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ه سوی خدا دارد و بنده ای در حضور اوست (یچ کس در  ست جز اینکه روی   )٩٣آسمانها و زم ن

ه دقت شماره کرده است. ( ه نموده و  ا را محاس قینا آن   )٩٤و 

م (س)                                                                                                  سوره م

. نقش آمار در تصميم گيري به جز سرگرداني دستاوردي نخواهد داشت و اطالعات مارآتصميم گيري بدون توجه به 

در عصر اطالعات اهميت آمار حياتي تر شده و يكي از . است كه راه را از چاه بازشناساند تاريكيچراغ در نور همانند 

د نظام آماري و سيستم هاي اطالعاتي دقيق و وجو ،شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارا و اثربخش سازمان مهم ترين

 ،هاي دقيق ترريزيدر راستاي پيشبرد و تحقق اهداف راهبردي دانشگاه و انجام برنامه وبا لحاظ اين مهم  بروز است.

و همكاري بخش هاي مختلف  )MISبا اطالعات اخذ شده از سيستم اطالعات مديريت ( ١٣٩٨سالنامه آماري سال 

از سالنامه آماري به مثابه انعكاسي . گرفته استمندان قرار تدوين و در اختيار كليه مديران، كارشناسان و عالقه ،دانشگاه

به تصوير تالشي در جهت  كه مي باشد دانشگاه در طول يك سال پشتيبانيو  وضعيت آموزشي، پژوهشي، فرهنگي

سيستم بر اين مهم تاكيد و افتخار داريم كه استقرار مطلوب خط سير دانشگاه در مسير پيشرفت خود است. كشيدن 

 و ارائه يك سالنامه آماري جامع، تنها با همكاري كليه حوزه هاي دانشگاه محقق مي شود.  )MISاطالعات مديريت (

كه در ارائه  دانشگاهي د آمار و اطالعات و ساير همكاراند واحو زحمات ارزشمن از تالش دانم الزم مي در پايان

همچنين معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع دانشگاه پذيراي تمامي م. اند تشكر و قدرداني نماي ري دادهاطالعات ما را يا

  باشد.ماري دانشگاه را فراهم سازد ميآنظرات اصالحي كه موجبات ارتقاي كمي و كيفي سالنامه 
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