كبرگرَي وظبم اطالعبت سالمت
معرفي اعضب:
دكتز عهيزضا ييزاحًذي سادِ -افطاٌ جٕادي -يٓزاب صيادي ٔ راتطاٌ آيار ٔاحذْاي ستادي
يعأَت تٓذاضتي
شرح َظبيف كبرگرَي:
كارگزِٔ َظاو اطالعات يعأَت تٓذاضتي اس سال  9831تا ْذف ارتقاي َظاو اطالعات حٕسِي
يعأَت تٓذاضتي تطكيم گزديذ.

گسارش اقدامبت:

جدَل  :1بستًٌبي آمُزشي تٍيً شدي جٍت استفبدي در كبرگبيٌبي آمُزشي
رديف
9
2
8
4

عىُان
َظاو اطالعات ساليت
استفادِ اس اطالعات جٓت اقذاو
آيٕسش َظاو اطالعات ساليت در قانة يانتي يذيا
آيار كارتزدي

جدَل :2عىبَيه بروبمًٌبيي كً فرمٌبي آن اصالح شدي است
رديف
9
2
8
4
5

وبم َاحد
تٓذاضت يحيط
تٓذاضت خإَادِ
تيًاريْاي ٔاگيز
تٕسعّ ضثكّ
تٓذاضت يذارص

عىُان بروبمً
تزَايّ تٓذاضت آب ٔ فاضالب
تزَايّ يادراٌ
تزَايّ سئَٕٕس « سيز تزَايّي ْاري ٔ گشيذگي»
تزَايّ ثثت يزگ
ضُاسُايّ ساليت داَص آيٕساٌ

جدَل :3عىبَيه فرمٌبي تٍيً شدي جٍت اصالح برگًٌبي آمبري
رديف
9
2
8
4
5

عىُان فرم
فزوْاي يطخصات تزَايّْا ،تزگّْا ٔ ضاخصْاي ٔاحذْاي يعأَت تٓذاضتي
كذ ٔاحذْاي ستادي يعأَت تٓذاضتي
فزوْاي ارسياتي تزگّْاي آياري
فزوْاي ارسياتي ضاخصْاي تٓذاضتي
فزو َتايج َٓايي ارسياتي تزگّْاي آياري

جدَل :4سبير اقدامبت اوجبم شدي تُسط ٌمكبران َاحد آمبر
رديف
9
2
8
4
5
6

اقدام
تاسَگزي ضاخصٓاي سانُايّ آياري يعأَت ٔ چاپ آٌ
تاسَگزي پٕستز ضاخصٓاي يزاقثتْاي تٓذاضتي خاَّْاي تٓذاضت
تاسَگزي ضاخصْاي سطٕح يحيطي ٔ يذيزيتي
تٓيّ ساياَّ پايص ضاخصٓاي تٓذاضتي
تٓيّ ضاخصْاي عًهكزدي ٔ رتثّتُذي ضٓزستاٌْا در سالْاي  ٔ9819،9811،9833تٓيّ
تفاْىَايّ تا يزاكش تٓذاضت ضٓزستاٌ در جٓت ارتقاي ضاخصْاي ساليت
تٓيّ يجًٕعّي نيست خطي تزَايّْا ٔ سيز تزَايّْا ٔ فزوْاي آياري ٔ ضاخصْاي تٓذاضتي ٔ
كذگذاري آَٓا تّ تفكيك ْز ٔاحذ ستادي

جدَل  :5كبرگبيٌبي برگسار شدي جٍت رَسبي شبكًٌب ،معبَويه بٍداشتي َ مسئُليه آمبر
رديف
9
2
8
4
6
7

عىُان كبرگبي
كارگاِ يك رٔسِي تزرسي ،اصالح ٔ تفسيز فزوْاي ثثت يزگ يٕجٕد
كارگاِ  2رٔسِي ضاخصْاي تٓذاضتي جٓت كارضُاساٌ يزاكش تٓذاضت
كارگاِ  9رٔسِي يذيزيت َظاو اطالعات جٓت رٔساي ضثكّ ْا ٔ يعأَيٍ
تزگشاري 8دٔرِي كارگاِ ارتقاي َظاو اطالعات جٓت يعأَيٍ تٓذاضتي ٔ
كارضُاساٌ آيار
تزگشاري كارگاِ اييذ سَذگي ٔ َحِٕي يحاسثّ آٌ
تزگشاري  8دٔرِ كارگاِ  spssيقذياتي

تبريخ
خزداد 9831
يٓز 9831
تًٍٓ 9831
تٓار ،تاتستاٌ ٔ
سيستاٌ 9811
ارديثٓطت 9819
تٓار ٔ تاتستاٌ
9819

