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  مرتضی نادي

  آوري اطالعات دانشگاهسرپرست مرکز آمار و فن

  مهندس فاطمه حیدري مقدم

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  ري نژادمهدي باق

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  عربیانعادله 

 کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  مهندس محسن فرهادپور

  رابط آماري معاونت آموزشی

  محسن جعفري

  رابط آماري معاونت بهداشتی

  منیره دهقانی

  کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  امید مهرانفر

  رابط آماري معاونت غذا و دارو

  رقیه اسماعیل پور

  نماینده معاونت دانشجویی، فرهنگی

 نسرین خاك نجفی

  نماینده معاونت درمان

  

 بتول قاسمی رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع  -  :غائبین

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

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

  تغییر یابد 2-2حت عنوان راهکار با هم ادغام و به شرح ذیل ت 3-2و  2-2مقرر گردید راهکار. 

  استقرار و ساماندهی نظام آمارهاي ثبتی :2هدف 

  طراحی روش هاي مناسب، پیاده سازي و بکارگیري فن آوري هاي اطالعاتی مناسب جهت مکانیزاسیون نظام آمارهاي ثبتی :2- 2 راهکار 

  تدوین استانداردهاي الزم و راهنماي تعاریف یکسان :1فعالیت 

  بکارگیري برنامه هاي نرم افزاري مرتبط با نظام آمار ثبتی :2 فعالیت

  در بیمارستانهاي دانشگاه HISبکارگیري برنامه هاي نرم افزاري  :3فعالیت

  آموزش نیروي انسانی در خصوص آمار ثبتی :4فعالیت 

  يبکارگیري و توسعه فن آوري اطالعات، ارتباطات و ایجاد پایگاه جامع اطالعات آمار :3هدف 

  تهیه شناسنامه از نرم افزارهاي موجود آماري دانشگاه: 1-3 راهکار

  تهیه فرم شناسنامه نرم افزار آماري و ارسال به واحدهاي تابعه دانشگاه: 1فعالیت 

  طراحی و پیاده سازي نرم افزارشناسنامه سامانه هاي آماري دانشگاه: 2فعالیت 

  ی موجودیکپارچه سازي سامانه هاي اطالعات: 2-3 راهکار

  تعریف خروجی استاندارد براي سامانه هاي اطالعاتی به عنوان ورودي اتوماسیون آماري دانشگاه :1فعالیت 

   مطالعه سامانه هاي اطالعاتی موجود در خصوص آمار به منظور امکان تولید خروجی استاندارد تدوین شده :2فعالیت 

  تی دانشگاه به رعایت استاندارد مورد نیاز نرم افزار اتوماسیون آماري دانشگاهالزام شرکت هاي مجري سامانه ها ي اطالعا :3فعالیت 

  اتوماسیون آماري دانشگاه و بالعکس ع جامنرم افزار   به مورد نیازکردن اطالعات آماري  Import/Export  :4فعالیت 

  ایجاد و توسعه پایگاه جامع اطالعات آماري دانشگاه: 3-3 راهکار

  ه و بررسی نرم افزارهاي اتوماسیون موجود و فعال در حوزه آمارمطالع :1فعالیت 

  تعیین خط مشی انتخاب یا تولید نرم افزار اتوماسیون آماري :2فعالیت 

  دانشگاه در ع آماريجامپیاده سازي برنامه نرم افزاري  :3فعالیت 

  انیزاسیون آمار دانشگاهتهیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نیاز در راستاي مک :4فعالیت 

  آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار اتوماسیون آماري دانشگاهکارگاههاي دوره اي  و برگزاري مستمر :5فعالیت 

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه 8  جلسه   

07/09/91: تاریخ جلسه  

 

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


