شرح وظايف كارشناسان آمار مركز بهداشت شهرستان
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پيگيشي اسعال آياس ياْياَّ اص عطٕح يختهف يذيطي تّ عطٕح تاالتش طثق جذٔل ريم:
خاَّ تٓذاؽت تّ يشكض تٓذاؽتي دسياَي

پُجى ْش ياِ

يشكض تٓذاؽتي دسياَي تّ يشكض تٓذاؽت ؽٓشعتاٌ

ْفتى تا دٔاصدْى ْش ياِ

يشكض تٓذاؽت ؽٓشعتاٌ تّ اعتاٌ

دٔاصدْى تا تيغتى ْش ياِ

 -2پيگيشي تكًيم فشو«گضاسػ ٔضعيت آياسْاي اسعاني»دس يشكض تٓذاؽت ؽٓشعتاٌ (الصو تّ تٕضيخ اعتت
ايٍ فشو تايذ ُْگاو تذٕيم آياس ياْياَّ تٕعط ساتط آياسي يشاكض تٓذاؽتي دسياَي تّ ٔادتذْاي عتتادي
تٕعط كاسؽُاعاٌ عتادي تذٕيم گيشَذِ آياس تكًيم ٔ دس پايتاٌ جٓتت اسصيتاتي تتّ ٔادتذ آيتاس تشگشداَتذِ
ؽٕد).
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ؽشكت دس تشَايّ ْاي تيى َظاست ؽٓشعتاٌ.
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كُتشل ٔ جًع تُذي فشيٓاي آياسي كذ داس اسعال ؽذِ اص يشاكض تٓذاؽتي دسيتاَي پتظ اص كُتتشل ٔ تدييتذ
ٔادذ يشتٕطّ
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َظاست تش عًهكشد ساتط آياسي يشاكض تٓذاؽتي دسياَي تّ يُظٕس تشسعي سَٔتذ بثتت جًتع آٔسي ٔ اسعتال
تّ يٕقع آياسْا ٔ ؽاخصٓا
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اسعال پظ خٕساَذ َظاست ْاي اَجاو ؽذِ
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تشگضاسي يغتًش كًيتّ آياس تصٕست فصهي ٔ تا دعتٕس جهغات يؾخص ٔ پيگيشي اجشاي يصٕتات
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ًْتتاُْگي ٔ ًْكتتاسي تتتا ٔادتتذْاي عتتتادي تتتّ يُظتتٕس تشسعتتي ٔ كُتتتشل ٔ يكغتتاٌ عتتاصي آياسْتتا ٔ
ؽاخصٓاي تٓذاؽتي

 -9تٓيّ جذٔل جًعيتي تّ تفكيك يُاطق ؽٓشي ٔ سٔعتايي ْش ؽٓشعتاٌ دس اتتذاي ْش عال ٔ اسعتال تتّ
اعتاٌ دس أل خشدادياِ ْش عال.
 -11اعالو صياٌ ٔ پيگيشي اسعال ؽاخصٓاي تٓذاؽتتي اص عتطٕح يختهتف يذيطتي تتّ عتطٕح تتاالتش طثتق
جذٔل ريم:
ؽاخصٓاي فشو انف ٔ ب (يقطع فصهي)

دذاكثش يك ياِ پظ اص پاياٌ ْش فصم

ؽاخصٓاي فشو انف ٔ ب (يقطع ؽؼ ياّْ)

دذاكثش دٔ ياِ پظ اص پاياٌ يقطع صياَي

ؽاخصٓاي گضاسػ عاالَّ يشكض تٓذاؽت

پاياٌ خشداد ياِ ْش عال

 -11تٓيّ ٔ جًع آٔسي تّ يٕقع ؽاخصٓاي يشكض تٓذاؽت (فشو انف) ٔ تشسعي صذت آَٓا تا ًْاُْگي ٔادتذْاي
ريشتط ٔ بثت دس عاياَّ پايؼ ؽاخصٓا
 -12جًع آٔسي ٔ جًع تُتذي تتّ يٕقتع ؽاخصتٓاي يشاكتض تٓذاؽتتي دسيتاَي (فتشو ب) ٔ تشسعتي صتذت آَٓتا تتا
ًْاُْگي ٔادذْاي ريشتط ٔ بثت دس عاياَّ پايؼ ؽاخصٓا
 -13جًع آٔ سي ٔ جًع تُذي تّ يٕقع ؽاخصٓاي گضاسػ عاالَّ تتّ يُظتٕس تٓيتّ گتضاسػ عتاالَّ يشكتض تٓذاؽتت
ؽٓشعتاٌ ٔ بثت دس عاياَّ پايؼ ؽاخصٓا
 -14تشگضاسي جهغات تجضيّ ٔ تذهيم ؽاخصٓاي يشكض تٓذاؽت ٔ يشاكض تٓذاؽتي دسياَي طتي جهغتّ يؾتتش
تا ٔادذْاي عتادي تّ ؽشح ريم:
 -جهغّ يؾتش

تا ٔادذْاي تغزيّ خإَادِ دْاٌ ٔ دَذاٌ عتاد ٔ آياس

 -جهغّ يؾتش

تا ٔادذْاي يذيط ٔ دشفّ اي يذاسط عتاد ٔ آياس

 -جهغّ يؾتش

تا ٔادذْاي ٔاگيش غيشٔاگيش تٓذاؽت سٔاٌ عتاد ٔ آياس

ٔ تا دضٕس يعأٌ تٓذاؽتي ٔ كاسؽُاط آيتٕصػ عتاليت دس تًتايي جهغتات ٔ اسعتال صٕستجهغتات تتّ تًتايي
ٔادذْا ٔ َيض ٔادذ آياس اعتاٌ
 -15تٓيّ فٓشعتت كهيتّ فشيٓتاي آيتاسي تتّ تفكيتك يقطتع صيتاَي جٓتت َصتة دس پايگآْتا يشاكتض ٔ خاَتّ ْتاي
تٓذاؽت
 -16سعى ًَٕداس ؽاخصٓا ٔ اسائّ آٌ تّ ٔادذْاي يشتٕطّ پظ اص تشگضاسي جهغات تجضيّ ٔ تذهيم ؽاخصٓا
 -17تٓيّ دفتشچتّ يتذيشيتي اص اطالعتات ٔ ؽاخصتٓا ٔ تتّ سٔصسعتاَي تتّ يٕقتع آٌ (جٓتت سيتيظ ؽتثكّ ٔ يعتأٌ
تٓذاؽتي)

