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  مرتضی نادي

  دانشگاه آوري اطالعاتسرپرست مرکز آمار و فن

  مهندس فاطمه حیدري مقدم

  مرکز آمار و فن آوري اطالعاتکارشناس آمار 

  مهدي باقري نژاد

  مرکز آمار و فن آوري اطالعاتکارشناس آمار 

  عربیانعادله 

 مرکز آمار و فن آوري اطالعاتکارشناس آمار 

  مهندس محسن فرهادپور

  معاونت آموزشی رابط آماري

  بتول قاسمی

  رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع

  دهقانیمنیره 

  شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل کارشناس آمار

  محسن جعفري

  رابط آماري معاونت بهداشتی

 نسرین خاك نجفی

  نماینده معاونت درمان

  :غائبین

 حسن صفري رابط آماري معاونت دانشجویی، فرهنگی 

 امید مهرانفر رابط آماري معاونت غذا و دارو 

  سمیه نادي رابط آماري معاونت پژوهشی 

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

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

  ساماندهی مدیریت گردش آمار و اطالعات :1هدف 

  مطالعه وضعیت موجود گردش آمار و اطالعات :1 راهکار 

  و ضعف گردش آمار و اطالعاتبررسی نقاط قوت  :1فعالیت 

  ر به مدیران ارشد دانشگاهآماپرسشنامه بررسی وضعیت موجود و ارسال تدوین  ،تهیه :2فعالیت 

  بررسی، تحلیل و آنالیز پرسشنامه هاي ارسالی :3فعالیت 

  ات واحدهاي تابعه دانشگاه از مرکز آمارتعیین حدود انتظار :4فعالیت 

  و توسعه زیرساخت هاي نظام آماري ایجاد: 2راهکار

  تشکیل کمیته راهبردي آمار دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه و معاونین: 1فعالیت 

  برگزاري جلسات کارشناسی با معاونت هاي دانشگاه: 2فعالیت 

  ل کارگروه تخصصی آمارو تشکیآماري به مرکز آمار  معرفی رابطین :3فعالیت 

  جمع آوري اقالم آماري و اطالعاتی مورد نیاز توسط رابطین آماري هر واحد: 4فعالیت 

  اقالم آماري و اطالعاتی جهت سهولت تکمیل فرمهاي آماري دانشگاه و دستورالعمل تدوین تعاریف: 5فعالیت 

  هاو نهایی شدن آن توسط معاونت نیاز هر واحد ق با استاندارد مطاب فرمهاي آماري تدویندسته بندي و  :6فعالیت 

  و ارائه بازخورد  به مرکز آمار دانشگاه ماه یکبار 6مطالعه مستمر فرمهاي آماري توسط رابطین و کارشناسان مرکز آمار هر  :7فعالیت 
  

  

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه 6  جلسه   

23/08/91: تاریخ جلسه  

 

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


