
 بسمه تعالی

 همکاران محترم  

د با سالم و وقت بخیر ، به منظور ارسال صحیح آمار سه ماهه بیماران مراکز ،  وزارت بهداشتت و ررمتان و آمتوزز کزشتکد اقتدام     

آستانتر   گروه های آماری جدولاست که با توجه به رنگ ها تفکیک  ارائه نمورهبصورت رنگد را  آمار مراکز  قبلد ارسال فرم جدید 

 .مد گررر 

 فرم ارسال جدید آمار

 

، احتمال عدم همخواند اعدار وارر شده یعید نمد باشد لذا توجته شتما همکتاران عزیتز را بته       است طوالند  از آنجا که این جدول 

 زیر جلب مد نماییم   اررمو

 آن نیست . نام رانشگاه علوم کزشکد  ارومیه بصورت اولیه وارر شده است و نیازی به وارر کررن

متورر توجته راشتته     رر موارری که نیاز به اعدار مد باشد  رر صورت وارر کررن حروف ، جدول  اعالم خطا خواهد کرر ، لذا به این

 باشید.

 رقت فرمایید که جمع تعدار زن و مرر با جمع زیر گروه های روز مصرف و زیرگروه نوع ررمان و همچنین زیتر گتروه هتای ستند     

 .) رر ارامه مطلب ( عدم همخواند مواجه خواهید شد جدول کنترلرر غیر اینصورت رر همخواند راشته باشد .

از خطا های احتمتالد جتدولد را بته     منظور کیشگیری  واحد نظارت بر مراکز  ررمان سوء مصرف  رانشگاه علوم کزشکد ارومیه  به 

 مد نماید   کنترلرا  فرم گزارزاند آمار وارره به انتهای فرم ارسال آمار اضافه نموره است که همخو

 

 

 

 



راره شتده رر هتر    صحیح باشند  ، عتدر هتای نشتان    فرم نحوه کنترل به این طریق مد باشد : رر صورتد که اعداری  وارر شده به

 مطابق شکل زیر باهم یکسان خواهند بور  جدول کنترل رریف

 

 جدول کنترل

 

صورتد که اعدار رریف ها با هم مساوی نبورند ، با توجه به راهنمای  کنار رریف و همچنین رنگ رریتف متد توانیتد بته محتل       رر 

 خطا رر آمار رسترسد کیدا کنید  

 جدول راهنما

 



ریکته مشتاهده متد    به شکل زیر توجه فرمایید : این نمونه ای از آمار ارسالد از یکد از مراکز شهرستان میاندوآب مد باشد همانطو 

 خانه قرمز مغایر مد باشد . 03خانه خاکستری و   03رر مربع سبز با اعدار  17شور رر رریف آخر  عدر  

 

فقط مجمتوع   به جای جمع کل موارر از راهنمای کناری جدول مشخص گررید که  همکار محترم رر جدول جمع نهاید  با استفاره

 اند .نموره جدول ررمان با متارون را وارر 

 

 


