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

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

  به شرح ذیل تکمیل گردید1-2فعالیت هاي راهکار: 

  واحد مربوطهیا رابط آماري  يهماهنگی واحدهاي تابعه دانشگاه با واحد آمار و الزام همکاري :8 تفعالی

  توسط رابط آماري واحد مربوطه جهت ارسال به سایر واحدهاي دانشگاه یا بیرون دانشگاه ارجاع و تأیید کلیه آمارهاي درخواستی واحدها: 9فعالیت 

  گردید و اضافه اصالح به شرح ذیل 4-6و  3- 6راهکار:  

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

  آماري موجود  داده هاي حمایت و همکاري در انجام پژوهش هاي کاربردي با استفاده از: 6-4راهکار 

  توسعه نظام اطالع رسانی آمار :5هدف 
  آماري دانشگاه مجموعه هاي انتشار  :1- 5 راهکار 

  انتشار منظم سالنامه آماري دانشگاه  :1ت فعالی

  انتشار کتابچه هاي آماري حوزه سالمت توسط واحدها :2فعالیت 

  ارسال و توزیع مجموعه هاي آماري دانشگاه به ذي نفعان داخل و خارج دانشگاه :3فعالیت

  بکارگیري فن آوري اطالعات و ارتباط در اطالع رسانی آماري : 2-5 راهکار

  آمار و فن آوري اطالعات جهت اطالع رسانی آمار دانشگاهراحی و پیاده سازي پورتال مرکز ط: 1فعالیت 

  طراحی و پیاده سازي داشبورد مدیریتی آمار با سطح دسترسی مشخص جهت مدیران ارشد دانشگاه :2فعالیت 

  با بکارگیري تکنولوژي هاي روز هاي مجموعه هاي آماري دانشگاه CDتهیه  :3فعالیت 

  اطالع رسانی آمار واحدهاي تابعه دانشگاه از طریق پورتال واحدهاي مربوطه :4ت فعالی

  بروز رسانی پورتال مرکز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه جهت ارائه آمار دقیق :5فعالیت 

  مبتنی بر آمار توسعه پژوهش هاي کاربردي :6هدف 

  مبتنی بر آماردي هاي کاربر بسترسازي مناسب جهت انجام پژوهش  :1-6 راهکار

  تعیین اولویت هاي پژوهشی آمار :1فعالیت 

  ارسال اولویت هاي پژوهشی آمار تعیین شده به شوراي پژوهشی دانشگاه :2فعالیت 

  اعالم اولویت هاي مصوب معاونت پژوهشی به ذي نفعان داخل و خارج دانشگاه :3فعالیت 

  ر آماريجذب منابع مالی براي پژوهش هاي اولویت دا :4فعالیت 
  

  

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه   10 جلسه 
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    :غائبین

 امید مهرانفر رابط آماري معاونت غذا و دارو  

 درمانرابط آماري معاونت  اکرم واحدي 

 

  تشکیل گروههایی تحقیقاتی مأموریت گرا به صورت کارگروه پژوهشی آمار: 2-6راهکار 

  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 تشکیل کارگروه پژوهش آمار متشکل  :4فعالیت 

  اقدام جهت تصویب کارگروه پژوهش آمار جهت ارائه طرح هاي تحقیقاتی آماري به صورت مستقل :5فعالیت 

  ردبحث و تبادل نظر صورت گی 4-6و  3- 6مقرر گردید در جلسه بعدي در خصوص فعالیتهاي مربوط به راهکار.  
  

  

  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

  ورمهندس محسن فرهادپ

  رابط آماري معاونت آموزشی

  سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  منیره دهقانی

  کارشناس آمار شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل

  محسن جعفري

  رابط آماري معاونت بهداشتی

  بتول قاسمی

  رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع

  رقیه اسماعیل پور

  نگینماینده معاونت دانشجویی، فره
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