
  :    معرفی برنامه هاي واحد آمار و تجزیه و تحلیل عملکرد

نگرش هاي نوین مدیریتی بر این امر واقف می باشد که سرعت تغییرات، پیچیدگی، رقابت سیل عظیم تولید و گردش 

 اطالعات در عصر حاضر سازمان را ملزم به نگرش مجدد در عملکرد ساختار و فعالیتهاي خود می کند. 

داشتن اطالعات ضروري ابزار مدیریتی است در حال حاضر عدم وجود نظام کارآمد جمع آوري، دسترسی و در اختیار 

این  تحلیل اطالعات مدیران و تصمیم گیران را در کلیه سطوح با مشکل مواجه نموده است مجموعه تحت پوشش

  ضروري است.  "کامال تثنی نبوده و نیاز به نظام جامع اطالعات سالمتسدانشگاه نیز از این موضوع م

آوري اطالعات مبنی ارتقاي نظام ثبت و جمع "ي بهداشت هاي مهم تحول سالمت در حوزهکه یکی از برنامهنظر به این

پارچه بهداشت طراحی و پس از اجرا به صورت پایلوت ي یکاست در همین راستا سامانه ") ITآوري اطالعات (بر فن

  ن و چندین دانشگاه دیگر، به کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکی ابالغ شد.در دانشگاه علوم پزشکی تهرا

هاي سالمت/ هاي بهداشت/ پایگاهدر کلیه خانه 1395اجراي این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران از ابتداي سال 

مقام عالی وزارت هر مراکز خدمات جامع سالمت شهري و روستایی تحت پوشش آغاز شد. شایان ذکر است پیرو ابالغ 

ممنوع  1395ي خدمت از اول مهر ماه سال دهی به صورت کاغذي در واحدهاي ارائهگونه ثبت، جمع آوري و گزارش

ي خدمات نوین سالمت مبتنی بر فناوري اطالعات منجر به ارتقاي کیفی خدمات و در نتیجه ارتقاء امید است ارائه  شد.

  سالمت جامعه شود.

و برنامه ها، از وقوع بیماري ها  مداخالتدرمان هر کشوري زمانی توانمند است که بتواند بوسیله اجراي نظام بهداشت و 

و مرگ هاي قابل پیشگیري، جلوگیري نماید. نقش این نظام در چنین پیشگیري هایی به صورت ثبت رخدادها، جمع 

براي بهره گیري در سیاستگذاري  اطالعاتازخورد این آوري داده ها، محاسبه شاخص ها، مقایسه با استانداردها و نهایتاً ب

ها و برنامه ریزي هاي استراتژیک کشوري است. همچنین مبناي بسیاري از مطالعات اپیدمیولوژیک اغلب بر پایه داده 

بهداشتی هستند و در بسیاري از کشورها  اطالعاتهاي مربوط به مرگ می باشد. آمارهاي مرگ یکی از منابع اصلی 

در حال حاضر نظام ثبت مرگ شهر تهران به دانشگاه  ترین و قابل اعتمادترین نوع داده هاي بهداشتی می باشند.پایا

علوم پزشکی تهران واگذار گردیده است و نظام ثبت مرگ شهرستان هاي تابعه توسط مراکز بهداشت شهرستان ها 

  اجرا می شود.
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