
 سازي سيستم گردش آمار و اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر طرح بهينه

 
 

 مقدمه:

آوري اطالعات و آمار و ايجاد يك پايگاه اطالعاتي متمركز  هدف از اجراي اين طرح اصالح و نظارت بر روند جمع

افراد ذينفع با سطوح اي كه در نهايت كليه  باشد. به گونه مي« پايگاه اطالعات آماري دانشگاه » با عنوان 

 هاي كاري خود دريافت نمايند. دسترسي تعريف شده بتوانند اطالعات مورد نيازشان را در حوزه

 

 ضرورت اجرا:

آوري اطالعات و آمار و ايجاد يك پايگاه اطالعاتي متمركز  هدف از اجراي اين طرح اصالح و نظارت بر روند جمع

اي كه در نهايت كليه افراد ذينفع با سطوح  باشد. به گونه مي« اه پايگاه اطالعات آماري دانشگ» با عنوان 

 هاي كاري خود دريافت نمايند. دسترسي تعريف شده بتوانند اطالعات مود نيازشان را در حوزه

هاي زير انجام  سازي نظام گردش آمار و رسيدن به هدف نهايي اين طرح، خالصه فعاليت به منظور اصالح و بهينه

 گيرد: مي

 تهيه و تدوين تعاريف استاندارد اقالم آماري -

 شناسايي اقالم آماري -

 نامه آماري دانشگاه در سطوح مختلف تهيه نظام -

 تهيه شناسنامه سيستم اطالعاتي واحدها -

 هاي ثبت اطالعات آماري و كد دار نمودن آنها سازي فرم شناسايي، بررسي و بهينه -

 ي دانشگاهاندازي پايگاه اطالعات آمار راه -

 هاي كليدي واحدها بر اساس برنامه استراتژي آن واحد شناسايي شاخص -

 بندي نيازهاي شناسايي شده واحدها اولويت -

 طراحي و نحوه توليد و انتشار اطالعات و آمار پايه -

 

 تشریح وضع موجود:

دسترسي به اطالعات جامع و  ريزي است، بنابراين ترين ابزار موفقيت و برنامه امروزه آمار و اطالعات كليدي

توان به  درست در كمترين زمان ممكن يك ضرورت است. با دريافت به موقع اطالعات مناسب و پردازش آن مي

ريزي در سيستم خدمات بهداشتي  بهترين روش در حل مسائل موجود دسترسي پيدا نمود. از آنجايي كه برنامه

باشد، بنابراين ايجاد يك نظام آماري كارا و پويا در اين زمينه  گام ميمبتني بر اطالعات و آمار قابل اعتماد و بهن

 ضروري است.

 



 مشكالت موجود:

 هاي كاري و عدم تمركز كليه آمار و اطالعات در يك واحد جهت دسترسي آسان به آن پراكندگي حوزه -

 آوري آمار يا ارائه آمار در واحدها عدم وجود متولي جمع -

 موازي داراي مغايرت در واحدهاي مختلفوجود اطالعات  -

 هاي مختلف آماري در واحدها كه داراي تعاريف يكساني نيستند وجود فرم -

 هاي زماني خاص عدم دسترسي به اطالعات در فاصله -

 سازي آمار هاي آماري به منظور يكسان عدم مراجعه به واحد آمار جهت تهيه و تكميل فرم -

 آوري اطالعات از واحدهاي مختلف افزاري جمع نرمعدم وجود سيستم  -

 نامه آماري عدم وجود نظام -

 آوري اطالعات از واحدهاي مختلف شدن زمان جهت جمع طوالني -

 آوري شده عدم توجه و تمركز مديران به آمارهاي جمع -

 هاي آماري عدم آشنايي با شاخص -

 هاي موجود گيري مديران بر اساس شاخص ميمهاي بهبود عملكرد واحدها و تص عدم شناسايي شاخص -

 

 مزایاي پيشنهاد:

 شناسايي اقالم آماري و اطالعات توليد شده در دانشگاه -

 ها و نيازهاي آماري و اطالعاتي دانشگاه شناسايي شاخص -

 پاسخگويي به انتظارات مورد نظر مديران -

 

اي كه  ها و مشاوره به گونه حليل، ارائه، تفسير دادهآوري، تجزيه و ت ايجاد يك سيستم جامع آماري به منظور جمع

كليه افراد، واحدها و مديران ذينفع در داخل و خارج از دانشگاه بتوانند به راحتي به اطالعات دقيق، بهنگام و 

 هاي خود بهره ببرند. ريزي ها و برنامه گيري كارا دسترسي يافته و از آن در تحقيقات، تصميم
  



 هداف کالن طرح:کاربرد ها و ا 

 

: از ثبت كننده اطالعات و تجميع كننده اطالعاات   واحد آمار و اطالعات به جایگاه اصلي خودارتقاء  -1

 سازي در جهت استفاده مديران دانشگاه  سازي و تصميم به جايگاه اصلي خود كه همانا تحليل و شاخص

 

هاي آنها با نظارت واحاد   ها و بخش هاي كليه معاونت و داده هاي آماري و اطالعات متمرکز بودن بانک -2

 متولي آمار

 

)اداره آمار( و جلوگيري از هرگونه تنااق  باين آماار     دریافت اطالعات از مرجع مورد تایيد دانشگاه -3

 منتشر شده از سوي دانشگاه 

 

شاده در  ساطوح    ريازي   هاي خرد، كالن، عمكلاردي و برناماه   از شاخص توليد داشبوردهاي مدیریتي: -4

 گيري و نظارت و مانيتورينگ. مختلف سازمان در جهت كمك به تصميم

 

دستيابي به بانك يكپارچه و متمركز آمار  جویي هزینه و زمان در دستيابي به بانک اطالعاتي: صرفه -5

 نمايد. و اطالعات  سازمان را بدون صرف زمان و مخاطره و  با هزينه اندک طي مي

 
بردار )حتي  كليه كارشناسان واحد بهره هاي متولي آمار و اطالعات در سازمان:افزایش توان واحد -6

نويسي )يا هرگونه  آوري اطالعات( بتوانند بدون نياز به  دانش برنامه واحدهايي غير از مديريت آمار و فن

آمار و  آوري هاي مورد نياز جهت جمع كدنويسي اعم از توليد برنامه يا گزارش( اقدام به توليد برنامه

توانند در  اطالعات  و ساخت گزارشات دلخواه مديران مرتبط نمايند. بر همين اساس واحدهاي متولي مي

اسرع وقت راساً به نيازهاي مديران پاسخ دهند يا با در اختيار قرار دادن ابزار و آموزش استفاده از آن به 

پي در پي آنها را به خودشان واگذار ديگر واحدهاي متقاضي وظيفه ساخت، نگهداري و توسعه نيازهاي 

 دليل كار در واحد متولي جلوگيري نمايند. نموده و از افزايش بي

 
كليه  نيازهاي  بانك اطالعاتي در سازمان خود را با همين ابزار ايجاد و  :ها جلوگيري از تكرار هزینه -7

توان عالوه بر پوشش نياز  ديگر ميبرداران مختلف در سازمان خود ارائه نمايد به عبارت  تواند به بهره مي

 هاي مطرح در ديگر واحدها را نيز پاسخ دهد. جاري خود، ديگر موارد احتمالي در آينده و يا خواسته

 
 



هاي دانشگاه در  يكي از مهمترين دغدغه :افزایش استقالل خریدار و کاهش وابستگي به پيمانكاران -8

بايست  آنها به توليدكننده آن است به نحوي كه خريدار ميافزارهاي سفارشي، وابستگي مداوم  زمينه نرم

همواره جهت اعمال تغييرات نيازهاي خود در برنامه توليد شده به پيمانكار وابسته باشد و با تالش و 

هاي احتمالي را از پيمانكار دريافت كند. سيستم آمار و اطالعات به علت  هزينه فراوان تغييرات يا توسعه

گذارد بنابراين دانشگاه با  ه جاي محصول امكان اعمال هرگونه تغيير را در اختيار دانشگاه ميارائه ابزار ب

اي و تغييرات احتمالي خود را بعد از  تواند راساً و بدون نياز به پيمانكار نيازهاي توسعه خيالي آسوده مي

 خريد در برنامه انجام دهد.

 
ها، نگراني افشاي  ها و ارگان هاي سازمان غدغهيكي از د افزایش ضریب امنيت اطالعات سازمان: -9

افزار مجبور هستند  باشد )به علت اينكه پيمانكاران توليد نرم افزار مي اطالعات توسط پيمانكاران توليد نرم

در فاز شناخت سازمان را شناسايي و تحليل نمايند تا بتوانند برنامه مورد نياز آنها را توليد كنند(. ابزار با 

ز پيمانكار به شناسايي و شناخت سازمان و ارائه ابزار ساخت، توسعه و نگهداري به كارفرما اين حذف نيا

آورد كه بتواند بدون نياز به ارائه اطالعات به پيمانكار  راساً اقدام به  امكان را براي دانشگاه به ارمغان مي

 هاي اطالعاتي مورد نياز خود نمايد. افزارها و بانك توليد نرم
 

 

 
 

  



 بررسی وضعیت موجود :
 
 
 

 
 

  

 مشكالت نظام جاري

 مدیران

 اي وجود گزارشات کليشه

 عدم دسترسي به گزارشات دلخواه

 به روز نبودن آمار و اطالعات

 واحد آمار سازمان 

 هاي متعدد مدیران و سازماني بيروني در واحد آمارتراکم درخواست

 مدیریت و رابطيناستمرار و تداوم فشار و استرس از هر دو سوي 

 ايهاي کليشهآوري آمار  و ارائه گزارشصرف انرژي زیاد جهت جمع

 رابطين آماري

 بوروکراسي اداري و افزایش زمان ارائه اطالعات 

 عدم همكاري واحدهاي مختلف سازمان جهت ارائه اطالعات 

 هاي تابعهپراکندگي سازمان

 

 

 

گيري تجربي و ذهني تصميم

 گيري عينيتصميمبه جاي 

 عدم ارائه اطالعات 

 مستمر وبه روز 

 

 ناکارآمدي نظام جامع آماري در سازمان و  نارضايتي کارکنان و ذينفعان سازمان

  تنزل جایگاه از 

 به سازي تصميم

 آمارياطالعات توليد 



 بوشهر:مدل شماتيک نياز و نحوه پاسخگویي طرح به نيازهاي دانشگاه علوم پزشكي 

 



 مدل شماتيک نهایي استقرار طرح :

 
 

 


