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 دهمین جلسه کارگروه تخصصی آمار جهت تعیین فعالیت هاي مربوط به راهکارهاي اهداف تعیین شده برنامه جامع عملیاتی یاز

 .آمار با حضور افراد ذیل تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت

  توسعه پژوهش هاي کاربردي  :6هدف 

  هاي موجودسازي مناسب جهت انجام پژوهش هاي کاربردي مبتنی بر آماربستر  :1-6 راهکار

  تعیین اولویت هاي پژوهشی آمار :1فعالیت 

  جذب منابع مالی براي پژوهش هاي اولویت دار آماري :2فعالیت 

  دانشگاه HSRپیشنهاد عضویت یک نفر از حوزه آمار و فناوري اطالعات در شوراي  :3فعالیت 

    آمار تحقیقاتی مأموریت گرا به صورت کارگروه پژوهشی یل گروههايتشک : 2-6 راهکار

  تشکیل گروه تحقیقاتی مأموریت گراي آمار :1فعالیت           

  تشکیل گروه تحقیقاتی مأموریت گراي پژوهش :2فعالیت 

  تشکیل گروه تحقیقاتی مأموریت گراي مشاوره :3فعالیت 

  گروههاي تحقیقاتی مأموریت گرااز شکل تشکیل کارگروه پژوهش آمار مت :4فعالیت 

  ارائه راهکارهاي انگیزشی جهت توسعه پژوهش هاي کاربردي : 3-6 راهکار

  ویژه پژوهشگران و پرسنل دانشگاه ی مرتبط با آمار و پژوهشي آموزشهابرگزاري دوره  :1فعالیت 

  به مجریان طرح هاي تحقیقاتیارائه آمار مورد نیاز جهت انجام پژوهش هاي کاربردي  :2فعالیت           

  فراهم سازي و تأمین اینترنت براي پژوهشگران، مجریان و همکاران طرحهاي تحقیقاتی :3فعالیت 

  حمایت و همکاري در انجام پژوهش هاي کاربردي با استفاده از داده هاي آماري موجود :4فعالیت         

   ، ارزیابی و پایش نظام آمارينظارت :7هدف 

  وضعیت آماري موجود نظارت، ارزیابی و پایش :1-7 راهکار

  دانشگاهثبتی و غیرثبتی آمار  ارزیابی و پایش چک لیست تهیه :1فعالیت 

  براساس چک لیست هاي تکمیلی  وه تخصصی آمار به منظور بررسی و تحلیل وضعیت آمار دانشگاهارگري کاهه برگزاري دور :2فعالیت 

  ارگروه تخصصی آمار بصورت گزارشات تحلیلی مستمر به معاونین و کمیته راهبردي آمارارائه نتایج ارزیابی ک :3فعالیت 

  دانشگاهرسانی پایگاه هاي جامع اطالعات آماري  نظارت، ارزیابی، بازبینی و بروز :4فعالیت 

  مستمر مدیریت گردش آمار و اطالعات  نظارت، ارزیابی و پایش :2-7 راهکار

  گردش آمار و اطالعات ارزیابی و پایش چک لیست تهیه :1فعالیت 

  در حوزه هاي تابعه دانشگاه و اطالعات اي کارگروه تخصصی آمار جهت بررسی وضعیت روال ها و فرایندهاي گردش آماره برگزاري دوره :2فعالیت 
  

  

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه   11 جلسه 

29/09/91: تاریخ جلسه  

 

  10 -30/11 :جلسه زمان
سالن طبیب دانشکده پزشکی: مکان برگزاري   



��ی �ما�ی کاشان   دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا

 آوری اطالعات دا�ه�د��� آمار و �ن���� 

  )0361(5556878-5550021: ، تلفنآوري اطالعات دانشگاهمدیریت آمار و فنمرکز دانشکده پزشکی، بلوار قطب راوندي،  5کیلومتر : کاشان

E-mail: ITSM@kaums.ac.ir              WWW.kaums.ac.ir 

   

 

  ......................................     �ماره  

  .....................................  �ر�

...................................��ت

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :غائبین

 رابط آماري معاونت آموزشی مهندس محسن فرهادپور  

 درمانرابط آماري معاونت  کرم واحديا 

 محسن جعفري رابط آماري معاونت بهداشتی  

 

  و ارزیابی مستمر رابطین آماري نظارت: 3-7راهکار 

  بی ویژه رابطین آماريارزشیا چک لیست تهیه  :1فعالیت 

  و کمیته راهبردي آمار دانشگاه ارائه نتایج ارزشیابی رابطین آماري به مقام مسئول مربوطه :2فعالیت 

  تشویق رابطین آماري فعال دانشگاه  :3فعالیت 

  معرفی رابط فعال آماري دانشگاه بعنوان رابط برتر در روز آمار و برنامه ریزي :4فعالیت 

  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهرست مرکز آمار و فنسرپ

  مهندس فاطمه حیدري مقدم

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  مهدي باقري نژاد

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  عربیانعادله 

 کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  مهرانفر امید

  رابط آماري معاونت غذا و دارو

  

  منیره دهقانی

  کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  بتول قاسمی

  رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع

  رقیه اسماعیل پور

  نماینده معاونت دانشجویی، فرهنگی

29/09/91: تاریخ جلسه  

 

  10 -30/11 :جلسه زمان
پزشکیسالن طبیب دانشکده : مکان برگزاري   


