شاخصها

 

 

 (  Crude Death rate )میسان مرگ و میر خام 

 و میر خام هيساى  هرگ=    تعذاد هرگ ّا درهذت  یكسال  در یک هٌطقِ×  1000

 جوعيت ّواى هٌطقِ  در  ٍسط ّواى سال            

 

 جوعيت ٍسط سال=     جوعيت آخر سال+ جوعيت  اٍل سال  
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ضوي آًىِ تخویٌی ضوٌی  .ثشای تقییي  هیضاى سؿذ  خوقیت  ثِ وبس ثشدُ  هی ؿَد  هی تَاًذ ایي ؿبخق

ثب ایي حبل ایي ؿبخق هی تَاًذ دس ایي ًَؿ ثشآٍسدّب ؿذیذا تحت تبثیش . اص ٍضقیت ػالهت ثذػت دّذ

 تشویت ػٌی خوقیت ثبؿذ

 

 مرگ و میر كودكان زير يكسال

 در یک سال  تعذاد هرگ ٍ هير کَدکاى  زیر یكسال ×   1000 

 تعذاد هَاليذ زًذُ  آى هحل  در ّواى  سال              

هيساى  هرگ ٍ هير کَدکاى زیر یكسال  . زیادي دارد کاربرد  ٍاهعج سالهتٍضعيت  بياى ایي ضاخص در 

در صَرت تَجِ ٍ گسترش هراقبت ّاي بارداري ٍ پس  که است بْذاضتي ّاي هْوتریي  ضاخصیكي از 

 .کاست آىاز بارداري  هي تَاى از 

 

 هرگ ٍهير حَل زایواًي

  

 .توام هرگ هيرّاي جٌيٌي  دیررس ٍ هرگ ّاي  ًَزادي  زٍدرس گفتِ هي ضَدبِ 

 =  (کوتر از یک ّفتِ  در یكسال ًَزاداى هرگ ّاي+  هردُ زایي  )×1000

 هَاليذ زًذُ درّواى سال                          

 

 

 

 



 

 

 maternal mortality rate  مرگ ومیر زنان باردار 

   

 

 تعذاد هرگ هادراى بِ علت  بارداري در یک هحل در هذت یكسال× 100000

 تعذاد ًَزاداى  زًذُ آى هحل در ّواى  سال                   

 

ایي ضاخص تحت تاثير سي هادر . بارداري است اىکفایت هراقبت ّاي دٍر هيساىًطاى دٌّذُ ایي ضاخص 

به علت اهمیت  .بِ طَري کِ هيساى  هرگ در ابتذا ٍ اًتْا سي بارٍري  از سایر سٌيي باالتر است  .هي باضذ

  در نظر گرفته می شود 5به نمای  10این شاخص ضریب شاخص نمای 

 
 

 

 Cause fatality rate  كشندگی علیتیمیسان 

 

 فلیتی هیضاى وـٌذگی;    تقذاد هشي ًبؿی اص یه ثیوبسی  دسیىؼبل ×      100

تقذاد هجتالیبى ثِ آى ثیوبسی دس ّوبى ػبل                 

 ایي ؿبخق ًـبى دٌّذُ ؿذت ثیوبسی هَسد ًؾش هی ثبؿذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



برخی شاخصهای قابل استخراج از زیج حیاتی 

 

 (از کل جمعیت)زیر یکسال درصد گروه سنی 
 

 (از کل جمعیت) پنج سالزیر درصد گروه سنی 
 

 (از کل جمعیت) سال 15زیر درصد گروه سنی 
 

 (از کل جمعیت) سال 64تا  15درصد گروه سنی 
 

 (از کل جمعیت) سال 64باالی درصد گروه سنی 
 

 (از کل جمعیت) سال ]64 یا  60تا  40بین  [میان ساالن درصد گروه سنی 

 

 (از کل جمعیت) سال ]64 یا  60 باالی[ سالمنداندرصد گروه سنی 

نسبت سرباری 
 

ام میزان تولد خ
 

میزان مرگ و میر خام 
 

جمعیت رشد 
 

درصد خانمهای تحت پوشش تنظیم خانواده 
 

زان مرگ نوزادان به علت نارسی یم
 

صدمات زایمانی زان مرگ نوزادان به علت یم
 

ناشی از عفونتهای تنفسی فوقانی نوزادان میزان مرگ 
  



  ناهنجاری های مادرزادیناشی از  نوزادان میزان مرگ
 

  و سوختگیها مسمومیتهاحوادث و ناشی از  نوزادان میزان مرگ
 

  اسهال و استفراغناشی از نوزادان میزان مرگ 
 

بیماری های قابل پیشگیری از واکسن ناشی از  نوزادان میزان مرگ
  

  وزن کم موقع تولدناشی از  نوزادانمیزان مرگ 
 

 (الزیر یکس)شیرخواران در میزان مرگ ناشی از عفونتهای تنفسی فوقانی 
 

 (الزیر یکس)شیرخواران در  ناهنجاری های مادرزادیمیزان مرگ ناشی از 
 

زیر )شیرخواران در  و سوختگیها مسمومیتهاحوادث و میزان مرگ ناشی از 
 (الیکس
 

 (الزیر یکس)شیرخواران در  اسهال و استفراغمیزان مرگ ناشی از 
 

شیرخواران در  بیماری های قابل پیشگیری از واکسنمیزان مرگ ناشی از 
 (الزیر یکس)

 

سال  پنجزیر کودکان در میزان مرگ ناشی از عفونتهای تنفسی فوقانی 
 

سال  پنجزیر کودکان در  ناهنجاری های مادرزادیمیزان مرگ ناشی از 
 

 پنجزیر کودکان در  و سوختگیها مسمومیتهاحوادث و میزان مرگ ناشی از 
 سال

سال  پنجزیر کودکان در  اسهال و استفراغمیزان مرگ ناشی از 
 

زیر کودکان در  بیماری های قابل پیشگیری از واکسنمیزان مرگ ناشی از 
سال  پنج

 



ماه  زیر یک نوزادانمیزان مرگ و میر 
 

زیر یکسال  شیرخوارانمیزان مرگ و میر 
 

سال  5میزان مرگ و میر شیرخواران زیر 
 

میزان باروری عمومی 
 

ری کلی میزان بارو
 

لویی زایی درصد چندق
 

رصد مرده زایی د
 

گرم  2500درصد متولدین با وزن کمتر از 
 

میزان دسترسی به تسهیالت زایمانی 
 

علت خونریزی  مرگ و میر مادران به میزان 
 

عد از زایمان عفونت بعلت  مرگ و میر مادران به میزان 
 

مسمومیت بارداری علت  مرگ و میر مادران به میزان 
 

بیماری های قلبی علت  مرگ و میر مادران به میزان 
 

 (در مجموع)عوارض بارداری علت  مرگ و میر مادران به میزان 
 

درصد خانوارهای مصرف کننده نمک ید دار 
 


