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    :غائبین

 حسن صفري رابط آماري معاونت دانشجویی، فرهنگی  

 رابط آماري معاونت بهداشتیاهللا رحیمی حبیب 

  کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگلمنیره دهقانی  

 

 

 بیستمین جلسه کارگروه تخصصی آمار با حضور افراد ذیل مورد بحث و تبادل نظر وموافقت قرار گرفت. 

نسبت به جمع آوري می باشد، مقرر گردید در راستاي ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطالعات که از اهداف برنامه جامع عملیاتی آمار دانشگاه  -1

 .اقدام گردد شناسنامه اقالم آماري و اطالعاتی حوزه درمان، بهداشت و آموزش پزشکی دانشگاه ت تهیهجه اقالم آماري و اطالعاتی

توسط مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه در هر واحد اقالم آماري و اطالعاتی موجود در مرحله اول در راستاي هدف فوق مقرر گردید  -2

  .گردد مشخص

همراه نمونه کار مشابه به ، مراتب توسط مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه ک اقالم آماري و اطالعاتیمقرر گردید پس از تعیین و تفکی -3

ارسال تا نسبت به مقایسه، بررسی و تکمیل اقالم آماري و اطالعاتی  شکی مشهد به رابطین آماري واحدهاانجام شده در دانشگاه علوم پز

 .دددانشگاه اقدام گر

  

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهپرست مرکز آمار و فنسر

  مصطفی رضایی

 کارشناس  مدارك پزشکی معاونت درمان

  سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  فریده مهنایی

 معاونت درمانو فن آوري اطالعات سالمت آمار واحد  کارشناس

  امید مهرانفر

  رابط آماري معاونت غذا و دارو

  مهندس محسن فرهادپور

  رابط آماري معاونت آموزشی

  مهدي باقري نژاد

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  عادله عربیان

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  فاطمه سادات سیدي

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه   20 جلسه 

08/08/92: تاریخ جلسه  

 

  10 -12 :جلسه زمان
مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه: مکان برگزاري   


