
               

1 
 

   

 

 

 

  (1405-1400) هسال ۵ برنامه استراتژیک

  آمار و اپیدمیولوژیگروه 

 پزشکیدانشکده 

 زنجاندانشگاه علوم پزشکی  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ۱۴۰۰خرداد : تدوین



               

2 
 

 

 : (SP) برنامه استراتژیک تدوین اعضای مشارکت کننده در

 پزشکی رییس دانشکده : ایوب پزشکیدکتر 

 معاون آموزشی دانشکده پزشکی : اکبر محمدزادهدکتر 

 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی: یگنج خان نیمهدکتر 

 مدیر و دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی -رمضان فالحدکتر 

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی : دکتر حسین پورمعماری

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی : ارسنگشهرام دکتر 

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی : دکتر کامیار منصوری

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی : احمدی فرزانه دکتر

 استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی : زادهفقیه الهام دکتر

 استاد گروه آمار و اپیدمیولوژی : دکتر محمد اصغری جعفرآبادی

 آموخته و پژوهشگر گروهدانش : سمانه نوروزی

 دانشجوی گروه: سمیرا احمدی

 دانشجوی گروه: لیال محمودی
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 (Mission Statement)   رسالت

رسالت اين گروه  . استزنجان دانشگاه علوم پزشكي  پزشکیي هاي آموزشي دانشكدهيكي از گروه ، به عنوانآمار و اپیدمیولوژی گروه

 : عبارت است از

 و زيستی هاي آمار و دکتری رشتهكارشناسي ارشد طع در مق مجرب، ماهر و متخصص تربیت و آموزش نیروي انساني

 اپیدمیولوژی
  و اپیدمیولوژی زيستیآمار مرتبط با تئوریهاي انجام پژوهش 
   و سالمت بهداشتیعلوم  مرتبط باهای کاربردی پژوهشانجام  
  هاي آموزشي و پژوهشي در زمینه آمارزيستی و اپیدمیولوژی ي مشاوره تخصصيارائه 
  تمامی حوزهای مرتبط در سراسر کشوركاري بین بخشي با هم توسعه 

 

 (Statement Vision) دورنما

 : ما مي خواهیم

همراه با شکوفايی  در رشته هاي آمار زيستی و اپیدمیولوژی،  در تربیت دانشجويان تحصیالت تكمیلي برترهاي يكي از گروه عنوان به 

 . شويمملی مطرح شمالغرب و  منطقهدر نیروی انسانی سازي توانمندهمچنین كاربردي و بنیادی و  هايپژوهش در

 (Values)  هاارزش

 : ما معتهد هستیم

 های نظام دانش گام برداريمدر راستای ارزش . 

  همكاران و دانشجويان را سر لوحه فعالیتهاي گروه قرار دهیمتوجه به كرامت انساني . 

 نوآوري و خالقیت را درگروه نهادينه نمائیم .  

 روحیه تالش و يادگیري مداوم را در گروه تقويت نمائیم .  

  ارتقا دهیم عمل و به منظور هم افزايی توانمندی علمی و صداقت در گفتاررا همکاری متقابل . 

  را سرلوحه قرار دهیمهای نظری و عملی آموزش ازرضايت دانشجويان . 

 را ارتقا بخشیمپذيری و پاسخگويی در گروه مسئولیت .  

 های بین بخشی را در سطح دانشگاه، استان و کشور تقويت نمايیمهمکاری . 
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 : آمار و اپیدمیولوژی گروه( عینی) اختصاصي اهداف اهداف كلي و، (هااستراتژی)راهبردها تعیین 

S1 .توسعه مقاطع تحصیالت تکمیلی در گروه 

1G .  های موجوددکتری رشتهارشد و طع تحصیلی امقایجاد و راه اندازي 

O1 . مقطع کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی و اخذ پذيرش 

O2 . آمارزيستیمقطع دکتری  و اخذ پذيرش 

O3 . مقطع دکتری اپیدمیولوژی و اخذ پذيرش 

O4 . کارشناسی ارشد آمار ژنتیک رشته پذيرش، ايجاد و راه اندازی 

O5 .رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی بالینی پذيرش، ايجاد و راه اندازی 

S2 .های آموزشیتخصصی شدن گروه 

G1 .  مستقل گروه آموزشي دوبه آمارو اپیدمیولوژی گروه تفکیک 

O1 .  و اپیدمیولوژی و تشکیل دو گروه جداگانهآمارزيستی  هایگروهمستقل نمودن 

S3 . ارتقای مداوم، بازنگری و بهبود در فرآیندهای آموزشی 

G1 . توسعه زیر ساخت هاي آموزشي گروه 

O1 .تخصصی گروه ايجاد كتابخانه الكترونیكي 

2O .و گروه اتاق کارشناسی ارشدهای کامپیوتری بهسازی و ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری سیستم  

O3 .آماری  تخصصی تهیه نسخه اصلی نرم افزارهای 

O4 . کتابخانه تخصصی گروه  و ارتقاء به روز رساني 

O5 .  با امكانات نوين آموزشيآزمايشگاه آمار ايجاد  

Q7 : های مگاوريت و مگا برای انجام محاسبات سنگین و پیشرفته آماری در مدلسازی و تهیه سرورايجاد اتاق برنامه نويسی

 خارج از گروهجهت ارايه خدمات به اعضای گروه و نیز ديتا 

 

 

G2 . هاي آموزشيیندها و روشارتقاء كیفي فرآ 

O1 . برای اعضای هیات علمی، دانشجويان و دانش آموختگان ارتقا عدالت آموزشی 

O2 . در هر سال تحصیلی هاروز رسانی طرح درستدوين و به 

O3 .  واحدهاي درسي  پنجاه درصدتدوين بسته هاي آموزشي استاندارد براي 

O4 .  و تخصصی گروهتشويق اعضای هیات علمی، دانش اموختگان و دانشجويان به تولید محصوالت آموزشی فناورانه 

O5 . و سمینارهانامه برگزاري مستمر جلسات گزارش پیشرفت كار پايان 

O6 .  هاي جديد و مطلوببا روش ها آزمونبرگزاري 

O7 . ها ها مبتني بر طرح درسبرگزاري آزمون 
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O8 . مندی از نرم افزارهای تخصصی کم حجم برای ساخت ويديوهای آموزشیبهره 

O9 .   (اساتید ، فراگیران ، دانش آموختگان)ارتقا نظام ارزشیابی کنشگران آموزشی 

10Q :های آماری در مطالعات اپیدمیولوژيکبرگزاری کارگاههای تخصصی مدلسازی 

Q11 :های تخصصی گروهحیطهری دانشجويان از مراکز مرتبط با برگزاری بازديدهای ادوا 

Q12 :مینارهای دانشجويیکالبهای تخصصی و س-برگزاری منظم ژونال 

Q13 :های تخصصی گروههای مرتبط با حیطهفیلمسخنرانی ها و  نمايش منظم 

14Q :هاهای ساير رشتههای پايان نامهمشارکت دادن دانشجويان گروه در فرايندهای مشاوره و تحلیل داده 

Q15 :گروهتوانمند های آموزشی در سطح دانشجويان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد توسط دانشجويان گاهربرگزاری کا 

G3 . رتقاء كمي و كیفي نیروي انساني گروها  

O1 . پست 20های گروه تا افزايش تعداد پست 

O2 .اعضای هیات علمی سازی های تخصصی برای توانمندبرگزاری دوره  

O3 .برگزاری دوره های تخصصی برای توانمند سازی دانشجويان و دانش آموختگان 

O4 . در طول برنامه آمار زيستی و اپیدمیولوژی نفر عضو هیت علمي در هر كدام از رشته هاي ۵جذب تعداد 

5O .  كارشناس و دانشجويان  به علمی تاعضای هیا هاي جذب شدهگرنتبخشی از تخصیص ارتقا انگیزه پژوهشی از طريق 

G4 . ارتقاء كیفیت فضاهاي آموزشي گروه 

O1 .  گروهتخصصی به کتابخانه  كتاب سالیانه بیست جلداضافه کردن 

O2 .  و پیشنهاد آن به بورد های مزبوربازنگري كوريكولوم آموزشي دو رشته آمار زيستی و اپیدمیولوژی 

O3 . هاي جديد رشتهكوريكولوم آموزشي براي تدوين 

O4 . كارگیري سیستم هاي الكترونیكي در تکمیل الگ بوک به 

O5 .   گروه اختصاصی وب سايت ايجاد 

 

S4 .بخشي گروهارتباطات برون تقویت 

G1 .  مراکز دانشگاهو  هاسایر دانشکدهتوسعه همكاري با 

O1 .  مراکز و دانشگاه و هادانشکدهساير با های آموزشی و پژوهشی طرحارتقا همكاري به عنوان مجری 

O2 . مراکز دانشگاهمعاونت تحقیقات و فناوری و  اخذ گرنت از 

O3 . معاونت تحقیقات و فناوری با همراهی  ،نظیر کوهوروتهای دانشجويی ،مطالعات کوهورتو اجرای طراحی 

O4 .توسعه ارتباط گروه با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای دانشگاه 

G2 . از کشور توسعه همكاري با دانشگاه هاي داخل و خارج 

O1 .  هاي خارج از كشور با يكي از دانشگاهپژوهشی آموزشی و انعقاد قرارداد 
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O2 . هاي داخل كشورگاهبا دانش پژوهشیآموزشی و تفاهم نامه  انعقاد 

O3 : تبادل دانشجو برای مقاصد بازديد علمی و دورهای های پسا دکتری با دانشگاههای خارج کشور 

O4 :  کشور داخلتبادل دانشجو برای مقاصد بازديد علمی و دورهای های پسا دکتری با دانشگاههای 

G3 .  های دولتی و عمومی سازمانتوسعه همكاري با 

O1 . های دولتی و عمومیبا سازمانآموزشی و پژوهشی نامه انعقاد تفاهم 

 O2 . های آمار زيستی و اپیدمیولوژیايجاد بانک اطالعات دانش آموختگان رشته 

O5 . داخل کشورمراکز آموزشی و پژوهشی مطرح در نامه آموزشی و پژوهشی با انعقاد تفاهم 

 

S5 .ارتقای مداوم، بازنگری و بهبود در فرآیندهای پژوهشی 

G1 . هاي پژوهشي گروهارتقاء فرایند 

O1 . برای اعضای هیات علمی، دانشجويان و دانش آموختگان ارتقا عدالت پژوهشی 

O2 . و نظامهای معتبر بین المللی نظیر  های پژوهشيکسب رتبه در جشنوارهISC  وESI 

O3 .  افزايش مشارکت اعضای هیات علمی، دانشجويان و دانش آموختگان در پژوهش 

O4 .  معتبر داخلی و بین المللی هایهمايشحمايت از  شرکت اعضای هیات علمی و دانشجويان در  

O4 . ها همراستا با دانش روز آمار زيستی و اپیدمیولوژی جهانارتقا کیفیت فرآيند تدوين پايان نامه 

G2 . هاي گروهی پژوهشهدفمند 

O1 . و مساله محور تمرکز بر انجام پژوهش های نیاز محور 

O2 .  هاي پژوهشي گروه اولويتبه روز رسانی و تقويت الين تحقیقاتی اعضای هیات علمی و بازنگری 

O3 . اولويت هاي پژوهشي گروهبا  هاافزايش تطبیق پژوهش 

O4 .  گروه در تشكیل تیم تحقیقاتی 

O5 . پذيرش پنج گرنت پژوهشی در حوزه آمار يا اپیدمیولوژی 

O6 .  ارتقاء شاخصهای پژوهشی 

 

G3 . هاي پژوهشی گروهتوسعه زیر ساخت 

O1 .راه اندازی مجله تخصصی برای آمار زيستی 

O2 .اندازی مجله تخصصی برای اپیدمیولوژیراه 

O3 .به منظور تامین مشارکت دانشجويان گروه در فرآيند  ،نظیر کوهوروتهای دانشجويی ،طراحی و اجرای مطالعات کوهورت

 های پیشرفتهمناسب برای مدلسازیهای مطالعه و استخراج داده
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G4 . افزایش چاپ مقاالت داخلي و خارجي 

O1 . در مجالت سطح يك درصدي چاپ مقاالت پنج  سالیانه  افزايش 

O2 .  االت چاپ شده در مجالت سطح دو و سهدرصد مق 20افزايش سالیانه 

O3 . و انگلیسي در مجالت داخلي  ارتقا کیفیت مقاالت فارسي 

G5 . افزایش ارائه مقاله در كنگره هاي داخلي و خارجي 

O1 . بین المللی هاي فزايش ارائه مقاالت در همايشا 

O2 .  افزايش ارائه مقاالت در همايش هاي داخلي 

O3 .  يک کنگره تخصصی داخلی برگزاري 

O4 .  بین المللی برگزاري يک کنگره تخصصی 

G6 . افزایش چاپ كتاب 

    O1 . مرتبط با سرفصل هاي درسي هر يك از رشته هاي موجود  هایتالیف كتاب 

O2 .  سرفصل هاي درسي هر يك از رشته هاي موجودمرتبط با های كتابترجمه 

S6 . های دولتی و عمومیدر سازمان آمار زیستی و اپیدمیولوژیدانش مدیریت  ءارتقا 

G1 .  همكاري با عرصه هاي پژوهشي و صنعتتوسعه 

O1 .  آمار زيستی و اپیدمیولوژیمرتبط با محصوالت آموزشی تخصصی  ايجاد شرکت دانش بنیان 

O2 . هاي دولتی و عمومی گرنت پژوهشي از سازمان 1ساالنه  پذيرش 

3O . در راستای امور پژوهشی دولتی و عمومیهاي سازمانکارکنان سازي توانمند نامه آموزشی برایعقد تفاهم 

O4 .  هاي دولتی و عمومیای به سازمانمشاورهخدمات توسعه  

O4 .  ی وابسته به دانشگاه هاای با رويکرد آمارهای ثبتی سازمانهای دادههای ساماندهی پايگاهاجرای طرحو مديريت دانش 

G2 .  در مراكز بهداشتي درماني و بیمارستانهاي آموزشي اپیدمیولوژی و آمار زیستیفیلدهاي توسعه 

O1 . جهت مشارکت در امور گروه  و دانش آموختگان هاي آموزشي براي دانشجويانتخصیص اتاق در هر كدام از بیمارستان

 بیمارستان هامرتبط با آمار و اپیدمیولوژی آموزشی و پژوهشی 

O2 :مديريت واحد توسعه تحیققات بالینی دانشگاه توسط اعضای گروه 


