
  

 

    

 

 
 

 

 

 
 

 

 خانم آین :  غائبین 
 

 مورد بحث و تبادل  ذيل اي با حضور افراد ذيل تشكیل و موارد جلسه تخصصی آمارجلسه کارگروه ی سی امین در خصوص

 : نظر قرار گرفت

 :مقرر گرديد     

 وExcel 2010  آموزشی های  دورهبا برگزاری ولويت ا 59در سالآماری  د سازی کارشناسان مرکز آمار و رابطیننتوانمراستای در  .1

Access 2010 برگزاری دوره های آموزشی ضمناً در خصوص  .پیشرفته باشدSpss  وEndnote  با معاونت تحقیقات و فناوری

 .(می باشد مسئولیت پیگیری با خانم مهندس حیدری مقدم) .هماهنگی های الزم بعمل آيددانشگاه 

اخذ و  توسط آقای باقری نژاد فايل حاوی موارد رشته های تحصیلی ثبت نشده در نرم افزار به منظور رفع نواقص نرم فزار پرسنلی، .2

 .گرددآقای عرب سعیدی جهت اصالح تحويل 

آمار ارائه و در جلسه بعدی  اداره توسط کارشناسان دانشجويان فن آوری اطالعات سالمت کارآموزیدر رابطه با نهادی برنامه پیش .3

 .گرددمطرح 

مورد بررسی قرار گرفته و با توسط کارشناسان اداره آمار دانشگاه دانشگاهها ساير های سالنامه ،54 آماریارتقاء سالنامه  به منظور .4

 .گرددو جداول غیر ضروری حذف جداول و نمودارهای جديد به سالنامه اضافه  ،کاربران توجه به نیاز

 .بروز رسانی گرددشاخص های هر معاونت  54به منظور ارتقاء سالنامه آماری  .9

و  پیگیریمربوطه توسط کارشناس  54تسهیالت سال فرم و همچنین  54دوم سال فرم های شش ماهه  خصوصپیگیری الزم در  .6

 .گزارش آن در جلسه بعدی ارائه گردد

وزارت متبوع  31/12/54مورخ  1339به منظور بررسی وضعیت اطالعات موجود جهت تکمیل فرمهای سینا سا موضوع نامه شماره  .7

 .پرينت و در جلسه بعدی ارائه گرددسیناسا سامانه يک نسخه از جداول  مقرر گرديد

 .گزارش در خصوص روند انجام کار کتابچه آماری تهیه و در جلسه بعدی ارائه گردد .8

 و گزارش آن در جلسه بعدیتوسط آقای باقری نژاد انجام  85تا  83 مربوط به سالهایسالنامه آماری اين مرکز اسکن  پیگیری .9

 .ارائه گردد

 مرتضي نادي

 آوري اطالعات دانشگاهآمار و فنسرپرست مركز 

 فاطمه حيدري مقدممهندس 

 آمار مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه                     كارشناس

 مهدي باقري نژاد

 آمار مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه                     كارشناس

 فاطمه سادات سيدي

  آمار مركز آمار و فن آوري اطالعات دانشگاه                  كارشناس
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