بسمه تعالی

سپاس بیکران حضرت حق که انسان را نعمت حیات بخشید و او را از عدم هستی وجود عااتوت مردود توا دجمور جموا و
جاللش را به رخ مرشتگان و دالئک باماتاند و با تمام تعالی و بلادی از اتن خلق خدتش بوه برریوی توا کاود و حضورتش را
تحسین نماتد که متبارک اهلل احسن الخالقین.
آدار را باتد علم و عمل استخراج ،بسط ،و تدسعه انشمای تجربی انسانی با استفا ه از روشهای یر آوری ،تاجویم ،رورورش ،و
تحلیل ا ه های تجربی (حاصل از اندازهییری و آزداتش) انست .علم آدار ،علم و من مراهم کر ن ا ههوای کمیوی و تحلیول
آنها به داجدر به ست آور ن نتاتجی که ایر چه احتمالی است  ،ادا ر خدر اعتما است  .باابراتن نقوش روز امورون آدوار و
اطالعات ر عصر اطالعات به قدری بدتمی است که نجام آداری کشدرها و حجم و کیفیت بانکمای اطالعاتی آنما نه تاما تکی
از دممترتن شاخصمای تدسعه تامتگی کشدرها به شمار دی رو  ،بلکه دتقابالً نیر سیاستگذاری ها و برناده رتری های تدسوعه
اقتصا ی ،اجتماعی و مرهاگی کشدرها ،بدون ر اختیار اشوتن آدوار کوامی ،صوحیح و قیوق و بوه هاگوام ،دمکون نیسوت.
دممترتن اهداف آدار ،دیتدان تدلید «بمترتن» اطیالعات از ا ههای ددجد و سپس اسوتخراج انوش از آن اطیالعوات را ککور
کر  .به همین سبب است که برخی از داابع ،آدار را شاخهای از نجرته تصمیمها به شمار دیآورند .به عبوارت تگور ر عصور
حاضر اطالعات قیق و به روز به عادان دمم ترتن ابرار ارزتابی عملکر و برناده رتری جمت آتاده دحسدب شوده و از جاتگواه
واالتی برخدر ار ا ست .اطالعاتی که یاه به نجر بسیار سا ه و ر سترس دی نماتد ادا به کارییری آن دی تداند بر رونود ا اره
اددر به شدت دؤثر واقع شد .
هیچ ددتری بدون اطالع از اشته ها و برآور تدانمادی های سازدان خد و تجرتوه و تحلیول علموی آنموا  ،نموی تدانود ر
ری شبر و ارتقاء دجمدعه تحت سرررستی خد تصمیمات دااسب انخاک نماتد .داهیت وجد ی ا اره ی تحوت عاودان آدوار ر
سازدان ها  ،جمع آوری  ،کاتر  ،تحلیل ا ه ها و تبدتل آنما به اطالعات قابل استفا ه ر سطدح دختلف دودترتتی سوازدان
ها دی باشد .ر اتن راستا ددترتت آدار و من آوری اطالعات انشگاه هر ساله روس از جموع آوری ا ه هوا  ،اقودام بوه چوا
سالااده آداری انشگاه دی نماتد که حاوی اطالعات دربدط به حدزه های دختلف انشگاه اسوت .ادیودوارتم ر آتاوده شواهد
بمره ییری داطقی و اصدلی هرچه بیشتر از اطالعات ارائه شده از آن ر تار و رد انشگاه علدم ررشوکی بدشومر باشویم و بوا
نفس های یرم  ،دشتاقانه و ادیدوار کااده صاحبان اندتشه  ،مرهیختگان  ،ددتران و ساگربانان اجراتوی انشوگاه رونود چوا
سالااده به اهداف خد نر تک تر شده و الگدی دااسبی از بمره ییری بمیاه از آدار ر برناده رتری و اجرا ارائه هد.
واهلل ولی التوفیق

دکتر سعید کشمیری
ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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بسمه تعالی
خدا رحمت کند آن کس را که میداند از کجاست ،در کجاست و به کجا میرود.
« حضرت علی(ع) »
آمار دانشی است که به مطالعه ،گردآوری ،تحلیل ،تفسیر ،ارائه و سازماندهی دادهها میپردازد .در واقع آمار بهه نوهنا
یکی از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی برای آیوده و ارزیابی نملکرد گذشته و نامل اصلی و تصمیم گیری و مدیریت
از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخنردار است.
امروزه اطالنات  ،جا مایه حرکت ؛ نحنل و رشد است و آمهار و اطالنهات دقیه و بهه روز از جملهه ابزارههای مههم
برنامه ریزی  ،سیاستگذاری و سوجش سیاست های اتخاذ شده به شمار می آید؛ همچوین فقدا اطالنات صهحی و
جامع بیش از آنکه یک کمبند باشد بیانگر آ است که نگرش سیستمی و نلمی در فرآیودها و ارتقها آنهها محلهی از
انراب ندارد .بوابراین تهیه و تدوین اطالنات قابل انتماد بخشی از فعالیت های ضروری و مهم سازما هها تلقهی مهی
شند .مدیرا در اکثر برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها می کنشود با تکیه بهر داده ههای منجهند از خطها اجتوهاب
کرده و از هزیوه ها بکاهد  ،مطالعات نیز نشا می دهد که توها با اتکا بر آمار معتبر می تنا از موابع و زما بدرستی
استفاده کرد و فعالیت ها و سیاست ها را در جهت تحق اهداف سازمانی پی ریزی و هدایت نمهند .آمارهها در برنامهه
ریزی مدیریت  ،نظارت و ارزیابی خدمات سالمت از اهمیت اساسی برخهنردار بهنده  ،تردیهد نیسهت کهه نمهی تهنا
خدمات بهداشتی درمانی را بدو در نظر داشتن واقعیات بطنر مؤثر ارائه داد .
سالوامه آماری از جمله مهمترین و منث ترین اسواد آماری است که خدمات و فعالیتهای انجام شده در سهازما هها
را نمایش می دهد و به مثابه یک مشاور ثابت ولی صامت در خدمت مدیرا است .در دانشگاه نلنم پزشکی بنشهر ههر
ساله سالوامه آماری به نونا یکی از فعالیتهای برنامه نملیاتی مدیریت آمار و فنآوری اطالنات موتشهر مهیگهردد.
تهیه مجمننه حاضر نیز مرهن تالش بی وقفه همکارا در مدیریت آمهار و فهنآوری اطالنهات دانشهگاه و همکهاری
صمیمانه مسئنلین و رابطین محترم آمار معاونتها ،مراکز آمنزشی درمانی و شبکههای بهداشت و درمها شهرسهتا
های تابعه میباشد ،که با تالش مؤثر تنانستود مختصری از زحمات همکهارا خهدوم دانشهگاه را بهر صهفحات کتهابی
ماندگار تحت نونا "سالوامه آماری دانشگاه" حک نمایود ،لذا بدیونسیله بر خند واجب میدانم کهه از مشهارکت بهی
دریغ همه این نزیزا قدردانی نمایم .آنچه مسلم است ایوکه مجمننه حاضر به موظنر کامل شد در سالههای آتهی
همچوا نیازمود تعامل و همکاری تمامی نزیزانی است که آنرا مطالعه می کوود تا با رهومندها و نقطه نظهرات خهند
ما را هدایتگر باشود .لذا از کلیه صاحبوظرا محترم درخناست می شند نسبت به انعکاس ایده های خنیش از طری
رایانامه ( پست الکترونیکی)  amar@bpums.ac.irاقدام نمایود .قابل ذکر است که اطالنات مودرج در این مجمننهه در
پنرتال اداره آمار دانشگاه به نشانی  stat.bpums.ac.irنیز قابل دسترسی است.
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