
 اهداف کالن واحد آمار

 اصالح و ارتقاء نظام ثبت و گردش آمار و اطالعات ::

 اصالح نظام جاري اطالعات براي ساماندهي نظام آمارهاي ثبتي

 فرآيندها ارتقاء و اصالح ها، يندهاي كاري و تعيين گلوگاهآتدوين جدول فر

 دانشگاهريزي براي ايجاد شبكه ارتباطي كارشناسان آمار در سطح  برنامه

 ريزي براي تهيه و انتشار سالنامه آماري دانشگاه برنامه

  فرهنگ آماري ءتوانمندسازي و ارتقاء كاركنان سطوح مختلف و ارتقا :: 

 برگزاري كارگاه آموزشي ويژه كارشناسان آمار جهتريزي  برنامه

 ها و مراكز تابعه توسعه و تقويت واحدهاي آمار بيمارستان

 اري و توسعه منابع انساني نيروهاي ستاديزاف نرمتوسعه و تقويت 

هاي آماري تهيه و انتشار بستهجهت ريزي  برنامه  

 توسعه پژوهش هاي آماري

 راهبردها ) استراتژي ها( 

تغيير عملكرد حوزه آمار از حالت جمع آوري اطالعات در قالب فرم ها بخصوص فرمهاي قديمي و  ::

 موجود افزارهاي نرم و يندهاآفر دل از اطالعات استخراج به ناقص



 مات و تجهيزاتوتوسعه مستمر زير ساختهاي تخصصي اعم از نيروي انساني و ملز  ::

 برقراري نظام ثبتي در حوزه آمار دانشگاه::

 HIS , IT هماهنگي كامل با فعاليت هاي آماري كميته هاي::

 بررسي وضع موجود: 

 : قوت نقاط

 جوان و پرتالش انساني ينيرو وجود -

 آمارها سازي يكسان بر مبني دانشگاهي معاونتهاي مندي عالقه -

 پزشكي علوم دانشگاه آماري سالنامه وجود -

 بيمارستانها در شده بستري ن بيمارا اطالعات آوري جمع كشوري برنامه اجراي -

 دانشگاهرياست  نظر زير اطالعات وفنآوري آمار مديريت عنوان تحت ITواحد و آمار اداره ادغام -

 پيک آماري  نشريه وجود -

 هاي داده وصحت اطالعات آوري جمع روند بر نظارت و كنترل منظور به ارزيابي هاي برنامه انجام -

 آماري

 دانشگاه آمار اداره سايت وجود -

 : ضعف نقاط

 آمار اداره در انساني نيروي كمبود -



 آمار اداره براي مناسب و چارت وظايف شرح فقدان -

 اطالعات آوري جمع برروند ونظارت كنترل جهت نقليه وسيله كمبود -

 اطالعات نشر و آوري جمع زمينه در بخشي درون هاي هماهنگي وجود عدم -

 مشخص وظايف شرح با و مصوب بطور دانشگاهي معاونتهاي در آمار پستوجود  عدم -

 آماري مفاهيم و ها واژه خصوص در جامع و يكسان تعريف عدم -

 آماريپرسنل  مدت بلند و مدت كوتاه تخصصي هاي دوره برگزاري عدم -

 : راهكارها

 يدانشگاه تابعه يواحدها و معاونتها يهمكار يبرا يساز زمينه:  ۱راهكار

 :مرتبط يفعاليتها

 بخشي درون هاي هماهنگي و همكاري افزايش جهت بخشنامه صورت به قانوني الزامات تدوين -۱

 خود نياز مورد اطالعات و آمار توليد در معاونتها توليگري -2

 اطالعات و آمار از استفاده زمينه در مديران در انگيزه ايجاد -3

 به آنها اصالح و درمان و بهداشت وزارت در مصطلح هاي واژه تعاريف و مفاهيم مجموعه تدوين -4

 استاندارد صورت

 دانشگاه در اطالعات مسيرگردش يمدلساز:  2راهكار

 :مرتبط يفعاليتها



 آمارواطالعات چرخه در دانشگاه آمار اداره وضعيت طراحي -۱

 بر اطالعات آمارو چرخه بهبود جهت تابعه مراكز و دانشگاه در اطالعات گردش نظام فلوچارت تعيين -2

 مطلوب وضعيت اساس

 يانسان منابع وارتقاء توسعه:  3راهكار

 :مرتبط يفعاليتها

 دانشگاه سطح در آمار متصديان و كاركنان آماري دانش سطح ارتقاء -۱

 آمار ادارات در متخصص انساني نيروي حفظ منظور به معنوي و مادي هاي انگيزه افزايش -2

 دانشگاه آمار اداره نياز مورد هاي رشته نيرو در جذب براي زمينه ايجاد -3

 كامپيوتر و آمار علوم هاي زمينه در آموزشي كارگاههاي برگزاري -4

 تخصصي پستهاي به غيرتخصصي پستهايتبديل  زمينه در پيگيري -5

) با گروه هدف مديران، كارشناسان و كاركنان با مسئوليت اجرايي واحدهاي آماري ستادي و محيطي ،  

 محل اجرا:در اداره آمار و واحدهاي تابعه دانشگاه( .

 


