
 1400  در سال مدل سازی در سالمتتحقیقات  اولویت های تحقیقاتی مرکز

 در زمینه: ی غیرواگیربیماری هاسالمت و در و مدل سازی   کبنیادی و کاربردی اپیدمیولوژی ژوهش هایانجام پ -الف

 و مداخله هاي مرتبط و پيامدها و الگوهاي بروز بيماري هاي قلب و عروق -1

 و الگوهاي بروز و پيامدها و مداخله هاي مرتبط سوانح و حوادث و آسيب هاي عمدي و غير عمدي -2

 و الگوهاي بروز و پيامدها و مداخله هاي مرتبط ل هاي بروز انهاو مد سرطان ها -3

 و الگوهاي بروز و پيامدها و مداخله هاي مرتبط اختالالت و بيماریهاي روانی -4

ي غيرواگير و مراقبت بيماري ها ، ساخت و مقایسه هاي انواع مدل هاي آماري در داده هاي سالمت وطراحی -5

و مراقبت  ت پيش بينی و تعيين کننده هاي سالمت و بيماري در جامعهانتخاب بهترین مدل آماري جهو آن 

 در بيماري هاي غيرواگير کارامد

 در سوانح و حوادث و شرایط بحران مدل مراقبت هاي بيماري هاي غيرواگير -6

 در شرایط عادي و بحران بيماران غيرواگير کيفيت زندگی -7

 در زمینه های: ی غیرواگیر  ها بیماری سالمت و  انجام پژوهش های مدل سازی در  -ب

 و کيفيت زندگی بهبود و ارتقاء سبك ) شيوه( زندگی مردم -8

 بيماري هاي غيرواگير  گروههاي در معرض خطرشيوه زندگی  ارتقاء سالمت در  -9

 و در شرایط بحران بيماري هاي غير واگير  هاي پرستاري در قبتمرامدل سازي  -10

 داده هاي سالمت رعات اپيدميولوژیك و کاربرد آمار دمطال ي پژوهشگران در زمينهتوانمندساز -11

 و واگير در بيماري هاي غيرواگير پرستاران و کادر مرتبط براي شرایط بحرانمراقبين و  توانمندسازي  -12

 پژوهش در زمینه های:ایجاد و توسعه  -پ
 ی ها و بحران هاو پيش بينی در اپيدم غيرواگيرواگير و  ياپيدميولوژي بيماري هامطالعات کوهورت،    -1

 و واگير ي غيرواگيربيماري هاسالمت و به ویژه در مدل سازي در  -2

 و مدیریت خطر مبتنی بر شواهد و پزشکیاپيدميولوژي، بهداشت عمومی  -3

 

 

 

 

 



رشته  در انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه پژوهش در آموزش و آموزش در پژوهش -ج

 اولویت های ذیل:با پیچیده نظام سالمت  ل مسایلوکمک به ح  های مرتبط با علوم پزشكی

اپیدمیولوژی و عوامل مرتبط با بیماریهای غیرواگیر، مدل سری  مدل سازی آماری عوامل تعیین کننده سالمت و به ویژه -۱

، مدل بندی مخاطرات مشترک بیماریها، ارزشیابی  GIS های زمانی، مدل های رگرسیونی، مدل های تحلیل چندسطحی،

 بالگری ها، تشخیص بیماریها و مدلهای پیشگیری، مدل های ارزیابی خطر بیماریهای قلبی عروقی و سرطان ها.غر

مدل سازی ریاضی عوامل مرتبط با سالمت و به ویژه بیماریهای غیرواگیر، آنالیز عددی، جبر خطی عددی، روش های  -۲

 یاضی سرطان، مدل های دینامیکی و محاسبات بازه ای.عددی در حل مسائل مرتبط با مدل سازی در سالمت، مدل سازی ر

مدل سازی اقتصادی در بیماریهای غیرواگیر، ارزیابی هزینه فایده، ارزشیابی مراقبتهای بیماریهای غیرواگیر و مراقبتهای  -۳

 بیمارستانی .

گیر و عوامل خطر مدل سازی هوش مصنوعی، شبکه عصبی، فازی، کالسیک و بیزی در سالمت و بیماریهای غیروا -۴

 آنها.

شناسایی الگوها و روند عوامل خطر برای بیماریهای واگیر و بیماریهای غیرواگیر با استفاده از مدل ها و پیش بینی بار  -۵

 بیماریها.

 شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با بقای بیماران و استفاده از مدل های تحلیل بقا در بیماریهای واگیر و غیرواگیر. -۶

 تحلیل جغرافیایی و مکانی مرتبط با سالمت و بیماری ها و عوامل تعیین کننده. -۷

 ارزیابی و اولویت بندی شاخص های بهداشتی و سالمت، مطالعات جمعیت شناختی و مرتبط با بیمه و سالمت. -۸

 یان ها.ارزیابی و بهبود کیفیت آمارهای پزشکی و سالمت، آمارهای مرگ و میر و بیماریها، بررسی طغ -۹

مدل سازی عوامل تاثیر گذار بر عوامل خطر سرطانها و پیامدهای انها، بیماریهای قلبی عروقی، سوانح و حوادث،  -۱۰

، استرس، بیماریهای گوارشی،  COPD بیماریهای روانی، کیفیت زندگی، سالمت و سرمایه اجتماعی، بیماریهای تنفسی و

 کولیت اولسراتیو ، بیماریهای کلیوی.

 مطالعات اپیدمیولوژیک در زمینه بیماریهای واگیر و غیرواگیر. -۱۱

مطالعه کوهورت شهرکرد و ایجاد بانک اطالعاتی مرتبط با بیماریهای غیرواگیر در مناطق روستایی و شهری استان  -۱۲

 چهارمحال و بختیاری.

مالتیپل اسکلروزیس، اعتیاد و سوء مصرف  مطالعات ژنتیک اپیدمیولوژی در زمینه بیماریهای غیرواگیر، به ویژه دیابت، -۱۳

 مواد، بیماری قلبی عروقی، فشارخون باال

 مدل های داده کاوی و فناوری اطالعات سالمت، کار با داده های حجیم، ارزیابی فناوری سالمت -۱۴
 


