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 بسمه تعالی

 و كنندمی عمل مديريت حساای اعضااای عنوا  به ها و مراكزهای اطالعاتی در سااازما امروزه، نظام

 اطالعاتی نظام يك لذا. نمايندمی كمك راهبردی دورنمای و فعلی نمای ترساا   در را سااازما 

 .آورد فراه  سازما  مديريت عملكرد و گ ریتصم   برای را الزم شواهد تواندمی مناسب

سال شت جهانی از  ساسی در دست ابی به هدف سازما  بهدا ها پ ش نظام اطالعات سالمت را از اركا  ا

شامل ارتقا داده ها و   "سالمت برای همه" سالمت  ست  اطالعات  س  ست.  هدف نهايی  اعالم نموده ا

ها از سطح اجرا تا سطح س استگذاری است. يكی از گ ریاطالعات سرچشمه گرفته از آنها در تصم  

ست و به فعال ت ست ابی به اطالعات معتبر، در شت جهانی كمك به د سازما  بهدا های مورد اولويت در 

ن از برای فرايند ارزيابی عملكرد ساا ساات  بهداشااتی و هممن ه آماده كرد  گزارت و ااع ت  روز مورد

سالمت تلف ق داده ست. وظ فه نظام اطالعات  سالمت جهانی ا صل از سالمت منطقه و گزارت  های حا

 كاربرا  مختلف سااالمت و اطم نا  از اسااتفاده از ايه اطالعاتبرای منابع مختلف ، توزيع ايه اطالعات 

 به صورت منطقی و اثربخش در ارتقای سالمت جامعه است. 

صم   سازما اگ ری در اداره امروزه عمل ت سیمور  شتی و درمانی بايد روی برر های علمی و های بهدا

آماری و اطالعات اسااتوار باشااد، چرا كه ارسااال اطالعات نادرساات و نابهنگام از او اااو بهداشااتی و 

های تريه آنها منجر به اخذ تصاام مات نابجای ساا اسااتيه نقاط تا نزديكتردرمانی مردم از دورافتاده

عدم  كه شااودآمار بهداشااتی به عنوا  يكی از منابع نظام سااالمت م سااو  میو بهداشااتی خواهد شااد.

های انجام شاااود و بديه ترت ب هزينهريزی بهداشاااتی میگ ری از آ  موجب كاهش ك ف ت برنامهبهره

 رود.آوری آمار و اطالعات به هدر میشده برای جمع

های جمع آوری ، مرتب كرد  ، خالصااه نمود  ، نمايش اطالعات و در آمار علمی اساات كه از روت

كند. به عبارت تايج آ  ، در شاراي  عدم حتم ت قططع ت  ب   مینهايت تجزيه و ت ل ل و اساتخرا  ن

به  ،در واطع عدم اساااتفاده از آمار ديگر آمار داده های عددی را جمع آوری ، نمايش و ت ل ل می كند.

زيرا به معنی كنار گذاشته يكی از نهادها و منابع كارساز و  شودعنوا  يك  عف مديريتی م سو  می

های مراطبتی بهداشاااتی از اهم ت ريزی مديريت و نظارت برنامهآمار در برنامه ه رواز اي مف د اسااات .

 اساسی و بن ادی برخوردار است. 
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توا  به طور ترديدی ن سااات كه خدمات بهداشاااتی و درمانی را بدو  در نظر گرفته حقايق آماری نمی

های ها به ويژه شاخصبا شاخصموثر اجرا كرد شناخت اطالعات موجود، درک مفاه   آماری، آشنائی 

شتی و مورد ن از مديريت، آشنائی با منابع ته ه آمار و اطالعات و توا  تفس ر تغ  رات و تفاوت های بهدا

 گردد.ها از موارد مه  و طابل توجه برای مدير م سو  میروند شاخص

 ها و ريزیرنامهآگاهی مدير از آمار و اطالعات موجود در بخش ت ت پوشاااش موجب بهبود روند ب

شااود و پ گ ری مديرا  در ايه ح طه موجب همكاری واحد آمار با آنا  با داشااته ها میگ ریتصاام  

 گردد.انگ زه باالتر و توجه و دطت ب شتر بر روی آمار و ارتقاء سطح ك فی آمار می

ها و تبديل ، ت ل ل داده آوری ، كنترلها ، جمعی ت ت عنوا  آمار در ساااازما ا ماه ت وجودی اداره

. در ايه راستا مديريت آمار باشدها میده در سطوح مختلف مديريتی سازما آنها به اطالعات طابل استفا

ساله پس از جمعآوری اطو فه شگاه هر شگاه ها ، اطدام آوری دادهالعات دان سالنامه آماری دان به چاپ 

ت. ام دواري  در آينده شااااهد مختلف دانشاااگاه اساااهای د كه حاوی اطالعات مربوط به حوزهنمايمی

علوم پزشكی گ ری منطقی و اصولی هرچه ب شتر از اطالعات ارائه شده از آ  در تار و پود دانشگاه بهره

كننده صاااحبا  انديشااه ، فره ختگا  ، مديرا  و های گرم ، مشااتاطانه و ام دواربوشااهر باشاا   و با نفس

تر شاااده و الگوی مناسااابی از ند چاپ ساااالنامه به اهداف خود نزديكسااانگربانا  اجرايی دانشاااگاه رو

 ريزی و اجرا ارائه دهد.گ ری به نه از آمار در برنامهبهره

 

 اهلل ولی التوفیق
 

 حسن ملکی زادهدکتر 
 بوشهرو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس
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 بسمه تعالی

 رود.داند از کجاست، در کجاست و به کجا میخدا رحمت کند آن کس را که می

 «حضرت علی)ع( » 

 

ر واقع د پردازد.می هاداده سازماندهی و ارائه تفسیر، تحلیل، گردآوری، ،آمار دانشی است که به مطالعه

به عنوان یکی از مهم ملکرد گذشتتتوه و عامل ریزی برای آینده و ارزیابی عترین ابزارهای برنامهآمار 

 دار است.ای برخورو مدیریت از جایگاه و اهمیت ویژهگیری اصلی و تصمیم

ق و به روز از جمله حول و رشتتتد استتتت و آمار و اطالعات دقیتمایه حرکت ؛ روزه اطالعات ، جانام

سیاستبرنامه ابزارهای مهم سیاستگریزی ،  سنجش  شده بهذاری و  آید؛ همچنین شمار میهای اتخاذ 

صحیح و جامع بیش از آن ست که فقدان اطالعات  شد بیانگر آن ا سومی و که یک کمبود با سی نگرش 

قاء آن ندها و ارت تدوین اطالعلمی در فرآی نابراین تهیه و  ندارد. ب ماد ها محلی از اعراب  بل اعو قا عات 

ها و ریزینامهمدیران در اکثر برشتتتود. ها تلقی میهای ضتتتروری و مهم ستتتازمانبخشتتتی از فعالیت

با تکیه بر دادهها میگیریتصتتتمیم ند  ناکوشتتت نهب های موجود از خطا اجو ها بکاهد ، کرده و از هزی

استتوفاده کرد و توان از منابع و زمان بدرستتوی بر آمار معوبر می  دهد که تنها با اتکامطالعات نیز نشتتان می

ریزی و هدایت نمود .آمارها در برنامه ریزیرا در جهت تحقق اهداف سازمانی پیها ها و سیاستفعالیت

خوردار بوده ، تردید نیستتتت که مت از اهمیت استتتاستتتی برمدیریت ، نظارت و ارزیابی خدمات ستتتال

 توان خدمات بهداشوی درمانی را بدون در نظر داشون واقعیات بطور مؤثر ارائه داد .نمی

های انجام شده در ترین اسناد آماری است که خدمات و فعالیتترین و موثقسالنامه آماری از جمله مهم

مثابه یک مشاور ثابت ولی صامت در خدمت مدیران است. در دانشگاه دهد و به ها را نمایش میسازمان

های برنامه عملیاتی مدیریت آمار و علوم پزشکی بوشهر هر ساله سالنامه آماری به عنوان یکی از فعالیت

شر میفن ضر نیز مرهون تالش بیگردد. تهیآوری اطالعات منو وقفه همکاران در مدیریت ه مجموعه حا

ها، مراکز دانشگاه و همکاری صمیمانه مسئولین و رابطین محورم آمار معاونت آوری اطالعاتآمار و فن

 باشد، که با تالش مؤثر توانسوند می های تابعههای بهداشت و درمان شهرسوانآموزشی درمانی و شبکه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
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آماری  سالنامه"ار تحت عنوان گمخوصری از زحمات همکاران خدوم دانشگاه را بر صفحات کوابی ماند

دریغ همه این عزیزان دانم که از مشتتتارکت بیحک نمایند، لذا بدینوستتتیله برخود واجی می"دانشتتتگاه

ست این قدردانی نمایم. سلم ا ضر به منظورآنچه م سالکه مجموعه حا شدن در  های آتی همچنان کامل 

ا با رهنمودها و نقطه نظرات د تننکرا مطالعه مینیازمند تعامل و همکاری تمامی عزیزانی استتتت که آن

شتتود نستتبت به انعکا  نظران محورم درخواستتت میکلیه صتتاحیلذا ازگر باشتتند. خود ما را هدایت

اقدام نمایند. قابل ذکر  amar@bpums.ac.ir ش از طریق رایانامه ) پست الکورونیکی(های خویایده

 stat.bpums.ac.irاست که اطالعات مندرج در این مجموعه در پورتال اداره آمار دانشگاه به نشانی 

 نیز قابل دسورسی است.

 

 اعظم حمادیمهندس 

 آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه سرپرست
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