دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

برنامه استراتژيک مديريت آمار و فنآوري اطالعات

مدیریت آمار و فن آوري اطالعات
مدیریت آمار و فن آوري اطالعات به منظور جمع آوري داده هاي توليد شده در سيستم دانشگاه و
پردازش آن و ارایه خدمات مشاوره اي در زمينه آمار و اطالعات و بعنوان مشاور  ITریاست
دانشگاه در زمينه تجهيز  ،خرید  ،ارتقاء و نظارت در امور نرم افزار و سخت افزار تشكيل گردیده
است.رضایت مدیران ارشد دانشگاه  ،كيفيت مطلوب ارایه خدمات ،توانمندسازي نيروي انساني و
پاسخ بهنگام و بروز به مشتریان و ایمان به كار ،صداقت دركار و رضایت مشتریان از جمله باورهاي
هميشگي این مدیریت مي باشد.
حوزه فناوري اطالعات
ماموریت هاي اصلي
•

ارایه خدمات فناوري اطالعات به كاربران در سطح سازمان

•

ارایه خدمات مربوط به مكانيزاسيون فرایندهاي واحد هاي مختلف تحت پوشش سازمان

•

فراهم آوردن بستر ارتباط الكترونيكي براي واحد هاي مختلف تحت پوشش

•

ارایه خدمات اتوماسيون اداري به كليه واحد هاي تحت پوشش

•

بررسي و نظارت بر اجراي پروژه هاي  ITدر سطح دانشگاه

•

ارایه خدمات اینترنت به كاربران در سطح سازمان

•

ارایه دسترسي به منابع اطالعاتي به اعضا هيات علمي جهت استفاده در منزل

•

توانمند سازي كاربران سازمان جهت استفاده از امكانات فناوري اطالعات

• ارایه خدمات اطالع رساني در زمينه علوم پزشكي به عموم مردم جهت باالبردن سطح سالمت
در جامعه
•

ارایه خدمات اطالع رساني به كاربران عرصه سالمت

•

ارایه خدمات اطالع رساني به دانشجویان علوم پزشكي

•

نظارت بر طراحي و توسعه وب سایتهاي واحد هاي تحت پوشش دانشگاه

ارزشها
• كار تيمي
• مشاركت
• مشتري محوري
• بهبود مستمر

هدف کلي







تحليل وضعيت موجود مدیریت آمار و فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر
ارتقاء و بهبود فرآیندهاي موجود در مدیریت آمار و فناوري اطالعات
تدوین سياستگذاري  ،برنامه ریزي ،هدایت و تنظيم فعاليت هاي مربوط به مدیریت آمار و
فناوري اطالعات دانشگاه علوم پزشكي بوشهر طي  5سال آینده
توسعه مستمر زیر ساخت هاي مدیریت آمار و فناوري اطالعات
شناسایي و تقویت استفاده از فناوري هاي نوین اطالعاتي در جهت تامين امنيت اطالعات
دانشگاه

اهدف فرعي









اصالح نظام جاري سيستم هاي اطالعاتي
توانمندسازي نيروي انساني متخصص
تعيين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري
تقویت استفاده از ارتباطات الكترونيكي
امكان سنجي و یكپارچه سازي سيستم ها و شيكه ها در دانشگاه در زمينه سخت افزار و نرم
افزار
ایجاد شبكه فيبر نوري دانشگاه بعنوان شبكه ارتباطي مادر
برقراري ارتباط شبكه هاي محلي  ،دانشكده ها  ،بيمارستانها و ساختمانهاي دانشگاه به شبكه
ارتباطي مادر دانشگاه









برقراري ارتباط سریع  ،پایدار ،ایمن و مقرون به صرفه با اینترنت
فرآهم آوردن زیرساختهاي مناسب جهت ارائه خدمات آموزشي از راه دور و نشر الكترونيک
تأكيد بر هویت الكترونيكي دانشگاه و شناساندن دانشگاه
گسترش فرهنگ استفاده از فناوري اطالعات در كليه فعاليت هاي دانشگاه
پياده سازي سيستم مدیریت اطالعات
تهيه تجهيزات مناسب ارتباطات
توسعه وب سایت دانشگاه و تبدیل آن به یک وب سایت پویاي ارائه اطالعات
تهدیدها










وضعيت آگاهي عمومي نسبت به نقش آمار و اطالعات در تصميم گيري
عدم بهره گيري بهينه مدیران از آمار و اطالعات در تصميم گيري
عدم اطمينان از اعتبار و گزارشات آمار و اطالعات توليد شده ( مشتریان داخلي )
عدم اطمينان از اطالعات دریافتي توسط مراجع ذیصالح ( مشتریان خارجي )
مشخص نبودن نيازهاي اطالعاتي قبل از توليد اطالعات
عدم سرمایه گذاري الزم جهت ارتقا امنيت اطالعات
عدم سرمایه گذاري الزم جهت ارتقا و بروزرساني تجهيزات
عدم توجه به كمبود منابع انساني در حوزه آمار و فناوري اطالعات

فرصت ها
آگاهي عمومي نسبت به ارزش اطالعات
ميزان توجه محققين و اساتيد به استفاده كاربردي از آمار و فن آوري اطالعات
استعداد محيط داخلي براي بهره گيري از تكنولوژي اطالعاتي
وجود مشتریان خارجي در سطح وزارت و سازمان هاي بيروني طرف آمار و انفورماتيک
اهميت دانشگاه براي مراكز تصميم گير
تمایل مدیران نسبت به كاربرد اطالعات در مدیریت
ریاست دانشگاه ،پيگير پيشرفتهاي فناوري اطالعات سازمان بوده و از پروژه هاي IT
حمایت مي كند.
سازمان براي پشتيباني و نگهداري نرم افزارهاي خریداري شده ،در واحد هاي مختلف اقدام
به عقد قراردادهاي خدمات پشتيباني به صورت ساليانه مي نماید.

حوزه آمار
آمار و اطالعات پایه و اساس هر تحقيق ،پژوهش ،تصميمگيري و برنامهریزي است به همين جهت
برنامهریزان و كارشناسان براي تدوین برنامهها و تصميمگيريها به دادههاي آماري ویژهاي نياز دارند
كه بر اساس آنها تحليلهاي خرد و كالن را شكل دهند .تحليل وضعيت موجود و پيشبيني وضعيت
آینده در بخشهاي مختلف جامعه مستلزم دادههاي آماري دقيق ،جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و
اطالعات یكي از عوامل مؤثر و ضروري براي برنامهریزي ،ارزیابي عملكردها و تصميمگيري در سطوح
مختلف مدیریت است .مستند سازي سوابق آمارهاي رسمي و تهيه راهنماها ،پرسشنامهها و نتایج
طرحهاي آماري رسمي مربوط به گذشته عالوه برآنكه به روشنتر شدن حافظه تاریخي هر ملت نسبت
به گذشته خویش كمک مينماید ،ميتواند براي برنامهریزان و سياستگزاران با شبيهسازي شرایط
اجتماعي و اقتصادي گذشته آثار برنامهها و سياستهاي دردست اجرا را پيشبيني نماید ،از اینرو
شناخت گذشته داراي اهميتي برابر با شناخت وضيعت حاضر است .در سطح دانشگاه علوم پزشكي
بوشهر اقدامات زیادي در جهت توليد و نشر دادهها صورت گرفته كه اكثراً بصورت مستقل انجام
ميشود.
اهداف






سازماندهي مدیریت گردش آمار و اطالعات
توانمند سازي توليدكنندگان آمار و اطالعات و ارتقاء فرهنگ آماري مصرفكنندگان
استقرار و ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي
بكارگيري و توسعه فنآوري اطالعات و ارتباطات و ایجاد پایگاههاي اطالعات آماري
توسعه پژوهشهاي آماري

فرصت ها
 وجود نيروهاي انساني پرتالش و جوان
 همكاري و تالش رابطين آمار مبني بر یكسانسازي آمارها
 تهيه برنامه جامع عملياتي
 مدیریت پورتال دانشگاه
 تهيه و انتشار سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر بصورت چاپي و الكترونيكي
 همكاري و مشاركت در طرح سامانه یكپارچه نظام اطالعات سالمت ایران در وزارت متبوع
(سيناسا)
 وجود نود سپاس (سامانه پرونده الكترونيک سالمت) دانشگاه
 تهيه گزارش از برنامه پرسنلي در سطح دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و واحدهاي تابعه



انجام پایش ساليانه به منظور كنترل و نظارت بر روند جمعآوري اطالعات و صحت دادههاي
آماري
تهيه داشبوردهاي مدیریتي اطالعات سالمت استان (شامل درمانگاهها ،مراكز بهداشتي
درماني ،پرتونگاري ،داروخانهها ،توانبخشي)
تهيه داشبوردهاي مدیریتي اطالعات اعضاء هيئت علمي
تهيه داشبوردهاي مدیریتي اطالعات دانشجویان
تهيه داشبوردهاي مدیریتي اطالعات پرسنلي



احساس نياز روز افزون به استفاده از آمار و اطالعات صحيح و بهنگام در دانشگاه
وجود تهيه اپليکيشن موبایل به منظور در دسترس قرار دادن اطالعات سالمت استان در
اختيار عموم شهروندان
امکان تعامل درون سازمانی با استفاده از نرم افزار پشتيبان آنالین
تعامل برون سازمانی با سایر ادارات استان
ارائه پس خوراند مناسب متناسب با داده های جمع آوری شده به طور کل :سالنامه ،
اپليکيشن سالمت موبایل و ....
تهيه شاخص های هيئت امنا و ارسال به دبيرخانه هيئت امنا
تهيه داشبوردهای مدیریتی در جهت فرهنگسازی استفاده مدیران از آمار
طبق آیين نامه نظارت بر ساماندهی نظام آمارهای ثبتی در دستگاههای اجرایی کشور
مصوب جلسه مورخ  7331/6/3شورای عالی آمار  ،بایستی تمهيدات الزم برای استقرار
نظام آمارهای ثبتی در دستگاههای دولتی فراهم گردد.
آمادگی بخشهای دانشگاهی برای تغيير در سيستم جمعآوری اطالعات
توسعه شبکههای ارتباطی و اطالعاتی
وجود شبکه اینترنت
وجود سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
ادغام اداره آمار با واحد  ITزیر نظر مستقيم ریاست دانشگاه
وجود داشبورد مدیریت اطالعات دانشگاه
به روز رسانی فصلی اپليکيشن سالمت
وجود پایگاههای سالمت


























تهدید ها





















عدم وجود کميته آماری در دانشگاه
عدم وجود هماهنگیهای درون بخشی در زمينه جمعآوری و نشر اطالعات
طوالنی شدن فرآیند جمعآوری اطالعات در برخی از واحدهای تابعه
عدم وجود اتوماسيون آماری
کمبود وسيله نقليه جهت کنترل و نظارت بر روند جمعآوری اطالعات
عدم توجه کافی مدیران در بکاربردن آمار و ارقام در برنامهریزیها و تصميمگيریها
عدم سيستم صحيح روند جمعآوری اطالعات در سطح دانشگاه و واحدهای تابعه
طوالنی شدن فرآیند پاسخگویی بين واحدهای ستادی و محيطی
عدم وجود سيستم یکپارچه آماری
وجود سيستمهای مختلف و موازی جهت جمع آوری اطالعات و آمار
عدم وجود پایگاه جامعی جهت یکپارچه سازی آمار و اطالعات
عدم تعریف یکسان و جامع در زمينه مفاهيم و اقالم آماری
عدم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت پرسنل مربوطهعدم وجود مستندات مربوط به تمامی فرایندهای آماری در سطوح مختلف دانشگاهعدم دسترسی به پایگاههای اطالعاتی آماری مناسب در واحدهای تابعه دانشگاه
عدم وجود اتوماسيون آماری جامع در دانشگاه
عدم سرمایهگذاری دانشگاه در بخش پژوهشهای آماری
عدم تشکل خاص جهت شناسائی نيازهای پژوهشی آماری
عدم برگزاری دورههای تخصصی در جهت انجام تحقيقات پژوهشی
عدم وجود کميته تحقيقاتی در اداره آمار

