
  

 شرکت بهين پويان هوتن 

 مشاوره مدیریتی، آموزشی و پژوهشی 
 برای توسعه و بالندگی 
 سرمایه های استراتژیک

 

 آموزشی کارگاهاطالعیه برگزاری 

مدیران بیمارستان ها، مسئوالن و کارشناسان دفاتر بهبود کیفیت، مسئوالن واحدهای آمار و  گروه هدف:

 اطالعات، کارشناسان معاونت درمان دانشگاه ها و سایرعالقمندان
 

  اطالعات بیمارستان  مسئول آمار/آیا می دانید چگونه می توان از داده ها به اطالعات و سپس به دانش و خرد رسید؟

 چگونه می تواند داده ها را برای مدیران وتصمیم گیران به اطالعات تبدیل کند؟

  آیا می دانید برای رسیدن از اطالعات به دانش برخاسته از خدمات تشخیصی ودرمانی و مدیریتی دربیمارستان، چه

 د را هدایت کرد؟رَرسیدن از دانش به خِکارهایی باید انجام شود؟ چگونه می توان فرآیند 

 تحلیل داده ها و آمارهای بیمارستانی چه مراحلی باید طی شود؟و  تفسیر ،برای توصیف 

 چگونه می توان از داده های آماری وشاخص های بیمارستانی، در برنامه ریزی های درمانی و مدیریتی استفاده کرد؟ 

خطی و مانند آن در بهینه سازی تصمیم های  چگونه می توان از تکنیک هایی مانند پیش بینی و برنامه ریزی

 مدیریتی و نیز بالینی بهره برد؟ 

  روش های  وچگونه می توان از داده های بیمارستانیSPC بالینی، مدیریتی،  در بهسازی فرایندهای بیمارستان(

 بهره برد؟ مالی، پاراکلینیکی(

 سرفصل های کارگاه آموزشی: 

 تا خِرَدحات و چرخه داده تعاریف و اصطال 

 مراحل توصیف، تفسیر و تحلیل بخشی و بین بخشی داده های بیمارستانی 

 )انواع آمارها و انواع شاخص های بیمارستانی )بالینی، پاراکلینیکی، مدیریتی، مالی 

 ریزی با استفاده از داده های آماری و شاخص های بیمارستانی مدل سازی، تصصمیم گیری و برنامه 

 ارستان با استفاده از داده های آماریکنترل فرآیندهای بیم 

 تهران محل برگزاری:   1014ماه  دی 6  اری:زبرگ ریخات   (03/16لغايت  03/8) ساعت 8 :برگزاری مدت

 1014ماه  دی 2 مهلت ثبت نام:    )ارزش افزوده لحاظ شده است(برای هر نفر ريال  333/038/1 :ثبت نامهزینه 
 

بانک نزد  0812-1311-0862-1031شماره کارت سپه  يا 1233833140138واريز وجه به حساب جاری  نحوه ثبت نام:

 /اعالم شماره شرکت بهین پويان هوتن و ارسال تصوير فیش واريزیبه نام  1233سپه شعبه میدان فردوسی، شاخص 

   ( 321)44306124و  44300406مشخصات و شماره تماس متقاضی از طريق تلفاکس  به انضمام ،پیگیری

 .باشدموجودمی  www.bphcom.comاطالعات مربوط به زمینه کاری و سوابق شرکت در آدرس  

 برد آنرتحلیل آمارهای بیمارستانی و کا
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