ﺷﺸﻤﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪل ﺳﺎزي در ﺳﻼﻣﺖ در ﻧﻴﻤﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  1396ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  ،Risk Analysisاز ﺳﺮي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻣﺪل ﺳﺎزي در ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺖ ،واﮔﺬار ﺷﺪه از ﻃﺮح وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺸﺖ آﻣﺎﻳﺸﻲ ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﺎي  3و  4ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻛﺎرﮔﺎه ﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ در ﺳﺎﻟﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ در
ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ رﺿﺎﭘﻮر از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ .ﺣﺪود  15ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺣﻀﻮري در
ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﻳﻦ )وﺑﻴﻨﺎرووﻳﺪﺋﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ( از دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان ،ﻣﺎزﻧﺪران و داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﻮارزﻣﻲ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزي از ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺎرﮔﺎه
ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه در دو ﺑﺨﺶ زﻳﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:
در ﺑﺨﺶ اول ،ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ و اراﺋﻪ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺳﭙﺲ ﺧﻮاص ﻻزم ﻳﻚ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻳﺴﻚ
ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺑﺰار ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻳﺴﻚ
ﻫﻤﭽﻮن ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ،ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ دﻣﻲ ،اﻧﺪازه ﻫﺎي

رﻳﺴﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻣﻴﺪ رﻳﺎﺿﻲ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ و ﺗﺎﺑﻊ
اﻧﺤﺮاف و ...ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺲ از ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮ
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روشﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴﻚ
ﻧﺎﺷﻲ از ﻳﻚ ﭘﺮﺗﻔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ،R
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﻳﺴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه رﻳﺴﻚ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ
اول ،در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻔﻬﻮم رﻳﺴﻚ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژي ،ﺑﻴﻤﻪ و ﺑﺎﻧﻜﺪاري و
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺰﻳﺪ اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎي
آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﻢ در ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﺎﻟﺘﻲ ﻣﺪﻳﺎ آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زودي آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ در
اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

