
 فعالیتھای واحد
  ودرمانگاھھاي تحت پوشش ووروداطالعات درنرم كارشناسي آمارھاي دریافت شده ازبیمارستانھا

 )بھ صورت ماھیانھ(افزارمربوطھ وارسال بھ وزارت متبوع 

  بھ وزرات ال  ھا وارس تان مارس تری ازبی ماران بس بھ بی فت اطالعات مربوط  پیگیری ودریا

 )ھرسھ ماه یکبار(متبوع

 تان واعمال تغییرات در ھرس طح ش تی درمانی درس ھیالت بھداش بانکھای اطالعاتی آمارگیری ازتس

 :ذیل

 بیمارستانھا)Jahrom601( 

  تایی ھری وروس تی درمانی ش کده -مراکزبھداش ش دانش تی ودرمانگاھھا ی تحت پوش پایگاه بھداش

 )Jahrom602(وسایرنھادھا وارگانھا

  آزمایشگاه)Jahrom603( 

 رادیولوژی)Jahrom604( 

 شنوایی سنجی وبینایی سنجی-فیزیوتراپی(مراکزتوانبخشی) (Jahrom605( 

 داروخانھ)Jahrom606( 

 مشخصات کادرھیئت علمی شاغل دردانشکده)Jahrom607( 

 دامپزشک ودکتری-داروساز-دندانپزشک-مشخصات پزشک)Jahrom608( 

 آمارنیروی انسانی پیراپزشک وسایرکارکنان)Jahrom609( 

 مراکزاورژانس)Jahrom613    ( 



         تکمیل سایت مر بوط بھ وزارت متبوع)( si nasa  کھ شامل اطالعات پرسنلی

،دانشجویی،واحدھای بھداشتی درمانی در سطح شھرستان،شاخص ھای زیج حیاتی ،پزشک خانواده 

  .می باشد...و

  تکمیل شاخص ھای اختصاصی ارزیابی عملکرد دانشگاھھا،احتساب امتیاز مربوطھ ،ورود

 وپیگیری امور بعدی) (Tesmaاطالعات در سایت معرفی شده  

 جمع آوری اطالعات ازمعاونت ھای : شامل مراحل(1392وتدوین سالنامھ آماری  تھیھ

دانشگاه،بازنگری، تصحیح و ویرایش اطالعات،عودت فایل اصالح شده بھ معاونت ھای مربوطھ 

 )جھت تایید نھایی ،چاپ وتوزیع در واحدھای زیر مجموعھ دانشگاه

  مربوطھوپیگیری امور ) کداقتصادی(پیگیری اخذ شناسھ ملی 

 تکمیل سالنامھ آماری استانداری و ورود اطالعات در سایت مربوطھ 
 بروز رسانی بانک اطالعات دانشجویان،واحدھای بھداشتی درمانی در سطح شھرستان 
   اھم آمارواطالعات معاونت ھای مختلف :شامل (در اردیبھشت،مھر ودیماه   در یک نگاهتھیھ کتابچھ

 )دانشگاه

 واطالعات دانشگاه وتوزیع در واحدھای زیر مجموعھ دانشگاه تھیھ پمفلت اھم آمار 
 درحوزه بھداشت (طراحی سواالت و برگزاری آزمون الکترونیکی شاخص ھای آماری

 جھت پرسنل آمار ومدارک پزشکی شاغل در واحدھای زیرمجموعھ دانشگاه)ودرمان

 ومحرمانگی  تھیھ جزوه وطراحی سواالت جھت برگزاری آزمون الکترونیکی مستند سازی

 اطالعات در مدارک پزشکی دراسفند ماه جھت گروه فوق الذکر

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



 آزمایشگاه،داروخانھ،توانبخشي،مطب پزشكان (جمع آوري اطالعات واحدھاي بھداشتي درماني

 وھماھنگي با معاونت درمان جھت بھ روزشدن اطالعات  ...) و

 یل جمع آوري اطالعات كادرھیت علمي حق التدری ده،فارغ التحص جویان پذیرقتھ ش س،دانش

  وھماھنگي با معاونت آموزشي جھت بھ روزشدن اطالعات ... و

 درحال حاضر تغییرات مربوط بھ مواردفوق الذکربھ صورت ماھیانھ بھ واحد آمارگزارش می شود 
  انجام طرحھای تحقیقاتی مصوبHSR بھ عنوان مجریان طرح ،راھنمایی وھمکاری باپرسنل حوزه

غلی ودرنتیجھ باال رفتن آمارطرحھای  تیبانی جھت ارائھ طرحھای تحقیقاتی ش ت ومعاونت پش ریاس

HSRو ارتقاء سطح پژوھشی دانشگاه 

  تھای آماری خگویی بھ درخواس ازمان مدیریت وبرنامھ ریزی فارس، (پاس وزارت متبوع ، س

 .........)دھای تحت پوشش دانشگاه ومعاونتھا وواح

 


