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فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
فرم گزارش توانمندی دانشکده بهداشت
به تفکیک گروه آموزشی
 نام گروه  :آمارزیستی
 مقدمه:


گروه آمار زيستی و اپیدمیولوژی در سال  0731آغاز به كار كرد .اين گروه عهده دار ارائه دروس مختلف آمارزيستی ،اپیدمیولوژی،
روش تحقیق ،كامپیوتر و همچنین كاربرد كامپیوتر در آنالیز داده ها برای كلیه رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان
میباشد .از ابتدای سال تحصیلی  0761-68اين گروه اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد آمار زيستی نموده
است .همچنین اين گروه با توجه به پتانسیل موجود از سال  0766تاكنون اقدام به پذيرش دانشجوی دكتری آمارزيستی نموده
است .گروه آمارزيستی و اپیدمیولوژی به منظور گستردگی در حیطه های آموزشی و پژوهشی از سال  0731به دو گروه مستقل
آمارزيستی و گروه اپیدمیولوژی تفکیک شد و هم اكنون دارای  8عضو هیئت علمی تمام وقت (يک استاد ،چهار دانشیار يک
استاديار) ،يک دانشجوی دكتری بورسیه شده می باشد .هدف از تاسیس گروه آمارزيستی ،تربیت نیروهای باتجربه و ماهر در رشته
های آمارزيستی می باشد تا با دس تیابی و بکارگیری آخرين روش ها و تکنیک های علمی در تحلیل داده ها بتواند در برنامه ريزی
حوزه سالمت كشور موثر باشد .از سوی ديگر گروه آمارزيستی همواره سعی در گسترش مرزهای علمی در رشته آمارزيستی داشته
است

 اعضاء هيئت علمی گروه آمار زیستی
ردیف

تخصص

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

0

دكتر حسین محجوب

 PhDآمار زيستی

استاد

7

عباس مقیم بیگی

 PhDآمار زيستی

دانشیار

1

علی رضا سلطانیان

 PhDآمار زيستی

دانشیار

1

جواد فردمال

 PhDآمار زيستی

دانشیار

8

قدرت اله روشنايی

 PhDآمار زيستی

دانشیار

3

مريم فرهاديان

 PhDآمار زيستی

استاديار

 عناوین خدمات تخصصی و مشاوره گروه:
 -1كار آزمایی هاي بالينی در زمينه هاي مختلف درمانی و دارویی:
كارآزمايی بالینی دارويی در فازهای مختلف  0و  2و7بررسی تاثیر بخشی داروهايی گیاهی و شیمیايیمطالعات دوز-پاسخ در رشته های سم شناسی ،داروسازی ،صنعت نفت ،بهداشت محیط و ...طراحی و مدل سازی و تحلیلی كارآزمايیهايی پزشکی -2مدل هاي خطی شامل تعميم یافته و طولی و مدل هاي چندمتغيره(طبقه بندي ،كالسيك:)..،
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ارائه و اصالح و كاربرد مدل های رگرسیونیمدل سازی و تحلیل آنالیز واريانس در داده های واجد شرايطتحلیل خوشه بندیتحلیل طبقه بندی و تحلیل ممیزی -7مطالعات تحليل بقا
تعیین میزان بقا و عوامل مرتبط با انواع بیماری سرطان و بیماريهای مزمن مانند سکته قلبی ،مغزی و ....ارائه و كاربرد مدل های پارامتری بقا در بیماری های مختلفارائه و كاربرد مدل های ناپارامتری بقا در بیماری های مختلف-1مطالعات اپيدميولوژیكی در زمينه بيماري هاي واگير و غير واگير
ارائه مدل های پارامتری در اپیدمیولوژیارائه و كاربرد مدل های ناپارامتری در اپیدمیولوژیطراحی و اجرای مطالعات متا ،مروری و ساختار يافته.طراحی و اجرای مطالعات غربالگری و تحلیل آنها.-1كاربرد روش هاي بيزي در مدل هاي آماري ،داده هاي فضایی ،نقشه بندي بيماري ها:
نقشه بندی بیماری های واگیر و غیرواگیر در استان و كشور-8مدل هاي فازي و كاربرد آن در علوم پزشكی ،آمار در ژنتيك و فرآیندهاي تصادفی و تئوري احتمال:
ارائه يا اصالح و يا كاربردهای مدل های فازیارائه يا اصالح يا كاربردهای مدل های آماری در ژنتیکارائه و اصالح و كاربردهای مدل های احتمال-3سازماندهی و ایجاد بانك هاي داده اي در زمينه هاي جمعيت ،بيماري ها و عوامل محيطی:
جمع آوری و ارائه و كاربرد مدل های جمعیت شناسی،-ارائه راه كارها و روش های جمع آوری و ثبت داده های بهداشتی و بیماری ها و داده پردازی و تحلیل داده ها

 سوابق ارتباط با صنعت :
 -0انجام تحقیقات و پژوهش های دستگاه های مرتبط
 -2انجام تحقیق و پژوهش به صورت مشترك با ساير مؤسسات خارج از دانشگاه
 -7ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی ،دانشجويان مقاطع  PhDو كارشناسی ارشد جهت انجام تحقیق و پژوهش در زمینه های علوم
پزشکی ،پیراپزشکی و بهداشت
 -1برگزاری كارگاه های آموزشی مرتبط با گروه برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه
 -1مشاركت در برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبط با گروه جهت مديران و كارشناسان مراكز بهداشتی

 كارگاهها و آزمایشگاههاي تخصصی گروه:
 نشانی:
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همدان -روبروی پارك مردم -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان -دانشکده بهداشت -گروه آموزشی آمارزيستی

 تلفن16076761121-28 :
 فکس16076761113 :

