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  اداره آمار دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  1397سال 

  

  
  

    



 ١

  

  

  مقدمه : 

 در كجاست  ، داند از كجاست كس را كه مي خدا رحمت كند آن

  .و به كجا مي رود

  » حضرت علي(ع)« 

  

  

  

  چشم انداز : 

  ني بر آمار و اطالعاتتارتقاء دانايي مب
  

  

  

  

  ماموريت : 

  توسعه كمي و كيفي نظام آمار و اطالعات 
  

  



 ٢

  استراتژي ها وكلي اهداف 
  

  : ساماندهي مديريت گردش آمار و اطالعات  1هدف 

  

  ها و واحدهاي تابعه دانشگاهي سازي براي همكاري معاونت زمينه : 1راهكار 

  سازي مسير گردش اطالعات در دانشگاه مدل : 2راهكار 

  منابع انساني توسعه و ارتقاء : 3راهكار 

  
  كنندگان مصرف ي: توانمند سازي توليدكنندگان آمار و اطالعات و ارتقاء فرهنگ آمار 2هدف 

  

  هاي آماري در سطح استان و در واحدهاي تابعه ايجاد پايگاه : 1راهكار 

  آوري اطالعات ها و روند جمع كنترل، نظارت، ارزيابي و پايش داده : 2راهكار 

  
  ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي: استقرار و  3هدف 

  

  آوري اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه ساماندهي و اصالح نظام ثبت و جمع راهكار  :

  
  هاي اطالعات آماري آوري اطالعات و ارتباطات و ايجاد پايگاه : بكارگيري و توسعه فن 4هدف 

  

  هاي اطالعات آماري ايجاد و توسعه پايگاه راهكار :

  
  هاي آماري  : توسعه پژوهش 5هدف 

  

  هاي آماري  بسترسازي مناسب (منابع مالي، نيروي انساني و اطالعاتي) جهت انجام پژوهش : راهكار

  

    



 ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  :هدف اول 

  ساماندهي مديريت گردش آمار و اطالعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  ساماندهي مديريت گردش آمار و اطالعات هدف اول :

  

  مقدمه : 

 

 جهت  ريزي است به همين گيري و برنامه اطالعات پايه و اساس هر تحقيق، پژوهش، تصميمآمار و 

 بر كه دارند نياز اي ويژه آماري هاي داده به ها گيري تصميم و ها برنامه تدوين براي كارشناسان و ريزان برنامه

وضعيت آينده در  بيني تحليل وضعيت موجود و پيش .هاي خرد و كالن را شكل دهند ها تحليلآن اساس

هاي آماري دقيق، جامع و به روز است؛ بنابراين آمار و اطالعات يكي  هاي مختلف جامعه مستلزم داده بخش

گيري در سطوح مختلف مديريت  ريزي، ارزيابي عملكردها و تصميم از عوامل مؤثر و ضروري براي برنامه

هاي آماري رسمي  ها و نتايج طرح سشنامهها، پروابق آمارهاي رسمي و تهيه راهنمامستند سازي س .است

تر شدن حافظه تاريخي هر ملت نسبت به گذشته خويش كمك  مربوط به گذشته عالوه برآنكه به روشن

اعي و اقتصادي گذشته آثار سازي شرايط اجتم ريزان و سياستگزاران با شبيه امهتواند براي برن نمايد، مي مي

بيني نمايد، از اينرو شناخت گذشته داراي اهميتي برابر با شناخت  ا پيشهاي دردست اجرا ر ها و سياست برنامه

ها  در سطح دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اقدامات زيادي در جهت توليد و نشر داده .وضيعت حاضر است

   .شود بصورت مستقل انجام مي اًصورت گرفته كه اكثر

  

  



 ٥

  بررسي وضع موجود :

  

        نقاط قوت :نقاط قوت :نقاط قوت :نقاط قوت :

  وجود نيروهاي انساني پرتالش و جوان  - 

  سازي آمارها مبني بر يكسانرابطين آمار همكاري و تالش  - 

  تهيه برنامه جامع عملياتي  - 

  بصورت چاپي و الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر سالنامه آماريتهيه و انتشار  - 

  همكاري و مشاركت در طرح سامانه يكپارچه نظام اطالعات سالمت ايران در وزارت متبوع (سيناسا)  -      

  برنامه پرسنلي در سطح دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و واحدهاي تابعه  تهيه گزارش از  - 

  آماريهاي  آوري اطالعات و صحت داده به منظور كنترل و نظارت بر روند جمع پايش ساليانهانجام  - 

، خدمات جامع سالمت ها، مراكز درمانگاه(شامل  اطالعات سالمت استانتهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  )ها، توانبخشي داروخانه پرتونگاري،

  ئت علمياطالعات اعضاء هيتهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  دانشجويان اطالعات تهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  پرسنلياطالعات تهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  نيروي كادرپرستاريتهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  شاخص هاي بهداشتيتهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  اطالعات عمراني مراكز بهداشتيتهيه داشبوردهاي مديريتي  - 

  

  

  

        نقاط ضعف :نقاط ضعف :نقاط ضعف :نقاط ضعف :

  اطالعات آوري كمبود وسيله نقليه جهت كنترل و نظارت بر روند جمع - 

  آوري و نشر اطالعات درون بخشي در زمينه جمع هاي عدم وجود هماهنگي - 

  آماريوجود اتوماسيون عدم  - 

  آوري اطالعات در برخي از واحدهاي تابعه طوالني شدن فرآيند جمع - 

  



 ٦

  راهکارها :

        

        ها و واحدهای تابعه دانشگاهی ها و واحدهای تابعه دانشگاهی ها و واحدهای تابعه دانشگاهی ها و واحدهای تابعه دانشگاهی     سازی برای همکاری معاونتسازی برای همکاری معاونتسازی برای همکاری معاونتسازی برای همکاری معاونت    : زمينه: زمينه: زمينه: زمينه    ۱۱۱۱راهکار راهکار راهکار راهکار 

  های مرتبط: فعاليت

 هاي درون بخشي قانوني به صورت بخشنامه جهت افزايش همكاري و هماهنگيتدوين الزامات  - 1

  ها در توليد آمار و اطالعات مورد نياز خود گري معاونت تولي - 2

  (پزشكان، جمعيت و شاخص هاي مرتبط و ...) تهيه داشبوردهاي مديريتي - 3

درمان و اصالح آنها به صورت هاي مصطلح در وزارت بهداشت و  تدوين مجموعه مفاهيم و تعاريف واژه - 4

  استاندارد

  تهيه شاخص هاي مديريتي دانشگاه به تفكيك معاونت -5 

  

  

  
  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

تدوين الزامات قانوني به صورت بخشنامه جهت 

  هاي درون بخشي افزايش همكاري و هماهنگي

كارشناسان   اداره آمار  آمار و فناوري اطالعات مديريت  نظام آمار و اطالعات

  ستاد

  طول سالدر 

ها در توليد آمار و اطالعات مورد  گري معاونت تولي

  نياز خود

كارشناسان  اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطالعات  نظام آمار و اطالعات

  ستاد

 در طول سال

آمار و فناوري اطالعاتمديريت   مديران و مسئوالن  تهيه داشبوردهاي مديريتي كارشناسان  اداره آمار 

  ستاد

 در طول سال

هاي مصطلح  تدوين مجموعه مفاهيم و تعاريف واژه

در وزارت بهداشت و درمان و اصالح آنها به صورت 

  استاندارد

  

  نظام آمار و اطالعات

 

 مديريت آمار و فناوري اطالعات

 

 اداره آمار

 

  

كارشناسان 

  ستاد

 

 در طول سال

شاخص هاي مديريتي دانشگاه به تفكيك  تهيه

  معاونت

كارشناسان  اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطالعات  مديران معاونين و 

  ستاد

 در طول سال

        

        

        

        

        

        



 ٧

        : مدل سازی مسير گردش اطالعات در دانشگاه: مدل سازی مسير گردش اطالعات در دانشگاه: مدل سازی مسير گردش اطالعات در دانشگاه: مدل سازی مسير گردش اطالعات در دانشگاه    ۲۲۲۲راهکار راهکار راهکار راهکار 

  های مرتبط: فعاليت

  طراحي وضعيت اداره آمار دانشگاه در چرخه آمار و اطالعات - 1

  به روز رساني سايت اداره آمار دانشگاه - 2

   اداره آمار برنامه جامع عملياتي و پايش تدوين - 3

  تهيه سالنامه آماري دانشگاه  - 4

  تكميل فرم فعاليت بيمارستانهاي تابعه  - 5

  تكميل فرم مراجعين به درمانگاه هاي بيمارستان هاي وابسته - 6

   جامع سالمتخدمات تكميل فرم مراجعين به مراكز  - 7

  استانآمارگيري از تسهيالت بهداشتي درماني  - 8
  

  

  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

طراحي وضعيت اداره آمار دانشگاه در چرخه آمار و 

  اطالعات

نظام آمار و 

  اطالعات

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

  سال نيمه اول

نظام آمار و   به روز رساني سايت اداره آمار دانشگاه

  اطالعات

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

 در طي سال  شادنيا اداره آمار

نظام آمار و   اداره آمار برنامه جامع عملياتي و پايش تدوين

  اطالعات

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

 فصل چهارم  قنواتي اداره آمار

نظام آمار و   آماري دانشگاهتهيه سالنامه 

  اطالعات

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

اول سال يمهن  

مديريت آمار و فناوري   بيمارستانهاي تابعه  تكميل فرم فعاليت بيمارستانهاي تابعه

 اطالعات

 ماهيانه  فرهي اداره آمار

مديريت آمار و فناوري   بيمارستانهاي تابعه  هاتكميل فرم مراجعين به درمانگاه هاي بيمارستان

 اطالعات

 ماهيانه  شادنيا اداره آمار

خدمات مراكز   خدمات جامع سالمتتكميل فرم مراجعين به 

  جامع سالمت

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

 ماهيانه  شادنيا اداره آمار

تسهيالت   آمارگيري از تسهيالت بهداشتي درماني استان

  درمانيبهداشتي 

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

 ساالنه

        

        

        



 ٨

        : توسعه و ارتقاء منابع انسانی: توسعه و ارتقاء منابع انسانی: توسعه و ارتقاء منابع انسانی: توسعه و ارتقاء منابع انسانی    ۳۳۳۳راهکار راهکار راهکار راهکار 

  های مرتبط: فعاليت

   دوره هاي آموزش ضمن خدمت برگزاري  - 1

  برگزاري جلسات با رابطين آماري واحدهاي تابعه دانشگاه  -2 

  نشگاهآمار داانجام نيازسنجي آموزشي اداره  -3 

  

  

  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

مديريت آمار و فناوري   نظام آمار و اطالعات  برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

  در طي سال

برگزاري جلسات با رابطين آماري واحدهاي 

  تابعه دانشگاه

مديريت آمار و فناوري   و اطالعاتنظام آمار 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

 دوبار در سال

مديريت آمار و فناوري   نظام آمار و اطالعات  انجام نيازسنجي آموزشي اداره آمار دانشگاه

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

 فصل چهارم

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

  

  

  

  هدف دوم

  توانمندسازی توليدکنندگان آمار و اطالعات 

  کنندگان و ارتقاء فرهنگ آماری مصرف

    



 ١٠

  کنندگان  و ارتقاء فرهنگ آماری مصرفار و اطالعات متوانمندسازی توليدکنندگان آ هدف دوم :

  

  :مقدمه 

از آن  دانشموجود و سپس استخراج  هاي دادهاطّالعات از » بهترين«توان توليد  ترين اهداف آمار، مي مهم

به شمار  ھا نظريه تصميماي از  مار را شاخهاطّالعات را ذكر كرد. به همين سبب است كه برخي از منابع، آ

  .آورند مي

آن است و  گيري صحيح نيازمند دسترسي به اطالعات و آمار و دانش استفاده از ريزي و تصميم نامهبر "

، رش و باور عمومي از چگونگي توليدعني مجموعه نگيدانش استفاده برخواسته از دانش فرهنگ آماري است 

   ( منبع : مركز آمار ايران ) " نشر، دستيابي و بهره گيري از آمار و اطالعات

گيري از آن موجب كاهش  شود و عدم بهره يكي از منابع نظام سالمت محسوب ميآمار بهداشتي به عنوان 

مار و اطالعات به آوري آ هاي انجام شده براي جمع و بدين ترتيب هزينه شود ريزي بهداشتي مي كيفيت برنامه

زيرا به معني كنار  ،شود وب ميريتي محسرود. در واقع عدم استفاده از آمار به عنوان يك ضعف مدي هدر مي

  گذاشتن يكي از نهادها و منابع كارساز و مفيد است . 

هاي بهداشتي و مورد نياز  ها به ويژه شاخص رك مفاهيم آماري، آشنائي با شاخصشناخت اطالعات موجود، د

ها از موارد  شاخصهاي روند  مديريت، آشنائي با منابع تهيه آمار و اطالعات و توان تفسير تغييرات و تفاوت

  گردد. مهم و قابل توجه براي مدير محسوب مي

  ها و  ريزي آگاهي مدير از آمار و اطالعات موجود در بخش تحت پوشش موجب بهبود روند برنامه

ه زشود و پيگيري مديران در اين حيطه موجب همكاري واحد آمار با آنان با داشتن انگي ها مي گيري تصميم

  گردد. ت بيشتر بر روي آمار و ارتقاء سطح كيفي آمار ميباالتر و توجه و دق

هاي مراقبتي بهداشتي نيز از اهميت اساسي و بنيادي برخوردار  ريزي مديريت و نظارت برنامه آمار در برنامه

توان به طور  است. ترديدي نيست كه خدمات بهداشتي و درماني را بدون در نظر گرفتن حقايق آماري نمي

درجه اطمينان نسبت به  ،گيري ناقص باشد هاي تصميم ها به شبكه چنانچه اطالعات و داده موثر اجرا كرد

هاي بهداشتي و درماني  گيري در اداره آمور سازمان امروزه عمل تصميمتصميم اتخاذ شده كمتر خواهد بود.  

ال اطالعات نادرست و هاي علمي و آماري و اطالعات ترديد ناپذير استوار باشد، چرا كه ارس بايد روي بررسي

ترين آنها منجر به اخذ تصميمات  ترين نقاط تا نزديك نابهنگام از اوضاع بهداشتي و درماني مردم از دورافتاده

  هاي بهداشتي خواهد شد. نابجاي سياست



 ١١

  :  بررسی وضع موجود

  

        نقاط قوت :نقاط قوت :نقاط قوت :نقاط قوت :

  احساس نياز روز افزون به استفاده از آمار و اطالعات صحيح و بهنگام در دانشگاه - 

تهيه اپليكيشن موبايل به منظور در دسترس قرار دادن اطالعات سالمت استان در اختيار عموم وجود  - 

  شهروندان

  برون سازماني با ساير ادارات استان تعامل - 

، اپليكيشن  آماري هاي جمع آوري شده به طور كل: سالنامه ارائه پس خوراند مناسب متناسب با داده - 

  سالمت موبايل و....اطالعات 

  ءناو ارسال به دبيرخانه هيئت ام ءتهيه شاخص هاي هيئت امنا - 

  تهيه داشبوردهاي مديريتي در جهت فرهنگسازي استفاده مديران از آمار - 

  

        نقاط ضعف :نقاط ضعف :نقاط ضعف :نقاط ضعف :

  ها گيري ها و تصميم ريزي و ارقام در برنامه عدم دانش كافي مديران در بكاربردن آمار - 

  آوري اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعه عدم سيستم صحيح روند جمع - 

  طوالني شدن فرآيند پاسخگويي بين واحدهاي ستادي و محيطي - 

  عدم وجود سيستم يكپارچه آماري - 

  



 ١٢

  راهکارها :

  

        استان و در واحدهای تابعهاستان و در واحدهای تابعهاستان و در واحدهای تابعهاستان و در واحدهای تابعههای آماری در سطح های آماری در سطح های آماری در سطح های آماری در سطح     ايجاد پايگاهايجاد پايگاهايجاد پايگاهايجاد پايگاه: : : :     ۱۱۱۱راهکار راهکار راهکار راهکار 

  های مرتبط : فعاليت

  گردآوري اطالعات تسهيالت بهداشتي درماني استان و تكميل بانك اطالعاتي مربوطه  - 1

  گردآوري اطالعات و تكميل بانك اطالعاتي شاخص هاي علم وخرد - 2

  نشر الكترونيكي سالنامه آماري دانشگاه در سايت اداره آمار دانشگاه - 3

  روز رساني وب سايت اداره آمار دانشگاهبه  - 4

  

  
  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

گردآوري اطالعات تسهيالت بهداشتي درماني 

  استان و تكميل بانك اطالعاتي مربوطه

تسهيالت بهداشتي 

  درماني

كارشناسان  اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطالعات

  ستاد

  اول سال نيمه

گردآوري اطالعات و تكميل بانك اطالعاتي 

  شاخص هاي علم وخرد

  سومسه ماهه   شادنيا اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطالعات  نظام آمار و اطالعات

نشر الكترونيكي سالنامه آماري دانشگاه در سايت 

  اداره آمار دانشگاه

اطالعاتمديريت آمار و فناوري   نظام آمار و اطالعات كارشناسان  اداره آمار 

  ستاد

اول سال يمهن  

سال يدر ط  شادنيا اداره آمار مديريت آمار و فناوري اطالعات  اداره آمار كارشناسان   به روز رساني وب سايت اداره آمار دانشگاه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        



 ١٣

        آوري اطالعاتآوري اطالعاتآوري اطالعاتآوري اطالعات    ها و روند جمعها و روند جمعها و روند جمعها و روند جمع    كنترل، نظارت، ارزيابي و پايش دادهكنترل، نظارت، ارزيابي و پايش دادهكنترل، نظارت، ارزيابي و پايش دادهكنترل، نظارت، ارزيابي و پايش داده    : : : :     ۲۲۲۲راهکار راهکار راهکار راهکار 

  های مرتبط : فعاليت

  نظارت و كنترل بر اطالعات سالنامه آماري پس از دريافت از واحدها - 1

  ءناتهيه شاخص هاي هيئت ام - 2

  پايش فعاليت آماري بخش هاي بيمارستاني - 3

 

  

  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

توزيع سالنامه آماري جهت ارائه پس خوراند 

  ساليانه

مديريت آمار و فناوري   نظام آمار و اطالعات

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

  سه ماهه سوم 

مديريت آمار و فناوري   نظام آمار و اطالعات  تهيه شاخص هاي هيئت امنا

 اطالعات

 نيمه اول سال  فرهي اداره آمار

و فناوري  مديريت آمار  دانشگاه  پايش فعاليت آماري بخش هاي بيمارستاني

 اطالعات

 نيمه دوم سال  فرهي اداره آمار

  

    



 ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  هدف سوم

  استقرار و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی

  

    



 ١٥

  استقرار و ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي:  هدف سوم

  

  مقدمه :

  

نياز در شود با كمترين هزينه به اقالم آماري مورد  در دنياي مدرن امروزي كه وقت را طال دانسته و سعي مي

كمترين زمان دست يابند، ديگر جايي براي سرشماري نيست. در كشورهاي پيشرفته ركوردهاي اداري و ثبتي 

  گردند. ها از آمارهاي ثبتي استخراج مي ها را گرفته و اغلب داده كم جاي سرشماري كم

به اين  باشند عميقاً آوري اطالعات مي بايست ادارات آمار وزارت بهداشت كه متولي جمع بدين منظور مي

  سازي و ساماندهي كنند. موضوع تفكر نموده و نظام آمارهاي ثبتي را در اين دستگاه پياده

  



 ١٦

  بررسی وضعيت موجود:

  

        نقاط قوت:نقاط قوت:نقاط قوت:نقاط قوت:

هيأت دولت، مرکز آمار ايران به منظور سامان  ۳/۲/۷۹مورخ  ۴۹۸۷۰نامه شماره  تصويب ۱طبق ماده  - 

  بخشی به پايگاه اطالعات آماری کشور بايستی تمهيدات الزم را برای استقرار نظام آمارهای ثبتی در 

   های دولتی فراهم سازد. دستگاه

  آوری اطالعات. های دانشگاهی برای تغيير در سيستم جمع آمادگی بخش - 

  

        نقاط ضعف:نقاط ضعف:نقاط ضعف:نقاط ضعف:

  عدم شناخت و آگاهی از نظام آمارهای ثبتی - 

  عدم نيروی متخصص کافی برای اجرای نظام آمارهای ثبتی - 

  های مختلف دانشگاه و هوشمند جهت ثبت اطالعات در بخشهای کامپيوتری قوی  عدم سيستم - 

  عدم تعريف يکسان و جامع در زمينه مفاهيم و اقالم آماری - 

  



 ١٧

آوری اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهای آوری اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهای آوری اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهای آوری اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهای     ساماندهی و اصالح نظام ثبت و جمعساماندهی و اصالح نظام ثبت و جمعساماندهی و اصالح نظام ثبت و جمعساماندهی و اصالح نظام ثبت و جمع  :راهكارراهكارراهكارراهكار

        تابعهتابعهتابعهتابعه

   هاي مرتبط : فعاليت

  شناخت وضع موجود - ۱

  تعيين نيازهای اطالعاتی - ۲

  گيری آوری اطالعات از مرحله توليد تا مرحله گزارش مکانيزه کردن مسير جمع - ۳

  آماریاستاندارد سازی تعاريف و مفاهيم اقالم  - ۴

  نظارت بر استقرار و ساماندهی نظام آمارهای ثبتی - ۵

  

  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

مديريت آمار و فناوري  كارشناسان آمار  شناخت وضع موجود

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

مديريت آمار و فناوري  كارشناسان آمار  تعيين نيازهاي اطالعاتي

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

آوري اطالعات از  مكانيزه كردن مسير جمع

  گيري مرحله توليد تا مرحله گزارش

مديريت آمار و فناوري  كارشناسان آمار

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

مديريت آمار و فناوري  كارشناسان آمار  آمارياستاندارد سازي تعاريف و مفاهيم اقالم 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

نظارت بر استقرار و ساماندهي نظام آمارهاي 

  ثبتي

مديريت آمار و فناوري   آمار كارشناسان

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

  

  

    



 ١٨

  

  

  

  

  

  

  هدف چهارم

  آوری اطالعات بکارگيری و توسعه فن

  و اتباطات و ايجاد پايگاه اطالعات آماری

  

  

  

  



 ١٩

ايجاد پايگاه اطالعات و  آوری اطالعات و ارتباطات بکارگيری و توسعه فن هدف چهارم :

  آماری

  

  مقدمه : 

  

هويداست كه حجم امروزه نامگذاري شده است. لذا  "انفجار اطالعات  " عصرحاضر به نام  عصراز آنجا كه 

بندي،  گردند. براي جمع دستخوش تغييرات مي آوري و سريعاً اطالعات در سراسر جهان جمععظيمي از 

هاي زيادي برخوردار  آوري شده و از پيچيدگي هاي بسيار بزرگ جمع ها كه در حجم توصيف و تحليل اين داده

  در مديريت اطالعات استفاده شود.ايانه ر ازكه اي نيست  است چاره

جايگاه  آوري اطالعات كه اخيراً بايست از فن آوري شده مي ها و اقالم آماري جمع ي دادهبنابراين براي معمار

هاي اطالعاتي آماري به صورت يك شبكه  مناسبي در كشور پيدا نموده است، استفاده كرده و به ايجاد پايگاه

  .نماييمعمل 

  

  

  



 ٢٠

  : بررسی وضع موجود

  

        ::::    نقاط قوتنقاط قوتنقاط قوتنقاط قوت

  اطالعاتيهاي ارتباطي و  توسعه شبكه - 

  وجود شبكه اينترنت - 

  وجود سايت دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - 

  زير نظر مستقيم رياست دانشگاه ITادغام اداره آمار با واحد  - 

  وجود داشبورد مديريت اطالعات دانشگاه - 

  به روز رساني فصلي اپليكيشن سالمت - 

  

        نقاط ضعف : نقاط ضعف : نقاط ضعف : نقاط ضعف : 

  مناسب در واحدهاي تابعه دانشگاههاي اطالعاتي آماري  پايگاهدسترسي به عدم  - 

  اتوماسيون آماري جامععدم دسترسي به  - 

  



 ٢١

   های اطالعات آماریهای اطالعات آماریهای اطالعات آماریهای اطالعات آماری    توسعه پايگاهتوسعه پايگاهتوسعه پايگاهتوسعه پايگاه  جاد وجاد وجاد وجاد واياياياي    راهکار :

  

  هاي مرتبط: فعاليت

  تكميل شاخص هاي ارزيابي علم و خرد  ويرايش و - 1

  تكميل بانك اطالعاتي تسهيالت بهداشتي درماني - 2

   تهيه و جمع آوري اطالعات جهت ثبت در سامانه سيناسا وزارت بهداشت  - 3

  بخشي در دانشگاه ايجاد فضاهاي مجازي جهت ارتباط درون - 4

  تهيه بانك اطالعاتي پزشكان - 5

  
  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

ويرايش و تكميل شاخص هاي ارزيابي علم و 

  فناوري

مديريت آمار و فناوري  نظام آمار و اطالعات

 اطالعات

ومسسه ماهه   شادنيا اداره آمار  

تكميل بانك اطالعاتي تسهيالت بهداشتي 

  درماني

تسهيالت بهداشتي 

 درماني

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

 نيمه اول سال 

تهيه و جمع آوري اطالعات جهت ثبت در 

  سامانه سيناسا وزارت بهداشت  

مديريت آمار و فناوري  نظام آمار و اطالعات

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

اول سال يمهن  

ايجاد فضاهاي مجازي جهت ارتباط 

  بخشي در دانشگاه درون

مديريت آمار و فناوري  كارشناسان آمار

 اطالعات

آماراداره  كارشناسان  

  ستاد

سال يدر ط  

مديريت آمار و فناوري   پزشكان  تهيه بانك اطالعاتي پزشكان

 اطالعات

اول سال يمهن  فرهي اداره آمار  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢

  هدف پنجم

  های آماری توسعه پژوهش



 ٢٣

   های آماری توسعه پژوهش هدف پنجم :

  

  مقدمه :

فرآيند منظمي كه به توليد يكي از دو نوع دانش پژوهش درعلوم پزشكي و بهداشتي را مي توان به عنوان 

  زير مي انجامد، تعريف كرد:

دانشي كه درك افراد و متخصصين را از سالمتي و بيماري و فرآيندهاي مراقبتي افزايش مي دهد  •

  كه گاهي اين نوع تحقيق را تحقيق براي توليد و فرضيه نيز مي نامند.

رتقاي سالمت و درمان بيماريهاي و بهبود روش هاي ارزشيابي روش هاي پيشگيري از بيماري، ا •

  درماني مراقبتي گاهي اين نوع تحقيق را به عنوان تحقيق آزمايش فرضيه نيز مي نامند.

با توجه به تعاريف مختلف مي توان تحقيق را يك فرآيند منظم جمع آوري و تجزيه و تحليل داده براي يك 

  راي رفع مشكالت دانست.پاسخ به يك سوال و با پيدا كردن راهي ب

ها و استخراج تعميمهاي  عبارت است از هنر و علم جمع آوري ، تعبير و تجزيه و تحليل داده آمارموضوع 

ا توجه به مراحل اساسي يك تحقيق علمي ، آشكار است كه آمار هاي تحت بررسي و ب منطقي در مورد پديده

   .رود بطور وسيعي در قلمرو تمام تحقيقات علمي بكار مي

ها بستگي  ها و استخراج نتايج ، به شدت به فرآيند مولد داده از طرف ديگر ، روشهاي تجزيه و تحليل داده

شهاست كه در هر زمينه پژوهش ، براي گردآوري و اي از مفاهيم و رو توان گفت كه آمار مجموعه دارند. مي

تعبير اطالعات مربوط به آن و انجام نتيجه گيريها ، در شرايطي كه عدم حتميت و تغيير وجود دارد، بكار 

 .رود مي



 ٢٤

  بررسی وضع موجود :

  

        ::::    نقاط قوتنقاط قوتنقاط قوتنقاط قوت

  مند و جوان وجود نيروی عالقه - 

  وجود شورای پژوهشی در دانشگاه - 

  

        نقاط ضعف:نقاط ضعف:نقاط ضعف:نقاط ضعف:

  ريزي ارتباط تنگاتنگ ميان اداره آمار دانشگاه با بخش آمار سازمان مديريت و برنامه عدم - 

  هاي آماري  گذاري دانشگاه در بخش پژوهش عدم سرمايه - 

  عدم تشكل خاص جهت شناسائي نيازهاي پژوهشي آماري  - 

  ر جهت انجام تحقيقات پژوهشي د تخصصي برگزاري دوره هاي عدم - 

  تحقيقاتي در اداره آمارعدم وجود كميته  - 

  



 ٢٥

     های آماریهای آماریهای آماریهای آماری    بسترسازی مناسب جهت انجام پژوهشبسترسازی مناسب جهت انجام پژوهشبسترسازی مناسب جهت انجام پژوهشبسترسازی مناسب جهت انجام پژوهش راهکار : 

  

  فعاليتهاي مرتبط:

  

  هاي پژوهشي آماري در دانشگاه تشكيل گروه كاري فعاليت - 1

  ها و نيازهاي تحقيقاتي آماري دانشگاه تعيين اولويت - 2

  همايش روز آماربرگزاري  - 3

  جهت انجام كار تحقيقاتي پژوهشگر هيئت علمي يادعوت به همكاري از اعضا  - 4

  

  محدوده زماني  مسئول اجرا  محل اجرا  مجري  گروه هدف  عنوان برنامه

هاي پژوهشي آماري  تشكيل گروه كاري فعاليت

  در دانشگاه

مديريت آمار و فناوري  كارشناسان آمار

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

نيازهاي تحقيقاتي آماري ها و  تعيين اولويت

  دانشگاه

ها و واحدهاي  معاونت

  تابعه

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

سال يدر ط  

ها و واحدهاي  معاونت  روز آمار يشبرگزاري هما

  تابعه

مديريت آمار و فناوري 

 اطالعات

كارشناسان  اداره آمار

  ستاد

 نيمه دوم سال

  

  

  

  

  

  

  


