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 جناب آقای دکتر هالکویی

 ریاست محترم بورد تخصصی اپیدمیولوژی

 

 فعالیت های مرکز تحقیقات مدل سازی در حیطه ماموریت ویژه توسعه دانش مدل سازی در علوم سالمتموضوع: 

ویژه  های های علوم پزشکی کشور برای هر قطب ماموریت بندی کردن دانشگاهموزش پزشکی بعد از قطب آبا عرض سالم و احترام. همانگونه که مستحضر هستید وزارت بهداشت درمان و 

موزشی در راستای توسعه دانش مدلسازی در علوم آتولید محتوای  ،های واگذار شده به قطب هشت به مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ای پیش بینی کرده است. یکی از ماموریت

خاب در برنامه ریزی و انت م گذشته کارگاه های متعددی از سوی مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شده است.سالمت بوده است. در طول یکسال و نی

. اشدبوجود نداشته مار زیستی و اپیدمیولوژی آو حتی دوره های تحصیالت تکمیلی مطالب ارائه شده در برنامه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی   ن بود کهآموضوعات سعی بر 

 اری گردیده اند.  تحقیقات مدل سازی در سالمت بارگذ نموده و ویدئو کارگاه در وب سایت مرکزضبط تمامی کارگاه های برگزار شده در استودیو دانشگاه نیز 

 Rآموزش نرم افزار  نالیز واریانس با داده های تکراری و همچنینآموزش تحلیل آبگذاریم. به عنوان مثال ن هستیم که تمرکز را روی نیازهای عمومی تر محققین آدر فاز دوم کار به دنبال 

باشد. مزید امتنان است در  به شرح زیر میکلیه ویدیو ها درس سایت مرکز برای دسترسی به آهای برگزار شده و  عنوان کارگاهاری خواهند گردید. ذبارگوب سایت مرکز به زودی در که 

 صورت صالحدید اطالع رسانی به ذینفعان صورت گیرد. 

http://www.kmu.ac.ir/fa/mhrc 

http://www.kmu.ac.ir/en/mhrc 
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systematic Review and Meta-Analysis 

 
Machine learning techniques and tools 

Decision Tree Modeling 
Recurrent Analysis and 

Cure Models 

Estimation of Missing Data 
Size Estimation of Hidden 

Groups 

Tree Age Modeling Simulation in Regression Studies 

Time Series Analysis 

 
Mathematical Modeling of Cancer 

Programming in Matlab 

 
Structured Equation Modeling and its Applications 

Numerical Methods in Modeling Problems 

 
Risk Analysis 

High Dimensional Data Analysis 

 
Advanced Machine Learning tools 

Markov Modeling 

 
Repeated Measures Analysis of variance 

Data Mining in Medical Sciences Introduction to R 
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 رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی در سالمت


