تقویت رابطین آماری با آموزش های تخصصی محقق می شود
رییس گروه آمار دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان:

دکتش هشین سضبیی؛ سییس گشٍُ آهبس داًطگبُ ػلَم پضضکی ّشهضگبى اص تجویغ
آهبسّبی هَسد ًیبص دس طی یک سبل آیٌذُ ٍ تقَیت ساثطیي آهبسی اص طشیق آهَصش
ّبی تخصصی ثِ هٌظَس تحلیل ٍ ثشسسی دادُ ّبی آهبسی خجش داد ٍ گفت  :اص اّذاف
جوغ آٍسی آهبس ٍ اطالػبت ،تکویل دادُ ّبی آهبس ی ٍاحذّب ،تسْیل دس اسائِ آهبس ٍ
جلَگیشی اص سشدسگوی هذیشاى دس اخز اطالػبت آهبسی هی ثبضذ.
دکتش سضبیی افضٍد :ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هَضَع آهبس دس تصوین گیشی ّبی کالى
هذیشیتی اهشی اجتٌبة ًبپزیش است ٍ آهبس ثِ ػٌَاى قَی تشیي اثضاس تصوین گیشی،
ثشًبهِ سیضی ،کٌتشل ٍ اسصیاثی ٍضؼیت ّش سبصهبًی هطشح هی ثبضذ ،لزا هذیشیت آهبس
داًطگبُ دس ًظش داسد اطالػبت هَسد ًیبص هذیشاى ٍ هسئَلیي سا دس قبلت داضجَسدّبی
آهبسی دس اختیبس آًبى قشاس دّذ کِ ایي اهش دس قذم اٍل هستلضم ّوکبسی کبسکٌبى
ٍاحذّب دس صهیٌِ ضٌبسبیی ضبخص ّبی آهبسی هَسد ًیبص است.
ٍی تصشیح کشد :ثب ّذف فشاّن آٍسدى ثستش استجبط الکتشًٍیکی ٍ اهکبى استفبدُ اص
فٌبٍسی ّبی ًَیي دس جْت جوغ آٍسی ،رخیشُ سبصی ،حفظً ،گْذاسی ٍ تأهیي
اهٌیت ،ایي ثستش دس داًطگبُ فشاّن ضذُ ٍ ثِ صٍدی کبسثشاى ضبغل دس ثخص ّبی
هختلف سالهت اص ایي اهکبى ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.
سضبیی اثشاص کشد :ثب ّوبٌّگی هسئَلیي ریشثط ًخستیي ّوبیص تحلیل گش ثشتش
آهبسی ،ثِ هٌظَس ضٌبسبیی ساثطیي آهبسی تَاًوٌذ دس ثحث تجضیِ ٍ تحلیل آهبس
ثشگضاس خَاّذ ضذ کِ فشاخَاى آى هتؼبقجبً اػالم هی گشدد.

تشکیل کمیته بازدیذ و ارزیابی رابطین آماری

ببسدیذ ّ ارسیببی اس رابطیي آهبری ًقغ هِوی در بِبْد فزایٌذ اخذ آهبرُبی بیوبرطتبًی ّ بِذاػتی دارد ّ اس هِوتزیي ػبخؾ ُبی آهبری
دطتگبٍ هی ببػذ.
رییض گزٍّ آهبر داًؼگبٍ گفت :گزٍّ آهبر ّ فٌبّری داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ُزهشگبى اس خزدادهبٍ طبل جبری اقذام بَ تؼکیل کویتَ ببسدیذ ّ
ارسیببی هتؼکل اس ً 12فز اس کبرػٌبطبى ػبلی ّ سبذٍ طتبدی ّ غیز طتبدی ًوْدٍ اطت کَ در گزٍّ ُبی ً 6فزٍُ ،ز ُفتَ اقذام بَ ببسدیذ ّ
ارسیببی عهلکزد رابطیي آهبری در بیوبرطتبى ُب ّ ػبکَ ُب هی ًوبیٌذ .
دکتز هزین رضبیی افشّد :بب تْجَ بَ اُویت ارتقبی ططخ داًغ تخــی رابطیي آهبری ّ تأثیز گذاری آى بز کیفیت ُزچَ بِتز آهبر ،تب
کٌْى ببسخْرد تْاى تخــی رابطیي در ططخ بیوبرطتبى ُب ّ ػبکَ ُبی بِذاػتی اطتبى خْة ارسیببی هی گزدد.

ّی در اداهَ افشّد :در ًظز دارین اس بِتزیي رابطیي آهبری در رّس آهبر یؼٌی اّل آببى هبٍ طبل جبری تقذیز بَ ػول آیذ ّ ًتبیج ارسیببی
ُب بَ اطالع هذیزاى ّ هظئْالى هزبْطَ بَ هٌظْر تؼْیق ّ یب اؿالح فزایٌذ رطبًیذٍ ػْد .

ثبت شاخض های واحذ سالمت مادر و کودک و مرکس بیماری های خاص الکترونیکی شذ

دکتز هزین رضبیی؛ رییض گزٍّ آهبر داًؼگبٍ ػلْم پشػکی اس الکتزًّیکی ػذى فزآیٌذ جوغ آّری ػبخؾ ُبی ّادذ
طالهت هبدر ّ کْدک ّ بیوبری ُبی خبؽ هؼبًّت درهبى تْطط گزٍّ آهبر داًؼگبٍ خبز داد .
رضبیی گفت :بب تْجَ بَ پیؼزفت ُوشهبى تْطؼَ ّ تکٌْلْژی ّ فٌبّری اطالػبت ،گزٍّ آهبر داًؼگبٍ ًیش در بزًبهَ
ػولیبتی خْد الکتزًّیکی ػذى فزآیٌذ جوغ آّری ػبخؾ ُب ّ رفغ ًیبسُبی آهبری هذیزاى را در دطتْر کبر خْد قزار
داد.
ّی تـزیخ کزد :پض اس راٍ اًذاسی طبهبًَ اتْهبطیّى آهبری ّ اًجبم ایي اهز در بخغ ُبی بیوبرطتبًی ،در قذم بؼذی بَ
طزاؽ ّادذ طالهت هبدر ّ کْدک ّ بیوبری ُبی خبؽ در دْسٍ هؼبًّت درهبى رفتَ ّ بب دریبفت ػبخؾ ُبی آهبری
هْرد ًیبس ایي ّادذ ّ تؼزیف آى در طبهبًَ اتْهبطیْى آهبری بَ ُوزاٍ آهْسع رابطبى آهبری هزبْطَ ،تْاًظتین فزایٌذ
الکتزًّیکی جوغ آّری دادٍ ُبی آهبری را بَ ثوز بزطبًین.
رئیض گزٍّ آهبر داًؼگبٍ ابزاس کزد :الکتزًّیکی کزدى فزم ُبی آهبری بَ هٌظْر تظِیل در اًجبم اهْر هذْلَ هي جولَ
جوغ آّری دادٍ ُب تْطط رابطبى آهبری هی ببػذ ّ ُوچٌیي تذت ّة بْدى ایي هِن ببػث دطتزصی آطبى هذیزاى ّ
هظئْالى بَ ًیبسُبی آهبری خْد در کوتزیي سهبى هوکي خْاُذ ػذ.

ّی اس ُوکبری دکتز ؿذیق؛ هظئْل ّادذ طالهت هبدر ّ کْدک ّ ُوکبراى هزکش بیوبری ُبی خبؽ تقذیز ّ تؼکز
ًوْد ّ اس طبیز هذیزاى ّ هظئْلیي دػْت کزد کَ در فزآیٌذ الکتزًّیکی کزدى فزم ُبی آهبری بب گزٍّ آهبر ُوزاٍ ػًْذ.

