
 صورتجلسه كميته تحول آماري دانشگاه
 

  معاونت پژوهشي : مكان جلسه  -3   26/12/86: زمان جلسه -2  1: شماره جلسه  -1

   سياست گذاري  و تحول آماري دانشگاه شوراي :  عنوان جلسه -4
 :مطالب مورد بحث -5

ي درباره ارائه اساليد و  ماندهي نظام آماري و جايگاه آمارساانجام شده در راستاي  گزارش سرپرست اداره آمار در مورد اقدامات -الف 
،نقاط ضعف و قوت و سياست گذاري  ، وظايف شورايسازمان ، ماموريت نظام اطالعات فلسفه وجودي آمار ،ريف نظام آماري تع

  دانشگاه اهداف كالن آمار و  تهديدها
  :توسط اعضاء  به شرح ذيل ارائه نظرات   -ب
بمنظور دسترسي به اطالعات جامع و كامل و به روز تاكيد شوراي سياستگذاري به اهميت آمار و لزوم تشكيل : حميدي  غالمعليدكتر  -1

  .كردند
لزومسطح دانستند و به عدم اعتقاد و باور به اطالعات در مديران و نهاديته نشدن آن در مديران را مشكل اصلي : دكتر حسين نيكزاد  -2

لزوم متمركز بودن  پايان كار در يا فعاليتها انجام لزوم ثبت اطالعات ضمن ، و نحوه اطالع يافتن افراد از آن  بندي اطالعات و نوع آن
طالعات و ا زمان خاص گزارشگيري از فرمها ، تحليلتعيين  و،بازنگري بر روي فرمها اطالعات دريك واحد بدون توجه به محل استقرار 

ملي را  ستانداردهاي بين المللي واو انجام مقايسه با نگراني از لو رفتن اطالعات لزوم رفع ،استفاده از وب سايت جهت گزارش دهي 
   .مورد تاكيد قرار دادند

مورد نياز  يجمع آوري داده هاوف شاخصهاي آماري اهدامشخص بودن  و ضرورت سازماندهي آماربه : مروجي  سيد عليرضا  دكتر -3
  .تاكيد كردندو حذف داده هاي اضافي 

همچنين .مورد غفلت واقع شده استدر كشور  متاسفانه اما آمار زير بناي برنامه ريزي استتاكيد كردند كه :بهشتي سيد محمد آقاي  -4
عدم را از مشكالت موجود برشمردند و يادآور شدند كه واحدهاي مختلف و عدم وجود آن در وب سايت در پراكندگي آمار و اطالعات 

عملياتي كردن  واخصهاي هيئت امناء بعنوان قدم اول اهداف دراز مدت دانشگاه خواهد شد و تهيه شدم دستيابي به توجه به آمار موجب ع
   .دانستنداهگشا را ر ي آماراهداف و برنامه ها

فرصت كم  ،استاندارد سازي كمك بزرگي به مشخص شدن نوع داده ها و شاخصها مي كند كردندتاكيد :حمزه اي معصومه خانم  -5
  جود باعث عدم دقت در گزارشها مي شود، برنامه عملياتي و كاربردي براي رسيدن به اهداف نياز استجهت گزارش دهي در وضع مو

سطوح اطالعات و  ،بايستي وضعيت موجود ارتقاء داده شود نه اينكه ساختار جديد ايجاد گرد كردندكه تاكيد:صفاري  غالمعلي آقاي -6
   .دنباش داشته الزم است رابطه مستقيم تري با مديريت آمار، مسئولين آمار واحدها  برآن مشخص شود آن و نحوه نظارتآوري جمع 

سطوح باالتر سيستم  يلزوم پاسخگوئي به دستورالعملها وزمان جمع آوري اطالعات خيلي مهم است تاكيدكردند : خندان علي دكتر  -7
بنابراين بايستي فيد بك و گزارشگيري به وزارت  ،گذارداثر مي عضي از تحليلها بروي  كهند مي كدرگير گزارشهاي متنوع و زيادي را 

  انجام شود
ثبت داده ها و شاخصهاي  دامهاضرورت  به در محل فعاليت وجود ندارد و داده هاثبت تاكيدكردند : حاجي جعفري  محمددكتر  -8

  .را متذكر گرديدندسي به اطالعات موجود در وب سايت تعيين سطوح دستر وتقويت وب سايت ، موجود تا زمان بكارگيري آن 
اشكاالت موجود رفع شود و  و قبل از شوراي سياست گذاري انجام شود يكاركارشناسالزم است  :فرزندي پور مهرداد دكتر  -9

  . شود مشخصنيز نيازهاي آماري درون سازمان  و مشخص شود و در نظام آماري گنجانيده شود آمارهاي بيرون سازمان 
و لزوم ساختار جديد  عدم لزوم ايجاد و از همان بخش گرفته شود بايستي  آمار هر بخشتاكيد كردند كه  : صفاري محمود دكتر -10

را يادآور  ويانو اعالم وضعيت مطلوب آمار دانشج، برگزاري جلسات جداگانه با واحدها در كارشناسان ثبت كننده اطالعات تغيير نگرش 
  .شدند 

   ع بندي نظرات اعضاء و قرائت مصوبات جم -ج
  
 



  

 :مصوبات-6
 اهداف كالن نظام آماري بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد كليه اعضاء نظرات خود را در جهت ارتقاء و بهبود  -6-1

  :روز اعالم نمايند 10برنامه ها و اهداف ظرف مدت 
  تقويت نهاد مديريت آمار و اطالعات •
اد و باور و توانمندسازي مصرف كنندگان آمار و اطالعات در دانشگاه براي شناخت و به كارگيري شاخص هاي ايجاد اعتق •

 .آماري 

 .ايجاد اعتقاد و باور و توانمندسازي توليد كنندگان آمار و اطالعات براي ثبت دقيق و ارسال صحيح آن  •

 شفاف سازي فرايند گردش آمار و اطالعات در دانشگاه •

 .بط و استاندارهاي نظام آماري تدوين ضوا •

 توسعه ي نظام آمارهاي ثبتي در دانشگاه  •

 به كارگيري و توسعه ي فناوري اطالعات و ارتباطات وايجاد پايگاههاي اطالعات آماري •

 ارتقاء كيفيت و كميت گزارشهاي آماري •

 برقراري ارتباط و همكاري با ساير دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطالعات آماري •

 توسعه پژوهش هاي آماري مورد نياز •

 تدوين كاربرد داده ها و شاخصهاي آمار  •
شكيل گردد و واحدها همكاري الزم را در برگزاري كليه ذينفعان تمقرر گرديد براي ساماندهي به آمار هر حوزه جلساتي با حضور  -6-2

  .جلسات مبذول نمايند
      اعضاء ضمن مطالعه و اظهار نظر راجع به فرم ، هاي آماري و تهيه شاخصها در راستاي شفاف سازي فرآيندهاي گردآوري داده -6-3
  .فرمهاي مذكور مبذول نمايندهمكاري الزم را براي تكميل  "فرآيند جمع آوري آمار "  
ربط ابالغ گردد و ه مسوولين ذيب مقرر گرديد كليه مصوبات شوراي آمار پس از اعالم توسط باالترين مقام هر معاونت يا دانشكده -6-4

  .مسوولين تمهيدات الزم براي اجراي مصوبات را بكار بندند
، دانشكده ها و شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل فردي را به عنوان كارشناس رابط ، بيمارستانها كليه واحدها شامل معاونت ها  -6-5

 .آماري به اداره آمار معرفي نمايند
 :حاضرين

  ي غالمعلي حميددكتر 
  سرپرست معاونت پژوهشي

  
  

  دكتر مهرداد فرزندي پور 
  مدير فناوري اطالعات 

  
  دكتر علي خندان

  دانشگاهدانشجوئي  امورمدير 
   

  سيد محمد بهشتي 
 بودجه برنامه اي آموزش و  مدير تشكيالت

 
  دكتر حسين نيكزاد 

  سرپرست معاونت پشتيباني 
  
  

  عليرضا مروجي سيددكتر 
  داشتي فني معاونت بهير مد

  
  حاجي جعفري علي دكتر 

  غذا و دارو امور عموميمدير 
  

  حسين قطان 
  مسئول مدارك پزشكي بيمارستان 

  شهيد بهشتي 
 

  
  حميدرضا گيالسي 

  سر پرست اداره آمار 
  
  

  دكتر محمود صفاري
   كل آموزش دانشگاه مدير

  
  صفاري  غالمعلي

  شبكه بهداشت و درمانمدير عمومي 
  آران و بيدگل  

  
  مه حمزه اي معصو

  كارشناس معاونت درمان 
  

  )مدير امور اداري دانشگاه(محمد واحدي پور :  غائبين 



 صورتجلسه كميته تحول آماري دانشگاه

 2: شماره جلسه  27/3/87: زمان جلسه  دفتر معاونت پژوهشي: مكان جلسه 

 فرآيند جمع آوري آمار دانشجويان دانشگاه: عنوان جلسه 

 :ث  مطالب مورد بح

گزارش سرپرست اداره آمار در مورد آمار دانشجويان و لزوم شفاف سازي فرآيند آن به منظور تهيه شاخص  -الف 
 هاي مورد نياز 

  ارائه نظرات توسط اعضاء  و تاكيد بر ضرورت دسترسي مديران به اطالعات دقيق و به روز  -ب
 جمع بندي نظرات اعضاء و قرائت مصوبات   -ج

 :مصوبات  

اسفند ماه هر سال توسط آقاي مهندس  20مهرماه و  30مقرر گرديد آمار دانشجويان  دانشگاه در دو مقطع زماني . 1
موسوي براساس برنامه سما تهيه و در اختيار اداره آمار قرار گيرد در اين آمار داده هاي مربوط به متغيرهاي جنس، 

صيلي، مشروط شده ، اخراج شده، مردود شده، فارغ دوره تحصيلي، دانشكده، تاهل، رشته تحصيلي، مقطع تح
 .التحصيالن و پذيرفته شدگان و تعداد دانشجويان خارجي گزارش گيري شود

مقرر گرديد تعداد شركت كنندگان در آزمونهاي جامع علوم پايه، پره انترني و قبول شدگان در اين آزمونها به فاصله . 2
نت آموزشي دانشكده پزشكي و آمار مربوط به شركت كنندگان و قبول يك ماه از برگزاري هر آزمون توسط معاو

  .شدگان در آزمونهاي ارتقاء ، توسط تحصيالت تكميلي در اختيار اداره آمار قرار گيرد 
مقرر گرديد براي تهيه نرخ ارتقاء به دوره هاي تحصيالت تكميلي يك نسخه يا رونوشت پاسخ استعالم قبولي فارغ . 3

  .رشناسي، كارشناسي ارشد و پزشكي توسط معاونت آموزشي به اداره آمار ارسال گردد التحصيالن كا
در خصوص متغير بومي و غير بومي تعريف عملي آن يعني تعداد دانشجويان ساكن در منطقه شهري كاشان و آران . 4

  .و بيدگل بعنوان بومي و سايرين بعنوان غير بومي لحاظ گردند 
شجويان اخراجي و انصرافي در طول هر ترم تحصيلي از گزارشات كميسيونها استخراج و توسط مقرر گرديد آمار دان. 5

  .معاونت آموزشي به اداره آمار ارسال گردد 
-88مقرر گرديد يك نسخه از رونوشت مربوط به دانشجويان انصرافي ، اخراجي، ميهمان و انتقالي از سال تحصيلي . 6

  .ار ارسال گردد از معاونت آموزشي به اداره آم 87
مقرر گرديد آمار دانشجويان ساكن خوابگاهها و غير ساكن خوابگاه توسط معاونت دانشجويي فرهنگي بر حسب .  7

  .اسفندماه به اداره آمار ارسال گردد  20مهر و  30وضعيت تاهل، جنس و خوابگاه در تاريخهاي  
ت زمان تحصيل  و نرخ ماندگاري به تفكيك مقطع در مقرر گرديد آمار تعداد دانشجويان خارجي ، ميانگيني مد. 8

  .برنامه تعريف و توسط معاونت آموزشي گزارشگيري و در اختيار اداره آمار قرار داده شود 
مقرر گرديد شاخصها و آمار اعضاي كانونهاي فرهنگي، دانشجويان موفق به اخذ جوايز علمي و فرهنگي ، ميزان . 9

ي، ورزشي و دانشجويي، نرخ رشد اعتبارات و تجهيزات فضاهاي فرهنگي ، رشد انجمن هاي علمي ، فرهنگ
خوابگاههاي ورزشي و مراكز مشاوره اي و آمار دانشجويان نمونه المپيادي توسط معاونت دانشجوئي، فرهنگي در 



  .اختيار اداره آمار قرار گيرد 
ه ، انصرافي و اخراجي و واجدين شرايط كد دسترسي به برنامه سما براي محاسبه آمار دانشجويان مشروط شد. 10

  .شركت در امتحانات توسط كارشناس معاونت آموزشي در اختيار اداره آمار قرار گيرد 
 .براي محاسبه سرانه فضاهاي آموزشي و فرهنگي هماهنگي الزم با دفتر فني دانشگاه بعمل آيد . 11

 :حاضرين  

  دكتر محمود صفاري
 مديركل آموزش دانشگاه

  ضا گيالسيحميدر
  سر پرست اداره آمار

 

  دكتر نگين مسعودي علوي
معاون آموزشي دانشكده پرستاري و 

  مامائي
 

  دكتر مهدي نورالديني
 مدير آموزش دانشكده پزشكي

  مهندس غالمرضا مصطفائي
  معاون آموزشي دانشكده بهداشت

 

  مهرداد مهديان
  معاون آموزشي دانشكده پيراپزشكي

 
  علي اكبر رشيدي

س رابط آمار معاونت كارشنا
 دانشجوئي ، فرهنگي

  رويا نامور
كارشناس آموزش دانشكده 

  پرستاري و مامائي
 

  مريم شاه سليماني
 كارشناس آموزش دانشكده بهداشت

 

  مريم صادقي
كارشناس آموزش دانشكده 

 پيراپزشكي

  جميله حسيني
 كارشناس آموزش دانشكده پزشكي

  فاطمه حيدري مقدم
  كارشناس اداره آمار

 

  مهندس حميدرضا موسوي
كارشناس رابط آمار معاونت 

 آموزشي

 

 دكتر خندان:  غائبين 

 
  
  
  
  
  
  
  
  



  صورتجلسه كميته تحول آماري دانشگاه
 3: شماره جلسه  27/4/87:زمان جلسه  دفتر معاونت بهداشتي: مكان جلسه 

 شفاف سازي تعامل معاونت بهداشتي و اداره آمار دانشگاه  :عنوان جلسه 

 :الب مورد بحث  مط

گزارش سرپرست اداره آمار در مورد مشكالت و تنگناهاي موجود در اداره آمار و اقدام هاي انجام شده در  -الف 
  زمينه شفاف سازي آمارهاي دانشگاه 

  ارائه نظرات توسط اعضاء  و تاكيد بر لزوم شفاف سازي دو طرفه تعامالت   -ب
  جمع بندي نظرات اعضاء -ج

 :مصوبات  

مقرر گرديد شاخص هاو اطالعات مورد نياز مربوط به حوزه بهداشتي توسط اداره آمارمشخص و به معاونت . 1
                                              . بهداشتي اعالم گردد 

  . يند مقرر گرديد اداره آمار دانشگاه در نهايي كردن شاخص هاي فوق الذكر با معاونت بهداشتي رايزني نما. 2
  :مقرر گرديد براي شاخص ها و اطالعات درخواستي موارد ذيل مشخص گردد .3

 هدف از جمع آوري و كاربرد اطالعات : الف 

  مرجع درخواست كننده اطالعات : ب 
  توالي يا دوره زماني ارسال اطالعات  : ج
هداشتي تمهيدات الزم جهت ثبت دقيق و مقرر گرديد با اعالم اطالعات مذكور توسط اداره آمار دانشگاه ، معاونت ب. 4

  .ارسال به موقع آن را به اداره آمار فراهم نمايد 
  :حاضرين  

  دكتر علي فخري
 سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه

  حميدرضا گيالسي
 سر پرست اداره آمار

 
  طاهره باغشيخي 

 كارشناس معاونت بهداشتي 

  نرجس صيادي 
 كارشناس اداره آمار

 
 -: غائبين 

  
 
  
  



  
 

 تحول آماري دانشگاه كميتهصورتجلسه 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 :شماره جلسه 26/6/87:زمان جلسه  دفتر معاونت پژوهشي :مكان جلسه

 دانشگاه كاركنانفرآيند جمع آوري آمار  :عنوان جلسه

 :مطالب مورد بحث 
  و لزوم شفاف سازي فرآيند آن به منظور تهيه شاخص هاي مورد نياز  كاركنانگزارش سرپرست اداره آمار در مورد آمار -الف 
  ارائه نظرات توسط اعضاء  و تاكيد بر ضرورت دسترسي مديران به اطالعات دقيق و به روز  -ب
   جمع بندي نظرات اعضاء و قرائت مصوبات -ج

 :مصوبات
ر آن سال اسفند ماه به عنوان مرجع آمار تعدادكاركنان دانشگاه د 15مردادماه و  31مقرر گرديد آمار كاركنان دانشگاه در دو مقطع زماني . 1

  .قرار گيرد و مكاتبات مورد نياز دو هفته قبل از زمان درخواست آمار انجام شود
  .مقرر گرديد در صورت نياز به آمار اعضاي هيات علمي پاره وقت از طريق مكاتبه با آموزش هردانشكده دريافت گردد . 2
  .ر گرفته شود زمان اجراي اولين حكم كارگزيني در نظ، مقرر گرديد تاريخ استخدام . 3
 به منظور يكسان سازي بين آمار مربوط به رسته ها ليست جديدترين رسته هاي شغلي توسط مديريت امور اداري دانشگاه در اختيار اداره. 4

  .قرار گيرد وادارة آمار اقدامات الزم براي اصالح فرمهاي مربوط بعمل آورد آمار
  .جهت استفاده در ادارة آمار فعال گردد  مقرر گرديد فيلد مربوط به گزارش احكام نيز. 5
راهنماي تدوين گزارش ساالنه دانشگاه منظور از كاركنان غير عضو هيئت علمي شاغل  25مقرر گرديد به منظور محاسبه شاخص رديف . 6

  .استعالم گردددر ستاد دانشگاه كه منحصراً در امر آموزش ، پژوهش و دانشجويي اشتغال دارند با دفتر هيات امنا مكاتبه و 
  .آمار پزشكان از معاونت درمان و نظام پزشكي اخذ شود  ،مقرر گرديد به منظور تهيه شاخص نسبت پزشك به جمعيت منطقه.  7
  .مقرر گرديد توسط كارگزين هيات علمي فيلدي با عنوان محل انجام كار اعضاي هيات علمي در برنامه اضافه شود. 8
اري دانشگاه اقدامات الزم جهت ارسال يك نسخه از ابالغ كاركنان در كليه واحدهاي دانشگاه را جهت مقرر گرديد مديريت امور اد. 9

  .اعمال در نرم افزارپيگيري نمايد
مقرر گرديد در صورت مشاهده موارد اشتباه در نرم افزار پرسنلي موارد توسط كارشناس ادارة آمار  جهت تصحيح به خانم ذاكري . 10

  .اعالم شود
  .اسفند ماه از مديريت خدمات پشتيباني درخواست گردد15مرداد ماه و 31قرر گرديد آمار كاركنان شركتي در تاريخهاي م.11

  :حاضرين  
 حميدرضا گيالسي

 سر پرست اداره آمار  

 مهدي حاجي نوروزي
  مسوول آموزش كاركنان و نرم افزار پرسنلي

 حسين گيوه چين
  كارشناس كارگزين اعضاي هيات علمي

 هدي باقري نژادم
  كارشناس اداره آمار

 سمانه ذاكري

  كارشناس آمار امور اداري
 

  آقاي محمد واحدي پور :غائبين 



  صورتجلسه كميته تحول آماري دانشگاه

 5: شماره جلسه  29/7/87:زمان جلسه  دفتر معاونت پژوهشي: مكان جلسه 

 فرآيند جمع آوري آمار دانشجوئي ،فرهنگي  : لسه عنوان ج

 :مطالب مورد بحث  

گزارش سرپرست اداره آمار در مورد آمار دانشجويان و لزوم شفاف سازي فرآيند آن به منظور تهيه شاخص  -الف 
  هاي مورد نياز 

  به روزارائه نظرات توسط اعضاء  و تاكيد بر ضرورت دسترسي مديران به اطالعات دقيق و   -ب
 جمع بندي نظرات اعضاء و قرائت مصوبات   -ج

 :مصوبات  

مقرر گرديد آمارتعداد دانشجويان نمونه و المپيادي به تفكيك مقطع تحصيلي و اطالعات سلف سرويس ها در قالب فرم 
  .آذر ماه هر سال توسط آقاي رشيدي در اختيار اداره آمار قرار گيرد20، 5 -و 403شماره 

مار تعداد استفاده كنندگان از خوابگاه دانشجوئي بر حسب جنس و تاهل ، رشته ، مقطع تحصيلي و دوره  مقرر گرديد آ
  .مهرماه  هر سال توسط مدير خوابگاهها در اختيار اداره آمار قرار گيرد 30به همراه فرم اصالح شده اطالعات خوابگاه 

مهرماه هر سال توسط  30حسب جنس و ساعات كار مقرر گرديد آمار تعداد دانشجويان داراي كار دانشجوئي بر 
  .مديريت امور دانشجوئي در اختيار اداره آمار قرار گيرد

مهرماه هر سال توسط مديريت امور دانشجوئي  30مقرر گرديد آمار تعداد جلسات عمومي رئيس دانشگاه با دانشجويان
 .در اختيار اداره آمار قرار گيرد

مهرماه هر سال توسط امور رفاه دانشجوئي در  30ويان وام گيرنده به تفكيك نوع وام مقرر گرديد آمار تعداد دانشج
  .اختيار اداره آمار قرار گيرد

مقرر گرديد آمار تعداد پيشنهادات مستند ارائه شده در حوزه دانشجوئي به وزارت علوم يا وزارت بهداشت پايان سال 
  .تيار اداره آمار قرار گيردتحصيلي هر سال توسط مديريت امور دانشجوئي در اخ

مقرر گرديد فرم اطالعات خوابگاه ،بازنگري و اصالح شده و موارد ذيل در فرم اصالح گردد و پس از طراحي جديد 
امكانات  –فاصله تا پرديس  –وضغيت سرمايش و گرمايش : فرم در اختيار معاونت دانشجوئي جهت تكميل قرار گيرد

  پرسنل شاغل  –بر حسب مساحت 
قرر گرديد آمار تعداد مساجد و نمازخانه ها ، تعداد سفرهاي زيارتي و سياحتي عمومي ويژه كاركنان و هيئت علمي و م

دانشجويان ، تعداد تشكلهاي دانشجوئي ،تعداد دانشجويان شركت كننده در دوره هاي فرهنگي و هنري به تفكيك مقطع 
 –اد برنامه هاي فرهنگي به تفكيك همايش هاي فرهنگي تحصيلي ،تعداد نشريات علمي و فرهنگي دانشجوئي ،تعد

اجتماعي و نمايشگاههاي برگزار شده ،تعداد دوره هاي مسابقات قرآني برگزار شده در دانشگاه ،تعداد دانشجويان موفق 
به اخذ جوائز علمي و فرهنگي ،تعداد دانشجويان عضو كانونهاي فرهنگي وانجن هاي علمي و ورزشي و دانشجوئي ، 

 مهرماه هر سال توسط مديريت امور فرهنگي در اختيار اداره آمار قرار گيرد 30در مقطع زماني 



 
  
  
  
  
  

مهرماه هر سال به طور مشترك توسط مديريت  30مقرر گرديد آمار تعداد مقاالت منتشر شده در دانشگاه در حوزه ديني 
 .امور فرهنگي و معاونت پژوهشي در اختيار اداره آمار قرار گيرد

د ساعات فعاليتهاي فوق برنامه و تفريحي ارائه شده براي دانشجويان به طورمشترك توسط مديريت امور فرهنگي ،تعدا
و واحد تربيت بدني ،مساحت فضاهاي فرهنگي و ورزشي و مشاوره اي و غذاخوري به طور مشترك توسط مديريت 

 .رار گيردمهرماه هر سال در اختيار اداره آمار ق 30امور دانشجوئي و فرهنگي  

تعداد ديدارهاي علمي گروهها و انجمن هاي علمي و فرهنگي و ورزشي دانشجوئي دانشگاه به خارج از  كشور يا 
مهرماه هر سال به طور مشترك توسط مديريت امور فرهنگي و معاونت آموزشي در اختيار اداره  30خارجي از دانشگاه 

 .آمار قرار گيرد

 .مهرماه هر سال توسط ستاد شاهد در اختيار اداره آمار قرار گيرد 30ان شاهد و ايثارگر مقرر گرديد آمار تعداد دانشجوي

مقرر گرديد آمار تعداد مسابقات ورزشي برگزار شده در دانشگاه با ساير دانشگاهها يا ديگر مراكز ،مساحت مكانهاي 
ي كه دانشگاه در مسابقات سراسري ورزشي دانشگاه ،تعداد دانشجويان عضو تيم هاي ورزشي ،تعداد رشته هاي ورزش

 .آذر ماه هر سال توسط واحد تربيت بدني در اختيار اداره آمار قرار گيرد 20دانشجوئي در آن شركت كرده است ، 

آذر ماه هر سال توسط كميته انضباطي  20مقرر گرديد آمار تعداد احكام انضباطي صادر شده براي دانشجويان 
 .آمار قرار گيرددانشجويان در اختيار اداره 

مقرر گرديد كليه واحدهاي تابعه دانشجوئي ،فرهنگي پس از ابالغ اين صورتجلسه جهت جمع آوري و ارسال آمار 
 .مربرط به حوزه خود با اداره آمار همكاري نمايند

 .گرددمقرر گرديد كليه واحدهاي اطالعات و آمار درخواستي از واحدهاي مختلف از اداره آمار دانشگاه درخواست 

 :حاضرين  

  حميدرضا گيالسي
 سر پرست اداره آمار دانشگاه 

 

  دكتر عليرضا مفرح 
 مدير امور دانشجوئي دانشگاه

  دكتر فريبا قربانيان 
 مدير امور فرهنگي دانشگاه

  ليال ايرانشاهي 
 سرپرست امور خوابگاهها 

  علي اكبر رشيدي
كارشناس رابط آمار معاونت 

 دانشجوئي ، فرهنگي

  حيدري مقدم فاطمه 
 كارشناس اداره آمار 

 آقاي مكاري :  غائبين 



  
 
 

 راي سياست گذاري و تحول آماري دانشگاهصورتجلسه شو

  
  
  
 
  
  

 6 :شماره جلسه 8/8/87:زمان جلسه  ادارة آمار -معاونت پژوهشي:مكان جلسه

 دانشگاه پرستارانفرآيند جمع آوري آمار  :عنوان جلسه

 
 

 :مطالب مورد بحث 
  به منظور تهيه شاخص هاي مورد نياز ستاران پرآماروضعيت گزارش سرپرست اداره آمار در مورد  -الف 
  در مورد اطالعات موجود پرستاران  مدير دفتر پرستاري ارائه نظرات توسط   -ب
   جمع بندي نظرات اعضاء و قرائت مصوبات  -ج
  
  
 

 
 :مصوبات 

  .قرار گيرد مقرر گرديد كليه اطالعات موجود در بانك اطالعات اعضاي نظام پرستاري در اختيار ادارة آمار. 1
  
  . اعضاي نظام پرستاري در اختيار ادارة آمار قرار گيردجديد مقرر گرديد در اواسط تيرماه  هرسال اطالعات . 2
  
از طريق  مورد،پرستارياعضاي نظام  غير از آمار موجود در بانك اطالعات اطالعاتمقرر گرديد در صورت نياز به . 3

  .فت گردددريا ،دانشگاه مكاتبه با معاونت درمان
  
  .ادارة آمار نسبت به محاسبه شاخصهاي پرستاري  واريه گزارشهاي تحليلي بصورت ساليانه اقدام نمايد -4

  :حاضرين  
 حميدرضا گيالسي

 سر پرست اداره آمار  

 صادقي...شكرا
  مدير دفتر پرستاري دانشگاه

 مهدي باقري نژاد
  كارشناس اداره آمار

    

    :غائبين 



  صورتجلسه كميته تحول آماري دانشگاه
 7: شماره جلسه  23/8/87: زمان جلسه  دفتر معاونت پژوهشي: مكان جلسه 

 شفاف سازي فرآيند جمع آوري آمار غذا و دارو دانشگاه: عنوان جلسه 

 :مطالب مورد بحث  

  هاي ملي سالمت مربوط به حوزه غذا و دارو  بحث و بررسي در مورد شاخص -الف 
 پيگيري آمار عملكرد آزمايشگاههاي كنترل مواد غذايي و دارويي   -ب

 جمع بندي نظرات اعضاء  -ج

 :مصوبات  

مقرر گرديد آيتم هاي موجود در فرم هاي آزمايشگاههاي مربوط به كنترل كيفي مواد غذايي توسط مدير امور عمومي .1
  . دارو بررسي شود  معاونت غذا و

توسط اداره آمار تهيه گردد ) 4و -205(جهت فرم هاي آزمايشگاههاي مواد غذايي Excel مقرر شد فايل كامپيوتري . 2
.  
  . از شاخص هاي ملي سالمت با معاونت بهداشتي هماهنگي شود  5و3جهت تكميل بند هاي . 3
در  12آزمايشگاه كنترل كيفيت دارو ندارد همچنين بند از شاخص هاي ملي سالمت ، به علت آنكه كاشان  8بند . 4

از شاخص هاي ملي سالمت كه مربوط به گمرك مي باشد در كاشان قابل بررسي  18و  17و بند .  سطح وزارت است 
  . نيست 

  . از شاخص هاي ملي سالمت مقرر شد سيستم ثبت شكايات در معاونت غذا و دارو طراحي شود  15در مورد بند . 5
 6مقرر گرديد براي شاخص هاي مربوط به معاونت غذا و دارو در اداره آمار فرم طراحي شود و آمار ها به صورت .6

  .ماهه گزارش شود 
در مورد نرم افزار مربوط به آمار مواد غذايي با وزارت بهداشت هماهنگي بعمل آيد و پيشنهاد تهيه آن در صورت . 7

  . عدم وجود آن ارائه گردد 
فرم هاي آمار معاونت غذا و دارو كماكان ازطريق سرپرست معاونت غذا و دارو به اداره آمار ارسال گردد و  كليه. 8

  . رابط آماري معاونت نيز در جريان آمار مذكور قرار گيرد 
  :حاضرين  

  حميدرضا گيالسي
 سر پرست اداره آمار دانشگاه

  رضا رضايي
  سرپرست امور عمومي معاونت غذا و دارو 

  
  س صيادي نرج

 كارشناس اداره آماردانشگاه

 -: غائبين 

  



 
 

 
 

  صورتجلسه كميته تحول آماري دانشگاه

  

 8 :شماره جلسه 15/12/87:زمان جلسه  دفتر معاونت پژوهشي :مكان جلسه

 چگونگي فرآيند مستند سازي كميته آمار تحول اداري دانشگاهبررسي اقدامات انجام شده و  :عنوان جلسه

 :مطالب مورد بحث 
  يته تحول آماري دانشگاه اهداف و شرح وظايف كم–الف 
  شاخصهاي ارزيابي  -ب
 وضعيت موجود واقدامات انجام شده  -ج

 :مصوبات
مقرر شد لزوم وضرورت ارايه آمار واطالعات از يك مركز در كميسيون تحول اداري مطرح ومورد تاكيد قرار گيرد وآمار مورد نياز  .1

  .واست شودقسمتهاي مختلف  ترجيحا از ادارة  آمار دانشگاه درخ
كميته هاي تخصصي تحول آماري شاخصهاي خود را كه در اختيار دبير كميسون تحول اداري قرار مي گيرد از طريق دبير كميسون در  .2

  .اختيار ادارة آمار قرار گيرد
 .آماده باشد... كليه مستندات مربوط به فعاليتهاي كميته تحول آماري شامل صورتجلسات ،مكاتبات و .3

 .اي انجام شده در وب سايت مربوط قرار گيردگزارش فعاليته .4

به منظور اطالع بيشتر از نحوة ارزيابي  ومستندات مورد نياز ،هماهنگي با دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري اصفهان انجام  .5
 .گيرد

 .دانشگاه باشدسياستگذاري توليد آمار در واحدهاي مختلف دانشگاه از طريق شوراي سياست گذاري  وتحول اداري  .6

 .برگزار شود 10-12جلسات كميته تحول آماري پنجشنبه ها ساعت  .7

 
 حميدرضا گيالسي

 
 مهدي حاجي نوروزي

 
  رضا رضايي 

 

 اكرم واحدي فاطمه حيدري مقدم هادي نيكخواه

   هاشميه قالب تراش

 آقاي علي اكبر رشيدي :غائبين 


