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اطالعات يك منبع سازماني است و همچون هر منبع سازماني ديگر، به طرز مناسب در سطح سازمان توزيع و به اشتراك گذاشته 

بهبود فن آوري، كمبود نيروي اسناني گسترش و . توزيع و به كارگيري مناسب اطالعات مستلزم يك برنامه استراتژيك است. شود
متخصص، محدوديت منابع سازمان و پيدايش سيستم يكپارچه از داليل عمده براي گرايش سازمانها به برنامه ريزي استراتژيك فن 

 برنامه ريزي استراتژيك فن آوري اطالعات با هدف كسب شناخت از محيط سازمان و استراتژي ها آن،. آوري اطالعات مي باشد
تعيين استراتژي ها و سيسات هاي كالن فن آوري اطالعات براي پشتيباني از ماموريت و اهداف سازمان، تدوين معماري اطالعاتي 
شامل فهرست، مشخصات و ارتباط سيستم هاي اطالعاتي، تعيين نيازهاي اجرايي عمده براي توسعه و اجراي سيستم هاي اطالعات 

اني مورد سناطالعات و تعيين مشخصات نيروي ا خت هاي سخت افزاري و ارتباطي فن آوريدر سازمان، تعيين مشخصات زير سا
  . نياز سازمان براي پياده سازي و اجراي سيستم هاي اطالعات تهيه مي شود

برنامه ريزي استراتژيك فن آوري اطالعات يك رويكرد نيازمدار است و از توليد، انباشت و توزيع اطالعات بي مصرف يا كم 
يكي از وجوه برنامه ريزي استراتژيك فن آوري اطالعات شناخت و بهرهگيري از فن آوري . دصرف تا حد زيادي جلوگيري مي كنم

  . هاي پيشرفته در زمينه اطالعات است

  : بود خواهد ذيل شرح به اطالعات فنĤوري استراتژيك ريزي برنامه از حاصل دستاوردهاي مهمترين

  .  آن نمودن وهدفمند اطالعات فنĤوري زمينه در گذاري درسرمايه جويي صرفه - 1

  . يكپارچه اطالعاتي سيستمهاي سازي پياده براي بسترمناسب سازي فراهم - 2

  . روز فنĤوريهاي آخرين با هماهنگي درراستاي سازمان اطالعات فنĤوري موجود زيرساختهاي ونوسازي شدن متحول - 3

العاتي جامع در سازمان آن قدر قابل مالحظه است كه برنامه ريزي استراتژيك فن آوري هزينه و زمان دستيابي به يك سيبستم اط
  . اطالعات را الزم مي كند

  رسالت

مركز مديريت آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه در راستاي چشم انداز دانشگاه ماموريت هاي زير را در حيطه فن آوري اطالعات 
  :و ارتباطات بر عهده دارد

 وري، بهينه سازي و مديريت  زير ساخت هاي ازتباطي از طريق بكارگيري فن آوري هاي نوين توسعه بهرهايجاد،  - 1

توجه به فن آوري اطالعات به عنوان عنصر توانمند ساز قدرت مديران كه نتيجه آن سرعت و دقت در كارها و كاهش  - 2
 هزينه را در بر دارد

 ي اطالعات سالمت در نظام سالمت كشوربه كار گيري علوم و فنون نوين در حوزه فن آور - 3
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  :ماموريت

، توسعه زير ساخت هاي فني، بهره مندي بهينه ما برآنيم با توسعه و ارتقاي فن آوري اطالعات و ارتباطات در تمام سطوح دانشگاه
همواره به عنوان يكي از و ارتقاي دانش و مهارت نيروي انساني،بهره گيري موثر و مردم محور از فن آوري اطالعات و ارتباطات، 
  .دانشگاههاي طراز اول كشور در محور فن آوري اطالعات شناخته و در خدمت ارتقاي سالمت جامعه باشيم

  :اهداف

  سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و تنظيم فعاليت هاي مستمر مربوط به فن اوري اطالعات در دانشگاه •
  دانشگاه و برقراري ارتباط پايدار، ايمن و مقرون به صرفه با اينترنتايجاد، نگهداري و ارتقاء زيرساخت هاي اصلي  •
  ارتقاء نظام مكاتبات اداري از سيستم سنتي به كامال الكترونيكي و توسعه اتوماسيون اداري •
  در كليه بيمارستانهاي دانشگاه HISگسترش  •
  فرهنگ سازي عمومي و ارتقاء دانش و آگاهي فن آوري اطالعات و ارتباطات منابع انساني  •
  مكانيزه كردن فرايندهاي اداري •
  استقرار فراگير كاربردهاي فن آوري اطالعات و ارتباطات در سطح دانشگاه •

  نقاط قوت

 ISPوجود مركز  - 

 بين واحدهاي مختلف دانشگاه Wirelessو  LANوجود شبكه  - 

 يبرنوري در دانشگاهشبكه ف - 

 فراهم بودن سرويس اينترنت - 

 وجود پورتال دانشگاه - 

 وجود سامانه هاي الكترونيكي مختلف در دانشگاه - 

 فن آوري اطالعاتآشنا به امور كارپرداز  - 

 تعيين شرح وظايف پرسنل شاعل در فن آوري اطالعات و تقسيم كار - 

 وجود انبار قطعات مصرفي - 

  نقاط ضعف

 مناسب عدم وجود فضاي فيزيكي - 

 كمبود نيروي انساني - 

 به روز نبودن اطالعات پرسنل فن آوري اطالعات - 

 عدم ارتباط با ساير دانشگاهها - 

 برگزار نشدن دوره هاي آموزشي تخصصي - 

 بي انگيزگي در بين كارشناسان در ارتقاء شغلي - 
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  فرصت ها

 رويكرد دولت به اهميت فنĤوري اطالعات - 

 در وزارت متبوعايجاد مديريت آمار و فن آوري اطالعات  - 

 گرايش مديران به استفاده از فنĤوري اطالعات - 

 فن آوري اطالعاتمستقل بودن بودجه  - 

 عالقمندي پرسنل به فن آوري اطالعات - 

 دانشگاهي بودن محيط كاري - 

 وجود سخت افزارها و نرم افزارهاي به روز - 

 رشد ساير دانشگاهها در زمينه فن آوري اطالعات - 

 بين پرسنلافزايش كاربرد اينترنت در  - 

  تهديدها

 عدم وجود دوره هاي تخصصي جهت كارشناسان - 

 بي رغبتي و كارشكني برخي مديران - 

 درگير كردن كارشناسان كامپيوتر به كارهاي غير مؤظف - 

 ITمقاومت پرسنل در مقابل تغييرات مرتبط با  - 

 عدم آشنايي و مهارت كافي كاربران با فن آوري اطالعات - 

 عدم ارزشيابي مناسب كاركنان  - 

 عدم اعتماد برخي از مديران ارشد دستگاه - 

 سرعت باالي تغييرات در فن آوري اطالعات - 

 عدم تمركز پستهاي سازماني كارشناسان كامپيوتر در مركز فن آوري اطالعات  - 

 عدم وجود شركت هاي تخصصي در شهرستان - 


