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گروه آمارزيستي و اپيدميولوژي در سال  1370آغاز به كار كرد .اين گروه عهده دار ارائه
دروس مختلف آمارزيستي ،اپيدميولوژي ،روش تحقيق ،كامپيوتر و همچنين كاربرد كامپيوتر
در آناليز داده ها براي كليه رشته هاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي همدان میباشد .از
ابتداي سال تحصيلي 1385 - 86اين گروه اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي
ارشد آمارزيستي نموده است .همچنین اين گروه با توجه به پتانسیل موجود از سال 1388
تاکنون اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری آمارزیستی نموده است .گروه آمارزیستی و
اپیدمیولوژی به منظور گستردگی در حیطه های آموزشی و پژوهشی از سال  1394به دو
گروه مستقل آمارزیستی و گروه اپیدمیولوژی تفکیک شد و هم اکنون گروه آمار زيستي
 6عضو هیئت علمی تمام وقت (یک استاد ،سه دانشیار 2،استادیار) 1 ،دانشجوی دکتری
بورسیه شده میباشد .هدف از تاسیس گروه آمارزیستی ،تربیت نیروهای باتجربه و ماهر در رشته
های آمارزیستی میباشد تا با دستیابی و بکارگیری آخرین روشها و تکنیک های علمی در
تحلیل داده ها بتواند در برنامه ریزی حوزه سالمت کشور موثر باشد .از سوی دیگر گروه
آمارزیستی همواره سعی در گسترش مرزهای علمی در رشته آمارزیستی داشته است.

اعضاء هيئت علمي گروه آمارزيستي
تخصص

مرتبه علمي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

دكتر حسين محجوب

 PhDآمار زيستي

استاد
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دكتر عباس مقيم بيگي

 PhDآمار زيستي

دانشيار

3

دكتر علیرضا سلطانيان

 PhDآمار زيستي

دانشيار

4

دكتر جواد فردمال

 PhDآمار زيستي

دانشيار

5

دكتر قدرت اله روشنايي

 PhDآمار زيستي

استاديار

6

دكتر مريم فرهاديان

 PhDآمار زيستي

استاديار

اهداف آموزشي گروه آمارزيستي
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اين گروه با ارائه دروس مرتبط ،در جهت ارتقاء كيفي و توانمندسازي پژوهشي دانشجويان
كليه رشتههاي تحصيلي دانشگاه علوم پزشكي همدان و تربیت دانشآموختگانی در مقاطع
تحصيالت تكميلي آمارزيستي فعالیت میکند .همچنین جهت تامین نیروی انسانی
متخصص مورد نیاز در مراکز علمی ،تحقيقاتي و سایر سازمانها ،در راستاي افزایش و ارتقاء
شاخص های بهداشتی جامعه و در نهایت افزایش بهره وری ،با متخصصین علوم بهداشتي
همکاری ميكند.
فعالیت های آموزشی گروه آمارزیستی حول محورهای زیر تدوین گردیده است:
 - 1نو آوري و ارتقاء سطح علمي در زمينه آمارزيستي.
 - 2ترتیب نيروي انساني كارآمد براي تدريس و تحقيق در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي
و پژوهشي در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری آمارزیستی و اپیدمیولوژی.
 -3بکار گیری مهارت های ذهنی در تحقیقات علوم بهداشتی و پزشکی در دانشگاه ها
 - 4تدوین و معرفی روش های آماری نوین در مدل سازی ریسک فاکتورهای مرتبط با بیماری ها
در کشور.
- 5ارائه خدمات مشاورهای به محققان و موسسات آموزشی و پژوهشی ،ارگان ها و سازمان ها
 - 6آموزش و توانمندسازی در زمینه تعیین چارچوب های آماری و طراحی مطالعات
 - 7آموزش و توانمندسازی در زمینه بکارگیری نرم افزارهای مختلف آماری
- 8آموزش و توانمندسازی در زمینه پایش و ارزیابی داده های جمع آوری شده و نتایج
بدست آمده.

اهداف پژوهشي گروه آمارزيستي
گروه آمارزيستي با توجه به ماهیت و وسعت فعالیت های خود ،عرصه های پژوهشی زير را در جهت
ارتقاء سالمت جامعه مد نظر دارد:
 -1انجام پژوهش در حيطه هاي مختلف علوم پزشكي
 -2انجام پژوهش در زمينه متدلوژی تحقیق در حوزه سالمت فردی و اجتماعی جامعه
 -3انجام پژوهش هاي بنيادي در زمينه تئوری و مدل های ارتقاء سالمت به منظور توليد علم
و ارتقاء كيفي
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عناوین خدمات تخصصی و مشاوره گروه
 -1كارآزماييهاي باليني در زمينههاي مختلف درماني و دارويي:

كارآزمايي باليني دارويي در فازهاي مختلف  2 ، 1و 3
بررسي تاثير بخشي داروهاي گياهي و شيميايي
مطالعات دوز-پاسخ در رشته هاي سم شناسي ،داروسازي ،صنعت نفت ،بهداشت محيط و ...
طراحي و مدل سازي و تحليل كارآزمايي هاي پزشكي
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شكل  – 1نمونه تصاويري از مطالعات دوز  -پاسخ

 -2مـــدل هاي خطـــي شامل تعميم يافته و طولي و مدل هاي چند متغيره (طبقه
بندي ،كالسيك:)..،

ارائه و اصالح و كاربرد مدل هاي رگرسيوني
مدلسازي و تحليل آناليز واريانس در دادههاي واجد شرايط
تحليل خوشهبندي
تحليل طبقهبندي و تحليل مميزي

شكل  - 2نمونه تصاويري از نمودارهای مدلسازي ،تحليل خوشه بندي و تحليل مميزي

 -3مطالعات تحليل بقا

تعیین میزان بقا و عوامل مرتبط با انواع بیماری سرطان و بیماری های مزمن مانند سکته
قلبی ،مغزی و ....
ارائه و كاربرد مدل هاي پارامتري بقا در بيماري هاي مختلف
ارائه و كاربرد مدل هاي ناپارامتري بقا در بيماري هاي مختلف

-4مطالعات اپيدميولوژيكي در زمينه بيماري هاي واگير و غير واگير

ارائه مدلهاي پارامتري در اپيدميولوژي
ارائه و كاربرد مدلهاي ناپارامتري در اپيدميولوژي
طراحی و اجرای مطالعات متا ،مروری و ساختار یافته
طراحی و اجرای مطالعات غربالگری و تحلیل آنها
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شكل  - 3نمونه تصاويري از نمودارهای مدل هاي ناپارامتري بقا

شكل  – 4نمونه تصاويري از نمودار تعيين روند بروز بيماري و تحليل حساسيت ويژگي
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-5كاربرد روش هاي بيزي در مدل هاي آماري،
دادههاي فضايي ،نقشهبندي بيماريها:

نقشه بندي بيماري هاي واگير و غيرواگير در
استان و كشور
شكل  – 5نمونه تصاويري از نقشه بندي بيماري

-6مدل هاي فازي و كاربرد آن در علوم پزشكي ،آمار در ژنتيك و فرآيندهاي تصادفي و
تئوري احتمال:
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ارائه يا اصالح و يا كاربردهاي مدل هاي فازي
ارائه يا اصالح يا كاربردهاي مدل هاي آماري در
ژنتيك
ارائه و اصالح و كاربردهاي مدل هاي احتمال

شكل  – 6نمونه تصاويري از شبكه بيضي در ژنيتيك

-7سازماندهي و ايجاد بانك هاي داده اي در زمينه
هاي جمعيت ،بيماري ها و عوامل محيطي:

جمع آوري و ارائه و كاربرد مدل هاي جمعيت
شناسي
ارائه راهكارها و روش هاي جمع آوري و ثبت
دادههاي بهداشتي و بيماري ها و داده پردازي و
تحليل دادهها

شكل  – 7نمونه تصاوير ي از فلوچارت جمع آوري اطالعات يك مطا لعه
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عناوین خدمات آموزشی تخصصي گروه
آمار و مدلسازي
مفاهيم آمار و احتمال
روش تحقيق
كامپيوتر

توانمنديهاي تحقيقاتي

 - 1تعیین چاچوب آماری به منظور اجرای مطالعات تحقیقاتی
- 2بکارگیری تحلیل های پیشرفته آمار و مدل سازی عوامل خطر مرتبط با پیامدها

- 3تعیین میزان بقا و عوامل مرتبط با انواع بیماری سرطان و بیماری های مزمن مانند سکته قلبی ،مغزی و ....

 -7طراحی و برنامه نویسی شبیه سازی های آماری و بکارگیری نرم افزارSPSS, R, SAS, STATA, Splus

- 8طراحی و اجرای مطالعات غربالگری و تحلیل آن ها
 - 9برآورد بار بیماری
 - 10برآورد مقادیر گم شده در انواع مطالعات
 -11طراحی و تحلیل کارآزمایی های بالینی و انواع مطالعات مداخله ای
- 12طراحی ،ساخت و هنجاریابی ابزار سنجش پرسشنامه ای
 - 14ارزشیابی نظام جاری مراقبت از بیماری های واگیردار
- 15ارزشیابی عملکرد روش های کشف طغیان و رویدادهای بهداشتی
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 - 4تحلیل آماری داده های ژنتیکی
 - 5طراحی و اجرای مطالعات متا ،مروری و ساختار یافته
 -6نقشهبندی بیماری ها

گروه آمارزستي با بكارگيري خالقيت و تجربيات علمي و كاربردي اساتيد ،دانش آموختگان
و دانشجويان به منظور فراهم نمودن بستر مناسب و تشويق الزم جهت انجام تحقيقات
علمي در تعيين عوامل خطر و روند بيماريهاي مزمن كه هم اكنون يكي از مشكالت عمده
كشور ايران است در سال  1393اقدام به تأسيس مركز تحقيقات مدلسازي بيماريهاي
غيرواگير نمود.
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مركز تحقيقات مدلسازي بيماريهاي غيرواگير
ريئس مركز :دكتر عباس مقيم بيگي
كارشناس :خانم زهرا شيواپور
تلفن081-38380292 :
آدرس ایمیلmndrc@umsha.ac.ir :
آدرس :همدان ،بلوار شهید فهمیده ،دانشگاه
علوم پزشکی همدان ،مرکز تحقیقات مدل سازی
بیماری های غیر واگیر
کد پستی8736-3-65178 :
توانمندی های گروه آمار زیستی

توانمندی های مرکز تحقیقات
مرکز تحقیقات مدل سازی بیماری های غیر واگیر با توجه به توانایی های موجود در این
مرکز آمادگی دارد آموزش روشهاي آماري مقدماتي و پيشرفته ،روش تحقيق پيشرفته،
نرم افزار هاي تحليل دادهها SAS، SPSS، R، STATA، Epi Info، Lisrelو Amos
مشاوره طراحی ،اجرا وتجزیه وتحلیل طرحهای تحقیقاتی و اجرای طرح های تحقیقاتی
ارزيابي دادههاي ثبتي ،ارزيابي وضعیت بهداشتی در سال های آتی و نیازهای آینده ،
شناسايي الگوها و روند بيماريها و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر آن ،بومي سازي
روش هاي تشخيص بيماري ،الگوسازي مخاطرات بيماريهاي شغلي و ساخت و اعتبار
سنجي ابزارهاي تشخيصي را در سطح ملی ومنطقه ایی به انجام برساند.

اهم سوابق ارتباط با صنعت و جامعه
 -1انجام تحقیقات و پژوهش هاي دستگاه هاي مرتبط
 -2انجام تحقیق و پژوهش به صورت مشترك با ساير مؤسسات خارج از دانشگاه
 -3ارائه مشاوره به اعضاي هيئت علمي ،دانشجويان مقاطع  PhDو کارشناسی ارشد جهت
انجام تحقیق و پژوهش در زمینه هاي علوم پزشكي ،پيراپزشكي و بهداشت
 -4برگزاري كارگاههاي آموزشي مرتبط با گروه براي اعضاء هيئت علمي دانشگاه
 -5مشاركت در برگزاری دوره های آموزشي ضمن خدمت مرتبط با گروه جهت مديران و
کارشناسان مراکز بهداشتي
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