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هایآماریشاخص

 

جامعهآماری

 .گرفته شوند یک جامعه آماری نامیده می شوند نظر هرگاه اشیاء یا نمودها اقالً نسبت به یک خاصیت گردهم در

 

مفهومآمار

کمّی ولی با در نظرگرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه مورد آمار علمی است که مشخصات جامعه ها را از نظر 

 .در واقع آمار، داده های عددی را جمع آوری، نمایش و تحلیل می کند. بررسی قرار می دهد 

 

نقشآماردرمدیریتاطالعاتسالمت

نه منابع انسانی ، منابع مالی مدیران ارشد جهت اداره و مدیریت سازمان خود به اطالعات صحیح ، دقیق و روزآمد در زمی

 :بنابراین برای برآورده ساختن نیاز مدیران در این زمینه باید  . و منابع مادی نیاز دارند

 نیازهای  اطالعاتی تعیین و مشخص شوند -1

 سازمان دارای یک ساختار نظام مدیریت اطالعاتی باشد ،  -2

  تحصیل و گردآوری آنها مشخص شوندنوع داده ها و منابع تولید داده ها و چگونگی  -3

 روش های پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطالعات مشخص شود -4

 نحوه انتقال گزارشات تعیین شود  -5

 

نظر به اینکه عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی ، مستقیما به حیات انسانها بستگی دارد ، وجود آمار و اطالعات از 

با توجه به اینکه بیمارستان یک واحد کامال تخصصی است تهیه آمار بر حسب نوع فعالیتهای . تارزش زیادی برخوردار اس

تخصصی ، از دیدگاه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای مختلف 

 . که در بخش های گوناگون انجام می شود ، اهمیت فراوان دارد

 

بیمارستانیآمار

آمار بیمارستانی عبارت است از انعکاس کلیه فعالیتهای بیمارستان چه در مورد بیماران سرپایی و چه در مورد بیماران 

 : کاربرد این آمار در چهار سطح می باشد . بستری و اورژانس

 محلی / بیمارستان .1

 منطقه ای . 2

 ملی . 3

 بین المللی. 4
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 تعریفشاخصها



ها  شاخص نظر برنامه و یا هدف های مورد ،ابزاری است برای ارزیابی و ارزش گذاری کردن از یک یا چند فعالیت، شاخص

  .ممکن است یک مبنا یا یک وضعیت خاص یا یک استاندارد و یا ترکیبی از آنها را پایه سنجش قرار دهند

 

 

معیارهایارزیابیشاخصها



Validity (اعتبار ) : سنجیده شود را ارزیابی نماید؟می خواهیم که در را آیا شاخص مورد نظر قادر است آنچه  

 

  Reliability(مورد اعتماد بودن)  : آیا دو بار اندازه گیری با شاخص مورد نظر قادر است نتایج یکسانی را در بر داشته

  باشد؟

 

Precision (قابلیت تعمیم به اجزا)  :اندازه کافی واضح و شفاف تعریف شده است تا  بر تمام  آیا شاخص مورد نظر به

  های موضوع داللت نماید ؟ جنبه

 

Timeliness  (بهنگام بودن ) :می شود؟خیر آماده أآیا شاخص مورد نظر بطور منظم و دوره ای و بدون ت  

 

Comparability  (قابلیت مقایسه)  : آیا این شاخص در مقایسه عملکرد واحد مورد نظر با سایر واحدهای مشابه معنا

  .ضریب وزن دهی این معیار باید متناسب با هدف ارزیابی تعیین شوددار می باشد؟ 

 

Additivity  (افزونگی)  :معنی دار(  زیر مجموعه)های جمعیتی کوچکتر آیا استفاده از شاخص مورد نظر برای گروه 

 است؟

 

Interpretability (تفسیر پذیری)  : آیا باال یا پایین بودن شاخص به منزله ارایه خدمت با کیفیت برتر یا نازلتر

 باشد؟  می

 

Cost  (هزینه) :  آیا هزینه تعیین شاخص قابل تهیه است؟ باید توجه داشت که اغلب بین هزینه از یک سو و قابلیت

 .ص از سویی دیگر تناسب اجتناب ناپذیری برقرار استاعتماد و اعتبار و نیز بهنگام بودن شاخ

 

این ( درصد یا نسبت بجای اعداد خام) عالوه بر موارد باال، بهتر است تا  شاخصها بصورت نسبت بیان شوند تا اعداد مطلق

عملکرد تا کار مقایسه شاخصها را آسانتر می کند، همچنین باعث می شود تعداد شاخصها برای انعکاس ابعاد مختلف 

 .جایی که ممکن است کمتر شوند
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 شاخصهایبیمارستانیوکاربردآنها



شاخص ها نه تنها برای اندازه گیری متغیرهای موردنظر مانند سطح سالمت در یک جامعه مورد نیاز است بلکه برای 

پاره ای از کاربرد . می رود مقایسه سطح سالمت در یک منطقه یا مناطق دیگر و یا یک کشور با کشورهای دیگر به کار

 :شاخصهای بیمارستانی عبارتند از 

 بهره برداری از تسهیالت بیمارستانی برای مراقبت کامل از بیمار 

 برنامه ریزی و سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی در محدوده جغرافیایی معین 

  در سطح منطقه ای و ملیسالمت بهره برداری  و استفاده اقتصادی از تسهیالت بیمارستانی در برنامه های 

 ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیکی در جمعیت تحت پوشش  



 آماربیمارستانیوشاخصهایمهمدرتعاریفاصطالحات

ر و کارکنان پزشکی یک تفاهم متقابل در جمع آوری آمارها فقط وقتی معنی می دهد که پرسنل مدارک پزشکی ، مدی

  (فمناه) باره تعریف کلمات بکاربرده شده ، چگونگی جمع آوری اطالعات و درستی اطالعات داشته باشند

 

ساعته بوسیله بیماران استفاده شود ،  24تختی که بطور ( :  hospital inpatient bed) تخت بستری بیمارستانی

 .، نیز جزء تخت فعال محسوب می شودنوزادان یا کودکان بیمار هایتخت.تخت بستری بیمارستانی است 

 

 تعداد تختهایی که یک بیمارستان می تواند مهیا نماید( : Bed constructed)تعداد تخت ثابت 

 

دایر فعالیت خود می تواند پروانه رسمی اساس  تعداد تختهایی که یک بیمارستان بر:  (Bed licensed)تعداد تخت مصوب 

  نماید

 

تعداد تخت بیماران بستری قابل دسترس در یک بیمارستان چه خالی و : ( Inpatient bed count)تعداد تخت فعال 

 چه پر در هر روز مورد نظر

 

برای  به تختی گفته می شود که هنگام افزایش بیماران ، موقتاً( : Extra or Bed temporary)یا اکسترا تخت موقت 

 .محسوب نمی شود این تخت جزء تختهای فعال .شودفراهم می بخش استفاده در 

 

خالی )یک واحد اندازه گیری است برای نشان دادن یک تخت بستری ( : Inpatient bed count day) تخت روز فعال

 است ساعته  24و آماده برای استفاده بیمار در یک دوره زمانی ”  بودهسالم ”که  (یا اشغال شده

 

تختهایی که برای درمانهای کوتاه مدت استفاده می شوند به عنوان تختهای بیمارستانی محسوب نمی شوند،  :تذکر 

 نوزادان نرمال، برانکاردها، تختهای دیالیز و تختهای تشخیصی کات: مانند
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ماران بوده که در طی یک دوره  زمانی معین در اشغال بیاست فعالی  روز های مجموع تعداد تختهای  :تخت روز اشغالی

  است
 

  معینزمانی یک دوره در هر بخش روز فعال  تعداد تخت: ( Total bed count day)تخت روز کل 

 

که در طی فعالی  روز های تختهایدرصد عبارت است از : ( Inpatient bed occupancy ratio)درصد اشغال تخت 

 یک دوره  زمانی معین در اشغال بیماران بوده است

 

 111 ×مجموع تخت روز اشغالی در یک دوره 

 در همان دورهتخت روز کل 

 

گرفته درصد بقیه  برای فوریتهای پزشکی در نظر  11یا  15)درصد باشد  45تا  44درصد اشغال تخت اگر بین  :تذکر 

   می توان گفت که میزان بهره برداری از منابع مطلوب بوده است( می شود



(Gross death ratio)شدگاندرصدناخالصفوت



 ساعت در بیمارستان 24محاسبه شاخص فوت شدگان قبل و بعد از 

 

 111 × در یک دورهساعت  24قبل و بعد از فوت شدگان جمع کل 

 تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده در همان دوره



(Net death ratio)درصدخالصفوتشدگان



 ساعت در بیمارستان 24از محاسبه شاخص فوت شدگان بعد  

 

 111 × در یک دورهساعت اول  24بعد از فوت شدگان جمع کل 

 تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده در همان دوره

 

درصد باشد و درصد مرگ  3درصد مرگ و میر ناخالص در مورد بیماریهای حاد با اقامت کوتاه مدت  نباید بیشتراز  :تذکر 

 درصد باشد   5/2و میر خالص نباید بیشتر از 
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(Nosocomial infection)عفونتبیمارستانی



نحوه محاسبه آن . بیمارستانی می گویندساعت بعد از بستری یا عمل جراحی ایجاد شده باشد عفونت  22به عفونتی که 

 :به شرح ذیل است

 

 111 × در یک دوره تعداد عفونت های ایجاد شده در بیمارستان

 تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده در همان دوره

 

(Bed turnover Ratio)چرخهاشغالتخت



نحوه محاسبه آن به شرح  .معین استفاده می کنندکه بیماران از یک تخت بیمارستانی در یک دوره است تعداد دفعاتی  

 :ذیل است

 

 فوت شدگان در یک دورهترخیص شدگان و تعداد 

 متوسط تختهای فعال در همان دوره

 

(فاصلهچرخشتخت)مدتخالیماندنتخت



 :ذیل استنحوه محاسبه آن به شرح  .که تخت بیمارستانی در طول یک دوره معین خالی مانده استزمانی مدتی 

 

 دورههمان تعداد تخت روز فعال در  - در یک دورهکل تعداد تخت روز 

 تعداد فوت شدگان و ترخیص شدگان در همان دوره



(Inpatient hospitalization)مدتاقامتبیماربستری



روز بستری و یا روز بعد ، اگر بیماری در همان   .مدت اقامت هر بیمار از تفریق روز پذیرش از روز ترخیص بدست می آید

  ترخیص شد مدت اقامت بیمار یک روز محاسبه می شود



(Total length of stay)کلروزهایبستری



  در طول یک دوره زمانی معین( شامل فوتی ها ) جمع روزهای بستری هر گروه از بیماران مرخص شده 
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(Average length of stay)اقامتبیمارانمدتمتوسططول



 .میانگین مدت اقامت بیماران در بیمارستان می باشد 

 

 کل روزهای بستری در طی یک دوره زمانی معین

 تعداد بیماران مرخص شده و فوت شده در همان دوره زمانی معین



(Inpatient discharge)ترخیصبیماربستری



 ،بطور کلی ترخیص .رسمی بوسیله بیمارستان پایان یک دوره بستری در بیمارستان برای یک بیمار از طریق اجازه 

  مشخص کننده پایان مسئولیت بیمارستان برای بیماری که ممکن است بصورت  بستری یا سرپایی باشد، است

 

روز  22روز کامل اول زندگی یا  24مرگ و میر در بین تولدهای زنده در طول  (Neonatal Death) مرگ های نوزادی

  .دقیقه اول زندگی  55ساعت و  23و 
 

 به مرگ های قبل از هفته بیست و هشتم حاملگی می گویند:  (Fetal Death)مرگ های جنینی 

 

  به مرگ جنین از هفته بیست و هشتم به بعد تا هنگام تولد می گویند:  (Prenatal Mortality)مرگ و میر قبل از تولد 

 

 به مرگ کودکان در هر زمان از لحظه تولد تا اولین سال زندگی گفته می شود :  (Infant Mortality) مرگ کودکان
 

روز پس از اتمام بارداری وی مرگ رخ  42مرگ زنی است که باردار بوده و یا : ( Maternal Mortality)مرگ مادری 

مرگ و میر مادران نباید الزم به ذکر است که علت اتفاقی و تصادفات شامل این گزارش دهی نمی شود میزان .داده است 

  درصد باشد 5/2بیشتر از 
 

درصد موارد مدت  25وضعیتی که در طول اقامت بیمار در بیمارستان روی می دهد و در : ( Complication)عارضه 

  اقامت بیمار را حداقل یک روز افزایش می دهد

 

و علت حضور بیمار در بیمارستان است  وضعیتی که از قبل وجود داشته:  (Co Morbidity Disease)بیماری همراه 

  درصد موارد حداقل یک روز افزایش می دهد 25همرا با یک تشخیص اصلی و طول اقامت بیمار را در 

 

تعداد )دچار یک بیماری خاص شده اند  ،تعداد افرادی که در یک دوره زمانی بخصوص: (Prevalence)شیوع بیماری 

 (موارد بیماری موجود

 



 
 

 

7 

 

تعداد موارد )تعداد افرادی که بیماری در آنها در یک دوره زمانی بخصوص ظاهر شده است  (:Incidence) بروز بیماری

 (جدید بیماری

 

به تغییر واحد مراقبت پزشکی ، واحد پرسنل پزشکی یا پزشک : ( Transfer in hospital)انتقال داخل بیمارستانی 

 ل داخل بیمارستانی می گویندمسئول بیمار در طی دوره اقامت بیمارستانی ،انتقا

 

روزهای بعد از پذیرش و قبل از ترخیص بیمار بستری است که در /روز:  (Day on leave of absence)مرخصی موقت 

بدلیل اینکه وی اجازه ترک کردن را از بیمارستان ) روزها بیمار در ساعت سرشماری در بیمارستان حضور ندارد / آن روز 

  (دارا می باشد 

 

تخت های بیمارانی که در مرخصی موقت هستند به عنوان تخت های اشغال شده محاسبه نمی شوند و بیمار آن : تذکر

  تخت ، در سر شماری بحساب نمی آید ولی در محاسبه روزهای بستری و متوسط اقامت حساب می شوند





:واحدهایمختلفبهنکاتزیرتوجهفرماییدیابرایتهیهآمارازبخشها



  مورد نیاز یک سازمان  یاگزارش های آماری درخواست شده قابل تغییر بودن 

  تعداد واحد خدمات ارائه شده/ حجم کار 

  تعداد ساعت مصرف شده برای ارائه خدمات و استانداردهای آنها 

  تعداد افراد شاغل برای ارائه خدمات واستانداردهای آنها 

 میزان مواد مصرفی برای ارائه خدمات 

 

 

شاخصهایمرتبطبامیزانبهرهبرداریازمنابعبیمارستانی
 

 تعداد بیمارانی که پذیرش شده اند -1

 تعداد بیمارانی که مرخص شده اند -2

 متوسط اقامت بیماران -3

 درصد اشغال تخت -4

 میزان چرخش تخت -5

  تخت مدت خالی ماندن-1
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شاخصهایمرتبطباارزیابیکیفیمراقبت
 

 میزان مرگ و میر ناخالص  -1

 میزان مرگ و میر خالص -2

 میزان عوارض درمان-3

 میزان بروز عفونت بیمارستانی -4

 تعداد مشاوره ها -5

 نسبت سزارین هابه کل زایمان ها -1

 میزان آتوپسی ها-2

 میزان مرگ و میر مادران-4

 میزان مرگ و میر کودکان-5

 میزان مرگ و میر بعد از عمل جراحی  -11

 

 

بیمارانشاخصهایمرتبطبا
 

 بیماران مرخص شده -1

  روزهای بستری بیماران بر حسب تشخیص بیماری ، سن و جنس-2
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برخیاستانداردهایبینالمللیدرارتباطباشاخصهایبهداشتی
 

  درصد مرخص شدگان2 تا 1میزان بروز عفونت بیمارستانی بین 

  درصد 21تا  15بین تعداد مشاوره ها ی یک بیمارستان  

  درصد کل زایمانها   22تا  14نسبت سزارین بین 

  درصد از کل مرگ ها 25میزان آتوپسی حداقل  

  درصد کل موارد زایمان 5/2میزان مرگ و میر مادران 

  درصد کل تولدها  2میزان مرگ و میر کودکان 

  درصد کل مرخص شدگان  4تا  2میزان عوارض درمان بین 

  درصد 1از  میر بعد از عمل جراحی کمترمیزان مرگ و  

 

 

اندازه گیری سطح سالمتی یک جامعه مشکل است و لذا یک نشانگر خاص را نمی توان برای این منظور در نظر  •

 .گرفت

 

همانطور که سالمت شامل ابعاد گوناگون است، نشانگرهای گوناگونی نیز برای اندازه گیری سطح سالمت الزم  •

 .است

 

 .از نشانگرها واجد تمام ویژگیهای الزم برای یک نشانگر هستندتعداد اندکی  •

 

 .لذا برای بررسی سطح سالمت یک جامعه باید چندین نشانگر را در نظر گرفت و در مجموع تصمیم گیری نمود •

 

 (1:)انواع نشانگر سالمت •

 (mortality)مرگ و میر  –

 (morbidity)ابتال  –

 (disability)ناتوانی  –

 (nutrition)تغذیه  –

 (quality of life) کیفیت زندگی –
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(Crude Death RateیاCDR)میزانخاممرگومیر
 

 تعداد مرگ در یک سال به ازاء هزار نفر جمعیت
 

تعداد مرگ های ناشی از کلیه علل در هزارنفر جمعیت در وسط سال ودر یک منطقه “ این  شاخص که عبارت است از

 جمعیت بکار برده می شودبرای تعیین رشد طبیعی  و “معین

 
 

اندازهگیریهایمرگومیر



 میزان خام مرگ •

 میزانهای اختصاصی مرگ •

 (Case Fatality Rate)میزان کشندگی بیماری  •

 (Proportional Mortality Rate)میزان مرگ نسبتی  •

 (Survival Rate) میزان بقا •

 

 



یندهایموثربرتغییرجمعیتآفر



 (CBR)میزان موالید خام  •

 ( GFR)میزان باروری عمومی  •

 (ASFR)میزان باروری اختصاصی سنی  •

 (TFR)میزان باروری کلی  •

 نسبت جنسی •

 درصد مرده زایی •
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(Crude Birth Rate=CBR)میزانموالیدخام
 

 1111ضربدر ( تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر جمعیت منطقه در وسط سال) •

 نکاتی درباره میزان موالید خام

 جمعیت چند بچه زنده به دنیا می آید1111این شاخص معلوم می کند که در یک منطقه در سال به ازای هر  •

 برنامه های تنظیم خانواده در کاهش این شاخص تاثیر فراوانی دارد •

سال یا سالمند زیاد  15اگر افراد زیر : تحصیالت؛وضعیت اقتصادی؛ساختار سنی:عوامل موثر دیگر در این میزان •

 پایین خواهد بود CBRند باش

 باروری

 (fecundity)قابلیت تولید مثل یا توانایی بالقوه برای باروری  •

 (fertility)عمل حقیقی تولید مثل یا توانایی بالفعل برای باروری  •

 :تعداد موارد باروری بستگی دارد به •

 سن ازدواج 

 سطح تحصیالت 

  سطح اجتماعی اقتصادی(socioeconomic status) 

 دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری تنوع و 

 

 (:Gross Fertility Rate=GFR)میزان باروری عمومی  •

 1111ضربدر ( ساله در وسط سال45تا  15تعداد موالید زنده در یک سال تقسیم بر تعداد زنان )

 11: در ایران
 

 GFR بیان می کند که از هر هزار زن در سن باروری چند فرزند زنده متولد می شود 

 

 میزان باروری عمومی نکاحی •

    (Marital General Fertility Rate=MGFR): 
 

 15-45سال در معرض باروری قرار ندارند لذا در این میزان جمعیت مخرج کسر به زنان  15-45از آنجا که همه زنان 

 .ساله ازدواج کرده محدود میشود
 

  عمومی است؟چرا میزان باروری عمومی نکاحی بیشتر از میزان باروری 

 

 تفاوت میزان باروری عمومی ومیزان باروری نکاحی •

در صورتیکه در  ساله هستند،15-45در میزان باروری عمومی مخرج کسر کلیه زنان در سن باروری یعنی زنان  •

 .ساله همسر دار هستند 15-45 مخرج کسر میزان باروری نکاحی زنان
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 (Age Specific Fertility Rate=ASFR) میزانباروریاختصاصیسنی

 

 1111ضربدر ( تعداد موالید زنده یک سال در هر گروه سنی تقسیم بر تعداد زنان همان گروه سنی در وسط سال)

 ساله 5به صورت تک سال یا گروههای سنی 
 

 (باروری در کدام گروه سنی بیشتر انجام شده است)نشاندهنده الگوی باروری جامعه است

 آموزش تنظیم خانواده آسان تر می شودبا داشتن این میزان 

 

(Total Fertility Rate=TFR)میزانباروریکلی
 

 1111تقسیم بر 5مجموع میزانهای باروری اختصاصی سنی ضربدر 

 متولد می کند این میزان عبارت است از تعداد فرزندانی که یک زن در طول باروری خود
 

 شامل تمام سنین می باشد سنی است واین شاخص مرکب از شاخص های باروری اختصاصی 

 (1.1و در توسعه یافته ها 3.3 کشورهای در حال توسعه ) 2: در ایران

 

 (Morbidity)نشانگرهای ابتال  •

 .توصیف سالمتی فقط در قالب نشانگرهای مرگ ومیر گمراه کننده خواهد بود •

 .مشخص نخواهد شد...( و  مزمن-روانی)چراکه بار سنگین برخی بیماریها که مرگ زیادی نمی دهند   •

 .لذا نشانگرهای ابتال به عنوان مکمل نشانگرهای مرگ برای تعیین وضعیت سالمت یک جامعه به کار می روند •

 

 

 :انواع 

 (Incidence Rate)میزان بروز  –

 (Prevalence)شیوع  –

 میزان غیبت از کار یا مدرسه به خاطر بیماری –

 مدت بستری در بیمارستان –

 

  (Frequency measures)گیریاندازهابزارهای

• Ratio  نسبت 

• Proportion  تناسب 

•  Rate میزان 
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 (Ratio)نسبت

 حاصل تقسیم دو عدد •

 صورت کسر جزئی از مخرج کسر نیست •

 می توان کمیت های متفاوت را با هم قیاس کرد •

 

 

 مثالهاییازنسبت

 

 :نسبت تخت به ازای پزشک •

 :پزشک 11تخت تقسیم بر  451 –

 تخت به ازای هر پزشک 45 –

 
 

 نسبت شرکت کننده به ازای هماهنگ کننده کارگاه •

 2نفر تقسیم بر  24 –

 نفر به ازای هر هماهنگ کننده 14 –

 

 نسبت جنسی •

 تعداد زنان/تعداد مردان  –

 

 odds ratio)نسبت شانس 

 

 (Proportion)تناسب  •

 حاصل تقسیم دو عدد •

 صورت کسر لزوماًجزئی از مخرج کسر است •

 مخرج کسر از یک جنس هستندصورت و  •

 ارتباط جزء به کل را بیان می کند •

 بین صفر و یک تغییر می کند •
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Proportionتناسبمثال 
 

 : تناسب دانشجویان مقطع علوم پایه •

 نفر 511نفر از  211فرضاً

4/1 

 درصد 41

 
 

(Rate)میزان
 

 حاصل تقسیم دو عدد  •

 وقوع یک پیامد در جمعیت خاص در زمان معین •

 زمان را نیز شامل می شود •

 سرعت وقوع یک پیامد را در طی زمان نشان می دهد •

 صورت کسر   •

 (تعداد افراد دارای پیامد)تعداد پیامدهایی که در طی یک دوره زمانی  اتفاق افتاده  –

 مخرج کسر •

 (جمعیتی که افراد دارای پیامد متعلق به آن هستند)تعداد جمعیتی که پیامد در آن اتفاق افتاده  –

 (جمعیت در معرض خطر)    

 

 مثال میزان

 میزان مرگ ناشی از حوادث ترافیکی در ایران •

 نفر 21111: 42تعداد مرگ ها در سال  –

 میلیون نفر 14: 42جمعیت در سال  –

 : میزان مرگ در سال –

– 21111/ 14111111 = 34/111،111/year 

 

 (111111، 1111، 111)ضرب می کنند 11میزان ها را معموالً  در توانی از  •
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 :هاانواعمیزان
 

 (:Crude Rates )  های خاممیزان

 در سال( CBR) تولد میزان خامیا  (CDR) دهند مثل میزان خام مرگها را کل جمعیت تشکیل میمخرج این میزان

 میزان غیر استاندارد: نام دیگر

 

  :(Specific Rates)میزانهای خاص

برای ( ASDR) ومیرمرگ سنیاختصاصی  میزانهای دهند مثلتشکیل میها را گروههای خاصی مخرج این میزان

 (سال 5با فاصله )گروههای مختلف سنی 
 

 :های استانداردمیزان

 .شوندداده میاستانداردسازی شده یا تطبیق  ها برحسب سن یا جنس این میزان

 

 :در کسرهای فوق (denominator )  انواع مخرج
 

 :جمعیت وسط سال- 

 .دهیمتولد و مرگ و مهاجرت معموال جمعیت وسط سال را انتخاب و قرار می ه دلیلجمعیت بروزانه دربه علت تغییرات  

 

 

 :جمعیت در معرض خطر

کسانی که از  مثال (صرف نظر از اینکه واقعاً رخ دهد یا ندهد)ممکن است واقعه ای در آنها رخ دهد که هستند کسانی 

 (مخرج کسر میزان بروز مسمومیت)غذای مسموم خورده اند در معرض خطر مسمومیت هستند 
 

  (Person - Time): شخص ـ زمان -

قرار میزان ترکیبی از اشخاص و زمان در مخرج  قرار گیرند لذامطالعه  تحتممکن است اشخاص در زمانهای متفاوت 

 ( کاربرد در مطالعات کوهورت و محاسبه چگالی بروز) گیرد می

 (person-year)سال  -شخص :رایج ترین                          

 

 (Person - Distance)   شخص ـ فاصله-

 گیرددر مخرج کسر گاهی شخص ـ فاصله مثل مسافر ـ کیلومتر قرار می

 
 


