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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

  مهدي باقري نژاد

  کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  عربیانعادله 

 کارشناس آمار مرکز آمار و فن آوري اطالعات

  مهندس محسن فرهادپور

  رابط آماري معاونت آموزشی

  سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  منیره دهقانی

  کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  رقیه اسماعیل پور

  ینده معاونت دانشجویی، فرهنگینما

 نسرین خاك نجفی

  نماینده معاونت درمان

  بتول قاسمی

  رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع

    

    :غائبین

 امید مهرانفر رابط آماري معاونت غذا و دارو  

 محسن جعفري رابط آماري معاونت بهداشتی 

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

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

  متتوسعه و ارتقاء منابع انسانی در نظام اطالعات سال :4هدف 

  توانمندسازي فنی و علمی متولیان جمع آوري اطالعات، استفاده کنندگان، رابطین و کارشناسان آماري :1- 4 راهکار 

  مورد نیاز جهت متولیان، استفاده کنندگان، رابطین و کارشناسان آماري مرتبط آموزشی هاينیازسنجی دوره ها و کارگاه :1فعالیت 

  گاههاي آموزشی مرتبط جهت متولیان، استفاده کنندگان، رابطین و کارشناسان آماريبرگزاري دوره ها و کار :2فعالیت 

  و سایر حوزه هاي مرتبط  اطالعات وريآهاي آموزشی در حوزه آمار و فن  CDبولتن آماري و  ،جزواتو توزیع تهیه  :3فعالیت

  حوزه هاي وابستهو  شرکت در سمینارها و همایش هاي منطقه اي و کشوري در حوزه آمار :4فعالیت

  و حوزه هاي وابسته صی و علمی در حوزه آمارتخصهمکاري بین دانشگاهی در جهت تبادل اطالعات  :5فعالیت 

  همکاري، مشاوره، تعامل با گروه آموزشی آمار و اپیدمولوژي دانشگاه: 6فعالیت

  ارتقاء و اشاعه فرهنگ آماري: 2-4 راهکار

  پرسنل دانشگاه سایر ي آموزشی نحوه بکارگیري و استفاده از آمار ویژه مدیران ارشد و میانی و ه هاربرگزاري کارگاه و دو: 1فعالیت 

  تهیه گاهنامه هاي آموزشی آمار ویژه استفاده کنندگان و متولیان آماري: 2فعالیت 

  استفاده از ابزارهاي تشویقی ویژه مدیران و واحدهاي آمار محور :3فعالیت 

  شگاهندر راستاي ارتقاء جایگاه فنی و علمی و اداري رابطین آماري دا پیگیري و تالش :4فعالیت 

  انعکاس اخبار، رویدادها و مطالب آموزشی حوزه آمار در نشریه خبري دانشگاه :5فعالیت 

  گرامیداشت روز آمار و برنامه ریزي در دانشگاه :6فعالیت 

  برنامه ریزي هدایت افکار مدیران به استفاده کاربردي از آمار در: 7فعالیت

  جذب نیروهاي متخصص آماري: 3-4 راهکار

  جذب کارشناس آمار جهت بکارگیري در واحد آمار حوزه هاي تابعه دانشگاه :1فعالیت 

  )کارشناس یا کارشناس ارشد آمار(شرایط احراز و مدرك تحصیلی مرتبط  پیگیري جهت جذب نیروي آمار براساس :2فعالیت 

  )کارشناس یا کارشناس ارشد آمار( دانشگاه به پست سازمانی آمارو کاربردي  غیرضروريسازمانی بالتصدي هاي پیگیري تبدیل پست  :3فعالیت 
  

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه 9  لسهج   

15/09/91: تاریخ جلسه  

 

مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه: مکان برگزاري   10 -30/11 :جلسه زمان  


