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    :غائبین

 مهندس فاطمه حیدري مقدم کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات 

 اکرم واحدي رابط آماري معاونت درمان 

 بتول قاسمی رابط آماري معاونت توسعه و مدیریت منابع 

 و داروغذا رابط آماري معاونت  امید مهرانفر  

 محسن جعفري رابط آماري معاونت بهداشتی 

 سمیه نادي رابط آماري معاونت پژوهشی  

 معاونت دانشجویی، فرهنگی حسن صفري رابط 

 معاونت آموزشی رابط مهندس محسن فرهادپور 

 به منظور چگونگی تدوین گاهنامه آماري دانشگاه جلسه اي با حضور افراد ذیل تشکیل و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. 

 هاي ذیل در پیش شماره گاهنامه آماري دانشگاه موافقت گردیدبا اختصاص بخش. 

  هدف گاهنامه )1

 سخن ریاست دانشگاه )2

 همیت آمارگفتگو با یکی از معاونین در خصوص ا )3

 و کارگروه تخصصی آمار معرفی کمیته راهبردي آمار  )4

 در دانشگاه آمار حوزهاخبار و رویدادهاي  )5

 آموزش آمار به زبان ساده )6

 Excelو  SPSS مانندآموزش نرم افزارهاي مرتبط با آمار  )7

 طنز آماري و شاهیر آماري، تاریخچه آماربه عنوان سال آمار، معرفی م 2013نکته هاي آماري شامل مسابقه آماري، مطالبی در خصوص سال  )8

  در اختیار مرکز آمار و فن آوري اطالعات قرار تهیه و توسط رابطین آماري واحدها  ،1مقرر گردید محتواي مربوط به بخشهاي بند

 .گیرد

 دانشگاه با امتیاز باال در  مقرر گردید مشارکت رابطین آماري در تهیه و تنظیم گاهنامه آماري در معیارهاي ارزیابی رابط آماري فعال

  .نظر گرفته شود
  

  

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهسرپرست مرکز آمار و فن

  مهدي باقري نژاد  

 کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  عربیانعادله 

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  امید مهرانفر 

 رابط آماري معاونت غذا ودارو

  منیره دهقانی

  کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه   14 جلسه 

11/11/91: تاریخ جلسه  

 

مرکز آمار وفن آوري اطالعات دانشگاه: مکان برگزاري   10 -11 :جلسه زمان  


