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  مرتضی نادي

  دانشگاه آوري اطالعاتسرپرست مرکز آمار و فن

  مهندس فاطمه حیدري مقدم

  مرکز آمار و فن آوري اطالعاتکارشناس آمار 

  هدي باقري نژادم

  مرکز آمار و فن آوري اطالعاتکارشناس آمار 

  عربیانعادله 

 مرکز آمار و فن آوري اطالعاتکارشناس آمار 

  سمیه نادي

  رابط آماري معاونت پژوهشی

  محسن جعفري

  رابط آماري معاونت بهداشتی

  منیره دهقانی

  شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل کارشناس آمار

  بتول قاسمی

  رابط آماري معاونت توسعه مدیریت و منابع

  

  :غائبین

 حسن صفري رابط آماري معاونت دانشجویی، فرهنگی 

 امید مهرانفر رابط آماري معاونت غذا و دارو 

 آموزشیرابط آماري معاونت  مهندس محسن فرهادپور 

 اکرم واحدي رابط آماري معاونت درمان 

 

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

 .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 

  تدوین مدل ساماندهی گردش آمار و اطالعات :3 راهکار 

  دانشگاه داخل و خارجدر  گردش آمار و اطالعات مدل هاي آماري جاري مطالعه :1فعالیت 

  گردش آمار و اطالعات ارزیابی مدل هاي جاري آماريبررسی و  :2فعالیت 

  تدوین پیش نویس مدل ساماندهی گزارش آمار و اطالعات :3فعالیت 

  رائه پیش نویس تدوین شده به صاحبان فرآیندا :4فعالیت 

  ارائه طرح نهایی مدل گردش آمار و اطالعات به کمیته راهبردي آمار جهت تصویب و اجرا :5فعالیت 

  استقرار و ساماندهی نظام آمارهاي ثبتی :2هدف 

  مطالعه وضعیت موجود آمارهاي ثبتی: 1راهکار

  تعریف آمارهاي ثبتی: 1فعالیت 

  اخت آمارهاي ثبتیشن: 2فعالیت 

  بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آمارهاي ثبتی موجود :3فعالیت 

  ارائه تمهیدات الزم براي ساماندهی نظام آمارهاي ثبتی :4فعالیت 

  

آمار  کارگروه تخصصی صورت جلسه 7  جلسه   

30/08/91: تاریخ جلسه  

 

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


