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 مقدمه .1

در سيستم دانشگاه و پردازش  هاي توليد شدهآوري دادهآوري اطالعات به منظور جمعآمار و فن مدیریت

ریاست دانشگاه در زمينه تجهيز،  ITعنوان مشاور ه و ب اي در زمينه آمار و اطالعاتارایه خدمات مشاوره ،آن

رضایت مدیران ارشد دانشگاه، . است گردیده تشكيل افزارافزار و سختخرید، ارتقاء و نظارت در امور نرم

ایمان به كار،  مطلوب ارایه خدمات، توانمندسازي نيروي انساني و پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و كيفيت

 باشد.جمله باورهاي هميشگي این مدیریت مي كار و رضایت مشتریان از صداقت در

 

 

 حوزه فن آوری اطالعات 

 

 ماموريت های اصلي 
 افزاري در سطح سازماناحصا و بهبود فرایندها در حوزه نرم •

 هاي مختلف حوزه سالمتدر بخشبهداشت  به كارگيري و استقرار استانداردهاي مصوب وزارت •

 براي ارائه خدمات الكترونيکهاي فني مورد نياز فراهم سازي زیرساخت •

 افزاري سازمانيهاي نرممند كردن سيستمنظام •

 ارائه و توسعه خدمات الكترونيک  •

 توسعه و مدیریت پورتال سازماني  •

 توسعه پرونده الكترونيک سالمت )سپاس( •

 پایش و نظارت بر عملكرد مراكز و سامانه هاي حوزه سالمت •
 

 ارزشها 

 كار تيمي   •

 مشاركت  •

 مشتري محوري  •

 بهبود مستمر   •

  



 هدف کلي

 تحليل وضعيت موجود مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

  اطالعات يآمار و فناورارتقاء و بهبود فرآیندهاي موجود در مدیریت 

 يآمار و فناور تیریمدهاي مربوط به ریزي، هدایت و تنظيم فعاليتتدوین سياستگذاري، برنامه 

 سال آینده 5دانشگاه علوم پزشكي بوشهر طي  اطالعات

 اطالعات يآمار و فناور تیریمدهاي توسعه مستمر زیر ساخت 

 هاي نوین اطالعاتي در جهت تامين امنيت اطالعات دانشگاهشناسایي و تقویت استفاده از فناوري 

 

 فرعي هدفا

 هاي اطالعاتي اصالح نظام جاري سيستم 

 فرایندهاي كاري و توسعه خدمات الكترونيک بهبود 

 توسعه ميز خدمت الكترونيک دانشگاه بر بستر پورتال سازماني 

  توانمندسازي نيروي انساني متخصص 

 افزاريافزاري و نرمتعيين نيازهاي سخت 

 تقویت استفاده از ارتباطات الكترونيكي 

 افزارافزار و نرمدانشگاه در زمينه سختها در بكهها و شسازي سيستمسنجي و یكپارچهامكان 

 ایجاد شبكه فيبر نوري دانشگاه بعنوان شبكه ارتباطي مادر 

 هاي دانشگاه به شبكه ارتباطيها و ساختمانها، بيمارستان، دانشكدههاي محليبرقراري ارتباط شبكه 

 مادر دانشگاه 

 ترنتبرقراري ارتباط سریع، پایدار، ایمن و مقرون به صرفه با این 

 )تكميل اتصال كليه نقاط استان به شبكه ملي سالمت )شمس 

 هاي غيروابسته به سامانه پرونده الكترونيک سالمت )سپاس(اتصال بيمارستان 

 هاي مربوط به سامانه پرونده الكترونيک سالمت )سپاس(اندازي سرویسراه 

 ر و نشر الكترونيکهاي مناسب جهت ارائه خدمات آموزشي از راه دوفرآهم آوردن زیرساخت 

  تأكيد بر هویت الكترونيكي دانشگاه و شناساندن دانشگاه 

 هاي دانشگاه گسترش فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات در كليه فعاليت 

 سازي سيستم مدیریت اطالعاتپياده 

 تهيه تجهيزات مناسب ارتباطات 

 نظارت بر برگزاري جلسات ویدئوكنفرانس 

  دانشگاهارتقاء رتبه وبومتریک 

 سایت پویاي ارائه اطالعاتسایت دانشگاه و تبدیل آن به یک وبتوسعه وب 

 



 فرصت ها
 اهميت پروژه سامانه پرونده الكترونيک سالمت ایرانيان )سپاس( در سطح وزارت 

 هاي یكپارچه اداري مالي )سامانه خدمات الكترونيک دانشگاه(وجود سامانه 

 منه براي هر واحد سازمانيوجود پورتال جامع و امكان ایجاد دا 

 وجود سيستم یكپارچه مكاتبات اداري در كليه واحدهاي زیرمجموعه دانشگاه 

  تشكيل جلسات كميته دولت الكترونيک 

 ایجاد شناسنامه خدمات و درج در ميز خدمت الكترونيک دانشگاه 

 اطالعاتي تكنولوژي از گيريبهره براي داخلي محيط مستعد بودن 

 اطالعات ارزش به نسبت عمومي آگاهي افزایش  

 ،اطالعات آوريفن از كاربردي استفاده به اساتيد و دانشجویان افزایش توجه كاركنان 

 گيرتصميم مراكز براي مدیران دانشگاهي اهميت  

 مدیریت در اطالعات كاربرد به نسبت مدیران تمایل 

 هاي حوزه فناوري اطالعاتحمایت ریاست دانشگاه از پروژه 

 افزارهاي خریداري شدهاردادهاي پشتيباني نرموجود قر 

 هاي دانشگاهيافزاري كليه سامانهتهيه شناسنامه نرم 

 )متمركز بودن مركز داده دانشگاه )دیتا سنتر 

 افزارها گيري از كليه نرمامكان پشتيبان 

  تهيه داشبوردهاي مدیریتي از اطالعات 

  ستاد با مراكز زیرمجموعهارتباط بهينه مدیریت آمار و فناوري اطالعات در 

 پایش و نظارت بر ارتباط بهينه مراكز ارائه خدمات سالمت با نود سپاس دانشگاه 

 افزار پشتيبان آنالینامكان تعامل درون سازماني با استفاده از نرم 

 هاي ارتباطي و اطالعاتيتوسعه شبكه 
 

 

 تهديدها             

  گيريآمار و اطالعات در تصميمنقش اهميت وضعيت آگاهي عمومي نسبت به  

 گيريگيري بهينه مدیران از آمار و اطالعات در تصميمعدم بهره  

 افزاري در واحدهاي زیرمجموعههاي نرماندازي سيستمهاي الزم جهت راهعدم هماهنگي 

 وجود نقاط فاقد امكانات جهت اتصال به شبكه شمس 

 عات توليد شده )مشتریان داخلي(عدم اطمينان از اعتبار و گزارشات آمار و اطال  

 )عدم اطمينان از اطالعات دریافتي توسط مراجع ذیصالح )مشتریان خارجي 

 مشخص نبودن نيازهاي اطالعاتي قبل از توليد اطالعات  



  اطالعات امنيت ارتقا جهت الزم گذاريعدم سرمایه  

 و بروزرساني تجهيزاتگذاري الزم جهت ارتقا عدم سرمایه 

  هاي حوزه فناوري اطالعاتمالي و منابع الزم جهت اجراي پروژهعدم تخصيص 

 افزارهاي سازمانيهاي منظم مالي جهت پشتيباني نرمعدم پرداخت 

 عدم توجه به كمبود منابع انساني در حوزه آمار و فناوري اطالعات 

 عدم تشكيل شوراي فناوري اطالعات دانشگاه 

 مدیریت آمار و فناوري اطالعاتهاي تخصصي جهت كاركنان عدم برگزاري دوره 

 افزارهاي برخي از واحدهاي زیر مجموعه عدم هماهنگي در تهيه نرم 
 
 

 آمار حوزه
 

 زانریبرنامه جهت  ریزي است به همينگيري و برنامهآمار و اطالعات پایه و اساس هر تحقيق، پژوهش، تصميم

ا هآن اساس بر كه دارند نياز ايویژه آماري هايداده به هاگيريتصميم و هابرنامه تدوین براي كارشناسان و

 هاي مختلفبيني وضعيت آینده در بخشتحليل وضعيت موجود و پيش .هاي خرد و كالن را شكل دهندتحليل

هاي آماري دقيق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطالعات یكي از عوامل مؤثر و جامعه مستلزم داده

مستندسازي  .گيري در سطوح مختلف مدیریت استریزي، ارزیابي عملكردها و تصميمضروري براي برنامه

هاي آماري رسمي مربوط به گذشته عالوه ها و نتایج طرحسوابق آمارهاي رسمي و تهيه راهنماها، پرسشنامه

 يتواند برانماید، ميتر شدن حافظه تاریخي هر ملت نسبت به گذشته خویش كمک ميبرآنكه به روشن

هاي ها و سياستسازي شرایط اجتماعي و اقتصادي گذشته آثار برنامهریزان و سياستگزاران با شبيهبرنامه

 .بيني نماید، از اینرو شناخت گذشته داراي اهميتي برابر با شناخت وضيعت حاضر استدردست اجرا را پيش

ها صورت گرفته كه اكثراً شر دادهدر سطح دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اقدامات زیادي در جهت توليد و ن

 شود. بصورت مستقل انجام مي

 

 اهداف
 سازماندهي مدیریت گردش آمار و اطالعات 

 كنندگانتوانمند سازي توليدكنندگان آمار و اطالعات و ارتقاء فرهنگ آماري مصرف 

 استقرار و ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي 

 هاي اطالعات آماريارتباطات و ایجاد پایگاهكارگيري و توسعه فنآوري اطالعات و ه ب 

 هاي آماريتوسعه پژوهش 

 

 

 
 



 فرصت ها
  وجود نيروهاي انساني پرتالش و جوان 

 سازي آمارهاهمكاري و تالش رابطين آمار مبني بر یكسان 

 حوزه آمار تهيه برنامه جامع عملياتي  

 چاپي و الكترونيكي صورته تهيه و انتشار سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ب 

  )همكاري و مشاركت در طرح سامانه یكپارچه نظام اطالعات سالمت ایران در وزارت متبوع )سيناسا 

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

 آوري اطالعات انجام پایش ساليانه به منظور كنترل و نظارت بر روند جمع 

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

   وجود اپليكيشن موبایل به منظور در دسترس قرار دادن اطالعات سالمت استان در اختيار عموم

 شهروندان

 به روز رساني فصلي اپليكيشن سالمت 

 تعامل  برون سازماني با سایر ادارات استان 

  تهيه شاخص هاي هيئت امنا و ارسال به دبيرخانه هيئت امنا 

  تهيه داشبوردهاي مدیریتي در جهت فرهنگسازي استفاده مدیران از آمار 

 آوري اطالعاتهاي دانشگاهي براي تغيير در سيستم جمعآمادگي بخش 

   ادغام اداره آمار با واحدIT زیر نظر مستقيم ریاست دانشگاه 

  هاي اجرایي كشور مصوب جلسه ارت بر ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي در دستگاهطبق آیين نامه نظ

شوراي عالي آمار ، بایستي تمهيدات الزم براي استقرار نظام آمارهاي ثبتي در  3/6/7331مورخ 

 هاي دولتي فراهم گردد.دستگاه
 

 تهديد ها
 عدم وجود كميته آماري در دانشگاه 

 آوري و نشر اطالعاتي در زمينه جمعهاي درون بخشعدم وجود هماهنگي 

 آوري اطالعات در برخي از واحدهاي تابعهطوالني شدن فرآیند جمع 

 آوري اطالعاتكمبود وسيله نقليه جهت كنترل و نظارت بر روند جمع 

 هاگيريها و تصميمریزيكاربردن آمار و ارقام در برنامهه عدم توجه كافي مدیران در ب 

 آوري اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهاي تابعهجمع عدم سيستم صحيح روند 

 عدم وجود سيستم یكپارچه آماري 

 هاي مختلف و موازي جهت جمع آوري اطالعات و آماروجود سيستم 

 طوالني شدن فرآیند پاسخگویي بين واحدهاي ستادي و محيطي 

 عدم تعریف یكسان و جامع در زمينه مفاهيم و اقالم آماري 

 هاي آموزشي تخصصي جهت پرسنل مربوطههعدم برگزاري دور 



 عدم وجود مستندات مربوط به تمامي فرایندهاي آماري در سطوح مختلف دانشگاه 

 هاي اطالعاتي آماري مناسب در واحدهاي تابعه دانشگاهعدم دسترسي به پایگاه 

 هاي آماري گذاري دانشگاه در بخش پژوهشعدم سرمایه 

  عدم تشكل خاص جهت شناسائي نيازهاي پژوهشي آماري 

 عدم وجود كميته تحقيقاتي در اداره آمار 

 


