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  از مصوبات اولین کمیته راهبردي آمار دانشگاه مبنی بر تدوین برنامه جامع عملیاتی آمار دانشگاه، جلسه اي با  1در راستاي بند

 .حضور اعضاي کارگروه تخصصی آمار تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت

به مرکز  25/07/91روز سه شنبه مورخ را تا عملیاتی  برنامهپیشنهادي جهت تدوین اهداف  هاعضاي کارگروکلیه مقرر گردید  )1

 .فن آوري اطالعات دانشگاه ارسال نمایند آمار و

  پس از نهایی شدن آن در خصوص راهکارهاي مربوطهجمع بندي و بعدي مقرر گردید اهداف پیشنهادي در جلسه  )2

 .تصمیم گیري شود

  نظارت، ارزیابی و پایش مستمر وضعیت آمار مبنی بر  مصوبات اولین کمیته راهبردي آمار دانشگاه از 6 با توجه به بند )3

حوزه هاي مختلف دانشگاه توسط مرکز آمار و فن آوري اطالعات و اعالم بازخوراند آن به ریاست دانشگاه، معاونین و هیأت 

فرمهاي آماري به این و ارسال ل مشکالت موجود در تکمیل ، مقرر گردید کلیه رابطین آماري نسبت به ارسا رئیسه دانشگاه

  .نمایند اقداممرکز 

  مرتضی نادي

  دانشگاه آوري اطالعاتسرپرست مرکز آمار و فن

 مهندس فاطمه حیدري مقدم

  کارشناس آمار 

 آموزشی، دانشجویی فرهنگیحوزه 

  مهدي باقري نژاد

  کارشناس آمار

  پژوهشی ،توسعه مدیریت و منابعحوزه  

  

  عادله عربیان

 بهداشت و درمانحوزه  کارشناس آمار

  مهندس محسن فرهادپور

  معاونت آموزشی رابط آماري

 اکرم واحدي

  رابط آماري معاونت درمان

 سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  حسن صفري

  معاونت دانشجویی، فرهنگی رابط آماري

  جعفريمحسن 

  معاونت بهداشتی رابط آماري

  یره دهقانیمن

  شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل رابط آماري

  

  امید مهرانفر

  رابط آماري معاونت غذا و دارو

  بتول قاسمی

  رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه 1  جلسه   

19/07/91: تاریخ جلسه  

 

  10 -12 :جلسه زمان
سالن طبیب دانشکده پزشکی: مکان برگزاري   


