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مقدمه:
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی در سال  1375با شکل گیری گروه های آموزشی دیگر در سطح دانشکده
بهداشت تشکیل و برای تدریس دروس آمار و اپیدمیولوژی و روش تحقیق در کلیه دانشکده های دانشگاه علوم
پزشکی مازندران اقدام نموده است .این گروه از نیمسال اول سال  1387اقدام به پذیرش هفت دانشجوی
کارشناسی ارشد آمار زیستی کرده است و تا حال و پس از طی  11دوره و پذیرش  91دانشجو تعداد  77نفر
دانش آموخته شده اند.
اهمیت پژوهش در گروه:
آمار یک علم کاربردی است و برای متخصصین همه رشته ها نیاز مبرم احساس می شود که یا خود به یادگیری
اصول و روش های آماری بپردازند و یا از مشاوره با گروه آمار استفاده نمایند.یکی از مهمترین وظایف گروه در
طی سال های گذشته و حال مشاوره در انجام پایان نامه های دوره های اینترنی و دستیاری و داروسازی و
تحصیالت تکمیلی همه رشته هایی است که در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مجوز گرفته اند .طرح های
تحقیقاتی برگرفته از این پایان نامه ها زمینه خوبی برای انجام طرح های تحقیقاتی متعدد بوده است که خود
دلیلی بر اهمیت تحقیق و پژوهش در این گروه و نقش موثر آن بر ارتقاء کمی وکیفی سطح پژوهش در
دانشگاه می باشد.
توانمندیها و ظرفیتهای گروه:
گروه آمار زیستی دارای چهار عضو هیات علمی (یک استاد ،دو دانشیار  ،یک استادیار) و یک نفر بورسیه در
رشته اپیدمیولوژی می باشد .یک پایگاه رایانه با ظرفیت  24نفر ویک کارگاه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
با ظرفیت  8نفر از جمله امکانات پژوهشی وآموزشی گروه برای دانشجویان می باشد.
وجود داده ها و مستندات در حوزه های مختلف بهداشتی ،درمانی و مراکز تحقیقاتی؛ همکاری ومشارکت در
زمینه راه اندازی مراکز تحقیقاتی دانشگاه (مانند مرکز تحقیقات تاالسمی ،روانپزشکی ،علوم دارویی ،علوم
بهداشتی ،گوارش ،سرطان ،دیابت و غیره) ؛ همکاری های پژوهشی و آموزشی در زمینه راهنمایی و مشاوره
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی؛ هدایت واستفاده از
های پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد آمار را می توان از جمله ظرفیت های گروه عنوان کرد.
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توانمندی

محورهای پژوهشی گروه:
 کارآزمایی های بالینی در زمینههای مختلف درمانی و دارویی  :مطالعات کارآزمایی دارویی در
فازهای مختلف  1و  2در ارزیابی ایمنی و تاثیر بخشی داروهای گیاهی و شیمیایی ،مطالعات دوز -پاسخ
در رشته های سم شناسی و داروسازی  ،مطالعات فاز  3در کارآزمایی های دارویی و بالینی  ،طراحی و
مدل سازی و تحلیل کارآزمایی های پزشکی  ،کمک به انتشار و نقد گزارش کارآزمایی ها
 مدل های خطی شامل تعمیم یافته و طولی و مدل های چندمتغیره (طبقهبندی ،کالسیک: )... ،
ارائه واصالح و کاربرد مدل های رگرسیونی  ،مدل سازی و تحلیل آنالیز واریانس در داده های واجد شرایط،
تعمیم پذیری مدل ها  ،مدل های طولی  ،مدل های چند متغیره گسسته ،مدل های چند متغیره
پیوسته  ،بررسی امکانات و ویژگی های نرم افزاری جهت اصالح یا ارائه خدمات نرم افزاری  ،تحلیل خوشه
بندی ،تحلیل طبقه بندی و تحلیل ممیزی
 مطالعات اپیدمیولوژیک و تحلیل بقا در زمینه بیماری های واگیر و غیر واگیر :ارائه و کاربرد مدل
های پارامتری در اپیدمیولوژی و بقا در بیماری های مختلف  ،ارائه و کاربرد مدل های ناپارامتری در
اپیدمیولوژی و بقا در بیماری های مختلف  ،مطالعات تشخیصی و غربالگری  ،کاربرد مدل های
اپیدمیولوژیک در سرطان ها ،اپیدمیولوژی در زمینه بهداشت محیط و حرفه ای  ،ارزیابی عوامل خطر
محیطی و فاکتورهای انسانی ،کاربرد اپیدمیولوژی در مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 کاربرد روش های بیزی در مدل های آماری ،دادههای فضایی ،نقشهبندی بیماری ها ،استفاده از
 : GISمدل های بیزی در بیماری های مختلف  ،تحلیل داده های فضایی  ،نقشه بندی بیماری های
واگیر و غیر واگیر در استان و کشور  ،کاربرد  GISدر زمینه بهداشت و بیماری ها و پزشکی جغرافیایی
 مدل های فازی و کاربرد آن در علوم پزشکی ،آمار در ژنتیک و فرایندهای تصادفی و تئوری
احتمال  :ارائه یا اصالح و یا کاربرد های مدل های فازی  ،ارائه یا اصالح یا کاربرد های مدل های
آماری در ژنتیک  ،ارائه و اصالح و کاربرد های مدل های احتمال
 سازماندهی و ایجاد بانکهای دادهای در زمینههای جمعیت ،بیماریها و عوامل محیطی :جمع
آوری و ارائه و کاربرد مدل های جمعیت شناسی ،ارائه راه کارها و روش های جمع آوری و ثبت داده های
جمعیتی و سازمانی و داده پردازی و تحلیل داده ها  ،ارائه راه کارها و روش های جمع آوری و ثبت
دادههای بهداشتی و بیماری ها و داده پردازی و تحلیل داده ها
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اهداف و برنامههای گروه برای سال :1399
جدول پایش راهبردی پژوهشی گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی(تعداد اعضاء فعال 4 :نفر)

تعداد تحقق

تعداد مورد

ردیف

عنوان فعالیت

یافته ()98

انتظار ()99

1

مقاالت نمایه یک

28

36

2

مقاالت نمایه دو

24

31

3

مقاالت نمایه سه

0

2

4

مقاالت نمایه چهار

17

22

5

مقاالت بدون نمایه

1

2

6

طرح تحقیقاتی مصوب

2

3

-

افزایش تولید مقاالت نمایه های یک تا پنج

 :ساالنه  30درصد

-

افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

 :ساالنه  10درصد

واحد پژوهش دانشکده بهداشت1399-
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