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 ن الرحیم  مبسم اهلل الرح

  -درمان و بهداشت های شبكه و ها دانشگاه بهداشتی معاونین و روسا سالمت اطالعات مدیریت پنل تكمیل و تهیه راهنمای

 1393 شهریور

 :مقدمه

 لپن. باشد می سالمت مدیریت عرصه بخصوص مدیریتی های عرصه تمامی حتمی ضروریات از آن تحلیل و صحیح اطالعات به دسترسی

 یزن را آنها حلیلت امکان ،سطح هر نیاز مورد و کلیدی اطالعات و هاشاخص به دسترسی ایجاد ضمن که است ابزاری سالمت اطالعات مدیریت

 شایسته که اطالعاتی و هاشاخص "از است عبارت درج، برای الزم اطالعات و هاشاخص نوع انتخاب معیار تنها پنل این در .آورد می فراهم

 نظرمد یهائشاخص یگربه عبارت د، .نماید تفسیرو  تحلیلرا  آنهاودر دسترس داشته  یاو  بداندخود  یریتیبسته به سطح مد یرمد هر است

 .دارد نیاز دانب سایرین از طلبی حمایت و صحیح سیاستگذاری و درست گیریتصمیم برای خود مدیریتی سطح به بسته مدیر هر که باشدمی

 نمعاونی و روسا است الزم این بنابر. گردد تحلیل و آوری جمع سطح هر در آن کاربردهای و ها نیاز با متناسب هاشاخص این بایستیمی لذا

 تخصصی های شاخص کارشناس و مدیر هر بعدی سطوح در و خود حوزه جامع و کالن هایشاخص هادانشکده و هادانشگاه بهداشتی محترم

 تحلیل امکان نمودن فراهم هدف با فوق پنل شد اشاره که گونههمان. دننمای تحلیل و آوری جمع را خود به مربوط( تر جزئی بسا چه و) تر

 در وجود صورت در نظر مورد استانداردهای همچنین و سازمانی مختلف سطوح اطالعات که ترتیب بدین .است شده طراحی اطالعات سریع

 نظر وردم استاندارد با چنینهم و کند مقایسه خودش قبل هایسال عیتوض با را خود وضعیت تواند می سطح، هر و گیردمی قرار یکدیگر ارکن

 هاشاخص روند خصوص در تحلیلی و نموده مشاهده نیز را خود بعدی سطح وضعیت آخرین تواند می آن بر عالوه و باالتر سطوح وضعیت یا و

  .دهد انجام سطوح سایر با آن مقایسه و

 نمعاونی و روسا و بهداشتی معاون و دانشگاه محترم راسای مدیریتی پنل نصب و تهیه نحوه راهنمای ، حاضر راهنمای که است ذکر به الزم

 در که است شده نصب بهداشت معاونت در حاضر حال در پنل این مشابه نمونه. باشدمی هاشهرستان درمان و بهداشت های شبکه بهداشتی

  .باشدمی دسترسی قابل بهداشتی معاونت سایت در http://www.health.gov.ir/hnd/issg/SitePages/Home.aspx آدرس

ه هرچند ک گرفتآنان قرار خواهد  یاردر اخت یربطذ یستاد کشور یرانتوسط مدو...(  یکارشناس ی)گروه ها یریتیمد یگرد یها واحد راهنمای

نظر  در آینده در .باشد خاص واحد آن الزم اطالعات و ها شاخص واجد اینکه بر مشروط آید کار به نیز هاآن تهیه در تواند می حاضر راهنمای

ب و نص یهته ( سطح هر خاص های شاخص و اطالعات ماا)  یکسان هایفرمتبا  یطیو مح یدر تمام سطوح ستاد بتدریجمشابه  یاست پنل ها

 در دتوانن یها مدانشگاهتا آن زمان  اما .باشد یکسان دقیقامشابه،  یریتیمد حسطوو  واحدها پنل در هاشاخص تمامی محل که نحوی به ،گردد

 نلپ عناوین همان هاشاخص عناوین صورت این در .نمایند شهرستانی های پنل سازی آماده به اقدام راهنما این از استفاده با یصورت عالقمند

 .شود تهیه نیز فرمت همان به که گرددمی تاکید مجددا و بود خواهد دانشگاه بهداشتی معاون و رئیس

 املش برنامه این مختلف های فرایند مدیریت و هماهنگی  شبکه عهدر مرکز توسآمار و اطالعات نظام شبکه  گروه است شده مقرر که آنجا از

 بهداشت معاونت حوزه در کشور پنل طراحی آموزشی، و هماهنگی جلسات برگزاری مربوطه، عمل دستور و اطالعات آوری جمع یهافرم تهیه

 در آن تهیه ،هادانشگاه های معاونت در شبکه گسترش گروه محترم همکاران دارد ضرورت لذا دهد، انجام را الکترونیك و کاغذی های فرم به

 یبهداشت معاون و رئیس برای الزم هایشاخص فهرست خصوص این در. نمایند هماهنگ و پیگیری را تابعه هایشهرستان و هادانشگاه سطح

 که رتیصو در. باشدمی فوق مدیران پنل تهیه مبنای و است شده مشخص کشور سطح درهاشهرستان درمانی بهداشتی هایشبکه و ها دانشگاه

 زپرهی و کلی فرمت و چارچوب حفظ صورت در که دارد وجود امکان این باشد فوق مدیران نظر مد نیز دیگری بهداشتی یهاشاخص و اطالعات

http://www.health.gov.ir/hnd/issg/SitePages/Home.aspx
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 یکسان جهت .گردد درج شده ارائه فرمت با و مربوطه جدول ذیل در نظر مورد داده پنل، در هافرم محل جابجائی یا و هافرم تعداد افزایش از

 :رودمی انتظار گفت پیش مدیران کار دفاتر در هاپنل نصب و تهیه نحوه سازی

 و شبکه بهداشتی درمان  دانشگاه بهداشتی معاون و رئیس کار دفتر در متر سانتی 002 عرض به و متر سانتی 022طول به پنل اندازه

 .گردد نصبشهرستان 

 
  نصب زیر شکل در شده تعیین های محل در عینا و تهیه متر سانتی 73 عرض به و متر سانتی 84طول به ابعاد در اطالعات های فرم 

 .باشدمی تاکید مورد مشابه واحدهای تمامی در یکسان نمائی جا و جداول در اطالعات و ها شاخص ترتیب گردند

 خانواده و جمعیت سالمت ایران نقشه
 اجتماعی روانی سالمت

 اعتیاد و

 سالمت آموزش های شاخص

 بودجه های شاخص

 تغذیه سوء محیط بهداشت واگیر غیر فیزیکی فضای

 کار طب و ای حرفه بهداشت واگیر انسانی نیروی
 آمادگی وضعیت

 بالیا و حوادث

 

  ی از سگردد عکمیجداول شاخص های آموزش سالمت و شاخص های بودجه در حال طراحی می باشند و تا آماده شدن آنها توصیه

 در محل مربوطه نصب گردد. یك واحد ارائه خدمت 
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 معاونت سایت در موجود کشوری پنل از را کشوری و جهانی مقادیر جدیدترین عمودی، ستون اولین در شاخص عنوان نددا قرار از پس 

 در را قبل سال یك سپس و قبل سال دو دانشگاهی مقادیر نآ مقابل در و نمائید درج بعدی هایستون در ه،نمود استخراج بهداشت

 . گیرند ارقر هم کنار های ستون در الفبا ترتیب به شهرستان تفکیك به هاشاخص قبل سال مقادیر آن از پس و دهید قرار بعدی هایستون

 10 سال کشور 10 سال کشور جهان عنوان
  مقدار استانداردیا

 انتظار مورد 
 ها شهرستان

          

 

 تانیاس پنل از را استانی و کشوری مقادیر جدیدترین عمودی، ستون سومین و دومین در هاشهرستان درمانی بهداشتی های شبکه مورد در

 رارق بعدی هایستون در را قبل سال یك سپس و قبل سال دو شهرستانی مقادیر آن مقابل در و نمائید درج ترتیب به نموده، استخراج

 .گیرند قرار هم کنار های ستون در الفبا ترتیب به درمانی بهداشتی مراکز تفکیك به هاشاخص قبل سال مقادیر آن از پس و دهید

 عنوان
 کشور

 10سال

 استان

 10سال

 شهرستان

 10 سال

  شهرستان

 10 سال

 استاندارد

 انتظار مورد مقدار یا
 تابعه درمانی بهداشتی مراکز

       

 

 شوند گذاشته خالی ها خانه آن صورت این در نباشد موجود باالتر سطوح در شاخصی است ممکن مواردی در. 

 صورت این در باشند ترقبل هایسال به مربوط دست باال های شاخص استانی های شاخص خالف بر است ممکن مواردی در 

 .شود نوشته پرانتز داخل در نظر مورد سال آن مقابل در اما گردد درج باالتر سطح به متعلق شاخص

 آن حذف از و شود گذارده خالی آن جای استان چه و شهرستان سطح در چه باشد نداشته وجود که شاخصی هر مورد در 

 انگیزه ایجاد موجب بوده چشم جلوی در همواره فوق اطالعاتی خالء وجود میگردد موجب امر این .گردد پرهیز ستون یا ردیف

  .گردد آن احصا برای

 ذیل ترتیب به گردد استفاده جداول در مختلف های رنگ از ها داده سریعتر تحلیل برای که است الزم: 

 

 مطلوب وضعیت 
 شدهبهتر قبل سال به نسبت هم  استان شاخص که است این دهنده نشان

 است بهتر شاخص کشوری میانگین از هم  و

 بهبود به رو وضعیت 
                       شده بهتر قبل سال به نسبت استان شاخص که است این دهنده نشان

 است بدتر   کشوری میانگین از ولی

 نامطلوب وضعیت 
 شده بدتر قبل سال به نسبت هم  استان شاخص که است این دهنده نشان

 است بدتر  کشوری میانگین از هم و

 ضعف به رو وضعیت 
  است بدتر قبل سال به نسبت  استان شاخص که است این دهنده نشان

 است بهتر  کشوری میانگین از لی و

 

 باالتر سطح اطالعات اینکه سبب به کشوری اطالعات پنل درمورد (جهان- WHO )ندارد وجود مقایسه برای 

 .است گرفته قرار مقایسه راهنمای سبز و قرمز رنگ دو تنها
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 نصب پنل روی بر است شده داده نشان باال در که فرمتی در را هاآن فرمها رنگی چاپ از پس و جداول از یك هر تکمیل از پس

  .فرمائید

 در ولی باشد یکسان آنان بهداشتی معاونین و هادانشگاه محترم روسای سالمت اطالعات پنل که است این انتظار حاضر حال در

 یدگرد خواهد خالصه ها دانشگاه روسای جدول دانشگاه، ی ها معاونت سایر کلیدی هایشاخص ثبت به نیاز ایجاد صورت در آینده

 وزهح از خارج های شاخص درج یا دیگر فرم نصب از زمان آن تا، گردد نصب آنان دفاتر در کشور سراسر در یکسان فرمت یك با تا

 .گردد پرهیز ها فرم در بهداشت

 حاصل تماس نوری سرکارخانم ، 40848007 شماره با اصالحی پیشنهادات ارائه و ابهام هرگونه رفع برای گردد می توصیه درپایان

 .فرمائید


