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

ویش این خیق خمظهر جمال و جاللش را به رخ فرشتتتت ان و مالبن بنمایاند و با تمام تعالی و بیندز از 

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

هاز با استتتدادا از رو  انستتانیتجربی  دانشتتهازآمار را باید عیم و عمل استتتخرا ب بستت ب و توستتعه 

صل از  هاز داداگردآورزب تنظیمب پرور ب و تحییل  ست. عیم  گیرزاندازاتجربی )حا و آزمایش( دان

دستت آوردن نتایجی که اگر هه  ها به منظور بههاز کمّی و تحییل آنفن فراهم کردن دادا و آمارب عیم

 اطالعات بهابراین نقش روز افزون آمار و اطالعات در عصر است ب اما در خور اعتماد است . بنتمالی اح

از  یکیآنها نه تنها  یبانکهاز اطالعات تیدیو ک حجم استتتت که نظام آمارز کشتتتورها و یهیقدرز بد

شمار یافت ی شاخصهاز توسعه نیمهمتر ست یس زیمتقابالً ن بیکه رودبی م کشورها به   و برنامه ها ذارزا

شتن آمار کاف اریدر اخت بدون کشورهاب یو فرهن  یتوسعه اقتصادزب اجتماع هاز ززیر و  حیحص بیدا

به قیدق ید ترین اهداف آمارب میمهم .ستتتتیهن امب ممکن ن و   هازدادااطّالعات از « بهترین»توان تول

از آن اطّالعات را ذکر کرد. به همین ستتبا استتت که برخی از مناب ب  دانشموجود و ستتپا استتتخرا  

شاخه شمار می هانظریه تصمیماز از آمار را  و  دقیقآورند. به عبارت دی ر در عصر حاضر اطالعات به 

اا شتتدا و از جای ز جهت آیندا محستتو  ابزار ارزیابی عمیکرد و برنامه ریز به روز به عنوان مهم ترین

سترس می نماید اما به کارگیرز آن واالیی برخوردار ا سادا و در د سیار  ست. اطالعاتی که گاا به نظر ب

 می تواند بر روند ادارا امور به شدت مؤثر واق  شود. 
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سازمان  خود و تجزیه و تحییل عیمی آنها  شته ها و برآورد توانمندز هاز  هیچ مدیرز بدون اطالع از دا

ب نمی تواند در پیشتتبرد و ارتقام مجموعه تحت ستترپرستتتی خود تصتتمیمات مناستتا انخاذ نماید. ماهیت 

و تبدیل آنها به وجودز ادارا ز تحت عنوان آمار در ستتتازمان ها ب جم  آورز ب کنترلب تحییل دادا ها 

 اطالعات قابل استدادا در سطوح مختیف مدیریتی سازمان ها می باشد. در این راستا مدیریت آمار و فن 

ش اا می  سالنامه آمارز دان ساله پا از جم  آورز دادا ها ب اقدام به هاپ  ش اا هر  آورز اطالعات دان

استتت. امیدواریم در آیندا شتتاهد بهرا نماید که حاوز اطالعات مربوط به حوزا هاز مختیف دانشتت اا 

گیرز منطقی و اصتتولی هرهه بیشتتتر از اطالعات ارابه شتتدا از آن در تار و پود دانشتت اا عیوم پزشتتکی 

بوشتتهر باشتتیم و با ندا هاز گرم ب مشتتتاقانه و امیدوار کنندا صتتاحبان اندیشتته ب فرهیخت ان ب مدیران و 

سالنام ش اا روند هاپ  سبی از بهرا  ه به اهداف خود نزدینسن ربانان اجرایی دان شدا و ال وز منا تر 

 گیرز بهینه از آمار در برنامه ریزز و اجرا ارابه دهد.

 

 واهلل ولی التوفیق
 

 دکتر سعید کشمیری
 بوشهرو خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی ریاست 
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 د.روداند از کجاست، در کجاست و به کجا میخدا رحمت کند آن کس را که می

 «حضرت علی)ع( » 

 

در واقع  پردازد.می هاداده سازماندهی و ارائه تفسیر، تحلیل، گردآوری، ،آمار دانشی است که به مطالعه

آمار به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشتتتوه و عامل 

 دار است.اصلی و تصمیم گیری و مدیریت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخور

حول و رشتتتد استتتت و آمار و اطالعات دقی  و به روز از جمله تروزه اطالعات ، جان مایه حرکت ؛ ام

گذاری و ستتن س ستتیاستتت های اتهاب شتتده به شتتمار می آید؛ برنامه ریزی ، ستتیاستتت  ابزارهای مهم 

گرش نهمچنین فقدان اطالعات صتتتحی  و جامع بیس از آنکه یم کم ود باشتتتد بیانگر آن استتتت که 

ستتیستتومی و علمی در فرآیندها و ارتقاه آنها محلی از اعراا ندارد. بنابراین تهیه و تدوین اطالعات قابل 

اعوماد بهشی از فعالیت های ضروری و مهم سازمان ها تلقی می شود.  مدیران در اکثر برنامه ریزی ها و 

ا کرده و از هزینه ها بکاهد ، تصتتتمیم گیری ها می کوشتتتند با تکیه بر داده های موجود از خطا اجونا

سوفاده کرد و  سوی ا شان می دهد که تنها با اتکا بر آمار معو ر می توان از منابع و زمان بدر مطالعات نیز ن

فعالیت ها و ستتیاستتت ها را در جهت تحق  اهداز ستتازمانی پی ریزی و هدایت نمود .آمارها در برنامه 

سال ست که ریزی مدیریت ، نظارت و ارزیابی خدمات  سی برخوردار بوده ، تردید نی سا مت از اهمیت ا

 نمی توان خدمات بهداشوی درمانی را بدون در نظر داشون واقعیات بطور مؤثر ارائه داد .

ست که خدمات و فعالیت سناد آماری ا شده سالنامه آماری از جمله مهمورین و موث  ترین ا های ان ام 

مثابه یم مشتتاور ثابت ولی صتتامت در خدمت مدیران استتت. در دهد و به ها را نمایس میدر ستتازمان

های برنامه عملیاتی دانشتتتگاه علوم پزشتتتکی بوشتتتهر هر ستتتاله ستتتالنامه آماری به عنوان یکی از فعالیت

گردد. تهیه م موعه حاضتتتر نیز مرهون تالش بی وقفه آوری اطالعات منوشتتتر میمدیریت آمار و فن

 دانشگاه و همکاری صمیمانه مسئولین و رابطین محورم  ری اطالعاتآوهمکاران در مدیریت آمار و فن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
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باشد، که می های تابعههای بهداشت و درمان شهرسوانها، مراکز آموزشی درمانی و ش کهآمار معاونت

با تالش مؤثر توانسوند مهوصری از زحمات همکاران خدوم دانشگاه را بر صفحات کوابی ماندگار تحت 

شگاه سالنامه"عنوان  سیله بر خود واجب می "آماری دان شارکت بیحم نمایند، لذا بدینو دانم که از م

آنچه مستتلم استتت اینکه م موعه حاضتتر به منظور کامل شتتدن در  دریغ همه این عزیزان قدردانی نمایم.

د تا با ننهای آتی همچنان نیازمند تعامل و همکاری تمامی عزیزانی استتتت که آنرا مطالعه می کستتتال

لذا از کلیه صاح نظران محورم درخواست می شود گر باشند. نمودها و نقطه نظرات خود ما را هدایتره

 amar@bpums.ac.ir نستتت ت به انعکای ایده های خویس از طری  رایانامه س پستتتت الکورونیکی 

اقدام نمایند. قابل بکر است که اطالعات مندرج در این م موعه در پورتال اداره آمار دانشگاه به نشانی 

stat.bpums.ac.ir .نیز قابل دسورسی است 

 مهندس حسین طاهرزاده

 مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه

mailto:amar@bpums.ac.ir

