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رئیس/سرپرست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....................

با سالم و احترام 
   همانگونه که مستحضرید امروزه مطالعات پژوهشی حوزه سالمت، حجم قابلتوجهی از اطالعات را در قالب ابرداده تولید 

میکند. این اطالعات میتواند پس از پردازشهای مناسب، در قالب گزارشهای مختلف برای اساتید به منظور ارائه ی 
مطالب به روز، برای دانشجویان و پژوهشگران به منظور بهبود کیفیت امور پژوهشی و همچنین به عنوان ابزاری برای 
مدیران ارشد به منظور انجام تصمیمگیری های مبتنی بر شواهد فراهم شود. بدیهی است چاپ این گزارشها نیازمند چندین 
هزار صفحه کتاب است که با توجه به ایستا بودن نوع نمایش داده در کتاب، قابلیتهای متعددی از جمله مقایسه، تهیه یک 

گزارش خاص، اعمال فیلترهای جدید و غیره از ذینفعان این نوع گزارشها سلب میشود.

لذا همکاران ما در مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر وابسته به پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم 
پزشکی تهران بر آن شدند تا سامانه ای تحت عنوان VIZIT و مبتنی بر علوم مصورسازی اطالعات تهیه کنند تا 
نتایج پروژه را با حفظ سطوح دسترسی در اختیار پژوهشگران، سیاستگذاران و سایر ذینفعان قرار دهد. در حال حاضر، 
با کمک سامانه ی VIZIT می توان به صورت رایگان از معتبرترین و جدیدترین مطالعات ملی در قالب، نقشه، 
بارچارت، هرم سنی جنسی، نمودار روند و مدل های مختلف ارائه اطالعات در سطح ملی و به تفکیک هر استان 
استفاده کرد. امکان مقایسهی شاخصها، دانلود اطالعات هر گراف، به اشتراک گذاری و اعمال نظر، بخشی از امکانات 
این سامانه است. برنامهریزان نیز میتوانند در جهت برنامهریزی و تخصیص مناسب منابع از دادههای این سامانه به 

راحتی استفاده کنند.

اطالعات فعلی سامانهVIZIT شامل موارد زیراست:
آخرین وضعیت ١٠٢ عامل خطر بیماریهای غیرواگیر در کشور به تفکیک استان، گروه سنی، جنسیت و نوع محل سکونت 

وضعیت مرگ و میر از سال ١٩٩٠ تا ٢٠١٥ برای ١٦٥ علت مرگ به تفکیک ١٩ گروه سنی-جنسی در ٣١ استان کشور 

بروز ٧٠ سرطان به تفکیک ١٩ گروه سنی-جنسی در ٣١ استان کشور از سال ١٩٩٠ تا ٢٠١٦ 

شیوع بیش از ٨٠ عامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سطح ٤٢٩ شهرستان کشور و ٦٢ دانشگاه و دانشکده علوم  

پزشکی به تفکیک جنسیت
چندین حوزه از اطالعات ارزشمند دیگر شامل اطالعات بستری، سالمت مادران و کودکان، آسم و آلرژی و اطالعات  

تحلیلی از میلیاردها نسخه دارویی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی نیز در حال افزودن به سامانه هستند.
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ازمزایای کلی سامانه VIZIT میتوان به موارد زیراشاره کرد:

حذف هزینه چاپ برای گزارش دهی 

افزایش دسترسی به اطالعات حوزه سالمت 

بیشینه سازی اثربخشی استفاده از نتایج اطالعات پروژه های حوزه سالمت با ایجاد گزارش های پویا 

اطالعات این سامانه قابل استفاده برای:

پژوهشگران و اساتید دانشگاهی 

مدیران دانشگاهی و شهرستانی 

سیاست گذاران ملی در سطح وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر بخشهای  

توسعهای کشور
استانداران و فرمانداران 

ارائه دهندگان خدمت 

میباشد. حتی افراد عالقمند از مردم با زمینههای کاری متفاوت میتوانند از مجموعههای فوق استفادههای مناسب را بنمایند.

در خاتمه یادآور میشود که سامانه ویزیت به دو زبان فارسی و انگلیسی و در آدرس الکترونیکی زیر (از طریق کامپیوتر 
و لپ تاپ) قابل دسترسی میباشد:

https://vizit.report/en/index.html

https://vizit.report/en/index.html

