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مقدمه
وجود اطالعات آماری دقیق و بهنگام برای هر نوع برنامه ريزی ،تصمیم گیری و سیاستگذاری ضروری است .اين هدف از طريق
استقرار نظام آماری منسجم و هماهنگ در هر مجموعه يا سازمان فراهم می شود .لذا شناخت نظام آماری موجود ،تعیین اولويت ها
 ،رفع اشکاالت و تبديل آن به نظامی دقیق و هدفمند می تواند به تولید اطالعات آماری دقیق تر منجر شود .تدوين نظامنامه
حاضر در راستای استقرار نظام آماری هماهنگ انجام گرفته است تا با برداشت مشترکی از مفاهیم و اقالم الزم به اطالعات آماری با
درستی و دقت باالتر دست يافت.

اهداف تدوین نظام نامه آماری


ارتقای فرهنگ آماری و افزايش اعتماد و باور عمومی نسبت به آمارهای ارائه شده



بررسی ،ساماندهی ،نظام مند نمودن و رفع تنگناهای فعالیت های آماری



استاندارد سازی تعاريف ،مفاهیم و سامانه های آماری

 بهینه سازی فرآيند تولید ،پردازش و اطالع رسانی جامع ،صحیح و به هنگام آمار

ساختار نظام نامه آماری
 .1اقالم اطالعاتی
 .2گردآوری اطالعات
 .3زمان گردآوری اطالعات
 .4ارائه اطالعات



 -1اقالم اطالعاتی
به منظور برداشت يکسان از واژه ها و اصطالحات کلیدی به کار رفته در اين نظام نامه تعاريف و مفاهیم آنها در ذيل ارائه می
شود.

 -1-1تعاریف آموزشی
 - 1-1-1دانشکده
موسسه ای است که در دانشگاه يا مجتمع يا به صورت مستقل با حداقل  3گروه آموزشی فعالیت می کند.

 -1-1-1رشته تحصیلی
برنامه آموزشی که با محتوا و روش شناسی خاص ،در قالب برنامه های درسی در دوره های تحصیلی مختلف به اجرا در می آيد.


رشته :شعبههای فرعی گروه های علمی (علوم پزشکی ،علوم انسانی ،علوم پايه )... ،که از لحاظ موضوعی کامالً مشخص و از
ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يک کارايی مشخص میانجامد .درسهای مشترک در دو رشته نبايد از  33درصد
کل واحدها در هر رشته تجاوز کند



رشتهی بینرشتهای :رشتههايی که از ترکیب يا همافزايی دو يا چند رشتهی علمی ،و تلفیق و توسعهی دانشهای مربوط
به وجود میآيد.



رشتهی نو :رشتهای که بر اساس آخرين تحوالت علمی دنیا و با درنظرگرفتن نیازهای جديد جامعه ايجاد میشود.



گرایش :هر يک از شعبههای يک رشته که ناظر بر يک تخصص باشد .اختالف درسها در دو گرايش از يک رشته نبايد از 7
درصد کل واحدهای رشته کمتر و از  33درصد کل واحدها بیشتر باشد.

 -1-1-9گروه آزمایشی
منظور از گروه آزمايشی يکی از گروههای آزمايشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است،
که داوطلبان را برحسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند.

-1-1 -4گروه آموزشی
بنیادی ترين واحد سازمانی دانشگاهی است ،متشکل از حداقل سه عضو هیات علمی با مرتبه استادياری و باالتر ،که با
تاکید بر آموزش ،به تولید ،ترويج و انتشار علم در يک حوزه تخصصی می پردازند.

 -1-1-1سال تحصیلی
زمان بندی دوره های تحصیلی برای يک سال خورشیدی ،که شامل دو نیمسال تحصیلی بوده و احیانا يک دوره تابستانی
است.


 -1-1-1مقطع تحصیلی
فرآيندی آموزشی که طی آن دانشجو تعداد معینی از واحد های درسی را می گذراند و به دريافت دانشنامه يا گواهینامه دوره
(کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی ) نائل می شود .تعريف هر يک از اين مقاطع به
صورت زير است.

 کاردانی
دوره دوساله که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز می شود و دانشجو ،پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین به دريافت
مدرک کاردانیُ نائل می گردد.

 کارشناسی
دوره چهارساله که پس از دوره پیش دانشگاهی آغاز می شود و دانشجو ،پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین به دريافت
مدرک کارشناسی نائل می گردد.

 کارشناسی ارشد
دوره دوساله که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و دانشجو ،پس از گذراندن تعداد واحدهايی معین به دريافت مدرک
کارشناسی ارشد نائل می گردد.

 دکتری تخصصی
عالی ترين دوره تحصیلی رسمی که پس از کارشناسی ارشد آغاز می شود و دانشجو پس از گذراندن تعداد واحدهای درسی
معین و دفاع از رساله به درجه دکتری تخصصی نائل می گردد.

 -1-1-7دوره روزانه
دوره تحصیلی که پذيرفته شده آزمون سراسری ،بدون پرداخت شهريه و به صورت حضوری در يکی از موسسات آموزش
عالی تحصیل می کند.

 -1-1-8دوره نوبت دوم(شبانه)
دوره تحصیلی که پذيرفته شده آزمون سراسری ،با پرداخت شهريه و به صورت حضوری در يکی از موسسات آموزش عالی
تحصیل می کند.

 -1-1 -3آموزش الکترونیکی(مجازی)


آموزشی که در آن انتقال مفاهیم و يادگیری به صورت برخط يا برون خط و با استفاده از رسانه های الکترونیکی و به
صورت تعاملی و يا غیرتعاملی صورت می گیرد.

 -1-1-11دانشجوی پذیرفته شده
فردی که برای ورود به دروه تحصیلی مشخص ،در آزمون ورودی موسسات آموزش عالی ،امتیاز الزم را به دست آورده است.

 -1-1-11دانشجوی ثبت نام شده
فردی که برابر ضوابط معینی پذيرفته شده و برای نخستین بار در يکی از مراکز آموزش عالی ثبت نام کرده است.

 -1-1-11دانشجوی در حال تحصیل
فرد پذيرفته شده ا ی که برای تحصیل در يکی از دوره های آموزش عالی رسمی ،برابر ضوابط معین ثبت نام شده و اشتغال
به تحصیل دارد.

 -1-1-19دانش آموخته
فردی که يکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پايان رسانده است و برابر ضوابط معین ،دانشنامه تحصیلی دريافت می
کند.

 -1-1-14دانشجوی انتقالی داخلی
دانشجويی که محل تحصیل خود را از دانشگاه داخل کشور به دانشگاه ديگر ،طبق آيین نامه انتقال دانشجو  ،تغییر داده
باشد.

 -1-1 -11دانشجوی انتقالی از خارج کشور
دانشجويی که محل تحصیل خود را از يک دانشگاه خارج کشور به دانشگاه داخل کشور ،طبق آيین نامه مربوطه ،تغییر
داده باشد.

 -1-1-11دانشجوی میهمان
دانشجويی برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می نمايد به عنوان دانشجوی میهمان برای
همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می شود.

 -1-1-17دانشجوی انصرافی
دانشجويی که با نظر خود از ادامه تحصیل خودداری کند و يا به علت عدم ثبت نام و يا غیبت غیر موجه از ادامه تحصیل
باز داشته شود.


 -1-1-18دانشجوی بورسیه
دانشجويی که با برخورداری از تسهیالت و امکانات نهاد بورس دهنده ،در يکی از موسسات آموزش عالی داخل يا خارج از
کشور تحصیل می کند.

 -1-1-13دانشجوی غیر ایرانی (خارجی)
دانشجويی که ملیت و تابعیت غیر ايرانی دارد و در يکی از دانشگاه های کشور به تحصیل اشتغال دارد.

 -1-1-11عضو هیات علمی
فردی که صالحیت وی برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در موسسات آموزش عالی ،برابر ضوابط معین ،به تصويب
رسیده و برای وی حکم استخدام هیات علمی صادر شده است.

 -1-1-11مرتبه علمی
رتبه علمی دانشگاهی که با توجه به مدرک تحصیلی ،مهارت ها و دانش اعضای هیات علمی تعیین می شود .که به ترتیب
عبارتند از :مربی آموزشیار ،مربی ،استاديار ،دانشیار ،استاد.



 -1-1تعاریف پژوهشی
 -1-1-1گروه پژوهشی
کوچکترين واحد پژوهشی که در زمینه تخصصی مشخص و معین ايجاد می شود.

 -1-1-1پژوهشکده
نهادی پژوهشی که دست کم از سه گروه پژوهشی تشکیل شده باشد.

-1-1-9تفاهم نامه های پژوهشی ،آموزشی و فرهنگی


داخلی



خارجی

-1-1-4طرح های تحقیقاتی


طرح های کالن ملی



طرح های اولويت پژوهش و فناوری مصوب شورای عالی عتف



طرح های ارتباط با صنعت

-1-1-1طرح پژوهشی
مجموعه ای از مطالعات و فعالیت های مشخص علمی _ پژوهشی که در چارچوب طرح نامه مصوب انجام می شود.


طرح پژوهشی مصوب
به طرح پژوهشی اطالق می شود که پس از بررسی ،مورد تايید قرار گیرد و مجوز اجرای آن به مجری طرح داده شود.



طرح پژوهشی جاری
طرح پژوهشی مصوبی که در حال اجرا است.



طرح خاتمه یافته
طرحی که مطالعات و عملیات مربوط به آن ،در چارچوب مفاد قرارداد ،پايان يافته و به تايید مراجع ذيربط رسیده است.

 -1-1-1مقاالت


مقاالت ISI
مقاله ای که مجوز انتشار در يکی از نشريات علمی مندرج در فهرست پايگاه های اطالعات علمی معتبر بین المللی کسب
کرده باشد.




مقاالت علمی  -ترویجی:
به مقاالتی گفته میشود که به ترويج يکی از رشتههای علوم میپردازد و سطح آگاهی ها و دانش خواننده را ارتقاء
میبخشد و او را با مفاهیم جديد علمی آشنا میسازد .اصوالً مقاالت ترويجی فقط برای اشاعه دانش بشری و عالمانه کردن
آن و جهان پیرامونی آن است و هدف ديگری ندارد.



مقاالت علمی – پژوهشی()ISC
مقاله ای که به دنبال جستجوی حقايق و برای کشف بخشی از معارف و نشر آن در میان مردم و به قصد حل مشکلی يا
بیان انديشهای در موضوعی از موضوعهای علمی ،از طريق مطالعهای نظاممند ،برای يافتن روابط اجتماعی میان پديدههای
طبیعی به دست آيد و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتايج آنها به کاربردها ،روش ها و مفاهیم و مشاهدات
جديد در زمینه علمی با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فنآوری منجر گردد ،علمی ـ پژوهشی قلمداد میشود.



مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها



سایر نشریات علمی

 -1-1-7کتب


کتاب های تالیف شده توسط اعضای هیات علمی



کتاب های ترجمه شده توسط اعضای هیات علمی

 -1-1-8مجالت


مجله علمی-پژوهشی

به نشرياتی اطالق می شود که مقاله های آن به ارائه يافته های جديد علمی حاصل از طرح های پژوهشی ،پايان نامه ها و
رساله های تحصیلی و ساير موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی ،کاربردی ،تحلیلی ،انتقادی ،نقد و بررسی علمی کتاب،
توسعه ای يا ارائه نظريه يا روش جديد در حل مسائل و توسعه علم يا فن آوری که از دو ويژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد،
می پردازد و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری ارائه می شود.


مجله علمی -ترویجی
به نشرياتی اطالق می شود که مقاله های تخصصی آن به معرفی ،ترويج و بسط آگاهی های علمی در میان جامعه علمی
مربوط می پردازد و سطح آگاهی ها و دانش را ارتقاء می بخشد و با مفاهیم جديد علمی آشنا می سازد تا دانش بشری را
اشاعه و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقويت کند.

 -1-1-3اختراعات و تولید محصول


اختراعات ثبت شده



اختراعات ثبت شده توسط سازمان پژوهش های علمی – صنعتی


 -1-1-11جوایز


ملی(خوارزمی ،فارابی ،ابن سینا ،کتاب فصل ،کتاب سال و )....



بین المللی(نوبل ،آيسسکو ،دانشمند بین المللی و )...

 -1-1-11فرصت مطالعاتی
امتیاز ويژهای که بر اساس مقررات خاصی به اعضای هیأت علمی استاديار و باالتر تماموقتِ رسمی قطعی داده میشود تا
در داخل و يا خارج از کشور به تحقیق و مطالعه بپردازند.

-1-1-11مرکز رشد
مرکزی است تحت مديريت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمايتی از ايجاد و توسعه حرفه های جديد توسط
کارآفرينانی که درقالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فن آوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی
مبتنی بر دانش و فن دارند ،پشتیبانی می کند.


واحد های فناور

واحدهای دارای هويت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانونی در زمینه تحقیقات
کاربردی و توسعه ای ،طراحی مهندسی ،مهندسی معکوس ،انتقال فناوری ،ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت
تجاری کردن نتايج تحقیقات فعالیت می نمايند .اين واحدها منجمله شامل شرکت های خصوصی ،واحدهای تحقیق و
توسعه صنايع ،و يا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه های اجرايی هستند.

 -1-1-19قطب علمی
قطب علمی نماد فعالیت سازمان يافته گروهی از اعضای هیات علمی در يک مؤسسه با توان علمی باالست که با برتری در
يک زمینه علمی  -تخصصی در علوم بنیادی يا کاربردی شناخته می شود و از طريق تمرکز و انسجام بخشیدن به
فعالیتهای خود در آن زمینه ،برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی ،منطقه ای يا بین المللی و
پاسخگويی به نیازهای اساسی کشور تالش می کند.

 -1-1-14همایش


داخلی



بین المللی



 -1-9تعاریف اداری و مالی
 -1-9-1عضو رسمی
فردی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی يکی از پست های سازمانی دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات
استخدام شده باشد.

 -1-9-1عضو پیمانی
فردی است که به موجب قرارداد پیمانی برای تصدی يکی از پست های سازمانی دانشگاه برای مدت معین ،در چارچوب
ضوابط و مقررات استخدام شده باشد.

 -1-9-9عضو قرار دادی
فردی است که به موجب قرار داد منعقده با دانشگاه به منظور انجام وظايف مشخص برای مدت معین در چارچوب ضوابط و
مقررات به کار گرفته شده باشد.

 -1-9-4عضو شرکتی
فردی است که به موجب قرارداد با شرکت طرف قرارداد دستگاه اجرايی برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود.

 -1-9-1بازنشستگی
عبارت است از قطع رابطه خدمتی عضو با دانشگاه که در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و با توجه به مقرات صندوق
های بازنشستگی ذيربط به موجب حکم رسمی صورت می پذيرد.

 -1-9-1فضاهای آموزشی
عبارتند از کالس ،آزمايشگاه ،کارگاه ،سالن سمینار.

 -1-9-7فضاهای کمک آموزشی
عبارتند از کتابخانه ،سايت کامپیوتر و آمفی تئاتر.

 -1-9-8وام های دانشگاه
وامهايی که به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طريق ساير نهادهايی مانند بانکها که پرداختکنندهی اصلی واماند) توسط
دانشگاه و بر اساس شرايطِ تعیینشده به کارکنان اعطا میگردد


 -1-4تعاریف دانشجویی و فرهنگی
 -1-4-1دانشجوی بومی
دانشجويی که در يکی از موسسات آموزش عالی در حوزه سکونت خانواده خود تحصیل می کند.

 -1-4-1دانشجوی شاهد و ایثارگر
دانشجويی که به علت فعالیت های ايثارگرانه خود و يا وابستگی نسبی يا سببی به ايثارگر(شهید ،آزاده ،رزمنده ،جانباز و مفقود
االثر) مطابق آيین نامه مربوطه ،از امتیازات خاصی برای ادامه تحصیل برخوردار باشد.

 -1-4-9وام دانشجویی
وامی که به درخواست دانشجو از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان بر اساس ضوابط معین برای تامین بخشی از هزينه های
وی پرداخت می شود.

 -1-4-4خوابگاه دانشجویی
مکانی که دانشگاه برای اسکان دانشجويان دارای شرايط در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

 -1-4-4کار دانشجویی
فعالیت مشخصی که دانشجو با توجه به نیاز دانشگاه در زمینههای آموزشی ،پژوهشی و مانند آن بر عهده گرفته و در قبال انجام
آن حقوق دريافت میکند.

 -1-4-1اردوی فرهنگی و هنری
گردهمآمدن و فعالیت به صورت برنامهريزیشده در محلی خاص با هدف تعامالت اجتماعی ،فرهنگی و يا تعامالت اجتماعی،
فرهنگی و يا هنری دانشجويان.

 -1-4-1دانشجوی نمونه
دانشجويی که از لحاظ فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،سیاسی ،ايثارگری و رعايت شئونات اخالقی -اجتماعی سرامد
دانشجويان ديگر باشد.

 -1-4-7کانون دانشجویی
نهاد های دانشجويی که در قالب آيین نامه مربوطه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کنند.


 -1-4-8انجمن علمی
انجمنهای علمی دانشجويی متشکل از دانشجويان عالقهمند به مشارکت در فعالیتهای علمی در يک دانشکده يا گروه آموزشی
است.

 -1-4-3نشریات دانشجویی
کلیه نشرياتی که در دانشگاه مطابق آيین نامه مربوطه توسط دانشجويان ،اعضای هیات علمی و يا نهادها و تشکل های
دانشجويی انتشار می يابند .



 -1-1تعاریف مدیریت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری
-1-1-1اعتبار مصوب
عبارت است از اجازه ايجاد هزينه ،بدهی يا تعهد به میزان معین برای سازمان دولتی در قبال دريافت کاال و خدمات مورد استفاده
جهت اجرای برنامههای مصوب.

-1-1-1تخصیص اعتبار
عبارت است از تجويز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب ساالنه در دوره های زمانی مشخص (سه ماهه ،چهار ماهه ،شش
ماهه و غیره) .به عبارت ديگر ،تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره های زمانی معین در سال مالی ،برای تامین
هزينه اجرای برنامه ها ،عملیات و ساير پرداخت ها مورد لزوم است.

 -1-1-9اعتبار جاری
منظور اعتباراتی است که برای تامین هزينه های جاری دولت و همچنین هزينه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
دولت پیش بینی می گردد.

 -1-1-4اعتبار عمرانی
اعتباراتی که برای تامین هزينه های طرح های عمرانی پیش بینی می شود ،اعتبارات عمرانی نام دارد.
منظور از طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی يا اجتماعی که
توسط دستگاه اجرايی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی به صورت
سرمايه گذاری ثابت اجرا می گردد.

 -1-1-1درآمد عمومی
درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای دانشگاه و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و ساير درآمدهائی که در قانون بودجه کل
کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

 -1-1-1درآمد اختصاصی
درآمدهايی که به موجب قانون از محل فروش کاال و خدمات حاصل و برای مصارف خاص منظور می گردد.

-1-1-7بودجه تفضیلی
برنامه مالی دانشگاه که برای يک سال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کمک های دولت ،درآمدهای اختصاصی و ساير منابع
تامین اعتبار و برآورد هزينه ها برای انجام برنامه ها می باشد.


 -1گردآوری اطالعات
به طور کلی روش ثبتی دقیق ترين روش گردآوری آمار و اطالعات محسوب می شود .در اين شیوه ثبت اطالعات به محض وقوع آن
انجام می شود .لذا دارای دقت باالتری نسبت به ساير روش هاست .در دانشگاه الزهرا(س) اطالعات به دو صورت گردآوری می شود:

 -1-1اطالعات دارای سامانه نرم افزاری:
در مواردی که سامانه نرم افزاری دانشگاه پاسخگوی اطالعات مورد درخواست باشند ،اين اطالعات يا به صورت گزارش از سامانه
يا به طور مستقیم با استخراج از بانک های اطالعاتی ساخته خواهد شد.

 -1-1اطالعات فاقد سامانه نرم افزاری:
در مواردی که اطالعات دارای سیستم نرم افزاری نمی باشد ،اطالعات به صورت کتبی از مسوولین واحدهای مورد نظر
درخواست می شود و ايشان موظف هستند اطالعات را گردآوری و ارائه نمايند.

 -9زمان گرد آوری اطالعات
به دلیل اين که سامانه های دانشگاه به روز عمل می کنند و اطالعات در هر لحظه در حال تغییر است زمان گردآوری
اطالعات بايد در سال های مختلف يکسان باشد تا بتوان آن ها را مقايسه نمود.لذا جهت يکسان سازی ،زمان گردآوری
اطالعات در دانشگاه الزهرا به شرح ذيل تعیین می گردد:

 -9-1اطالعات دانشجویان پذیرفته شده و جاری
اطالعات برای نیمسال اول در تاريخ نیمه دوم آذرماه همان سال و برای نیمسال دوم در نیمه دوم ارديبهشت ماه سال بعد
گردآوری می گردد.
تبصره  :اطالعات دانشجويان پذيرفته شده دوره دکتری تخصصی به علت اينکه ممکن است به خاطر فرآيند گزينش دانشجو

ناقص باشد بايد به صورت دستی نیز با اطالعات حوزه معاونت آموزشی مقايسه شود.
 -9-1اطالعات دانشجویان دانش آموخته
اطالعات دانشجويان دانش آموخته هر سال تحصیلی در نیمه دوم آذرماه سال تحصیلی بعد گردآوری می گردد .مثال برای سال
تحصیلی  1332-1333در نیمه دوم آذرماه  1333دانشجويانی که تاريخ دانش آموختگی آنها بین  1332/7/1تا 1333/6/31
ثبت شده است از سامانه گردآوری می گردد.
تبصره :اگر اطالعات دانش آموختگان به تفکیک دو نیمسال مد نظر باشد ،نیمسال اول از ابتدای مهر تا  11بهمن همان سال و
نیمسال دوم از  16بهمن تا  31شهريور سال بعد در نظر گرفته خواهد شد.


 -1-9اطالعات اعضای هیات علمی و کارمندان
زمان گرد آوری اطالعات کارمندان و اعضای هیات علمی در ابتدای هر سال بعد از صدور احکام کارگزينی سال جديد می باشد.
تبصره :محل خدمت کارکنان بر اساس محل پست سازمانی مشخص می شود.

 -4ارائه اطالعات
مسئول ارائه اطالعات به بیرون و درون دانشگاه ،بخش آمار و اطالعات در مديريت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری می
باشد .ارائه اطالعات به دو صورت انجام می شود:

 -4-1ارائه اطالعات ساالنه
گروه آمار و اطالعات موظف است در زمان های مشخص شده در اين نظامنامه اقدام به اين کار نموده و پس از جدول بندی و
ويرايش بر اساس جدول های ساخته شده ،در تابستان هر سال اقدام به ارائه سالنامه آماری سال قبل نمايد.

 -4-1ارائه اطالعات بر اساس جدول های مورد درخواست واحدهای دانشگاه یا سازمان های برون
دانشگاهی
در مواردی که اطالعات به صورت جدول از واحد های درون دانشگاهی يا سازمان ها و نهادهای برون دانشگاهی درخواست می
گردد ،بخش آمار و اطالعات موظف است براساس قالب درخواست شده اطالعات را تهیه و ارائه نمايد.
تبصره :1کلیه درخواست های اطالعات از واحدها و سازمان ها بايد به صورت کتبی باشد و بخش آمار و اطالعات موظف است
به صورت کتبی پاسخگوی درخواست ها باشد.
تبصره -1در صورتی که واحد يا سازمان برون دانشگاهی از واحد های ديگر درخواست آمار يا اطالعات داشته باشد پس از
ارجاع درخواست به مديريت برنامه ،بودجه ،تحول اداری و بهره وری و اخذ اطالعات از مديريت مذکور اطالعات با امضای واحد
مورد خطاب ارسال گردد.



