مجله تخصصی اپیذمیولوژی ایران؛ تابستان  ،9316دوره  ،93شماره  :2صفحات .94-91
همبلِ دضٍّؾی

راهکارهای ارتقا جایگاه اپیدمیولوژی در کشور از طریق اوجمه علمی اپیدمیولوژیستهای ایران
محسه اسدی الری ،7احسان مصطفًی ،8کًريش هالکًیی واییىی

9

 1استادیار ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،مزکش تحقیقات عًامل اجتماعی مؤثز بز سالمت ،داوطگاٌ علًم پشضکی کزدستان ،سىىذج ،ایزان
 2استادیار ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،مزکش تحقیقات تزيما ،داوطگاٌ علًم پشضکی کاضان ،کاضان ،ایزان
 3استاد ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،مزکش تحقیقات مذلساسی در سالمت ،پضيهطکذٌ آیىذٌپضيهطی در سالمت ،داوطگاٌ علًم پشضکی کزمان ،کزمان ،ایزان
 4داوطیار ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،مزکش تحقیقات عًامل اجتماعی مؤثز بز سالمت ،داوطگاٌ علًم پشضکی همذان ،همذان ،ایزان
 5داوطیار ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،مزکش تحقیقات علًم رفتاری ي اجتماعی در سالمت ،داوطگاٌ علًم پشضکی ضاهزيد ،ضاهزيد ،ایزان
 6داوطجًی کارضىاسی ارضذ اپیذمیًلًصی ،عًامل اجتماعی مؤثز بزسالمت ،داوطکذٌ پشضکی ،داوطگاٌ علًم پشضکی کزدستان ،سىىذج ،ایزان
 7داوطیار ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،مزکش تحقیقات آسیبضىاسی سزطان ،داوطگاٌ علًم پشضکی ایزان ،تهزان ،ایزان
 8داوطیار ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،بخص اپیذمیًلًصی ي آمار سیستی ،مزکش تحقیقات بیماری های وًپذیذ ي باسپذیذ ،اوستیتً پاستًر ایزان ،تهزان ،ایزان
 9استاد ،دکتزای تخصصی اپیذمیًلًصی ،داوطکذٌ بهذاضت ،داوطگاٌ علًم پشضکی تهزان ،اوجمه علمی اپیذمیًلًصیستهای ایزان ،تهزان ،ایزان
وًیسىذٌ رابط :کًرش هالکًیی وائیىی ،وطاوی :تهزان ،داوطکذٌ بهذاضت ،داوطگاٌ علًم پشضکی تهزان ،تلفه  ،88989122-121پست الکتزيویکholakoik@hotmail.com :
تاریخ دریافت95/4/5 :؛ پذیزش95/11/4 :

مقدمه و اهداف :ادیدهیَلَصی اثشار ٍ ػلن سْیِ ؽَاّد ثزای سقوین گیزی اعز ٍ ثِ ػٌَاى یىی اس ؽبخِ ّبی افلی دشؽکىی ؽکٌبخشِ ؽکدُ
اعزّ .دف هغبلؼِ حبضز ؽٌبخز راّىبرّکبی ارسمکب خبیگکبُ ادیکدهیَلَصی اس عزیکك اًدوکي ػلوکی ادیدهیَلَصیغکز ّکبی ایکزاى ثکَ سکب
فبرؽالشحقیالى ایي رؽشِ ثشَاًٌد ًمؼ هؤثز ٍ هثجز ٍ هزسجغی ر ثخؼّبی هخشلف وؾَر ایفب ًوبیٌد.
روش کار :ایي هغبلؼِ ر عبل  1394فَرر گزفز .خوغآٍری یدگبُّب ٍ ًظزار اػضب اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى ثب اعکشفب ُ
اس ایویل فَرر گزفز .یدگبُّبی خوغآٍریؽدُ اػضب ثب اعشفب ُ اس رٍػّبی ویفی عشِثٌدی ؽد.
یافته هاً :شبیح ایي هغبلؼِ هٌدز ثِ ؽٌبخز ثؼضی اس راّىبرّبی ارسمب خبیگبُ ادیدهیَلَصی ر ًظبم عالهز اس عزیکك اػضکب اًدوکي ػلوکی
ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى ؽد.
نتیجهگیری :اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى ثبید ًمؼ هؤثزسزی ر ارسمب خبیگبُ رؽشِ ادیدهیَلَصی ر ًظکبم عکالهز ایفکب ًوبیکد.
ارسجبط هؤثز ثب اػضب ،سؾىیل ًؾغزّبی گزٍّی ،حوبیز علجی ٍ هذاوزُ ،ثؼضی اس راّىبر ّبیی ّغشٌد وِ هی سَاًٌد ثِ ایفبی ًمکؼ هکؤثزسز
اًدوي ر ارسمب خبیگبُ ادیدهیَلَصیغزّب ووه وٌد.
واژگان کلیدی :اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى ،ادیدهیَلَصی ،ایزاى

مقدمه
رؽشِ ادیدهیَلَصی ًش یه ثِ  2500عبل لدهز ار خبى
گزاًز ر عبل  1662ثزای اٍلیي ثبر ثِ سؼییي وویز الگَّبی
سَلد ،هزي ٍ ٍلَع ثیوبری ثب اؽبرُ ثِ ًبثزاثزی ثیي سى ٍ هز ،
سفبٍر ؽْزی /رٍعشبیی ٍ سغییزار فقلی اؽبرُ وز ( .)1ر اٍاعظ
عبل  ،1800خبى اعٌَ ثب هغبلؼبر ؽیَع ثیوبری ٍثب ثِ وؾف ػلز
ثیوبری ٍ خلَگیزی اس ػَ آى ووه وز  .ر آى سهبى ،ثیؾشز
هحممیي ثز ثیوبریّبی حب ػفًَی هشوزوش ؽدُ ثَ ًد .ر عبل
 ،1940 ٍ 1930ادیدهیَلَصیغزّب سحمیمبر خَ را ر سهیٌِ
ثیوبریّبی غیز ػفًَی افشایؼ ا ًد ( .)2ر اٍاعظ لزى ثیغشن،

رٍػّبی ادیدهیَلَصیه هزثَط ثِ ثیوبریّبی هشهي ،فدهبر،
ًمـّبی هب رسا ی ،ثْداؽز هب ر ٍ وَ ن ،ثْداؽز حزفِای،
ثْداؽز هحیظ ٍ عبیز هَار ّن اضبفِ ؽد ( .)3ر عبل ،1980
ادیدهیَلَصیغزّب هغبلؼبسی ر سهیٌِّبی هزسجظ ثب ادیدهیَلَصی
هَلىَلی ٍ صًشیه (گغشزػ ػلن ادیدهیَلَصی ر ثزرعی هَلىَلّب
ٍ صىّبی هؤثز ثز خغز اثشال ثِ ثیوبری) اًدبم ا ًد ( .)4اهزٍسُ ر
عزاعز خْبى اعشفب ُ اس ػلن ادیدهیَلَصی ثزای سَفیف عالهز
خبهؼِ ٍ حل هؾىالر هزثَط ثِ عالهز خبهؼِ سأیید ؽدُ اعز
(ٍ .)5اصُّبی ولیدی ر ایي سؼزیف هٌؼىظوٌٌدُ ثزخی اس افَل
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قباد مرادی ،1مجتبی صحت ،2علی اکبر حق ديست ،3مىًچهر کرمی ،4رضا چمه ،5ظاهر خسایی ،6الهام گًدرزی،6

راَکارَای ارتقا جایگاٌ اپیدمیًلًژی در کشًر از طریق اوجمه علمی اپیدمیًلًژی ایران 57/

ريش کار
ایي هغبلؼِ ر عبل  1394ر ایزاى فَرر گزفز .خبهؼِ ّدف
ایي هغبلؼِ ؽبهل اػضبی اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى
ثَ  .رٍػ خوغآٍری ا ُّب اس عزیك ارعبل ایویل ثِ اػضب ٍ
ریبفز ًظزار ٍ یدگبُ آىّب ثَ  .ر یه فزاخَاى اس ّوِ اػضب
اًدوي خَاعشِ ؽد سب یدگبُ ٍ ًظزار خَ را ر خقَؿ رٍػّب
ٍ راّىبرّبی ارسمب اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى اػالم ٍ
ارعبل ًوبیٌد .اػضب اًدوي یدگبُّب ٍ ًظزار خَ را اس عزیك
ایویل ارعبل وز ًد .دظ اس خوغآٍری یدگبُ ٍ ًظزار رثبرُ
خبیگبُ ادیدهیَلَصی ر ًظبم عالهز ،هغبلت ارائِؽدُ خوغثٌدی
ؽد .ا ُّبی خوغآٍریؽدُ اس عزیك دبًل خجزگبى آًبلیش ٍ
عشِثٌدی ؽد.

یافتهها
ًشبیح خوغآٍری یدگبُّب ٍ ًظزار هٌدز ثِ ؽٌبعبیی  13عشِ
ولی ؽد .ایي عشِّبی ولی راّىبرّب ٍ فؼبلیزّبیی را ؽبهل
هیؽَ وِ اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغز ّبی ایزاى اس عزیك آى
هیسَاًد ارسمب خبیگبُ ادیدهیَلَصی را دیگیزی وٌدّ .ز عشِ ولی
ؽبهل سؼدا ی سیز عشِ ًیش ّغزً .شبیح خوغثٌدی ؽدُ ر
خدٍل ؽوبرُ  1آهدُ اعز.

جذول شماره  -9جمعبىدی دیدگاٌ ي وظرات اعضا اوجمه علمی اپیدمیًلًژیست َای ایران برای ارتقا جایگاٌ ایه رشتٍ از طریق اوجمه
ردیف

دسته کلی

1

سْیِ گشارػ ٍرُای ٍ هغشوز اس الداهبر اًدوي ثز اعبط
اعبعٌبهِ ٍ هؾىالر هَخَ ٍ ارعبل گشارػّب ثزای اػضب

2

سالػ خْز سؼییي خبیگبُ ادیدهیَلَصی ر وؾَر ٍ
عیبعزگذاری ر خقَؿ ًحَُ خذة ٍ ثِوبرگیزی
فبرؽالشحقیالى ٍ

زیر دسته


ثزگشاری ًؾغز ّبی ثب حضَر اػضب ر هَر چبلؼّبی حزفِ
ادیدهیَلَصی ر سهبىّبی هٌبعت هبًٌد وٌگزُّبی ادیدهیَلَصی



سْیِ گشارػ ٍ اًشؾبر فؼبلیزّبی اًدوي ثِفَرر ٍرُای



هشمبػد وز ى ٍسارر ثْداؽز ٍ رهبى ٍ آهَسػ دشؽىی ثزای
اعشفب ُ اس ظزفیز ادیدهیَلَصیغزّب ر هَضَػبر هدیزیز عالهز



دیگیزی رخَاعزّبی فٌفی اًؾدَیبى اس ٍسارر ثْداؽز ٍ
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هْن ادیدهیَلَصی اعز .ادیدهیَلَصی یه رؽشِ ػلوی ثب رٍػّبی
لیك ثزای سحمیمبر ػلوی اعز .ادیدهیَلَصی ا ُ هحَر ٍ هشىی
ثز یه رٍیىز عبخشبرهٌد ٍ ثیعزفبًِ ر خوغآٍری،
سدشیٍِسحلیل ٍ ،سفغیز ا ُ اعز ( ٍ )6ثِػٌَاى دبیِ ػلن ثْداؽز
ػوَهی اعز ( .)7ادیدهیَلَصی "هغبلؼِ" عالهز ر خوؼیز
اعز ٍ اًؼ ثِ عزآهدُ اس هغبلؼبر آى هجشٌی ثز خبهؼِ اعز
( .)8ادیدهیَلَصیغز ثب اعشفب ُ اس رٍػّبی ػلوی ادیدهیَلَصی
سَفیفی ٍ سحلیلی ٍ ّوچٌیي سدزثِ ،لضبٍر ادیدهیَلَصیه ٍ
رن رعشی اس ؽزایظ ر "سؾخیـ" عالهز یه خبهؼِ ٍ ارائِ
هداخالر ثْداؽز ػوَهی هٌبعت ٍ لبثللجَل ثزای وٌشزل ٍ
خلَگیزی اس ثیوبری ر خبهؼِ گبم ثزهی ار ( .)9ر وؾَر ایزاى،
ادیدهیَلَصی ر عبل  1330ثِػٌَاى حزفِای هغشمل ؽٌبخشِ ؽد.
ر عبل  1331اًغشیشَ هبالریَلَصی سأعیظ ؽد .ر عبل 1332
لزار ا ی ثیي اًغشیشَ هبالریَلَصی ٍ عبسهبى خْبًی ثْداؽز ثغشِ
ؽد وِ ثخؾی اس ایي ،لزار ا یه ٍرُ آهَسؽی یهعبلِ
ادیدهیَلَصی ثَ  .ر عبل  1357ثخؼ ادیدهیَلَصی اًؾگبُ
سْزاى ثِسدریح سَعؼِ یبفز .ر اٍایل ِّ  50ؽوغی ر اًؾگبُ
ؽیزاس ٍرُ فَقلیغبًظ ادیدهیَلَصی راُاًداسی ؽد .ر عبل
 1365ثزًبهِ عشیبری ادیدهیَلَصی ر ایزاى ر اًؾىدُ ثْداؽز
ٍ اًغشیشَ سحمیمبر ثْداؽشی ؽزٍع ؽد .ر عبل ّ 1373یئز
هوشحٌِ ٍ ارسؽیبثی هؾشزن آهبر ٍ ادیدهیَلَصی سؾىیل ؽد ٍ
اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى ًیش ر عبل  1379سأعیظ
ؽد ( .)10رؽد ٍ گغشزػ ػلَم ثبػث ؽد وِ وبرثز ّبی ػلن
ادیدهیَلَصی ٍ ًش یه ؽدى آى ثب عبیز ػلَم افشایؼ چؾنگیزی
اؽشِ ثبؽد .ػلن ادیدهیَلَصی ثب اًؼ ثبلیٌی سزویت ؽدُ ٍ ثبػث
ٍرٍ هفبّین خدیدی ر ٍاصگبى هشخققبى ثبلیٌی ؽدُ ٍ ثِػٌَاى
یه رٍػ دذیزفشِؽدُ ر اًشخبة ثْشزیي ؽیَُ سؾخیقی ٍ
رهبًی خبیگبُ خبفی یبفشِ اعز .اس ؽبخِّبی هْن یگز ػلن
ادیدهیَلَصی هیسَاى ثِ ػلَم ارٍیی وِ هجبًی ػلن ادیدهیَلَصی را
ثب هجبًی ػلَم ارٍعبسی سزویت هیوٌد ،ادیدهیَلَصی هَلىَلی وِ

ثِ ًمؼ صىّب ثِػٌَاى سؼییيوٌٌدُ عالهز ٍ یب ثیوبری ر
خبًَا ُّب ٍ اثز هشمبثل هحیظ ٍ عبخشبر صًی اًغبى ٍ ثِ
ادیدهیَلَصی اخشوبػی وِ ثِ سأثیز رٍاثظ اًغبًی ر خبهؼِ ٍ سأثیز
آى ثز عالهز هیدز اس اؽبرُ وز ( .)11 ,12ثٌبثزایي ّدف
هغبلؼِ حبضز ؽٌبخز راّىبرّبی ارسمب خبیگبُ ادیدهیَلَصی ر
وؾَر اس عزیك اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى ثَ سب
فبرؽالشحقیالى ایي رؽشِ ثشَاًٌد ًمؼ هؤثز ،هثجز ٍ هزسجغی ر
ثخؼّبی هخشلف وؾَر ایفب ًوبیٌد.

 /57مرادی ي َمکاران
رهبى ٍ آهَسػ دشؽىی

4

ارسمب ًمؼ اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغز ّبی ایزاى ر عالهز
ثیيالولل ،عبسهبىّبی هلی ،ثیيالوللی ٍ هٌغمِای

5

دیؾٌْب اؽشي ضَاثظ ٍ ؽزایظ السم ثزای اخشقبؿ رؽشِ
ادیدهیَلَصی ثِ اًؾگبُّب

6

راُاًداسی رؽشِّبی دغب وشزی هبًٌد ادیدهیَلَصی فضبیی ٍ
هَلىَالر ادیدهیَلَصی

7

ارسمب خبیگبُ اًدوي ػلوی ادیدهیَلَصیغز ّبی ایزاى ٍ ثْجَ
ویفیز رؽشِ ادیدهیَلَصی ثِخبی افشایؼ ووی سؼدا
فبرؽالشحقیالى ٍ ارسمب عغح ػلوی آىّب

8

حضَر ر هدیزیز رهبى ٍ وٌشزل ثیوبریّب

9

سأعیظ هزاوش سحمیمبر یب هؾبٍرُ دضٍّؾی خقَفی

10

ؽٌبخز هؾىالر وؾَری ٍ خغشدَی راُحل ثزای آىّب ر
سؼییي خبیگبُ

11

دیگیزی سؼییي سؼزفِ یب وبراًِ هبًٌد خدهبر ثبلیٌی ثزای ارائِ
خدهبر دضٍّؾی ٍ سؼییي ٍ دیؾٌْب فیلدّبی سخققی ثزای
ّوىبراى

12

13



سَخِ ثِ ٍضؼیز ؽغلی وبرؽٌبعبى ارؽد



حضَر یه ادیدهیَلَصیغز ر دضٍّؼّب ثِفَرر لبًَى هبًٌد
هٌْدعیي ًبظز



ػضَیز هشخققبى ادیدهیَلَصی ر وویشِّبی اخالق ،ؽَراّبی
دضٍّؾی ٍ ؽَراّبی عالهز



سغْیل ػضَیز ادیدهیَلَصیغز ّب ر اًدوي ثیيالوللی



سغْیل ؽزوز اػضب ر ًؾغزّبی ثیيالوللی ادیدهیَلَصی

ر دزٍصُّبی سحمیمبسی ٍ



اػالى فزفزّبی ؽغلی ثیيالوللی اس عزیك اًدوي



سَخِ ثِ سَاًوٌدیّبی ویفی ٍ سیزعبخشی ّنٍسى ثب سَاًوٌدیّبی
ووی



سؼییي هالن ٍ هؼیبرّبی هٌبعت ثزای سخقیـ ایي رؽشِ



هذاوزُ ثب ثیزخبًِ آهَسػ ػلَم دبیِ



سؼییي افزا ی اس اًدوي ثزای دیگیزی



خلَگیزی اس رؽد ثیعبثمِ سؼدا دذیزفشِؽدگبى همغغ ارؽد ٍ
وشزی ،اًؾگبُ ثیيالولل ٍ هشؼبلت آى اًؾگبُ آسا



سؼییي ؽبخقِّبی ثزای ٍرٍ ثِ رؽشِ ر ثؼضی اس هَار هبًٌد
عبثمِ اؽشغبل ر سیزهدوَػِ ٍسارر ثْداؽز



ثزًبهِریشی ثزای ارسمب هدلِ ػلوی اًدوي ادیدهیَلَصی



الگَثز اری اس دضٍّؼ خبرج هزسی ثِهٌظَر چبح همبالر ػلوی ر
هدالر هؼشجز



ًش یه وز ى سخقـّبی هخشلف
خلَگیزی اس سهثؼدی ًگزی

ر سهیٌِ ثیوبریّبی ٍ



حضَر دشؽىبى ادیدهیَلَصیغز ر هدیزیز رهبى



سزثیز "فلَؽیخ ادیدهیَلَصی ثبلیٌی”



سْیِ سؼزیفی ا اری اس «ّوِگیز ؽٌبط (ادیدهیَلَصیغز)» ثِػٌَاى
یه ؽبخـ حزفِای



خلَگیزی اس ٍرٍ افزا غیز خجزُ ثِػٌَاى ّوِگیز ؽٌبط ر ا ارار
ٍ عبسهبىّب



سْیِ دزٍسىل سأعیظ هزاوش سحمیمبسی خقَفی ٍ هزاوش ارائِ
خدهبر هؾبٍرُ سخققی دضٍّؾی ثزای هشخققیي ادیدهیَلَصی



هشمبػد وز ى هدیزاى ًظبم عالهز ثزای دذیزػ الگَی اخذ سقوین
ثز هجٌبی ؽَاّد



اخزای عزحّبی هلی هزسجظ ثب ًظبم عالهز



سدٍیي عیبعزّبی ثزای دیگیزی هَضَع



هذاوزُ ثب ثخؼّبی هزسجظ ر ٍسارر ثْداؽز ٍ رهبى ٍ آهَسػ
دشؽىی وؾَر


اعشفب ُ اس فزفز هَخَ ٍ دیگیزی ثغشِّبی دضٍّؾی ر ثزًبهِ
سحَل ًظبم عالهز

هذاوزُ ثب هغئَلیي ٍسارر ثْداؽز ٍ رهبى ٍ آهَسػ دشؽىی ثزای
ٍرٍ دضٍّؼّبی عالهز ر ثزًبهِ سحَل عالهز



دؾشیجبًی اس هحممبى خَاى ادیدهیَلَصیغز ٍ ارسمب هدلِ




حوبیزعلجی ثزای ارسؽیبثی ثزًبهِّبی هْن ًظبم عالهز سَعظ
ادیدهیَلَصیغز سب
سدٍیي عیبعزّبی حوبیز اس هحممبى خَاى ادیدهیَلَصیغز
دؾشیجبًی اس هحممبى رؽشِ ادیدهیَلَصی ر وؾَر ثب ثزگشاری
خؾٌَارُّب ٍ سؼییي خَایش عبلیبًِ ثزای هحممیي خَاى

Downloaded from irje.tums.ac.ir at 10:47 IRST on Tuesday December 11th 2018

3

سؼییي ًمؼ ادیدهیَلَصیغزّب
وویشِّبی اخالق ر دضٍّؼ



حوبیزعلجی ٍ خلت هؾبروز هدیزاى ٍ عیبعزگذاراى

راَکارَای ارتقا جایگاٌ اپیدمیًلًژی در کشًر از طریق اوجمه علمی اپیدمیًلًژی ایران 55/

بحث

تشکر ي قدرداوی
رًْبیز اس سوبهی اعبسید ٍ ّوىبراى هحشزم گزٍُ ادیدهیَلَصی
اًؾگبُّبی ػلَم دشؽىی وؾَر ٍ ّوىبراى ػضَ اًدوي ػلوی
ادیدهیَلَصیغزّبی ایزاى وِ هب را ر اًدبم ایي وبر یبری وز ُاًد
فویوبًِ عذبعگشارین.
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اس ػلن ادیدهیَلَصی ثِػٌَاى سیزثٌب ٍ ولید ػلوی حل هؾىالر
ثْداؽز ػوَهی ًبمثز ُ ؽدُ اعز (ً .)13مؼ هحَری
ادیدهیَلَصی سالػ عبسهبىیبفشِ ر دیؾگیزی اس ثیوبری ٍ ارسمبء
عالهز اعز وِ ر ارسجبط ثب ثغیبری اس رؽشِّب اعز.
ادیدهیَلَصیغزّب هیسَاًٌد ر سهیٌِّبی ثزرعی ٍ عزاحی
سحمیمبر ،ر سهیٌِّبی آهبری ثزای سدشیٍِسحلیل ٍ ارائِ ا ُّب،
ر حیغِ ثْداؽشی ثِ هٌظَر آهَسػ رفشبرّبی عبلن ٍ دیب ُعبسی
راّىبرّبی ثْداؽز ػوَهی ٍ اخزای ثزًبهِّبی عالهشی ٍ ر
سهیٌِ ادیدهیَلَصی اهذشؽىی ثزای هغبلؼِ ػلز گغشزػ
ثیوبریّبی هؾشزن ثیي اًغبى ٍ ام فؼبلیزّبی هؤثزی اؽشِ
ثبؽٌد ( .)14هشخقـ ادیدهیَلَصی ثبید لب ر ثِ رن اثشارّبی
آهبری ٍ هفبّین ثیَلَصیىی ثَ ُ ٍ سَاًبیی ًظبرر ٍ اًدبم وبر
سحلیلی دیؾزفشِ ،دیؾگیزی اس ثیوبریّب ٍ فدهبر ٍ سَاًبیی اًدبم
رٍػّبی خوغآٍری ،سدشیٍِسحلیل ٍ اًشؾبر اعالػبر را اؽشِ
ثبؽد .ا ُّبی ادیدهیَلَصیه اس دزًٍدُّبی دشؽىی ،دزعؾٌبهِ،
هقبحجًِ ،وًَِّبی سیغشی ،اًداسُگیزی هحیظسیغز ٍ
خدٍلثٌدی آهبری سْیِ هیؽًَد وِ ثزای خوغآٍری ،دز اسػ،
هدیزیز ٍ سدشیٍِسحلیل اعالػبر هزثَط ثِ عالهز ًیبس ثِ
هدیزیز ،هْبرر ،ثزًبهِریشی ،ثَ خِثٌدی ٍ ًظبرر اعز.
ادیدهیَلَصیغزّب ثب اؽشي اًؼ ر سهیٌِّبی خبؿ ،هبًٌد
ثیوبریّبی هشهي ،ثیوبریّبی ػفًَی ،ثْداؽز هب ر ٍ وَ ن،
ثْداؽز هحیظسیغز ،ؽٌبعبیی گزٍُّبی ر هؼزك خغز،
سدشیٍِسحلیل رًٍد ثیوبریّب ٍ سَسیغ خغزافیبیی ثیوبری هیسَاًٌد
ًمؼ هؤثزی ر دیؾگیزی ٍ وٌشزل ثیوبری اؽشِ ثبؽٌد (.)15
ػالٍُ ثز ایي ادیدهیَلَصیغزّب هیسَاًٌد ر سهیٌِّبی ؽٌبعبیی
هؾىالر ثْداؽز ػوَهی هزثَط ثِ خوؼیز ،فؼبلیزّبی ًظبرسی،
ثزرعی ؽزایظ حب ٍ هشهي ٍ یب یگز ػَارك خبًجی ر خوؼیز،
اًدبم عزح سحمیمبسی ،اعشفب ُ اخاللی اس ا ُّب ،ارسیبثی
سدشیٍِسحلیل ا ُّبی یه هغبلؼِ ،ارسیبثی ًشبیح ٍ سفبعیز
سحمیمبر ،هداخالر هجشٌی ثز ؽَاّد ٍ الداهبر وٌشزلی
فؼبلیزّبی گغشز ُای اؽشِ ثبؽد ( .)16ر عبلّبی اخیز رن
هب اس ادیدهیَلَصی ثیوبری ػفًَی ٍ وٌشزل آى سب حد سیب ی اس
عزیك هدلعبسی ریبضی افشایؼ یبفشِ اعز .ثْداؽز ػوَهی ٍ
هشخققبى فٌؼز ارٍعبسی ٍ عیبعزگذاراى ثزای رن الگَّبی

اًشمبل ثیوبریّبی ٍ سَعؼِ هدلّب ٍ رٍػّبی خدید ثزای
اًداسُگیزی ٍ سدشیٍِسحلیل اعالػبر ًیبسهٌد ثِ حضَر
ادیدهیَلَصیغزّب هیثبؽٌد ( .)17ایدب فضبّبیی ثزای اًدبم
فؼبلیز ادیدهیَلَصیغزّب اسخولِ اعشفب ُ اس هٌبثغ آسهبیؾگبّی
ثزای حوبیز اس فؼبلیزّبی دضٍّؾی ادیدهیَلَصیغزّب ،حوبیز اس
ػولىز ادیدهیَلَصیغزّب ر هزاوش سحمیمبسی ٍ ؽَراّبی
دضٍّؾی ،سَعؼِ ٍ هدیزیز عیغشنّبی اعالػبسی ثِ هٌظَر ثْجَ
اثزثخؾی سحمیك ٍ سَعؼِ هؾبروز خبهؼِ ثزای حوبیز اس
ثْشز
ر ػولىز
سحمیمبر ادیدهیَلَصیه هیسَاًد
ادیدهیَلَصیغزّب ر سهیٌِ دیؾگیزی ٍ وٌشزل ثیوبریّب ًمؼ
اؽشِ ثبؽد ( .)5رًْبیز ّدف افلی ادیدهیَلَصی ،گغشزػ
اًؼ فؼلی رثبرُ هغبئل هْن ثْداؽز ػوَهی ،ارائِ اعالػبر ٍ
اًدبم الداهبر افالحی ثزای وبّؼ اثزار عَء ثْداؽشی اعز وِ
ثزای رعیدى ثِ ایي اّداف ثبید الداهبر السم ثزای ارسمبی خبیگبُ
ایي رؽشِ اًدبم ؽَ  .ثب سَخِ ثِ ًشبیح هغبلؼِ هب ارسمب هدلِ ػلوی
اًدوي ادیدهیَلَصی ،حضَر ادیدهیَلَصیغزّب ر وویشِّبی
اخالق ،ؽَراّبی دضٍّؾی ٍ ؽَراّبی عالهز ،ارسمب ًمؼ اًدوي
ادیدهیَلَصی ر عالهز ثیيالولل ،عبسهبىّبی هلی ،ثیيالوللی ٍ
هٌغمِای ،راُاًداسی رؽشِّبی دغب وشزی ثب سَخِ ثِ گغشزػ
اًؼ ادیدهیَلَصی ،سأعیظ هزاوش سحمیمبسی خقَفی ٍ یب هزاوش
ارائِ خدهبر هؾبٍرُ ٍ سؼییي سؼزفِ یب وبراًِ ثزای ارائِ خدهبر
دضٍّؾی هیسَاًد ر ارسمب خبیگبُ ادیدهیَلَصی ر ایزاى هفید ثبؽد.
اًدوي ادیدهیَلَصی ایزاى ثبید ًمؼ هؤثزسزی ر ارسمب خبیگبُ ایي
رؽشِ ر ًظبم عالهز ایفب ًوبید .ارسجبط هؤثز ثب اػضب ،سؾىیل
ًؾغزّبی گزٍّی ،حوبیزعلجی ٍ هذاوزُ ،ثؼضی اس راّىبرّبیی
ّغشٌد وِ هیسَاًٌد ثِ ایفبی ًمؼ هؤثزسز اًدوي ر ارسمب خبیگبُ
ادیدهیَلَصیغز سب ووه وٌد.

 مرادی ي َمکاران/57
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Background and Objectives: Epidemiology is a tool and a field of science which provides evidences necessary to
make decisions. It is known as one of the basic sciences of public health. This study aimed to identify strategies for
the promotion of epidemiology by Iranian Epidemiological Association so that people graduated in this field
would become able to play an effective and positive role in different parts of the country.
Methods: This study was conducted in 2015. The views and opinions of the members of Iranian Epidemiological
Association were collected by email. The views of the members were classified using qualitative methods.
Results: The results of this study helped to identify some of the strategies for the promotion of the position of
epidemiology in Iran’s health system by the members of Iranian Epidemiological Association.
Conclusion: Iranian Epidemiological Association can play a more effective role in the promotion of epidemiology
in the health system. Effective communication with the members, holding group meetings, advocacy and
negotiation, reporting the activities of the Association continuously, identifying national problems and seeking
solutions are some of the strategies that can help to enhance the role of the Association and promote the position
of epidemiologists in Iran.
Keywords: Iranian epidemiological association (IrEA), Epidemiology, Iran

