
 

 
 

 

 

   1/12/1401  تاريخ:

 نهم    : شماره دوره

       78  شماره جلسه :

 نوزدهمجلسه    دوره نهم    شماره سريال جلسه:

                        12تا  10 ساعت برگزاری جلسه:

 انستیتو پاستور   محل برگزاری جلسه: 
 

 

تا   10ساعت    1401ماه    اول اسفند   دوشنبه  دوره نهم در روزدر  انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران  ت مدیره  هیا  اعضاینوزدهم  جلسه  

 ،دکتر صحت ، دکتر شریفی  اکبرین، دکتر مرادی، آقای مهری، با حضور خانم دکتر حقیقت و آقایان دکتر نجفی، دکتر مصطفوی، دکتر   12

 است. مصوبات این جلسه به شرح ذیل  شده و اقدامات انجام  گزارش های دستور کار و    برگزار شد.  و دکتر احمدی

 کار:  دستور
 

 دقیقه(   10)اقای مهری،   فرایند ثبت نام تغییر در  تایید عضویت اعضای ثبت نام شده و پیشنهاداتی برای   .1

 دقیقه(   15خدمات اپیدمیولوژیست ها )دکتر هاشمی،   تعرفه گذاری   شناسایی و  بررسی پیشنهاد دکتر هاشمی برای  .2

 دقیقه(   15)آقای دکتر صحت،  انجمن منطقه ایبررسی مصوبه قبلی انجمن های منظقه ای و پیشنهاد تشکیل دو   .3

   ( دقیقه   15آقای دکتر اکبرین،  )  فوق العاده برای تغییرات احتمالی اساسنامه انجمن عادی سالیانه و  بررسی الزام برگزاری مجمع عمومی   .4

 دقیقه(   15قای مهری،  آگزارش کارگروه ها)دکتر مصطفوی، خانم دکتر حقیقت،   .5

 دقیقه(  10)دکتر مرادی، 1402تعیین زمان ثابت جلسات هیات مدیره برای شش ماهه اول سال   .6

 دقیقه(   15)دکتر نجفی،    بررسی زمان و مکان برگزاری کنگره .7

 دقیقه(  15)دکتر مرادی،   قبلی  اتبررسی مصوبات جلس  .8

 وارد سایر م  .9

 

 اقدامات:  گزارش
 

گزارشی توسط آقایان دکتر نجفی، دکتر مرادی،  و مهری در خصوص جلسه روز گذشته با مسئولین معاونت توسعه وزارت برای  .1

 شناسایی و پیشنهاد پست هایی که اپیدمیولوژیست های می توانند اخذ کنند ارائه شد. 

توسط آقای مهری رئیس کارگروه تشکیالت و دانشجویی در هیات مدیره اعضای ثبت نام کرده جدید برای عضویت در انجمن   .2

 معرفی شدند و عضویت آنها مورد بررسی قرار گرفت. 

موضوع شناسایی خدمات اپیدمیولوژیست ها و امکان تعرفه گذاری این خدمات که از سوی آقای دکتر هاشمی پیشنهاد شده بود  .3

در این جلسه موضوعاتی مانند شناسایی خدماتی که توسط اپیدمیولوژیست ها  توسط ایشان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.  

، تعریف کدهای شناسایی برای این خدمات، فرایندهای هر خدمت، موسسات و شرایطی که اپیدمیولوژیست ها می باشدقابل ارائه  

 مورد بحث قرار گرفت.  می توانند به عنوان مسئول فنی تعریف شوند، و امکان پیشنهاد تعرفه گداری این خدمات

  

اپيدميولوژيست  ايران صورتجلسه هيات مديره انجمن علمی  های   

 دوره نهم 
 

 بسمه تعالی 

 



در خصوص الزام برگزاری مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده برای تغییرات جدید اساسنامه تیپ که از سوی دبیرخانه انجمن های  .4

 علوم پزشکی در حال اعمال است و همچنین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن بحث شد. 

بر خالصه کردن فرم ثبت نام و همچنین اضافه کردن عنوان دکتر به   در خصوص پیشنهاد برخی از اعضای محترم انجمن مبنی .5

 اشخاص برای صدور کارت بحث شد.

گزارشاتی از سوی روسای کارگروه های سه گانه انجمن ارائه شد. اقای دکتر مصطفوی رئیس کارگروه بهداشت و درمان گزارشی از  .6

 کرد.  هئانجمن و پیشنهاد فعالیت برای آینده ار 19- کمیته کووید

 در خصوص پرداخت های انجمن، تعامل با خبرنگاران، و مصوبات قبلی انجمن بحث شد.  .7

 بحث شد.   1402ماهه اول  6در خصوص زمان ثابت جلسات هیات مدیره برای  .8

 بحث شد.  1402در سال در خصوص زمان و مکان برگزاری کنگره انجمن   .9
 

 شد:  مصوب موارد ذيل ، ارايه شده فوق بر اساس گزارش های 
 

  که   شد  مقرر   شد.   مذاکره   ایران   پزشکی  علوم  دانشگاه  محترم  استاد  متولیان   دکتر   آقای   با  جلسه  زمان  طی   در   کنگره   برگزاری   زمان   و   محل  برای  -1

  هفته   اوسط  تا   نده ای  سال   برای   ایران   پزشکی   علوم   دانشگاه  اپیدمیولوژی   گروه  توسط  را   کنگره  برگزاری  امکان   و   دهند   انجام  بررسی   یک   ایشان

 مرادی(  دکتر پیگیری، نمایند.)مسئول  اعالم انجمن   به آینده

  زمینه   این در  الزم حمایت  اخذ  و  مالی منابع تامین   برای   و  شود آماده  ها  اپیدمیولوژیست  خدمات   شناسایی  موضوع  برای RFP یک  که   شد  مقرر  -2

 مرادی(  دکتر و هاشمی دکتر پیگیری، و تهیه شود.)مسئول ارائه  نصر و پزشکی  علوم های انجمن کمیسیون دبیرخانه به

 مرادی(  دکتر پیگیری، )مسئول شود.  برگزار  آینده  سال در کنگره برگزاری  با  همزمان انجمن  سالیانه عمومی مجمع  که  شد مقرر  -3

 حذف   ضروری   غیر  موارد   و   شده  بازنگری  نمایند  تکمیل   نام   ثبت   فرم   در   باید  انجمن  در  عضویت   متقاضبان  که   اطالعاتی  آینده  سال  در  که   شد   مقرر  -4

  شود.   درخواست  نیاز   مورد  اطالعات   حداقل  با   تحصیلی   مدرک   و   هویت   احراز   مدارک   همچنین  شود.   کمتر   امکان  حد  تا   تکمیل   اجباری   موارد  و

 هری( م آقای   پیگیری، )مسئول باشد.  علمی رتبه  درج  با شوند  می  صادر که  هایی کارت  اینده  سال در که شد  مقرر همچنین

  اولین   برای  ایشان  از  که  شد  مقرر  و  آمد  عمل  به  موافقت  تجربیات   انتقال  برای  اپیدمیولوژی  استاد  اولین  عنوان  به  الری  اسدی  دکتر  از  دعوت   برای -5

 مهری(  آقای  پیگیری، )مسئول آید.   عمل  به دعوت  دانشجویان برای تجربیات  انتقال جلسه

  هیات   اعضا  همه  که   شد  مقرر  شد.   تعیین  صبح  12  تا   10  ساعت  ماه   هر  های  چهارشنبه  دومین   من انج  مدیره  هیات   ماهیانه  جلسات   برگزاری   زمان  -6

 (ی مراد دکتر پیگیری، )مسئول بگذارند.   هایشان برنامه در حضوری  جلسات  برای را  زمان   این مدیره

  عشرتی   دکتر  آقای  پیشنهاد  به  توجه  با  و  واگیر  بیماریهای  مدیریت  مرکز  توسط  19- کووید  و  اپیدمیولوژی  کمیته  تشکیل  به  توجه  با  شد  مقرر -7

  در    انجمن  عضو   های   اپیدمیولوژیست  از   کدام  هر   دعوت   بر  مبنی   واگیر   بیماریهای  مدیریت   مرکز   فنی   معاون   و  انجمن   19- کووید  کمیته   مسئول

  ساختار   فعال  و  یابد  استمرار  دارد  کارایی  مدیره  هیات   تشخیص  به  شیوه  این  زمانیکه  تا  نظراتشان،  بیان  برای  مدعو   یا  و  عضو  عنوان  به  جلسات 

 مصطفوی(  دکتر پیگیری، نشود.)مسئول تشکیل جدیدی

  سوی   از  اسفند  پایان   تا  کنند  می  همکاری  انجمن   با  کارشناس  عنوان  به   که  همکارانی   خدمات   دستمزد  هزینه  پرداخت  درخواست  که   شد  مقرر  -8

  مسئولین  پیگیری، )مسئول . شود  انجام ها پرداخت و شود ارسال مکتوب  صورت  به  برای  انجمن دار خزانه و رئیس به  مدیره هیات  مرتبط  اعضای

 صحت(  دکتر و مرادی   دکتر و ها کارگروه 

  مسئولین   و گیرد   قرار  بررسی  مورد   اخیر   جلسه  چند  مصوبات  ه،ایند  سال  جلسه  اولین  در  که   شد مقرر مصوبات  اجرای  کامل  گزارش  بررسی  برای  -9

 مدیره(   هیات  اعضای همه  پیگیری، آورند.)مسئول  عمل  به را الزم  پیگیری مصوبات   اجرای به نسبت   آنزمان تا مصوبات  پیگیری

  توسعه  معاونت انسانی  منابع مسئولین  با  انجمن  دانشجویی و  تشکیالت  کارگروه  مسئول  و دبیر  و رئیس   گذشته  روز شده  انجام مالقات   به  توجه با -10

  می   ها  اپیدمیولوژیست  که  هایی  پست  تخصیص  برای  بهداشت   وزاترت   توسعه  معاونت  تحول  مرکز  برای  ای  نامه  که   شد  مقرر  بهداشت،   وزارت 

 مهری(  آقای   پیگیری، شود.)مسئول ارسال و تهیه باشند  آن  احراز شرایط  واجد توانند



  آنان   برای  که   گردید  مقرر و  موافقت  هستند، شرایط  واجد   و  کرده  نام  ثبت  پورتال  در   و  بوده،   انجمن   در  عضویت اضی متق  که   ذیل  افراد   عضویت  با -11

 هداوند(  خانم و مهری آقای  پیگیری، .)مسئولشود صادر عضویت کارت 

 

 سامان نژاد  بهاره 

 بایگی ولی اله

 گهواره بند  بیژن 

  مرادجعفری پرستو

 قلیچی قوجق  موسی

 دژکامه  مریم 

 قاسمی  سید رامین 

 هداوندسیری   فاطمه 

 حسینی سید مهدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اعضای هيات مديره: 
 دکتر فرید نجفی 

 دکتر کورش اعتماد 

 دکتر علی احمدی 

 دکتر شهپر حقیقت 

 دکتر مجتبی صحت 

 دکتر حمید شریفی

 دکتر قباد مرادی 

 دکتر احسان مصطفوی 

 احمد مهری 

 بازرس انجمن: 

 اکبریندکتر حسام الدین 

 *: اعضاء حاضر در جلسه 

)حضوری( دکتر فرید نجفی  

)مجازی(  دکتر مجتبی صحت  

)حضوری( دکتر شهپر حقیقت  

)مجازی(   دکتر علی احمدی  

)مجازی(  دکتر حمید شریفی  

)حضوری( دکتر قباد مرادی   

)حضوری( دکتر احسان مصطفوی  

 )حضوری( آقای احمد مهری

)حضوری( دکتر حسام الدین اکبرین  



 


