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 گفتار پيش
 آمار پايه و اساس همه برنامه ريزي هاست.

 (مدظله العالي) مقام معظم رهبري                                                                  

 

باشد.  است گذاري ها و برنامه ريزي ها ميترين عوامل تاثيرگذار بر تمامي تصميم گيري ها، سييكي از مهممار و اطالعات، آ

پيشرفت، تحول، ارتقاء بهره وري و ... تنها در سايه بهره گيري از اطالعات و آمار صحيح و به موقع و برنامه ريزي امكان 

 تعيينريزي راهبردي، برنامهتصميم گيري، يند ادر فراطالعات صحيح، جامع و بهنگام، نقش و اهميت آمار و . پذير مي گردد

، يك نقش حياتي و انكار ناپذير است. بدون كوچكترين ترديدي ميتوان اذعان كرد در دنياي مأموريت سازمانو انداز چشم

 تم هاي اطالعاتي بروز است.، داشتن نظام آماري و سيسيك سازمانامروزي يكي از شاخص هاي ارزيابي توسعه 

حركت در مسير توسعه و تعالي بدون برنامه ريزي دقيق و هوشمندانه مقدور نيست و البته پايه اين برنامه ريزي بر داده هاي 

مار و اطالعات، پايه هاي برنامه ريزي را آآماري و اطالعات دقيق مبتني است. هر تالش و كوششي در تعميق و تقويت 

 مسير رشد و بالندگي جامعه را هموارتر مي كند.مستحكم تر و 

سالنامه آماري به مثابه انعكاسي از وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، و اداري و مالي دانشگاه در طول يك سال، تالشي 

ده در جهت خط سير دانشگاه در مسير پيشرفت خود است. به عبارت ديگر سالنامه همانند آيينه، مجموعه رويدادهاي رخ دا

 در مسير حركت يك دانشگاه را به تصوير مي كشد. 

در راستاي پيشبرد و تحقق اهداف راهبردي دانشگاه و انجام برنامه ريزي هاي دقيق تر، سالنامه آماري واحد آمار و اطالعات 

تدوين و در اختيار كليه مديران، كارشناسان و  ،)MISرا با اطالعات اخذ شده از سيستم اطالعات مديريت ( ١٣٩٧سال 

و ارائه يك سالنامه آماري جامع،  MISدهد. بر اين مهم تاكيد و افتخار داريم كه استقرار مطلوب سيستم مندان قرار ميعالقه

 تنها با همكاري كليه حوزه هاي دانشگاه محقق مي شود. 

تدوين سالنامه آماري گردآوري و همكاراني كه در  و سايرو اطالعات آمار واحد در پايان از تالش، بردباري و دقت نظر 

 باشيم. در جهت خدمت رساني بيشتر ميو نظر و پذيراي هر گونه انتقاد، پيشنهاد  نمودهنقش داشته اند، تشكر و قدرداني 

 

 منابعبرنامه ريزي و توسعه معاونت                                                                                                                                     

 ١٣٩٨ ماه دي


