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 بسمه تعالی
 

 

هستی وجود عنایت فرمود تا سپاس بیکران حضرت حق که انسان را نعمت حیات بخشید و او را از عدم 

مظهر جمال و جاللش را به رخ فرشتگان و مالئک بنمایاند و با تمام تعالی و بلندی از این خلق خویش به 

 بزرگی یاد کند و حضرتش را تحسین نماید که فتبارک اهلل احسن الخالقین.

وانایی یح و مطمئن که تبا توجه به ارزش روزافزون اطالعات، تجهیز مدیران به یک سیستم اطالعات صح

ریزی، سازماندهی و کنترل ارتقا بخشد، به یک ضرورت اساسی  ها در مورد برنامه مدیریت را در اتخاذ تصمیم

 ریزی برنامه  شالوده و است ریزی برنامه  به  نیاز  پایدار،  توسعه  به  دستیابی عصر ما تبدیل شده است. برای

ها به عنوان مجموعه مبتنی بر  دانشگاهباشد که  می  روز و به  دقیق  مهم،  منابع  و  اطالعات آمار،  به  دسترسی

ده و تولید کننده علم و دانش نیازمند ثبت و نگهداری عملکردهای خود به صورت آماری نعلم و اشاعه ده

یکی از ، آیندهریزی برای  های گذشته، حال و برنامه د. آنچه مسلم است مهمترین ابزار ارزیابی فعالیتنباش می

 باشد. آمار می ، ها مهمترین عوامل در تعیین میزان موفقیت و یا عدم این فعالیت

گذاری و اعمال مدیریت بر مبنای اطالعات صحیح و  ریزی، سیاست اداره کشور، به برنامه  ،به عبارتی دیگر

ترین ویژگی کشورهای  مهم رسانی گسترده، های اطالع بهنگام نیاز دارد. به همین دلیل است که وجود شبکه

، توان پیشرفته و وجه تمایز این کشورها از کشورهای در حال توسعه است. چرا که آگاهی از شرایط موجود

گیری  کند. تصمیم ی به اهداف مورد نظر را بیشتر مییاب ریزی برای آینده را افزایش داده و امکان دست برنامه

تحمیلی است، لذا با توجه به موارد پیشگفت و از آن جا که در بدون اطالعات کافی، پذیرفتن شرایط 

ای  های این مجموعه است، همه ساله سالنامه ای دانشگاه از مهمترین رسالت دسترس قرار دادن اطالعات پایه

شود. امیدوارم این مجموعه که حاصل تالش،  شگاه در طی آن سال منتشر مینبا هدف ترسیم وضعیت دا

مار دانشگاه است، در سایه همدلی و وفاق آمندی و احساس مسئولیت کارشناسان اداره  دلسوزی، عالقه

، از طریق های مختلف دانشگاه را مدیران و کارکنان خدوم دانشگاه، موجبات ارتقاء سطح عملکرد و حوزه

 و رنامه ریزیه از آمار در بنگیری بهی های ایشان، فراهم آورده، الگوی مناسبی از بهره تصویر کشیدن فعالیت

 اجرا ارائه دهد.

 دکتر سعید کشمیری

 بوشهرو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی ریاست 
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 بسمه تعالی

 

 .روددر کجاست و به کجا می ،داند از کجاستکس را که می خدا رحمت کند آن

 « حضرت علی)ع(» 

 
جهت  ریزی است به همینگیری و برنامهآمار و اطالعات پایه و اساس هر تحقیق، پژوهش، تصمیم

ای نیاز دارند که بر های آماری ویژهها به دادهگیریها و تصمیمریزان و کارشناسان برای تدوین برنامهبرنامه

بینی وضعیت آینده در تحلیل وضعیت موجود و پیش .های خرد و کالن را شکل دهنداساس آنها تحلیل

روز است؛ بنابراین آمار و اطالعات یکی از های آماری دقیق، جامع و به های مختلف جامعه مستلزم دادهبخش

ت. گیری در سطوح مختلف مدیریت اسیمریزی، ارزیابی عملکردها و تصمعوامل مؤثر و ضروری برای برنامه

های آماری رسمی مربوط به ها و نتایج طرحها، پرسشنامهوابق آمارهای رسمی و تهیه راهنمامستند سازی س

نماید، ر شدن حافظه تاریخی هر ملت نسبت به گذشته خویش کمک میتگذشته عالوه برآنکه به روشن

ها و اعی و اقتصادی گذشته آثار برنامهسازی شرایط اجتمریزان و سیاستگزاران با شبیهامهتواند برای برنمی

بینی نماید، از اینرو شناخت گذشته دارای اهمیتی برابر با شناخت وضیعت دست اجرا را پیش های درسیاست

ها صورت گرفته در سطح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدامات زیادی در جهت تولید و نشر داده حاضر است

 هایدادهاطّالعات از « بهترین»توان تولید ترین اهداف آمار، میمهم .شودبصورت مستقل انجام می اًکه اکثر
از آن اطّالعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را  دانشموجود و سپس استخراج 

 .آورندبه شمار می هانظریه تصمیمای از شاخه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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های انجام شده در همترین و موثق ترین اسناد آماری است که خدمات و فعالیتآماری از جمله م سالنامه

دهد و به مثابه یک مشاور ثابت ولی صامت در خدمت مدیران است. در دانشگاه علوم ها را نمایش میسازمان

آوری فنهای برنامه عملیاتی مدیریت آمار و پزشکی بوشهر هر ساله سالنامه آماری به عنوان یکی از فعالیت

آوری گردد. تهیه مجموعه حاضر نیز مرهون تالش بی وقفه همکاران در مدیریت آمار و فناطالعات منتشر می

، مراکز آموزشی درمانی و هادانشگاه و همکاری صمیمانه مسئولین و رابطین محترم آمار معاونت اطالعات

، که با تالش مؤثر توانستند مختصری از زحمات باشدمی های تابعههای بهداشت و درمان شهرستانشبکه

، لذا حک نمایند "سالنامه آماری دانشگاه"صفحات کتابی ماندگار تحت عنوان همکاران خدوم دانشگاه را بر 

 دریغ همه این عزیزان قدردانی نمایم.دانم که از مشارکت بیبدینوسیله بر خود واجب می

های آتی همچنان نیازمند تعامل و نظور کامل شدن در سالآنچه مسلم است اینکه مجموعه حاضر به م

گر د تا با رهنمودها و نقطه نظرات خود ما را هدایتننزیزانی است که آنرا مطالعه می کهمکاری تمامی ع

 باشند.  

 

 مهندس حسین طاهرزاده

 یت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاهمدیر

 

 

 


