
  دانشگاه حضرت معصومه(س) اطالعات و آمار گروه معرفی

  

  ) رهبري معظم مقام(          هاست ریزي برنامه همه اساس و پایه آمار

  

 و آوري جمع گیرد، می قرار سازمانها پیشرفت و توسعه مسیر در اساسی چالش یک بعنوان گاهی که مسائلی از یکی امروزه      
  .باشد می سازمان عملکرد از تحلیلی و آماري گزارشات تهیه و اطالعات و آمار تحلیل و تجزیه

 به قادر وجه هیچ به هنگام،  به و دقیق شفاف، اطالعات و آمار به سریع دسترسی بدون سازمان ریزان برنامه و مدیران      
  .بود نخواهند سازمان آن براي صحیح ریزي برنامه

 بدون اجرایی، مدیران و گذاران سیاست ریزان، برنامه باشد، نداشته وجود اي یکپارچه و منسجم آماري نظام سازمان در اگر     
 بدون امر این که دارند برمی گام تاریک فضایی در اصطالح به و کنند می گیري تصمیم موجود، وضع از صحیح اطالعات داشتن

  .شد خواهد سازمان مدت بلند و مدت کوتاه اهداف از انحراف به منجر شک

. است ضروري و مهم امري سازمان هاي گیري تصمیم و ها ریزي برنامه در اطالعات روزرسانی به و آمار تولید بنابراین      
 تحلیل و تجزیه و آوري جمع امر متولی اداري واحد یک تشکیل ضرورت و نیاز کشور کالن سطح در اخیر  دهۀ در خوشبختانه

 تحلیل و تجزیه و آوري جمع کار که چرا است، شده احساس مشابه نامهاي یا و ریزي برنامه و آمار واحد نام با اطالعات و آمار
 در دانشگاهی تحصیالت داراي کارآمد و متخصص مجموعه یک بکارگیري با مگر گردد نمی میسر صحیح نتایج تفسیر و ها داده
 انتشار و ناکارآمد و نامعتبر آمارهاي تولید و کاري دوباره اشتباه، بروز از آماري روشهاي و اصول از استفاده با تا آمار رشه

  .آید بعمل جلوگیري نادرست گزارشات

 سازمان و ها وزارتخانه کلیه ،17/8/1382 مورخ خود جلسه ششمین و یکصد در کشور اداري عالی شوراي اساس برهمین     
  .نمایند اقدام اطالعات منابع و آمار واحد ایجاد به نسبت که نمود موظف را دولتی هاي

 و فرمها به پاسخگویی بویژه سازمانی برون و درون آماري گزارشات ارائه و دانشگاه اطالعات و آمار بخشیدن انسجام بمنظور لذا
 عالی شوراي استانداري، سنجش، سازمان عالی، آموزش ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه علوم، وزارت از ارسالی هاي پرسشنامه

 مدیریت حوزه در ریزي برنامه و آمار گروه دانشگاه، محترم ریاست صالحدید به 88-89 تحصیلی سال در ،... و فرهنگی انقالب
 . نمود آغاز را خود کار برنامه و طرح

 

 

 

 



  دانشگاه حضرت معصومه(س) اطالعات و آمار گروه هاي ماموریت و وظایف اهداف،

  

   دانشگاه مدیران و معاونین رئیس، آماري و اطالعاتی نیازهاي شناسایی

  دانشگاه فعالیتهاي با مرتبط کاربردي تحقیقات و آماري پژوهشهاي اجراي و طراحی

  موجود هاي ناهماهنگی و تنگناها رفع و شناسایی و دانشگاه مختلف واحدهاي اطالعات و آمار تولید فرآیند بررسی

  دانشگاه مختلف بخشهاي آماري اقالم و اطالعاتی منابع شناسایی و بررسی مطالعه،

  ایران آمار مرکز آماري هاي بندي طبقه و معیارها روشها، مفاهیم، تعاریف، با آماري اقالم عناوین تطبیق

  شده شناسایی اطالعاتی و آماري اقالم براساس آماري شاخصهاي تدوین

 ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه سنجش، سازمان علوم، وزارت نیاز مورد شاخصهاي با آماري شاخصهاي معادلسازي و تطبیق
  ... و فرهنگی انقالب عالی شوراي استانداري، عالی، آموزش

  واصله هاي پرسشنامه و فرمها براساس جدید آماري شاخصهاي و اقالم استخراج و شناسایی

  اطالعات و آمار آوري جمع فرمهاي و ها پرسشنامه استانداردسازي و طراحی

  آماري فرمهاي و شاخصها اقالم، استانداردسازي و بازنگري جهت دانشگاه واحدهاي با هماهنگی ایجاد و ارتباط برقراري

  واحدها کارشناسان راهنمایی و آموزش جهت آماري هاي پرسشنامه و فرمها تکمیل دستورالعمل تهیه

 اداري، فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی، آموزشی،:  از اعم ها حوزه تمامی فعالیت با مرتبط جامع اطالعاتی بانکهاي تدوین و طراحی
  آن بروزرسانی سهولت و اطالعات تمرکز بمنظور.. و عمرانی فنی، مالی،

  : شامل اطالعاتی بانکهاي بروزرسانی و تکمیل بمنظور دانشگاه اساسی اطالعات و آمار آوري جمع

  دانشگاه حضرت معصومه(س) علمی هیأت اعضاي آمار -1

   دانشگاه حضرت معصومه(س) التدریس حق و مدعو اساتید آمار -2

  )خصوصی بخش قراردادي، رسمی،( دانشگاه حضرت معصومه(س) کارکنان آمار -3

  )آموخته دانش تحصیل، به شاغل شده، پذیرفته( دانشگاه حضرت معصومه(س) دانشجویان آمار -4

 آموزشی،/ مطالعه دردست احداث، دردست موجود،/ استیجاري ملکی،( دانشگاه حضرت معصومه(س) کالبدي فضاهاي آمار -5
  )پشتیبانی و اداري رفاهی، ورزشی، فرهنگی، پژوهشی،



  )ستادي و آموزشی( دانشگاه مدیران اطالعات و آمار -6

  ... عمرانی، و مالی اداري امور فرهنگی، دانشجویی، پژوهشی، از اعم دانشگاه فعالیتهاي کلیه اطالعات و آمار -7

 براساس دانشگاه، مختلف هاي حوزه در شده انجام فعالیتهاي از اطالعات و آمار آوري جمع و واحدها عملکرد گزارش دریافت
  ساالنه و ترمی فصلی، ماهانه، هفتگی، بصورت مصوب، آماري اقالم و فرمها

 پژوهشکده فناوري، واحدهاي رشد مرکز مدرس، تربیت مرکز( وابسته پژوهشی و آموزشی مراکز اطالعات و آمار آوري جمع
  )محیطی زیست سبز

  آنها انعکاس و آماري نمودارهاي و جداول تهیه و ها داده تحلیل و تجزیه و پردازش

  دانشگاه معاونین و مدیران نیاز مورد آماري نماگرهاي و شاخصها جداول، گزارشات، تنظیم و تهیه

  دانشگاه درون واحدهاي اطالعاتی نیازهاي و آماري درخواستهاي به پاسخگویی

 سنجش، سازمان ریزي، برنامه و پژوهش موسسه علوم، وزارت درخواستی آمارهاي آوري جمع و ها پرسشنامه و فرمها تکمیل
  .ذیربط نهادها و سازمانها سایر و قم استانداري

 و سنجش سازمان استانداري، به ارسال جهت دانشگاه عمومی و اختصاصی عملکرد ارزیابی مستندات آوري جمع و فرمها تکمیل
  ریزي برنامه و پژوهش مؤسسه

 هیأت به ارائه و دانشگاه سایت وب روي قراردادن دانشگاه، سطح در انتشار جهت دانشگاه ساالنه عملکرد گزارش تدوین و تهیه
  . امناء

  آماري ماهنامه و فصلنامه سالنامه، از اعم نیاز برحسب آماري نشریات تنظیم و تهیه

     آنها توسط آماري گزارشات تولید بر نظارت و واحدها براي عملکرد گزارش ارائه چارچوب تهیه

 ... . و ها معاونت آماري رابطین و مدیران با نشست و آماري جلسات برگزاري


