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   مسئول آمار و مدارك پزشكي سمت: 

٠٧١-۵۴٣۴۵٠٧١  شماره تماس:  
  پست الکترونیک: 

    سوابق  
   كارشناس آمار و مدارك پزشكي  مدرك تحصیلي:

    شرح وظایف  
ورژانس ھاي شھرستان و تجزیھ و تحلیل آمارھا (آمار ا جمع آوري آمار فعالیت و مراجعین بیمارستان -١

 .)و .. ا ، آمار زایمان طبیعي و سزارینھ بیمارستاني، مرگ و میر بیمارستاني،فعالیت بیمارستان
ھا،  شامل بیمارستان شھرستان اطالعات تسھیال ت بھداشتي درمانيآوري و بھ روز نمودن آمارو جمع-٢

 .... ھا و ھا، مراكز توانبخشي، دندانپزشكي ، رادیولوژي ھا، آزمایشگاه درمانگاه
 ارائھ آمار و اطالعات جھت سالنامھ آماري دانشگاه-٣
ای ھ مراکز درمانی و نظارت بر استفاده از فرم ھای مدارک پزشکی مورد استفاده در ارزیابی فرم-۴

  استاندارد مدارک پزشکی
 طراحي و استا ندارد نمودن اوراق مورد نیاز مدارك پزشكي  -۵
تبوع( مثبت اطالعات بیمارستانی در سامانھ آمار و اطالعات بیمارستان ھای وزارت  مدیریت فرایند -۶

ی انسانی و ھا، اطالعات نیرو ا، اطالعات عملکرد بیمارستانھ آواب)شامل اطالعات شناسنامھ ای بیمارستان
 پزشکان، اطالعات تجھیزات پزشکی و تجھیزات سرمایھ ای

 ھاي مورد نیاز ھیات امناء و مدیریت بودجھ تكمیل آمار و اطالعات و محاسبھ شاخص-٧
انشگاه و دریاست محترم  تھیھ پاورپوینت از عملكرد حوزه درمان بصورت ساالنھ و یا مقطعي و ارائھ بھ-٨

 معاونت محترم درمان
 خصھا در تھیھ شا ھاي اورژانس كشوري و آموزش و راھنمایي بیمارستان پیگیري و جمع آوري شاخص-٩

 ھاي اورژانس
 ھا ھاي آموزشي جھت كاركنان مدارك پزشكي و رابطین آماري بیمارستانکارگاه برگزاري  -١٠
بار ھاي شھرستان ھمراه با گروه اعت ھاي مدارك پزشكي بیمارستان شاعتبار بخشي و ارزشیابي بخ -١١

  بخشي اداره نظارت و ارزشیابي

ھ پاسخگویي ب و پاسخگویي بھ آمار و اطالعات درخواستي از سوي وزارت متبوع، مسئوالن دانشگاه-١٢
ركزي، مي ، بانك آمار و اطالعات درخواستي از سوي مراجع خارج از سازمان مانند استانداري، فرماندار

 ھاي متقاضي شھرداري و سایر ارگان
  انجام سایر امور محولھ بر حسب شرایط-١٣

   


