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 اولفصل 

 

 مقدمه ای بر داده ها و شاخصهای  آماری 

 ابزار مناسب دسترسی به آنو 



 :کهبه اطالعات عددی آمارگویند 

 .می باشد جمع آوری داده ها بصورت مستند شده ودلیلی بر به عنوان ابزاری مهم در برنامه ریزی استفاده   
 

 :لزوم تهیه و تنظیم شاخصهای آماری

 
 تهیه شاخص مورد نیاز در بخش های بالینی-1

 سازمانهای باالدستی پاسخ -2

 پژوهش وتحقیقات-3

 

 :مراحل خروجی  برای اندازه گیری شاخصها

 داده                                                                             

 اطالعات                                                                                               

 ارائه                                                                                                                       

 دانش                                                                                                                                        

 



 :تعریف داده 
قابل دسترس می باشند و به تنهایی معنا و ... داده ها واقعیت هایی خام هستند که به شکل اعداد و ارقام، حروف، تصاویر، اصوات و 

 مفهومی را به ذهن متبادر نمی کنند

 
 :تعریف اطالعات

درواقع اطالعات مجموعه ای ازداده های مرتبط و . چنانچه داده ها مورد تفسیر و ارزیابی قرار گیرند به اطالعات تبدیل می شوند
 رسانندسازماندهی شده می باشند که مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته اند و معنا و مفهوم مشخصی را به ذهن می 

 

 تعریف ارائه

 .کندمجموعه ای از اقدامات که نحوه نمایش اطالعات را جذاب تر و مورد استفاده تر می کند و به تفهیم بهتر مسائل کمک می 

 

 :تعریف دانش

به طور کلی  .اطالعاتی سازماندهی و تجزیه  و تحلیل شده است که می تواند قابل  درك و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم گیری باشد 

 .نتیجه اطالعات و داده ها که مورد پذیرش قرار گرفته است

 

 



 ؟شاخص چیست و چرا شاخص 
 

 .یک جزء جدایی ناپذیر از یک سیستم پاسخگو میباشدشاخص -1

 .فرصت مقایسه رافراهم میکندشاخص -2

 .امکان مدیریت بهتر منابع رافراهم میکندشاخص -3

 .شاخص واقعی راهنمای مسیر ارتقاءتدوین -4

 .شاخص واقعی عالمت مشخص کننده وضعیت تدوین -5

 .میکندکه بتوانند به موقع و بهینه تصمیم گیری نمایندشاخص های واقعی بااهداف این فرصت رابرای تصمیم گیران فراهم مقایسه -5

 تدوین شاخصها چگونه باشد؟
 

 .شودتدوین شاخص ها درراستای برنامه استراتژی سازمان نوشته 

 .کندشاخص ها باید مسیرحرکت سازمانهارا برای رسیدن به هدفشان مشخص 

 .استکیفیت شاخص ها از کمیت آن ها مهمتر 

 .شودجمع آوری اطالعات جهت محاسبه شاخص ها باید ازطریق صاحبان فرایند انجام 

 .باشنددرهنگام تدوین شاخص های  جدیدحتما صاحبان فرایند حضورداشته 

 



 انواع شاخصها 

 ( PROPORTION)نسبت -1
 وشامل مواردذیل است.کمیت نسبی یک عددرابه عدددیگرنشان میدهد 

تعداد هستندمثل  هایی که صورت بخشی ازمخرج است مانند تعداد پرستار به کل پرسنل  نسبت هایی که صورت ومخرج ازدوجامعه متفاوت نسبت  
 پرستار به تخت

 (RATE) میزان  –2
 مثل میزان مرگ ومیر درطی یک سال.احتمال وقوع یک حادثه درمدت زمان مشخص ودرجمعیت معین است 

 :خاصیت مهمی که میزان رااز نسبت متمایز میکند 

 دخالت حتمی زمان درمیزان است 

ضرب  10توانی از  Kنظربه اینکه درمیزان صورت کسر نسبت به مخرج بسیارکوچک است معموال درمحاسبه میزان ها حاصل تقسیم رادرعددثابت 
 میکنیم

 حالت خاصی ازمیزان میباشد : درصد 

 100*درصدافراد سیگاری که برابراست با تعداد افراد سیگاری به کل جمعیت مانند 

 (فراوانی  ( شاخص عددی -  3
 (روند حرکتی–پدیده  –شی ) پدیده رانشان میدهد انی فراو

 تعداد اتاق های عملدیالیز    تعداد تخت های مانند 

 

 

     



 طبقه بندی شاخصها

 

 های پایششاخص 

   Input index  -شاخص های ورودی

 Process index  -شاخص های فرایندی

 
 شاخص های ارزیابی

   Output index  -شاخص های خروجی  

   Outcome index -شاخص های برآمدی  

 Impact index -شاخصهای اثرات بلند مدت  

 



 شاخص های پایش
 :های پایش به شاخص هایی گفته میشود که ورودی وفرایندها دریک پروژه رابررسی میکند یا به عبارتی شاخص

 به معنی اندازه گیری منظم متغیرها درطول زمان است پایش 

 :اندشاخص های پایش دودسته 

 INPUT INDEX  - شاخص های ورودی 

 شاخص هایی که به منابع اطالعات مورد نیاز برای انجام فعالیت ها برمیگردد

 منابع انسانی

 منابع تجهیزاتی

 منابع رفاهی

 واکسیناسیونتعداد کودکان واجد شرایط : مانند 

PROCESS INDEX 

 شاخص هایی که فعالیت های درحال اجرا راپایش میکنند

 درصد پیشرفت برنامه واکسیناسیون: مانند 

 .شاخص های ارزیابی شاخص هایی هستند که خروجی ها وهدف نهایی رامیسنجند 

 یا به عبارتی به اندازه گیری آنچه درپایان یک برنامه ریزی حاصل میشود میپردازد

 

 



 ارزیابیشاخصهای 
 

OUTPUT INDEX 

 .شاخص هایی که خروجی فعالیت ها رااندازه گیری میکند 

 (تعدادموالید زنده /تعدادکودکانی که واکسن رادریافت کرده اند) مانند میزان پوشش برنامه واکسیناسیون 

 
OUTCOM INDEX 

 .شاخص هایی که برآمد فعالیت رانشان میدهد 
 میزان ایمنی ناشی ازواکسیناسیون

 
IMPACT INDEX 

 .شاخص هایی که اثرات بلند مدت فعالیت ها را نشان میدهد 
 درصد کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

 
 زمان طوالنی مدنظرباشد - 
 عملکرد کل سیستم مدنظر باشد - 

 



 عملکردیانواع شاخصهای 
 

 :  اختصاصی -1
 با توجه به ماموریتهای خاص سازمان و اهداف و فرآیندهای مربوطه

 

 :  عمومی -2
                    ...مفاهیم کلی سازمان مانند رضایت پرسنل، عملکرد پرسنل، میزان سود، درآمد، هزینه، بهره وری نیروی کار، بهره وری هزینه شاغلین و 

 



 دومفصل 
 

 

 اکسل آشنایی با مبانی اولیه در 



 مقدمه
  .دارد قرار آفیس مجموعه در که است گسترده صفحه برنامه اکسل افزار نرم

  داده چه کند نمی تفاوتی)را هایتان داده تا دهد می امکان شما به اکسل
 خواهید قادر همچنین و کنید سازماندهی(باشد هایی زمینه چه در و هایی

 .دهید انجام نیز را محاسباتی ها آن روی بر تا بود

  آن در را اطالعات تا دهد می اجازه شما به که است افزاری نرم اکسل
  .کنید آنالیز و سازماندهی سازی، ذخیره

  شود می استفاده خاصی افراد توسط فقط اکسل که کنید تصور شما شاید
  می همه که اینست واقعیت اما کنند، پردازش را ای پیچیده اطالعات تا

  با توانید می شما .شوند مند بهره قدرتمند افزار نرم این های مزیت از توانند
  برنامه یا کنید، ایجاد فاکتور یک یا کنید، مدیریت را چیزی بودجه اکسل

  اینگونه مدیریت اکسل ،... و کنید مدیریت را تان روزانه ورزش زمانبندی
 .است کرده آسان بسیار شما برای را اطالعات

 



    باز می کنید، صفحه آغازین اکسل  را وقتی برای اولین بار اکسل 
Excel Start Screen می شودظاهر  . 

این صفحه شما میتوانید یک ورك بوك  از طریق -1
(workbook)  کنیددرست. 

ورك  آخرین کنید و یا به انتخاب  ( (templateقالب یک -2
 .بوك های که ویرایش کرده اید،دسترسی داشته باشید

 

را پیدا و   Blank workbookگزینه صفحه آغازین اکسل در -3
 .سپس انتخاب کنید تا وارد محیط اکسل شوید

 



  workbookروش ایجاد یک 
 templatesروی یک قالب از پیش آماده شده از 

 
 .شوید Backstage viewکلیک کنید تا وارد قسمت  Fileروی تب بر 

 
 چندین قالب از پیش طراحی شده در زیرر گزینره  . را انتخاب کنید New زینهگ

Blank workbook قابررررررل مشرررررراهده مرررررری باشررررررند. 
 

 یکی از قالب ها را انتخاب کنید تا بتوانید مروری روی آن داشته 
 
با انتخاب هر قالب ضمن نمایش یک پیش نمایش از آن قالب، اطالعراتی هرم در   
 .مرورد کرراربرد آن و نحروه اسررتفاده از آن در کنرارش نمررایش داده مری شررود    

 
 .برروی قالب مورد نظر کلیک نمایید

 
 

 



   سریع  دسترسی ابزار نوار و Ribbon ریبون نامهای با قسمت دو اکسل محیط در دستورات انجام برای

 Quick Access Toolbarدارد وجود . 

  ر سنتی منوهای جایگرین واقع در ریبون این که کند می استفاده دار تب حالت در ریبون از اکسلRibbon ریبون
 .شدهاست اکسل قدیمی های نسخه

  اختیار در شده بندی گروه بصورت را دستورات خودشان ها تب از کدام هر که باشد  می تب چندین دارای ریبون 
  دستورات توانید می لشف آن یق طر از که دارند پایینشان در کوچکی فلش یی ها گروه بعضی .دهند می قرار شما

 .نمایید مشاهده را بیشتری



 . البته نحوه نمایش خود ریبون ها توسط شما قابل تنظیم است

می بینید می توانید تنظیمات  بر روی دکمه ای که در تصویر زیر کلیک با که 
 .ریبون را مشاهده نماییدنمایش 

 :Ribbonروش تغییر گزینه های نحوه نمایش ریبون 

می پاسخ بدهند، اما اگر احساس فعلی شما اند تا به کار طراحی شده ریبون ها 
توانید آنها را  اندمی که بخش زیادی از صفحه مانیتور شما را اشغال کرده کنید 

 . کنیدکوچک 

 این منظور ابتدا بر روی دکمه تغییر نحوه نمایش ریبون  رای ب

Ribbon Display Options  مشابه تصویر زیر  یک لیست کنید تا کلیک
 .برای شما ظاهر شود

 :سه حالت وجود دارد

Auto-hide Ribbon- 1  این حالت ورك بوك درworkbook  شما در
. کامل مخفف می شودو ریبون بصورت می شود حالت تمام صفحه نمایش داده 

در حالت بتوانید ریبون را مشاهده نمایید باید بر روی دکمه بسط اینکه برای 
 .نماییدمی بینیدکلیک که در تصویر زیر  Expandدادن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Show Tabs   :  در این حالت تمامی دستورات و گروه بندیهای داخل تب
برای . ها مخفف می شوند، اما خود تب ها همچنان نمایش داده می شوند

مشاهده محتویات هر تب کافیست تا به سادگی بر روی تب مر بوطه کلیک  
 .کنید

برای مشاهده محتویات هر تب کافیست تا به سادگی بر روی تب مر بوطه 
 .کلیک کنید

 

Show Tabs and Commands   : در این حالت تمامی تب ها و
این حالت همان حالت  . گروههای دستورات داخل آنها نمایش داده می شوند

پیش فرضی است که وقتی اکسل را برای اولین بار اجرا می کنید، مشاهده  
 .می نمایید

 



 :Quick Access Toolbarابزار دسترسی سریع 
 ،ابزار دسترسی سر یع باالی ریبون قرار گرفته استنوار 

بصورت  . این نوار ابزار یک سری از دستورات عمومی و پر کاربرد را در دسترس شما قرار میدهد 
شما با توجه به . در این نوار ابزار وجود دارد Repeatو  Save، Undoپیش فرض دستورات 

 .اولویت هایتان می توانید دستورات دیگری را نیز به آن اضافه نمایید
 :سریعروش اضافه کردن دستورات به نوار ابزار دسترسی 

 .کلیک کنیدسریع روی فلش کشوی به سمت راست در نوار ابزار دسترسی -1
بر روی دستوراتی که می خواهید در نوار ابزار دسترسی سریع نمایش داده شوند کلیک  -2

 Moreهمچنین با کلیک بر روی گز ینه . کنید

 commands می توانید دستورات بیشتری را برای انتخاب ببینید. 
 .دستورات انتخابی شما به نوار ابزار دسترسی سریع اضافه می گردند

 

 



 Worksheetظاهر برگه ها 
 .می باشد Worksheetدارای گز ینه های گوناگونی  برای نحوه نمایش برگه ها اکسل 

این ظاهرهای متفاوت برای انجام کارهای متفاوت مفید می باشند، به خصوص اگر قصد داشته باشید تا صفحه گسترده را چاپ   
 .نمایید

که در   Page Break viewو  Normal view، Page Layout viewبرای تغییر ظاهر برگه ها می توانید از دکمه های 
 .گوشه پایین سمت راست اکسل قرار دارند استفاده نمایید

  :Normal view  این حالت پیش فرض نمایش برگه ها در اکسل است. 

 :Page Layout view شما در این حالت می توانید سر برگ و  . این حالت نحوه چاپ شدن برگه های شما را نشان می دهد
 .پاورقی نیزبه برگه اضافه نمایید

Page Break view    :این حالت در  . این حالت به شما اجازه می دهد تا نحوه صفحه بندی برای چاپ را مشخص نمایید
 .مواقعی که می خواهید اطالعات زیادی را چاپ کنید بسیار کاربردی خواهد بود

 



های زیادی را در ارتباط با ذخیره سازی، باز کردن گزینه نمای پشت صحنه 
 .فایل، چاپ و به اشتراك گزاری فایلها در اختیار شما قرار می دهد

بر روی منوی فایل  Backstage view برای مشاهده نمای پشت صحنه 
 .در ریبون کلیک کنید

 Backstage viewوارد محیط پشت صحنه اکسل 

برای انتخاب سایر وورك بوکهای ایجاد شده اخیر از  می توانید اهمچنین 
 .فایل مورد نظر را انتخاب نمایید openگزینه 

 



 :workbookسنجاق کردن 
 

شما با یک فایل اکسل مدام سر و کار داشته باشید می توانید آن اگر 
تا سریعتر بتوانید به . سنجاق کنید Backstage viewرا به قسمت 

 .آن دسترسی پیدا کنید
 

را کلیک  Openشوید و گزینه  Backstage viewوارد قسمت 
آخرین فایلهای اکسلی که آنها را ویرایش کرده اید نمایش داده . کنید

 .می شوند

مد نظرتان ببرید، در این حالت یک دکمه  workbookماوس را روی 
.  که امکان خاموش یا روشن کردن دارد ظاهر می شود( پین)سنجاق 

 بر 

 .روی آن کلیک کنید

 Recentبرای همیشه در قسمت  workbookاین به بعد این از 
برای صرفنظر از سنجاق کردن فایل مربوطه به سادگی . باقی می ماند

 .نماییدمی توانید مجددا بر روی دکمه سنجاق کلیک 



 نسخه جدیدتبدیل فایلهای اکسل نسخه های قدیمی به 
مند گردید الزم  بهره  می خواهید تا از تمامی امکانات موجود در اکسل اگر 

 .کنیدتبدیل است تا فایلهای قدیمی خود را به فرمت 

برخی اوقات تبدیل فایلها ممکن است باعث به هم ریختن قالب : نکته مهم 
 .فایل اصلی شما گردد

را     save asگزینه    fileفایل اکسل مورد نظر را باز کنید سپس از تب
 .نمایید  saveانتخاب کرده و فایل  را تحت نسخه مورد نظر 

 



 Save (ذخیره نمودن فایل اکسل) 
. مهم است که هر بار که یک فایل اکسل جدید می سازید و یا اینکه آن را ویرایش می کنید، تغییراتتان را ذخیرره کنیرد  خیلی 

. عادت کنید که مدام و زود به زود فایل اکسل تان را ذخیره کنید، عادت کردن به این کار باعث می شرود ترا زحماتتران نپررد    
 .همچنین به محلی که فایل را ذخیره می کنید توجه داشته باشید تا در آینده براحتی بتوانید فایلهایتان را پیدا کنید

 .را پیدا کنید و روی آن کلیک کنید Saveدکمه  (Quick Access Toolbar)در نوار ابزار دسترسی سریع 
 

 در قسرمت  Save As اگر فایل اکسل را تازه ایجاد کرده باشرید و اولرین براری اسرت کره آن را ذخیرره مری کنیرد پنجرره         

Backstage view (   نمررررررای پشررررررت صررررررحنه اکسررررررل )  ظرررررراهر خواهررررررد شررررررد. 
 .نمایررران مررری شرررود و در آنجرررا مررری توانیرررد مسررریر و نرررام را تعیرررین نماییرررد          Save As پنجرررره

 
برر روی صرفحه کلیرد     Ctrl+Sکلیردهای ترکیبری   فشرردن  د کنیرا کلیک  Save نام فایل اکسل را وارد کرده و سپس دکمه

 .را انجام می دهد Saveعملیات 
 
 

 

 



 تغییر محل ذخیره سازی پیش فرض فایلهای جدید
 

 کنیدبر روی تب فایل کلیک 

نمایران   Backstage viewترا  . کنیرد کلیرک   Optionsبر روی گزینه 
 .شود

را انتخراب   Saveابتردا ترب   . نمایان می شرود  Excel Optionsصفحه 
را تیرک بزنیرد و    Save to Computer by defaultگزینره  . کنیرد 
محل ذخیره سازی پیش فرض تغییرر داده مری   . را کلیک کنید OKسپس 

 .شود



 سوم فصل 
 

 

 کار با سلولها و برگه ها در اکسل



 سلولها در اکسل
وقت که اطالعاتی را در اکسل وارد می کنید، در واقع در داخل سلولهای اکسل  هر 

در واقع سلول کوچکترین جزء تشکیل دهنده برگه . این مقادیر را وارد کرده اید
برای اینکه بتوانید داده هایتان را در اکسل سازماندهی کنید . های اکسل می باشد

 .باشیدباید با سلولها و مفاهیم مرتبط با آنها آشنا 

 (cells) درك سلولها در اکسل 
 

هزاران مستطیل کوچک تشکیل شده است، این  از (  worksheet)هر برگه اکسل 
هر سلول از تقاطع ردیف ها و . مستصیل های کوچک سلول نامیده می شوند

به عبارت دیگر در جایی که ردیف ها و ستونها  . ستونهای اکسل تشکیل می شود
 .همدیگر را مالقات می کنند سلول تشکیل می شود

 
 (.  و غیره  A, B, C)ستونها با حروف انگلیسی شناسایی می شوند مانند 

با این حساب هر . و غیره( 3, 2, 1)های نیز با اعداد شناسایی می شوند مانند ردیف 
.  سلول یک نام اختصاصی برای خودش دارد که در واقع آدرس سلول می باشد

 .کنیدمی مشاهده  E7رادرسلول  25عدد یک روبرو بعنوان مثال در تصویر 



 
سلول انتخاب شده در گوشه باال و سمت چپ  ( یا آدرس)توجه داشته باشید که نام 

 . اکسل نمایش داده می شود
(  هایالیت)با انتخاب هر سلول ستون و ردیف مربوط به سلول بصورت متمایز همینطور 

 .مشخص می شوند
 

. شما همچنین این امکان را دارید که چندین سلول را بصورت همزمان انتخاب کنید
 .  باشدمی ( cell range)نام یک گروه از سلولهای با هم انتخاب شده، دامنه سلولها 

شما میتوانید با نام سلول اول و سلول آخر   cell range ))مورد دامنه سلولها در 
هم جدا شده اند، نام گذاری یا از (  colon: )انتخاب شده که با عالمت دو نقطه 

 . آدرس دهی را انجام بدهید
می   A5و  A1, A2, A3, A4مثال یک دامنه سلول متشکل از سلولهای بعنوان 

 .  نوشته شود A1:A5تواند بصورت 
 

 .بعضی وقتها شما نیاز دارید تا یک دسته بزرگ از سلولها را انتخاب کنید
 

بر روی یک سلول کلیک کنید و دکمه سمت چپ ماوس را پایین نگهدارید، حاال 
سلولهای انتخاب شده هایالیت می  .ماوس را بر روی سلولهای مجاور حرکت بدهید

 .را انتخاب کرده ایم B5:C18در مثال ما دامنه سلولی . شوند
 

سلولهای انتخاب شده تا زمانیکه شما . حاال بر روی سلول دیگری ماوس را رها کنید
 .مانندروی سلولی کلیک نکنید در حالت انتخاب باقی می 

 



 سلولهامحتویات 

 
 . اطالعاتی که شما در اکسل وارد می کنید در سلولها ذخیره می شوندهر 

سلول می تواند اطالعات مختلفی مانند متن ساده، قالب نمایشی ، توابع اکسل و یا  هر 
 .فرمولهای اکسل را در خود نگهدارد

 
مانند حروف الفبا، اعداد، . سلولها می توانند متن های مختلف را در خود جای دهند: متن 

 ...وتاریخ 

به خودش را داشته مخصوص سلول می تواند قالب نمایشی فرمت هر : قالب های نمایشی 
 . توسط قالب های نمایشی شما می توانید نحوه نمایش اطالعات را تغییر دهید. باشد

 

همچنین می توانید رنگ  . نمایش بدهید% 15یا  0,15مثال درصد را میتوانید به شکل بعنوان 
 .دهیدمتن یا رنگ زمینه سلول را تغییر 

سلولها می توانند حاوی فرمولها و یا توابعی باشند که مقادیر سلولها را  : فرمول ها و توابع 
 . محاسبه می کنند



 وارد کردن مقادیر در سلولها
 .را انتخاب می کنیم F9یک سلول را کلیک کنید تا انتخاب شود، در این مثال ما سلول 

مقداری که وارد کرده اید در سلول و . یک چیزی داخل سلول تایپ کنید و سپس کلید اینتر را بزنید
همچنین شما می توانید بعد از انتخاب  . داده می شودنمایش ( formula bar)همینطور در نوار فرمول 

 .سلول را وارد نمایید و یا تغییر بدهیدمقدار ( formula bar)هر سلول با استفاده از نوار فرمول 
 

 سلولاطالعات یک ( خالی کردن)کردن حذف 
 . یا سلولهایی را که می خواهید مقادیرشان خالی شود را انتخاب کنیدسلول 

کلیک کنید و در گزینه های  Clearسپس بر روی دستور . را انتخاب کنید Homeدر نوار ریبون تب 
 .را انتخاب کنید Clear Contentsآن، دستور 

بر روی صفحه کلید نیز همین کار خالی کردن محتوای سلولهای انتخاب شده را انجام می   Deleteدکمه 
نیز همین کار را انجام می دهد، با این تفاوت که دکمه  Backspaceضمن اینکه دکمه . دهد

Backspace  کندهر بار فقط مقدار یک سلول را خالی می 

 حذف سلول
توجه داشته باشید که یک تفاوت عمده بین حذف کردن اطالعات سلولها و حذف کردن خود سلولها 

اگر شما خود یک سلول را حذف کنید، سلول پایینی آن رو به باال حرکت می کند تا جای . وجود دارد
 .خالی سلول یا سلولهای حذف شده را پر کند

را   A10:H10در این مثال ما دامنه سلولی . را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنیدسلولهایی 
 انتخاب می کنیم

 .انتخاب کنید Homeرا از تب  Deleteدستور 

 



 (fill handle)استفاده از دسته پر کردن 
 

 .به کمک شما می آید fill handleاگر قصد دارید تا سلولهایی را به سلولهای مجاورشان کپی کنید قابلیت 
 

سپس نشانگر ماوس را روی  . سلولهایی که قصد کپی کردن آنها به سلولهای مجاورشان را دارید انتخاب کنید
که به شکل  fill handleگوشه سمت چپ و پایین سلولهای انتخاب شده بصورت شناور نگهدارید تا عالمت 

 می باشد ظاهر شود+ 

کلیک کنید و دکمه سمت چپ ماوس را پایین نگهداشته و بر روی سلولهایی که   fill handleبر روی عالمت 
 .  می خواهید اطالعات در آنجا کپی شود بکشید

 .عالوه بر امکان کپی کردن، امکان ادامه مجموعه ها را نیز برای شما فراهم می کند fill handleویژگی 

یا روزهای هفته  ( 3, 2, 1)هر وقت که محتویات یک ردیف یا یک ستون دارای ترتیب باشد، مانند اعداد  
(Monday, Tuesday, Wednesday) ،  در این شرایط ویژگیfill handle   می تواند ادامه مجموعه را

بتواند بقیه مجموعه   fill handleدر غالب اوقات شما باید چند سلول را انتخاب کنید تا ویژگی . حدس بزند
 .را حدس بزند

 
 . ابتدا سلولهایی که دارای ترتیب هستند را انتخاب کنید

 را نگهداشته و بکشید تا مجموعه ادامه پیدا کند fill handleعالمت 
 



 اکسلستونها، ردیفها و سلولها در ویرایش 
 . صورت پیش فرض تمامی ردیفها و ستونهای یک برگه اکسل طول و عرض یکسانی دارندبه 

ماوس را بر روی خط نشانگر به شما اجازه می دهد تا با شیوه های متفاوتی مانند ادغام سلولها یا بسته بندی متن ها، عرض ستونها و یا اکسل 
 .ارتفاع ردیف ها را تغییر بدهید.مربوط به هدر ستونها ببرید تا تبدیل به عالمت یک فلش دو سر شود

خواهید دید که عرض ستون . حاال کلید سمت چپ ماوس را فشرده و پایین نگهدارید و در همین حالت ماوس را به سمت چپ یا راست ببرید
 .شودبیشتر یا کمتر می 

نمایش داده ( #######)وقتی محتویات یک سلول بصورت عددی باشد، اگر عرض آن ستون کم باشد محتویات عددی بصورت عالمت پوند 
 .نماییددر این حالت کافیست تا عرض ستون را افزایش بدهید تا محتویات واقعی را مشاهده . می شود

 در عرض ستون ها AutoFitویژگی 
 

 .در ستون ها باعث می شود تا ستونها بصورت اتوماتیک متناسب با محتویاتشان عرضشان را در اندازه مناسب تنظیم کنند AutoFitویژگی 

ابتدا همه ستونهای مربوطه را انتخاب کنید و سپس در . چندین ستون را بصورت یکجا تنظیم کنید AutoFitشما همچنین می توانید ویژگی 
این روش همچنین در مورد ارتفاع ردیف . را انتخاب کنید AutoFit Column Widthو سپس دستور  Formatابتدا دستور  Homeتب 

 ها نیز می تواند استفاده گردد

 .نماییمبرای ارتفاع نیز به همین ترتیب عمل می 





 insertجا دادن یک ردیف جدید بین ردیف های موجود 
کلیک  Insertبر روی دستور  Homeتب کنیددر بر روی هدر ردیفی که می خواهید ردیف جدید ایجاد شده در آنجا قرار بگیرد کلیک ابتدا 
 .جدیدی در باالی ردیف انتخاب شده ایجاد می گرددردیف .کنید

 insertدادن ستون جدید در بین ستون های موجود جا 
 Eو  Dبعنوان مثال اگر می خواهید یک ستون جدید بین ستونهای . سمت راست، ستونی را که می خواهید ایجاد کنید را انتخاب کنیدستون 

 را انتخاب کنید Eایجاد گردد، ستون 

 .را کلیک کنید Insertدستور  Homeدر تب 

 .ستون جدید در سمت چپ ستون انتخاب شده ایجاد می گردد

 حذف ردیف ها یا ستون ها
 .را کلیک کنید Deleteدستور  Homeبعد از انتخاب سطر یا ستون مورد نظردر تب 

 هاکردن یا نمایش مجدد ستون ها و ردیف مخفی 
.  یزدخیلی وقتها الزم دارید تا برخی ستونها یا ردیف ها را با هم مقایسه کنید و در عین حال نمی خواهید سازماندهی برگه اکسل شما به هم بر

در این مثال ما مخفی کردن ستون ها را انجام می دهیم اما  . برای همین منظور اکسل به شما اجازه می دهد تا ستونها و یا ردیف ها را مخفی کنید
 .شما با روش مشابهی می توانید ردیف ها را نیز مخفی کنید

ستونهای  . را انتخاب کنید Hideسپس بر روی آنها راست کلیک کرده و گزینه . ستونهایی را که می خواهید مخفی شوند را انتخاب کنیدابتدا 
 خط سبزی که ایجاد می شود نشاندهنده اینست که در این قسمت ستونهای مخفی وجود دارد. مربوطه مخفی می شوند

را   Fو  Bدر این مثال ما ستونهای . برای اینکه ستونها را از حالت مخفی در بیاورید، ستونهای موجود در دوطرف ستونهای مخفی را انتخاب کنید
 .کنیدرا انتخاب  Unhideسپس با ماوس روی آنها راست کلیک کنید و گزینه . انتخاب می کنیم

 



 بسته بندی متن و یکی کردن سلولها
 

محتویات داخل یک سلول خیلی بیشتر از ابعاد سلول باشد، شما می توانید بجای تغییر اندازه آن از  هنگامیکه 
بسته بندی متن باعث . استفاده نمایید mergeو یا یکی کردن سلولها  wrapگزینه های بسته بندی متن 

. می شود تا ارتفاع یک سلول بصورت اتوماتیک تغییر کندو محتویات سلول در چندین خط نمایش داده شود
یکی کردن سلولها به شما این امکان را می دهد تا یک سلول را با سلولهای مجاورش ترکیب کنید تا یک  

 .گرددسلول بزرگتر ایجاد 
کلیک  Wrap Text بر روی دستور Home تبنماییددر که قصد بسته بندی آنها را دارید انتخاب سلولهایی 

 .کنید
 

 Center Across Selectionاستفاده از دستور 
کردن سلولها برای سازماندهی کردن اطالعات شما مفید و کاربردی است، اما در عین حال بعدها می یکی  

 .  تواند یکسری مشکالت نیز بوجود بیاورد
یک جایگزین مناسب برای دستور . مثال عملیات کپی کردن یا انتقال سلولها می تواند مشکل شودبعنوان 

merge  استفاده از دستورCenter Across Selection این دستور خروجی اش مشابه دستور . می باشد
merge است اما واقعا سلولها را با هم یکی نمی کند. 

 
 . ابتدا سلولهای مورد نظرتان را انتخاب کنید

 .اگر قبال این سلولها را یکی کرده باشید باید ابتدا آنها را از حالت یکی شده خارج کنید: مهم توجه 
بر روی فلش کوچک رو به پایینی که در سمت راست و پایین قرار   Alignmentو در قسمت  Homeتب در 

 دارد، کلیک کنید
 Center Across Selectionگزینه  Horizontalدر قسمت کادر پایین افتادنی . یک صفحه باز می شود

 .کنیدرا کلیک  OKرا انتخاب کرده و سپس 
استفاده می کردید،  Merge & Centerمحتویات سلولها یکی می شوند، درست مانند زمانی که از دستور 

 .کندبا این تفاوت که این دستور محتویات سلولها را حفظ می 
 

 

 



 قالب بندی سلولها
سلولهای اکسل به صورت پیش فرض قالب بندی یکسانی دارند، این مساله خواندن  تمامی 

 . برگه های اکسلی را که دارای تعداد زیادی اطالعات می باشند تا حدودی مشکل می کند

بندی ها شامل تغییر ظاهر سلول ها می باشد، که در نهایت منجر به مرور آسانتر برگه قالب 
 .های اکسل می گردد و احساس متفاوتی را در بیننده ایجاد می کند

 تغییر اندازه فونت اندازه رنگ سلولها
 .ابتدا سلولی را که قصد ویرایش فونتش را دارید انتخاب کنید

بر روی کادر پایین افتادنی کنار گزینه اندازه فونت کلیک کنید و اندازه   Homeدر تب 
 .  مورد نظرتان را انتخاب کنید

 Underlineو  Bold، Italicاز دستورات استفاده 

معادل دستور   Ctrl+Iکلیدهای ترکیبی  ، boldمعادل دستور  Ctrl+Bکلیدهای ترکیبی 
Italic  و کلیدهای ترکیبیCtrl+U  معادل دستورUnderline  باشندمی. 

 حاشیه در سلولها
حاشیه . کلیک کنید Bordersبر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور  Homeدر تب 

 .کنیدمورد نظرتان را از بین گزینه های موجود انتخاب 

 





 (Text alignment)تنظیم هم ترازی متن سلولها 
.  پیش فرض نحوه هم ترازی متن سلولها در پایین و سمت چپ سلول می باشدبصورت 

شما می توانید هم . البته در مورد اعداد در پایین و سمت راست سلول تراز می گردد
 .ترازی متن سلولها را به دلخواه خود تغییر بدهید

 

 از قالب بندی اعداداستفاده 
مشابه اعمال سایر قالب بندی های سلولها مانند رنگ متن، در اینجا نیز شما باید دقیقا 

سلول یا سلولهایی را انتخاب کنید و سپس قالب بندی عددی مد نظرتان را روی آن 
 . اعمال نمایید

کلیک  Number Formatبر روی کادر پایین افتادنی کنار دستور  Homeتب در 
 .کنیدکنید و قالب بندی مورد نظرتان را انتخاب 

گزینه های بیشتری از قالب بندی اعداد را به شما نمایش می   Ctrl+1کلیدهای ترکیبی 
 .دهند

 



 

 استفاده صحیح از قالب بندی اعدادروش 

 

قالب بندی اعداد خیلی فراتر از اینست که فقط یک سلول را انتخاب  بحث 
 .کنید و قالب بندی آن را مشخص سازید

اکسل بصورت هوشمند با توجه به اطالعاتی که شما وارد می کنید می   
 . تواند بصورت اتوماتیک قالب بندی اعداد را تعیین نماید

نحوه ورود اطالعات توسط شما بسیار حائز اهمیت است، سعی  بنابراین 
کنید اطالعات را طوری وارد کنید که اکسل به درستی بتواند خودش قالب  
بندی را حدس بزند تا شما هم مطمئن شوید که قالب بندی صحیح اعمال  

 .  شده است

شما نشان می دهد که شیوه صحیح وارد  روبرو به مثال تصویر بعنوان 
 .کردن داده های از نوع تاریخ، درصد و زمان به چه شکل است



 افزایش و کاهش ارقام اعشار

 

 Increase دستورات افزایش تعداد ارقام اعشار 

Decimal)  ) و 

به  (Decrease Decimal)  تعداد ارقام اعشار کاهش 
شما اجازه می دهند تا مقادیر داخل سلولها تا چند رقم 

 . اعشار نمایش داده شوند

دستورات مقدار داخل سلولها را تغییر نمی دهند، در این 
 .دهندعوض مقدار را بصورت اعشاری به شما نمایش می 



 اکسلبا چندین برگه در کار 

 

وقتی با حجم زیادی از داده ها کار می کنید، شما می توانید  . هر فایل اکسل بطور پیش فرض حداقل دارای یک برگه می باشد
اکسل خود را بهتر سازماندهی کنید و پیدا کردن محتویات برای شما ساده  (workbook) چندین برگه بسازید تا ورك بوك 

شما همچنین می توانید برگه های خود را گروه بندی کنید تا بصورت همزمان بتوانید اطالعاتی را به برگه های . تر گردد
 مختلف اضافه کنید

 



در پایین صفحه اکسل  که (  (New sheetدکمه برگه جدید 
 .کنیدشما قرار دارد را پیدا کرده و انتخابش 

بصورت پیش فرض هر فایل اکسل جدیدی که می سازید دارای  
برای تغییر تعداد . می باشد Sheet1یک برگه پیش فرض با نام 

این برگه های پیش فرض، وارد قسمت پشت صحنه اکسل  
Backstage view)  )شوید . 

و در   Generalرا کلیک کنید، سپس در تب  Optionsزینه گ
مورد  عدد   Include this many sheetsجلوی گزینه 

 .نظرتان را وارد کنید

را انتخاب کنید موقع ایجاد هر  3بعنوان مثال اگر در اینجا عدد  
برگه بصورت پیش فرض در آن اضافه می   3فایل اکسل جدید 

 گردد



 کپی کردن برگه های اکسل
 

این امکان را به شما می دهد تا کلیه محتویات یک برگه را در برگه دیگری کپی کنید و در  اکسل 
 .واقع یک نسخه جدید از آن ایجاد کنید

 
را   Move or Copyروی برگه ای که قصد کپی کردنش را دارید راست کلیک کرده و گزینه بر 

 انتخاب کنید

 . ظاهر می شود Move or Copyپنجره 

برگه ای را که می خواهید کپی شما به آن محل انجام شود را   Before sheetقسمت در 
را انتخاب می کنیم تا به آخرین برگه اکسل منتقل   move to endما گزینه . انتخاب کنید

 .گردد
 

 .کنیدرا کلیک  OKحاال . را تیک بزنید Create a copyگزینه 

در کادر . شما این امکان را دارید تا یک برگه اکسل را به یک فایل اکسل کامال جدا نیز کپی کنید
تمامی فایلهای اکسل که باز هستند لیست می شوند و شما می  To bookباز شدنی قسمت 

 .توانید فایل اکسل مورد نظرتان را از لیست انتخاب نمایید



 اکسلو جایگزینی در یافتن 
 

در اکسل با حجم زیادی از اطالعات کار می کنید، پیدا کردن اطالعات مورد نظرتان هنگامیکه 
اکسل،  در (  (Findشما به سادگی می توانید با ویژگی یافتن . ممکن است سخت و زمان بر باشد

 . اطالعاتتان را جستجو نمایید

 .داردوجود  (Replace)  گزینه دیگری به نام جایگزینی همچنین 

 
کلیک کنید و سپس از کادر باز شده دستور   Find and Selectبر روی دستور  Homeتب در 

Find ه می توانید با استفاده از آن اطالعات را با سرعت تغییر بدهید.را انتخاب کنید 

اگر متن مورد جستجوی شما پیدا شود، سلولی که آن . کلیک کنید Find Nextبر روی دکمه 
 متن را دارد در حالت انتخاب قرار می گیرد

اگر متن جستجو در سلول دیگری هم باشد بر . کلیک کنید Find Nextدوباره بر روی دکمه 
کلیک کنید تا تمامی موارد یافت  Find Allهمچنین می توانید بر روی دکمه . روی آن می رود

 .شده بصورت یکجا نمایش داده شوند

بسته   Find and Replaceکلید کنید تا صفحه  Closeکارتان تمام شد بر روی دکمه وقتی 
 .شود

 



 سلولهامحتویات جایگزینی 
 .  است زمانی متوجه بشوید که یک مقداری را در اکسل اشتباه وارد کرده اید و البته این اشتباه را بارها در فایل اکسل تکرار کرده ایدممکن 

 .مثال ممکن است نام شخصی را اشتباه واردکرده باشید و این نام در چندین جای فایل اکسل شما نیز تکرار شده باشدبعنوان 

 .و یا ممکن است نیاز داشته باشید بخشی از یک کلمه یا عبارت را در جاهای مختلف فایل اکسل خود اصالح کنید 

 . در اکسل استفاده کنید( یافتن و جایگزینی) Find and Replaceدر این گونه مواقع می توانید از ویژگی  

 .کنیماستفاده می کنیم تا نام یکسری از بخش ها را اصالح اکسل   Find and Replaceمثال زیر ما از ویژگی در 



 تنظیمات چاپ صفحه
موارد خاصی الزم است تا تنظیمات کوچکی در پنجره چاپ اعمال کنید تا محتویات اکسل شما در صفحه  در 

 .  چاپی بگنجد

جهت صفحه  انجام ویرایش دارد که برای  page marginsو  scalingچاپ یکسری ویژگی ها مانند پنجره 
(page orientation) پنجره چاپ شویدوارد. 
 

جهت چاپ مورد نظرتان را انتخاب کنید، در این مثال ما گزینه   Page Orientationکادر پایین افتادنی از 
Landscape Orientation را انتخاب می کنیم این نوع تنظیمات به شما کمک می کند 

 جا دادن محتوا قبل از چاپ
 

محتوا را  scalingبخشی از محتوای شما توسط پرینتر قطع شده است، شما می توانید با استفاده از گزینه اگر 
ما گزینه . گزینه مناسب را انتخاب کنید Scalingبصورت اتوماتیک در صفحه جا دهیداز کادر پایین افتادنی 

Fit All Columns on One Page تا تمامی ستونهای ما در یک صفحه بگنجند. را انتخاب می کنیم 

 .ما متراکم می شود تا در یک صفحه جا شودبرگه 



 ایجاد عنوان برای چاپ
 

اگر فایل اکسل شما دارای عنوانی باشد، بهتر است تا عنوان در تمامی صفحات چاپ شود،  
چرا که اگر عنوان فقط در صفحه اول چاپ شود خواندن فایل چاپ شده بر روی کاغذ بسیار  

به شما اجازه می دهد تا یکسری سلولها یا ردیف   Print Titlesدستور . مشکل می گردد
 .های خاص را به منزله عنوان اکسل تعیین نمایید

 .را انتخاب کنید Print Titlesکلیک کنید، سپس دستور  Page Layoutروی تب بر 

در این صفحه شما می توانید ردیف ها یا ستونهایی را  . نمایان می شود Page Setupصفحه 
 .ما ردیف اول را تکرار می کنیم. انتخاب کنید تا در هر صفحه تکرار گردند

 
دکمه جمع شدن پنجره را که در تصویر زیر   Rows to repeat at topجلوی گزینه در 

 .مشاهده می کنید کلیک کنید



 تنظیم محل شکستن صفحه
 

را انتخاب کنید تا محل های شکستن   Page Break Previewدستور 
 .صفحه را بتوانید تنظیم کنید

 

خطوط افقی و عمودی آبی که بصورت نقطه چین ظاهر شده اند، محل 
با کشیدن و رها کردن آنها می  . های شکست صفحه را مشخص می کنند

 .نماییدتوانید تنظیمات را اعمال 

 

مثال ما با توجه به تغییراتی که در نحوه شکستن صفحات اعمال در 
ها چاپ خواهند  کردیم، در تمامی صفحات چاپی تعداد ثابتی از ردیف 

 .شد



 چاپتنظیم حاشیه ها در پنجره پیش نمایش 
بعضی مواقع شما نیاز دارید تا حاشیه ها را  . فضایی است که بین محتویات شما و لبه صفحه وجود دارد(  margin)حاشیه 

 .شما از قسمت پنجره چاپ می توانید حاشیه ها را تنظیم نمایید. تنظیم کنید تا اطالعات شما بهتر در صفحه بگنجند
 

 .وارد پنجره چاپ شوید
 

را   Narrow Marginsدر این مثال ما گزینه . گزینه مناسب را انتخاب نمایید Page Marginsاز کادر پایین افتادنی 
 انتخاب می کنیم

 .می گردندظاهر (  (Preview حاشیه های تنظیم شده در پنجره پیش نمایش 

که در گوشه پایین و سمت راست صفحه قرار دارد، بصورت   Show Marginsشما می توانید با کلیک بر روی دکمه 
 دستی حاشیه ها را تنظیم نمایید



 .نرم افزار اکسل را اجرا کنید-1

 کلیک کنید تا یک صفحه گسترده جدید را باز کنید Blank Workbookبر روی گز ینه  -2

 .را انتخاب کنید Show Tabsگز ینه  Ribbon Display Optionsدر قسمت -3

را به  Spellingو  New ، Quick Printفرمانهای  Customize Quick Access Toolbarبا استفاده از قسمت -4
 .این قسمت اضافه نمایید

 .تغییر بدهید Page Layoutنمایش برگه ها را به -5

 . بگذارید "Saving Practice Challenge"یک کپی از آن تهیه کنید و نامش را  Save Asاستفاده از گزینه با -6

 .کنیدتهیه  PDFاین فایل خروجی از -7

 فایل اکسل خود را باز کنید

 .را تایپ کنید heleرا انتخاب کنید و داخلش مقدار  D6سلول -8
 .را پاك کنید 14ردیف محتویات -9

 .را حذف کنید Gستون -10
 

 تمرین عملی



 .انتقال بدهید 14را به ردیف  18محتویات ردیف -11

 قرار بدهید F9:F17را در دامنه سلولی  Xمقدار  fill handleبا استفاده از ویژگی -12

 .ستونها را برای کل برگه فعال کنید Auto fitویژگی -13

 .بدهیدتغییر  22,5را به اندازه  14تا  3ردیف های ارتفاع -14

 .را حذف کنید 10ردیف -15

 .را تایپ کنید SECONDARY CONTACTمقدار  C2در سلول . درج کنید Cستون جدید در سمت چپ ستون یک -16

 .را روی آن اجرا کنید Wrap Textهنوز در حالت انتخاب می باشد و سپس دستور  C2شوید که سلول مطمئن -17

 .استفاده کنید Merge and Centerبرای این کار از دستور .را یکی کنید A1:F1سلولی دامنه -18

 .را مخفی کنید Phoneو  Billing Addressهای ستون -19

 .تاریخ امروز را وارد کنید و کلید اینتر را بزنید D2سلول در -20

 کلیک کنید D2روی سلول بر -21

 .قالب بندی درصد را اعمال کنید sales tax rateیعنی مقابل سلول  D8سلول در -22

%  7,5خروجی باید به . با استفاده از دستورات افزایش یا کاهش ارقام اعشار، یک رقم اعشار به آن اضافه کنید D8سلول در -23

 .تغییر یابد



 .را با کلیک بر روی تب برگه انتخاب کنید East Coastبرگه -24
 

 .را در همه صفحات تکرار کنید Aو ستون  1ردیف  Print Titlesبا استفاده از ویژگی  Page Layoutتب در -25
 

 .منتقل کنید 41و  40را به ردیف  48و  47قسمت شکسته شده بین ردیف  Page Break Previewاستفاده از دستور با -26
 

 .چاپ را باز کنیدپنجره -27
 

 .قرار دهید Landscapeبر روی گزینه را (  (orientation انتخاب جهت چاپ کادر -28
 .تغییر دهید Narrowها را به حاشیه 

 
اطالعات موجود در پنجره پیش نمایش را جمع کنید تا در یک صفحه  Fit All Columns on One Pageاستفاده از ویژگی با -29

 .بگنجند



 چهارمفصل 
 

 

 رسم جدول و نمودار



 جدول و نموداررسم 

محدوده گوناگونی موجود است ابتدا که در این نرم افزار نمودارهای آماده برنامه باشد یکی از مهمترین کاربردهای  excelرسم نمودار می 
 .گزینیممی گزینه بر ماوس انتخاب کرده سپس  chartاز منوی  insertکلیک را موردنظر برای رسم نمودار را با 





 .در رسم نمودار ها می توان در صورت دلخواه نوع نمودار را تغییر داد

 گزینه استانتخاب  change chart typeپذیر و امکان کار با کلیک راست بر روی شکل نمودار این 



 تعیین محدوده برای رسم نمودار  
توان محدوده مورد نظر برای رسم اما می در ابتدا برای رسم نمودار باید محدوده مورد نظر را انتخاب و سپس نمودار را ایجاد نماییم 

excel  روی  انتخاب نماییم که این کار نیز با کلیک راست بر رسم جدول را عوض نمود و داده های جدیدی را برای برنامه نمودار در
 جدید صورت می پذیردگزینه محدوده شکل نمودار و انتخاب  select dataانتخاب و 



 نموداردرج عنوان برای 
سایز و و همچنین و تیتر مشخص نمود و یا اینکه آن را تغییر داد عنوان  excelبرنامه می توان برای نمودار های رسم شده ، در 

 .توان انجام دادنمودار می تغییر را با دابل کلیک بر روی هر قسمت از داد این فونت قلم ها را نیز تغییر 



 اشکالرسم و درج عکس و 
 

پذیر در امکان  excelتوانیم شکل و یا عکس درج نماییم و این می 
  CLIPART ، PICTURE دستورکار با استفاده از  INSERTاست 

 .توان نمودمی که متن اضافه به ... و   



 .جدول در اکسل دقیقا مانند ترسیم نمودار می باشدرسم 

 کلیک می کنیم  tableروی دکمه  insertدر تب 

توجه  داشته باشید در رسم جدول هم مانند رسم نمودار اول محدوده مورد نظر برای  
 .رسم جدول انتخاب شود



 پنجمفصل 
 

 

 فرمول نویسی و توابع در اکسل



 فرمول نویسی در اکسل
 . را تایپ کنید)=( برابر است با کنید عالمت سلولی را که می خواهید فرمول در آنجا قرار بگیرد را انتخاب 

 .داشته باشید که این عالمت چگونه در سلول و همینطور نوار فرمول نمایش داده می شودتوجه 

یک  . را تایپ می کنیم D10در این مثل ما سلول . آدرس سلول اولی را که می خواهید در فرمول به آن ارجاع شود را تایپ کنید
 .شودحاشیه آبی در اطراف سلولی که به آن ارجاع شده است نمایان می 

 .را تایپ می کنیم)+( عملگر ریاضی را که می خواهید استفاده کنید را تایپ کنیدو در این مثال ما عالمت جمع 
 

یک  . را تایپ می کنیم D11ما . سلولی را که می خواهید بعنوان سلول دوم در فرمول مورد ارجاع قرار بگیرد را تایپ کنیدآدرس 
 .حاشیه قرمز دور سلول مورد ارجاع نمایان می گردد

.  فرمول محاسبه می شود، و مقدار محاسبه شده در سلول مربوط به فرمول نمایان می گردد. دکمه اینتر در صفحه کلید را فشار دهید
اگر دوباره سلول مربوط به فرمول را انتخاب کنید، متوجه خواهید شد که این سلول نتایج محاسبه را نشان می دهد، در حالیکه خود  

 فرمول در نوار فرمول نمایش داده می شود

از فرمول نویسی در اکسل، با کلیک روی خانه مورد نظر می توانید فرمول وارد شده در باکس فرمول واقع اکسل بعد فرمول در ویرایش 
 .در باالی خانه ها مشاهده کنید

 برای ویرایش این فرمول فقط کافیست روی باکس فرمول کلیک کنید و آن را تغییر دهید

 .شودپس از ایجاد تغییرات اینتر را بزنید تا نتیجه جدید نشان داده 



 معرفی عملگرهای ریاضی در اکسل
درست مانند یک  . از ویژگیهای قدرتمند اکسل توانایی محاسبه داده های عددی با استفاده از فرمول ها می باشدیکی 

در این درس، ما به شما نشان می دهیم که  . ماشین حساب، اکسل می تواند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام دهد
 .چگونه با ارجاع به آدرس سلولها می توانید فرمول های ساده بسازید

برای عملیات  ( -)برای عملیات جمع، عالمت منها )+( اکسل برای فرمولها از عملگرهای استاندارد مانند عالمت بعالوه 
(  ^)برای عملیات تقسیم، و عالمت هشتک )/( برای عملیات ضرب، عالمت اسلش رو به جلو )*( تفریق، عالمت ستاره 

 برای عملیات به توان رساندن، استفاده می کند

 .آغاز گردد)=( تمام فرمولها در اکسل باید با عالمت برابر بودن 



 توابعفرمول نویسی در اکسل با استفاده از 
اکسل فرمول های از پیش تعریف شده ای هستند که محاسبات را انجام می دهند و دیگر نیازی به نوشتن کامل آن ها توابع 

 . ندارید

نام تابع را تایپ  = در فرمول اکسل باید بعد از زدن .. این روش برای انجام عملیات ضرب ، رادیکال قدر مطلق ، جذر ، توان ودر 
به طور کلی برای  . آن ها را ببینید لیست تابع های اکسل تابع های مختلفی در اکسل وجود دارند که می توانید در. کنید

 .استفاده از این فرمول ها می توانید از دو روش زیر استفاده کنید

 

 

 

 فرمول میانگین



این  دهیم که تفریق ضرب و تقسیم انجام درجمع  EXCELمی توانیم فرمول هایی را به صورت دستی همراه با عالیم 
با قرار دادن یک عالمت مساوی در خط فرمول  درج فرمول کار پس از مشخص نمودن محل سلول مورد نظر برای 

 .امکان پذیر استنویسی 

با پرانتز ، توان ، ضرب و تقسیم ، جمع و  به ترتیب عالیم در این فرمول نویسی همانند محاسبات ریاضی اولویت  
 .باشدتفریق می 



 ششمفصل 
 

 

 داده های آماری و شاخصها



 بیمارستاندر ویژگی شاخصها 
 

مسرتقیم و غیرمسرتقیم تغییررات وقرایع و     بره طرور   است که معیاری 
از دادههای خرام اطالعرات   با استفاده وضعیتها را اندازه گیری میکند و 

 -دورهمفیدی جهت مقایسه با استانداردها، بین بخشرهای مختلرف یرا    
 .می سازدزمانی را فراهم های 

تنها زمانی موفرق خواهرد برود کره شاخصرهای      سنجش عملکرد نظام 
 . همسو باشندواهداف عملکرد ی با استراتژیهای سازمان 

شاخصهایی متناسب با اهداف تعیین شده تدوین و از این رو می بایست 
 .استانداردهای کاری را تدوین نموداساس آن بر 



 بیمارستانتعاریف اولیه مفاهیم آماری در 
 

  bed Hospitalبیمارستانی  تخت -1

 .ساعت بستری بیمار فراهم آید  24است از تختی که برای استراحت بیمار در طول عبارت 

 

 : مصوب تخت -2

Bed capacity, Bed constructed, Bed licensed  عبارت است از تخت های رسمی و مصوب که بصورت ثابت و در جریان اخذ
 .مجوز بهره برداری بیمارستان تعیین و ابالغ می گردد 

 

 : Available Bedفعال تخت -3

است از تختی که آماده برای پذیرش بیمار است بطوریکه با دسترسی بیمار به تخت بیمارستانی به لحاظ وجود آمادگی و امکانات عبارت 
 .تخصصی ، تجهیزات و نیروی انسانی ، امکان تشخیص بیماری ، درمان و اعاده سالمت بیمار تحقق می یابد 

 
 



 دارستاره تخت -4

ساعت باید توقف داشته باشد این تختها را   6تختهایی که معموالً بیمار بر روی آنها اقامت کم یا کوتاهی دارد و بطور عمده کمتر از 
 .بعنوان تختهای فاقد هتلینگ می شناسیم 

توقف در تختهای   –و تختهای انکولوژی یا شیمی درمانی  –اورژانس  –تخت زایمان  –اطاق عمل  –تاالسمی  –تختهایی شامل دیالیز 
 .  ساعت بطول بیانجامد  24ساعت نیز باشد اما بطور استاندارد نباید بیش از  6ستاره دار هر چند ممکن است بیش از 

  

 (   اکسترا)موقت تخت -5

چنانچه به دالیل مختلف به . به تختی گفته می شود که هنگام افزایش بیماران ، موقتاً برای استفاده در بیمارستان فراهم می گردد 
 .یک بخش تخت موقت اضافه شود ، این تخت جزء تختهای فعال به  حساب نمی آید

 

 



  RateInpatient Bed Occupancyضریب اشغال تخت  -6
است از میزان تخت های اشغال شده که به صورت نسبی از تخت روز به تخت روز فعال در یک دوره معین اطالق می شود که با عبارت 

 . درصد اشغال تخت روزانه به دست می آید  100ضرب آن در عدد 

o 100تخت روز اشغالی به تخت روز کل ضربدر                اشغالمحاسبه ضریب فرمول 

 

 Bed turnover rate:اشغال تخت چرخش -7
عبارت است از تعداد دفعاتی که بیماران از یک تخت بیمارستانی در یک دوره معین استفاده می کنند این میزان تعداد اشغال و یا خالی  

 . شدن تخت را در یک دوره معین نشان می دهد 

o کل مرخص شدگان در یک دوره به متوسط تخت فعال آن دوره                     چرخش اشغال تختفرمول محاسبه 

o تخت روز کل منهای تخت روز اشغالی به کل مرخص شدگان آن دوره                  تختمیزان وقفه در چرخش اشغال محاسبه 

 

 Total length of stay: مدت اقامت میانگین -8
 .  عبارت است از میانگین مدت بستری یا اقررامت بیماران مرخص شده از بیمارستان در یک دوره معین می باشد 

o معینروزهای بستری به کل مرخص شدگان در یک دوره کل اقامت                         محاسبه میانگین مدت 

 (میانگین تختهای اشغال شده در یک دوره)تخت روز اشغالی به کل مرخص شدگان                                                                                              



 مرگ و میرشاخصهای -9
برداده هایی است که ازتجزیه وتحلیل پرونده بیماران ترخیص شده یاگزارشات واصله که  ازسایربخشهای بیمارستانی مبتنی شاخصها این 

 .بدست میآوریم 

   کمبودن این  زیرابرای بیمارستان نکته بعدی درمحاسبه این شاخصهااین است که نبایدعدداعشارداربدست آمده رابه عددکامل گردکنیم    

 .داردمیزانهااهمیت    

o  نحوه محاسبه شاخصهای مرگ و میر 

    

 ساعت در یک دوره 24جمع کل فوت شدگان قبل و بعد از ×    GDR(                 100(4فوت ناخالص    

 بیماران مرخص شده و فوت شده در همان دورهتعداد                                                                                      

  

                :  (NDR)5فوت خالص      

 ساعت اول در یک دوره 24جمع کل فوت شدگان بعد از ×    100                                                             

 رهساعت در همان دو 24بیماران مرخص و فوت شده  بجز  فوت شدگان بعد تعداد                                                           

 :نکته   

 ساعت باشند درصد مرگ و میر خالص و ناخالص برابر می شود 24اگر همه فوت شدگان مرکز در یک دوره بعد از 



oرگ و میر کودکان زیر یکسالم 

 100*کل مرگ و میر کودکان زیر یکسال در یک دوره زمانی    عداد ت                                                    

 کل مرخص شدگان کودك زیر یکسال در همان دورهتعداد                                                                                                                  

oمیزان مرگ و میر بعد از عمل 

 100*روز بعد از عمل جراحی در یک دوره معین     10کل مرگ و میرها در فاصله تعداد                                           

 کل بیماران جراحی شده در آن دوره    تعداد                                                                                                                           

o مرگ و میر جنینیمیزان 

 100*هفته بارداری در یک دوره    28تا20کل مرگ و میر بینتعداد                                                     

 زنده در همان دورهتعداد کل نوزادان                                                                                                                                                

o مرگ و میر مادرانمیزان 

 100*کل مرگ و میر مادران در یک دوره             تعداد                                                            

 تعداد موالید                                                                                                                                     

o مرگ و میر نوزادانمیزان 

 (فوت شده/زنده)نوزاد 1000در هر ( روز1-28)نوزادان فوت شدهتعداد                                                                  

 



 (آمار روزانه بیماران بستری در بخش ها)1فرم شماره 
 .فرم بصورت روزانه توسط منشی هر بخش تکمیل می شودن ای-1

 

 .در انتهای فرم  باید نام بخش تاریخ و نام و امضائ منشی و سرپرستار قید شود-2
 

بجای آمار دستی همین موارد در  HIS 11ضمنا با توجه به گزارش گیری از سیستم و رویکرد گزارش گیری سیستمی و جایگزین کردن-3
 .سیستم نیز با توجه به ثبت دقیق داده ها در هر بخش قابل استخراج می باشد

 

 بعدصبح روز 7صبح تا پایان سرشماری، 7ساعت انجام میگیرد یعنی از ابتدای سرشماری ساعت  24گزارش آماری در طول -4
 

به این معنا است که تعدادی ( در صورت صحت گزارش گیری)اگر تعداد بیماران در پایان سرشماری از تعداد تخت فعال بخش بیشتر بود -5
 .بیمار برروی تخت ا کسترا بستری شده اند و تعداد آن در خانه مربوطه درج می شود

 

 .تعداد بیمار در انتهای سرشماری با تعداد بیمار در ابتدای سرشماری روز بعد باید یکی باشد-6
 

انتقالی از بخش دیگر، از بیمارستان دیگر، از  )ساعت شامل  24تعداد بیمار در شروع سرشماری به اضافه تعداد پذیرش شده جدید در -7
انتقال به یخش دیگر ،به بیمارستان دیگرو ترخیص )ساعت شامل 24منهای تعداد بیمار مرخص شده در (درمانگاه اورژانس و مراجعه مستقیم

 مساوی است با تعداد بیمار در پایان سرشماری (مستقیم و بیمار فوت شده 
 

 .نمی شودمحاسبه ساعت یعنی بیمارسرپایی که فقط تعداد آن درج می شود و جز مراجعین بستری 6تعداد بیمار با اقامت کمتر از-8

 



 شودساعت یعنی بیمار با هتلینگ یک شب در بیمارستان بستری بوده و تعداد آن به همین عنوان ثبت می  24تا  6تعداد بیمار با اقامت بین -9

روز بستری برای بیمارانی که هنوز در بیمارستان بستری بوده و فقط بین بخشها جابجا شده اند فقط در روز بستری بخش درج می شود کل -10 
 . ولی برای بیمارانی که ترخیص شده اند هم روز بستری بخش و هم بیمارستان ثبت می گردد

 .روز بستری بخش از بیمارستان بیشتر باشدتعداد در مواردیکه ممکن است بنابراین 
 

 تعداد بیماران با رضایت شخصی از روی فرم روزانه: ترخیص با رضایت شخصی-11
 

 شخصیتعداد موارد ترخیص با رضایت -(به عنوان ترخیص با بهبودی در نظر گرفته می شود)موارد ترخیص مستقیم: با بهبودیترخیص -12
 

 .تعداد بیمارانی که در همان ابتدای پذیرش بنا به دالیل گوناگون از ادامه روند پذیرش ممانعت می نمایند: کنسل شدن پذیرشموارد -13

 .با آیتم بیمه انصرافی قابل رویت است ضمنا این موارد نیاز به ثبت تاریخ ترخیص نیز دارند( HISاین تعداد ازگزارش )
 

 تعداد بیمارانی که در بخش پذیرفته شده اند اما در میان روند درمان بیمارستان را بدون مجوز خروج     : فرار بیمارموارد -14 

 ..ترك می نمایند که باید توسط منشی و در سیستم ثبت شوند   
 

 درج   1ساعت با دقت و توجه به ساعت فوت بیمار نه ترخیص وی در فرم  24بیماران فوت شده قبل و بعد از لیست -15

 .می شود     

 





 طبقه بندی اعمال جراحی
 

 جراحی الکتیو
که باید  Emergency surgeryدسته از اعمال جراحی میگویند که انجام آن را میتوان از قبل برنامه ریزی کرد بر عکس اعمال جراحی اورژانس به آن 

 .فورا انجام شود

 اورژانسجراحی 

تشخیص پزشک تحت عنوان به شامل اعمالی می باشد که به دلیل فوریت وضعیت از مسیر اورژانس به اتاق عمل راه می یابند و با بیماران بستری که  
 .اورژانسی در اتاق عمل تحت عمل قرار می گیرند

اعمال جراحی جداگانه گزارش تعداد از آنجاییکه ممکن است برای یک بیمار در یک جلسه جراحی بیش از یک عمل انجام شود الزم است تعداد بیمار و 
 .شوند

نیز مانند سایر اعمال جراحی می بودن سزارین نیز یک عمل جراحی محسوب شده و الزم است در آمار جراحی لحاظ شده و دسته بندی اورژانسی و عادی 
 .باشد

 عمل جراحی سرپایی

 .  نوعی جراحی است که بدون بستری شدن بیمار در بیمارستان صورت میگیرد  
 .  جراحی ها معموال کمتر از یکساعت طول کشیده و در کلینیک و با بیحسی موضعی انجام میشوداین 

عمل جراحی عبارتست ازیک یا چند اقدام جراحی در یک زمان دارند یک های بزرگتر و وسیعتر معموال نیاز به بستری شدن بیمار در بیمارستان جراحی 
 رزکسیون بخشی از روده و کبد در بیمار مبتال به کنسر شامل دو پروسیجر اما یک عمل است چون هردو مثال )هدف برروی یک بیماربا یک رویکردو یک 

اما کولونوسکوپی و ازوفاگودئودنوسکوپی دو پروسیجر با دو رویکرد در یک زمان برای بیمار انجام شده پس دوعمل محسوب می ()یک برش انجام شدهبا 
 (شود

 .آندوسکوپی اگر جنبه تشخیصی داشته باشد جز اعمال جراحی محاسبه نمی شود
 



 جراحینحوه محاسبه شاخصهای 

o  عملدرصد  اعمال جراحی به تخت 

  100*تعداد اعمال جراحی  در یک دوره زمانی معین                                                             
 کل تخت های عمل در همان دوره زمانی                                                                                                                      

o  شدگاناعمال جراحی به کل بستری درصد 

 100*  اعمال جراحی  در یک دوره زمانی معین    تعداد                                                         

 کل بستری شدگان در همان دوره زمانی                                                            

o   جراحیمیزان کنسل شدن اعمال      

 تعداد موارد کنسلی جراحی                                                                   

 فقره اعمال جراحیتعداد                                                                                                                               

o جراحیمتوسط زمان پذیرش تا عمل   

 مجموع فواصل زمانی پذیرش بیمار تا عمل جراحی                                                                                                     

 کل بیماران جراحی شده          تعداد                                                                                                                            

 



 تعاریف اصطالحات آماری در اورژانس 

 کل مراجعینتعداد (1      

 مراجعهکلیه افرادی که به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و تریاژ شده اند اعم از سرپایی ،بستری و فوت در هنگام شامل       
 

 (سرپایی)موارد غیر بستری در اورژانستعداد (2   
        کلیه بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس که پس از اولویت بندی پرستار تریاژو ویزیت اولیه از سوی پزشک به صورت سرپایی  شامل       

 .و از اورژانس خارج می شوندونیاز به ماندن در اورژانس ندارنددرمان      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 موارد بستری در اورژانس  تعداد (3    

   داشته و تشکیل  اورژانس  شامل کلیه بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و پس از تریاژ و ویزیت اولیه نیاز به اقامت در   

 .می دهندپرونده      

     از بیمار بستری، بیماری است که پس از تریاژ یا ویزیت اولیه توسط پزشک، پرونده بستری بخش اورژانس تشکیل داده و برای  منظور      

 اورژانس    به عبارت دیگر، تمامی بیماران به جزمواردی که پزشک . تشخیصی و درمانی نیاز به اقامت در اورژانس داردانجام  اقدامات      

 .بعد از ویزیت اولیه، با یا بدون دستور دارویی آنها را ترخیص میکند، بیمار بستری محسوب می شوندبالفاصله      

 .تریاژ که احتیاج به پروسیجر تهاجمی دارند می باشند 4تریاژ و سطح  1،2،3این بیماران شامل سطوح       



 موارد بستری شده در بخش های عادیتعداد  (4

 منظور از بیمار بستری ،بیماری .مواردی که از اورژانس به یکی از بخشهای عادی همان بیمارستان منتقل می شوند

است که پس از تریاژ یا ویزیت اولیه توسط پزشک، پرونده بستری بخش اورژانس تشکیل داده و برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی نیاز 
 .به اقامت در اورژانس دارد 

 .تریاژکه احتیاج به پروسیجرتهاجمی دارند می باشند4تریاژو سطح 1،2،3این بیماران شامل سطوح 

 

 موارد بستری شده در بخش های ویژهتعداد  (5

 .مواردی که از اورژانس به یکی از بخشهای ویژه همان بیمارستان منتقل می شوند -1   

 بیماری که از اورژانس به اتاق عمل منتقل شده و پس ازآن در بخش عادی یا ویژه بستری می شودنیز جزء این    -2   

 .دسته اند 

 

 بیماران اعزامی ازاورژانستعداد (6

بیمارانی که پس از انجام اقدامات درمانی با شرایط همودینامیک پایدار به منظور تکمیل روند تشخیص و درمان جهت انجام مشاوره های  
 .فوق تخصصی و یا انجام اقدامات پاراکلینیک از بخش اورژانس به سایر مراکز درمانی اعزام می شوند/تخصصی

 .بیماری با رضایت شخصی اورژانس را برای رفتن به مرکز دیگری ترك کرده جز این آمار محاسبه نمی شوند-1   

 .بیماریکه به مراکز دیگرارجاع و دوباره به بیمارستان مبدا  بازگردانده می شوندنیز در این آمار به حساب نمی آید-2   

 



 بیماران ورودی بر حسب سطوح تریاژتعداد (7

شامل مراجعین به اورژانس که در بدو ورود به اورژانس و به منظور تسریع در شناسایی و افتراق موارد فوری از موارد غیرفوری و مزمن 
 .توسط پرستار تریاژ اولویت بندی شده و در یکی از سطوح پنج گانه تریاژ طبقه بندی شده اند

 

   115پذیرش از ( 8  

ومتعلق به مراکز درمانی خصوصی به اورژانس بیمارستان انتقال یافته اندکه شامل آمبوالنس های  115شامل همه بیمارانی که توسط      

 .نمی شود
 



 اورژانسنکات قابل توجه برای ترك با مسئولیت شخصی از 
 

موارد سرپایی  نمایندجمع از آنجاییکه ممکن است تعدادی از مراجعین  پس از تریاژ و قبل از ویزیت اولیه با میل شخصی بیمارستان را ترك -1
 .،بستری و فوتی بدو ورود رقمی نزدیک به تعداد مراجعین برحسب شمارش افراد تریاژ شده می باشد

 

بیمارانی که در طول یک دوره زمانی به اورژانس مراجعه کرده اند و از نظر نوع مراجعه بستری تشخیص داده شده و الزم است پرونده بستری -2
 ند  اورژانس تشکیل دهند ولی پس از ویزیت پزشک و در جریان درمان از ادامه معالجه امتناع کرده و به دالیل مختلف خواستار ترك اورژانس هست

 .جهت سلب مسئولیت از بیمارستان، فرم ترك با مسئولیت شخصی را امضا می کنند

 

 .بیماران سرپایی که تنها مستند آنها برگه تریاژ می باشد باید در بخش اورژانس بصورت فوکال مورد تجزیه وتحلیل گردد-3

 

 .بیمارانی که از معالجه امتناع کرده ولی بیمارستان را نیز ترك نمی کنند در آمار ترك با مسئولیت شخصی  محاسبه نمی شود-4

  

 



 بیماران در اورژانسنکات قابل توجه در تعیین تکلیف 
 

بیماری که پس از ویزیت اولیه توسط پزشک برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی نیاز به اقامت در اورژانس بستری موقت در اورژانس نام -1
 . دارد 

 .منظور از تعیین تکلیف مشخص شدن وضعیت بیمار توسط پزشک اورژانس می باشد -2

 .مبنای محاسبه زمان تعیین تکلیف بیمار دستوری است که توسط پزشک اورژانس در پرونده بستری موقت بیمار ثبت می شود-3

است که همان صدور دستور بستری موقت می باشد،این دستور توسط پزشک در ( Order)ساعت ،اولین دستور پزشک 6مبنای زمان -4
پرونده بیمار درج می شو و مبنای انتهای زمان نیز دستور ترخیص بیمار توسط پزشک اورژانس است که از پرونده بیمار قابل استخراج می  

 .باشد

 .منظور از خروج بیماران، ترك فیزیکی بخش اورژانس به هر دلیلی بجز رضایت شخصی و ترك بدون اطالع است-5

 فیزیکی ترك یعنی یا به خانه رفته اند یا به یکی از بخشهای همان بیمارستان منتقل شده و یا به بیمارستان دیگراعزام  

 .شده اند

 منظور از ماندگاری بیمار در اورژانس آن تعداد از بیمارانی است که علیرغم تعیین تکلیف بیمار به دالیلی هنوز در  -6

 .اورژانس باقی مانده اند

 



 نحوه محاسبه شاخصهای اورژانس 

o ساعت 6درصد بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت 

                                 100* ساعت در اورژانس در یک دوره زمانی 6بیماران بستری تعیین تکلیف شده ظرف مدتتعداد                                                         

 تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همان دوره زمانی                                                                              

o بیمارانمیانگین زمانی تعیین تکلیف 

 مجموع کل زمان تعیین تکلیف بیماران بستری در اورژانس در یک دوره زمانی                                       

 کل بیماران بستری در اورژانس در همان دوره زمانیتعداد                                                                                                       

o بیمارانمیانه زمانی تعیین تکلیف 

 (استداده ها زوج بود میانه برابر با میانگین دو عدد وسط اگرتعداد )عددی که وسط مجموعه قرار دارد میانه 

 

 ساعت 12بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت درصد    

 100* ساعت در یک دوره زمانی×  12بیماران بستری خارج شده از اورژانس طی تعداد                                 

 تعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همان دوره زمانی                                                                         

  



 

خروج )گردند  خارج ساعت از بخش اورژانس  12توجه به اینکه تمام تالش بر آن است که تمامی بیماران بستری در مدت زمان کمتر از با 
 .درصد می باشد 100لذا شاخص نرمال ( فیزیکی

 

o اورژانسمیانگین زمانی خروج بیماران بستری شده از 

 وع کل زمان ماندگاری بیماران بستری از اورژانس در یک دوره زمانیمجم                                            

 زمانیتعداد کل بیماران بستری در اورژانس در همان دوره                                                                                           

 

o اورژانسمیانه زمانی خروج بیماران بستری شده از 
عددی که وسط مجموعه  میانه کنید  زمانی بیماران بستری خارج شده از اورژانس در یکدوره زمانی را از کوچک به بزرگ مرتب مقادیر    

 (استداده ها زوج بود میانه برابر با میانگین دو عدد وسط اگرتعداد )قرار دارد 
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 دوره زمانی واحد سنجش عناوين شاخص

 سالیانه درصد نسبت تخت فعال به ثابت 1

 ماهیانه عددبه روز نسبت اعمال جراحی انجام شده به تخت عمل 2

 ماهیانه روز فاصله چرخش تخت 3

 ماهیانه درصد میزان زایمان های انجام شده از طریق سزارین 4

 ماهیانه درصد ضریب اشغال تخت فعال 5

 ماهیانه روز متوسط اقامت بیمار بستری در بیمارستان 6

 سالیانه عدد  میزان مرگ و میر نوزادان  7

 سالیانه عدد  میزان مرگ کودکان 8

 سالیانه عدد  مرگ مادران دراثرعوارض بارداری وزایمان 9

 سالیانه عدد مادران در اثر عوارض زایمان  near missو  میزان موربیدیتی 10

 ماهیانه درصد میزان  عفونت بیمارستانی 11

 ماهیانه درصد نسبت فوت به کل بستری شدگان 12

 سالیانه درصد مرگ و میر بعد از عمل جراحی 13

 ماهیانه درصد تعداد مشاوره های انجام شده به کل مشاوره های درخواست شده 14

 ماهیانه درصد تعداد ترخیص با رضایت شخصی از بخش اورژانس 15

 ماهیانه درصد تعداد ترخیص با رضایت شخصی از سایر بخش های بستری 16

 ماهیانه درصد نسبت احیاءموفق اولیه به کل احیاهای انجام شده 17

 ماهیانه درصد نسبت احیاءموفق ثانویه به کل احیاهای انجام شده 18

 ماهیانه درصد به کل بیماران بستری( دارویی، سقوط از تخت)نسبت تعداد موارد خطاهای پرستاری  19



ف
دي

ر
 

 عناوين شاخص
واحد 
 سنجش

دوره 
 زمانی

 ماهیانه درصد نسبت تعداد موارد زخم فشاری در بیماران به کل بستری شدگان 20

21 
ناشی از حرفه در محیط کار شده اند به  ( جسمی، روحی، روانی)نسبت تعداد کادر پرستاری که دچار آسیب های شغلی 

 تعداد کل کادر پرستاری
 سالیانه درصد

 سه ماهه درصد (دراورژانس) میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی  22

 سه ماهه درصد (به جزاورژانس) میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی  23

 شش ماهه درصد میزان رضایت پرسنل بر اساس پرسشنامه 24

 شش ماهه درصد میزان برگزاری کمیته های بیمارستانی مطابق با دستورالعمل 25

 ماهیانه دقیقه متوسط زمان انتظارحضور تیم احیا پس از اعالم کد احیا 26

 ماهیانه ساعت مرگ/متوسط زمان حضور بیمار از بدو پذیرش تا انتقال از اورژانس یا انتقال به بخش ترخیص  27

 ماهیانه ساعت زمان انجام مشاوره داخل بیمارستانی 28

 ماهیانه ساعت زمان انجام مشاوره خارج بیمارستانی 29

 ماهیانه ساعت متوسط زمان انتظار انجام پرتونگاری فوری از دستور پزشک تا دریافت نتیجه 30




