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 ساماندهي نظام آماري دانشگاه: هدف كلي

سازمان مديريت و -استانداري -وزارت بهداشت)اصالح فرايند پاسخدهي به مكاتبات سازمان هاي باالدستي :   1اختصاصي  هدف
 با موضوع آمار و اطالعات دانشگاه ( برنامه ريزي 

 :پيامد
 پرهيز از دوباره كاري در تهيه آمار و اطالعات مورد نياز برون سازماني .1

 افزايش دقت اقالم آماري به واسطه صحت سنجي اطالعات توسط كارشناسان حوزه آمار .2

 سازمان هاي باالدست افزايش سرعت در پاسخگويي به مكاتبات درخواستي .3

 ارتقا بانك اطالعاتي اداره آمار دانشگاه .4

 فرايند پاسخگويي به مكاتبات حوزه رياست در خصوص آمار و اطالعات درخواستي
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 درصد افزايش 76= ( مورد 169) 1397و ( مورد 96) 1396درصد تغييرات تعداد مكاتبات حوزه آمار سه ماهه نخست سال 
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 ساماندهي نظام آماري دانشگاه: هدف كلي
 بهداشت تدوين برنامه عملياتي ساماندهي نظام آماري معاونت:   2هدف اختصاصي 

 :پيامد
 معاونت بهداشتي شاخص هاي كليديبررسي اقالم و  .1

 ارتقاء فرايند ثبت و گزارش دهي شاخص هاي كليدي  .2

 ملي و جهاني-منطقه اي هايمقايسه آمار شاخص هاي كليدي با آمارتحليل و  .3

 بهره برداري از اطالعات آماري در طرح هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه  .4

 تمركز اطالعات شاخص هاي كليدي در سطح رئيس دانشگاه،معاونين و اداره آمار در قالب داشبورد آماري .5

 گاه به شاخص هاي كليدي معاونت بهداشتيايجاد سطوح دسترسي مديران ارشد و مياني دانش .6
 :گزارش اقدامات صورت گرفته 

 تهيه طرح پيشنهادي در خصوص ساماندهي نظام آماري معاونت بهداشتي .1

مكاتبه با معاونت محترم بهداشتي در خصوص بررسي طرح جهت اعالم نظر و تدوين برنامه عملياتي مشترك با اداره  .2
 آمار دانشگاه

 توسط معاونت بهداشتيتدوين برنامه  .3

 و تاييد نهايي برنامهجلسه مشترك جهت بررسي  برنامه ريزي جهت برگزاري .4
 

 دانشگاه معاونت بهداشت برنامه عملياتي ساماندهي نظام آماري

ف
ردي

 

 مسئول انجام عنوان فعاليت
تاريخ 

 شروع
 تاريخ پايان

شاخص 

 دستيابي
 (ريال)هزينه

1 
تصويب تعيين رابط آماری در کليه شهرستانها جهت تسهيل جمع آوری 

 اطالعات  در شورای کارشناسي 
 - مصوبه 15/4/97 1/4/97 رابط آماری

2 
تهيه گزارشات آماری برای جلسات کالن که معاون محترم بهداشت حضور 

 دارند 

رابط آماری ، 

 کارشناس آمار 
1/4/97 29/12/97 

گزارش رابط 

 آماری
- 

 افزودن آمار ساير واحدها به داشبورد مانيتورينگ  3
نماينده واحدها 

 با هماهنگي 
 - داشبورد  29/12/97 1/4/97

 - مصوبه 29/12/97 1/4/97 رابط آماری تهيه فرمت جمع بندی شده برای آمارها جهت تسهيل در ارائه آن  4

5 
واحدهای ستادی ارسال اطالعات جمعيتي استاني به تفکيک شهرستانها برای 

  جهت استخراج شاخص ها در اول هر سال
 - مصوبه -- 1/4/97 رابط آماری

6 

تهيه و عقد  تفاهم نامه بين روسای شبکه و واحدهای ستادی استاني و 

شهرستاني جهت استخراج شاخص های تعيين شده در تفاهم نامه بصور 

 يکسان در اول هرسال 

 - مصوبه  -- 1/2/97 معاون فني
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 ساماندهي نظام آماري دانشگاه: كلي هدف

( فرابر)و سالنامه آماري استان ( سيناسا)تهيه آمار و اطالعات مورد نياز سامانه شاخص هاي ملي سالمت :   3هدف اختصاصي 
 با مركزيت اداره آمار

 :پيامد
 مربوطهجمع آوري شاخص ها و اقالم آماري سامانه هاي سيناسا و فرابر با همكاري معاونتهاي  .1

 صحت سنجي اطالعات دريافتي .2

 تحليل اطالعات و بكارگيري در تصميم گيري هاي كالن سازماني .3
  

 (سيناسا و فرابر)فرايند جمع آوري و اعالم شاخص هاي ملي سالمت و سالنامه استانداري
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 تعداد اقالم و شاخص هاي آماري معاونتهاي دانشگاه

 (سالنامه آماري استان)فرابر (وزارت بهداشت)سيناسا  معاونت

 32 84 بهداشت

 30 42 درمان

 2 20 آموزش

 0 20 و فناوري تحقيقات

 7 16 توسعه

 0 6 دانشجوييفرهنگي و 

 2 2 غذا و دارو

 73 190 جمع

 عدد 263= جمع كل 

 

به  شاخص هاي كليدياز  مجموعه اي امناهيات اقالم آماري سيناسا ، استانداري و  بين از 97سال 

پيشنهاد مي گردد به منظور استفاده از اين آمارها .تهيه گرديده است 96الي  92تفكيك معاونتها از سال 

با همكاري  آمار ملي و بين الملليبراي برنامه ريزي و تصميم گيري هاي كالن سازماني مقايسه با 

 (فايل پيوست).يردمعاونتهاي مختلف و اداره آمار صورت پذ

 :مشكالت عمده در خصوص اطالعات پايگاههاي آماري

 تعيين تكليف/عدم تطابق با آمار معاونت درمان /هاآمار پزشكان متخصص به تفكيك شهرستان 

 آمار برخورداري

 آمار مرگ و مير معاونت بهداشتي كه نياز به همكاري و تعامل بيشتر دارد 

  به سالهاي گذشته است از جمله شيوع كم وزني و كوتاهي قد آمار شيوع برخي بيماري ها مربوط

 (.1388سال ) سال  5در كودكان زير 

 آمار مربوط به نيروي انساني 

 

 

 



 
 
 

بهداشتي درماني استان زنجان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 اداره آمار
 

 1397ماهه اول  شش -گزارش ساماندهي نظام آماري دانشگاه
 

 

 
 

 :دانشگاهجمع آوري و تحليل اقالم و شاخص هاي آماري  ارتقا فرايند

 :تهيه اتوماسيون آماري و داشبورد مديريتي .1

صحت ، نبود اتوماسيون و داشبورد آماري در دانشگاه موجب گرديده است فرايند جمع آوري اقالم آماري   1-1

 .سنجي و اصالح آمار نيازمند صرف زمان و انرژي بااليي باشد

امكان گزارش گيري و ( مورد 100بيش از ) اطالعات در سطح دانشگاه ت بعليرغم وجود سامانه هاي متعدد ث 1-2

آماري مورد نياز وجود ندارد و تهيه اتوماسيون آماري ميتواند اين  شاخص هاي تهيهمل از نظر بهره برداري كا

 .نقيصه را جبران نمايد

اداره آمار دانشگاه اقدام به  ،بكارگيري اتوماسيون و داشبورد آماري در  با توجه به تجربه دانشگاههاي بزرگ  1-3

تهيه .داشتند نمود  انشگاههايي كه در اين زمينه تجربه تحقيق و مذاكره با شركتهاي مختلف نرم افزاري و د

از .اين نرم افزارها نيازمند صرف بودجه و همكاري كليه معاونتها و حوزه هاي مختلف براي استقرار مي باشد

طرفي طي نامه ارسالي از سوي دفتر آمار و برنامه ريزي وزارت متبوع خريداري هرگونه داشبورد و اتوماسيون 

 .سط دانشگاهها منع گرديده استاداري تو
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حايز اهميت است پيشنهاد مي گردد  سرعت و دقتبا توجه به اينكه در فرايند جمع آوري اقالم و شاخص هاي آمار موضوع  .2

 .مورد توجه قرار گيرد معاونين و مديران محترم دانشگاهاين مهم از سوي 

اطالعات مورد نياز در زمان مقرر و با كيفيت مورد انتظار تهيه نمي گردد كه در ، نيروي انسانينظر به اهميت آمار مربوط به  .3

جلسه مشترك بين اداره آمار و مديريت نيروي انساني برگزار گرديده است و مقرر گرديده تا تامين اهداف مورد  2اين ارتباط 

 .انتظار اين جلسات ادامه داشته باشند

اداره آمار دانشگاه نقشي  97مي باشد كه تا قبل از سال  شاخص هاي هيات امنادانشگاه يكي ديگر از آمارهاي باالدستي مهم  .4

براي نخستين بار اطالعات مربوط به شاخص هاي هيات امنا توسط اداره آمار در مقايسه با  97سال .نداشتدر اين فرايند 

 .اطالعات سيناسا و فرابر راستي آزمايي و تاييد گرديد

با هدف ارائه آمار كارشناسي مرتبط با دستور كار جلسه  جلسات كارگروه تخصصي هيات رئيسهمار در عضويت مدير اداره آ .5

 .هيت رئيسه

كه تا براي رياست محترم دانشگاه بود  گزارشات آماري مرتبط با مناسبتهاي ملي و جهانييكي از اهداف اداره آمار تهيه  .6

 روز ملي اهدا خون و -روز جهاني هپاتيت-روز جهاني فشارجون-روز ملي جمعيت-كنون گزارشات مربوط به روز جاني ماما

به اين  و آنالين دسترسي الكترونيكيدر خصوص .هفته جهاني پيگيري از حوادث و سوانح تهيه و تقديم گرديده است

 .صورت پذيرد يستي همفكريونين و مديران ارشد بااطالعات و توسط ساير معا

هدفگذاري،برنامه اين نتايج در  تحليل و بكارگيري، نظر به اينكه پيامد نهايي و مورد انتظار از تهيه و اعالم آمار  .7

اين امر نيازمند تقويت ساختار و بدنه كارشناسي اداره آمار دانشگاه مي  سياستگذاري و تصميم گيري هاي سازماني استريزي،

 :ل زيرباشد به دالي

ببعد حجم كار اداره آمار افزايش   يافته است  1396در حال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته در اداره آمار از سال  7-1

حوزه  18مدير اداره آمار صورت ميگيرد كه خود متشكل از شخص كل دانشگاه نيز توسط  مديريت برنامه عملياتيبعالوه 

 .مكرر جهت كسب نتايج قابل قبول در بحث ارزيابي انطباق كشوري استمختلف و نيازمند پيگيري هاي 

نيز با هدايت معاون محترم تحقيقات و  اعتباربخشي بين الملليعالوه بر مديريت اداره آمار و برنامه عملياتي موضوع  7-2

جذب نيروي حساسيت موضوع  مدير اداره آمار در حال پيگيري است كه با توجه به اهميت و شخص فناوري دانشگاه نيز توسط

 .براي دبيرخانه ستاد اعتباربخشي ضروري است كارشناسي
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با با اداره آمار  مشترك طرح هاي تحقيقاتيجلب همكاري گروه كارشناسي ارشد آمار پزشكي دانشگاه در راستاي انجام  7-3

 هدف اصالح فرايندهاي آماري دانشگاه


