 - 1هذیریت فرایٌذّبی هٌتْی بِ ضبخص ّبی هعبًٍت ّبی ّفت گبًِ ضبهل ضبخص ّبی ّیبت اهٌب ،رتبِ بٌذی داًطگبُ
ّبی کطَرّبی اسالهی  ،ارزیببی خرد علن ٍفٌبٍری ٍ ....
 - 2راُ اًذازی سبهبًِ ّوراُ سالهت ()GIS
 - 3سرضوبری الکترًٍیک اطالعبت هربَط بِ تسْیالت بْذاضتی ،درهبًی در هٌطقِ تحت پَضص داًطگبُ علَم پسضکی
 - 4هذیریت فرایٌذ (کٌترلً ،ظبرت ٍ صحت سٌجی) گرد آٍری الکترًٍیک آهبر ٍ اطالعبت ثبت ضذُ هربَط بِ فعبلیتْبی
بیوبرستبًی کلیِ بیوبرستبًْبی داًطگبّی ٍ غیر داًطگبّی خصَصی  ،خیریِ ً ،یرٍّبی هسلح ٍ  ...در هٌطقِ تحت
پَضص داًطگبُ علَم پسضکی بِ صَرت هبّبًِ
 - 5آهَزش حضَری ٍ چْرُ بِ چْرُ کلیِ ًوبیٌذگبى آهبری کلیِ بیوبرستبًْبی داًطگبّی ٍ غیر داًطگبّی (خصَصی
،سبیر ارگبى ّب )ٍ تخصیص user passجْت ٍرٍد دیتب در پَرتبل
 - 6برگساری کبرگبّْبی آمٍزضی ٍیژُ کبرضٌبسبى دارای پست آهبر استخذام در داًطگبُ جْت تَاًوٌذسبزی کبرکٌبى ٍ
برگساری دٍرُ ببزآهَزی برای کلیِ رابطیي
 - 7پبسخگَیی بِ ًیبز ّبی آهبری هذیراى سطَح هختلف داًطگبُ
 - 8طراحی ٍ بِ رٍز رسبًی داضبَرد الکترًٍیک ضبخص ّبی آهبری هربَط بِ ًیرٍی اًسبًی ٍ فعبلیت بیوبرستبًی
 - 9تْیِ اطالعبت ٍة سبیت ادارُ آهبر
 - 10ایجبد ببًک اطالعبت پرسٌلی بِ طَر هبّیبًِ بَسیلِ ارتببط ًرم افسار کبرگسیٌی هربَطِ بب سیستن جبهع اتَهبسیَى
آهبری
 - 11ایجبد ببًک اطالعبت هربَط بِ داًطجَیبى ،آهَزش کبرکٌبى از طریق ایوپَرت اطالعبت در ببزُ ّبی زهبًی هَرد ىظر
در سبهبًِ اتَهبسیَى آهبری
 - 12تْیِ دا ضبَرد الکترًٍیکی ضبخصْبی بیوبرستبًی بطَر هبّبًِ ٍ ارسبل بِ بیوبرستبًْب جْت هطبّذُ ٍضعیت هَجَد
ٍ پیص بیٌی آیٌذُ بب استفبدُ از گسارضبت آهبری بِ صَرت تجسیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ،رسن ًوَدار ٍ جذٍل بِ هٌظَر
هقبیسِ رًٍذ کبر در طی سبلْبی هختلف جوع آٍری
 - 13تْیِ ٍ ارسبل آهبر ٍ اطالعبت در سطح داًطگبُ بِ ٍزارت بْذاضت ،سبزهبًْبی ٍابستِ ٍ غیر ٍابستِ در سطح استبى
 - - 14برگساری جلسبت تصوین گیری آهبری بب رابظیي آهبرٍ هسئَلیي آهبر ٍ هذارک پسضکی بیوبرستبى ّب ٍضبکِ ّبی
بْذاضت ٍ درهبى
 - 15تْیِ ٍ تٌظین سبلياهِ آهبری
 - 16پطتیببًی از کبربراى اتَهبسیَى آهبری ٍ رفع هطکالت آًبى

