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  تشکیالت -دانشجویی کارگروهچارچوب فعالیت 

ست های ایرانیانجمن علمی اپیدمیولوژ  
 

 1401ماه  آبان 
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 مقدمه:

یکی از مهمترین ابعادی که مطابق قانون فعالیت انجمن های علمی پزشکی، میتواند جزو فعالیت های انجمن ها باشد، مسائل فنی  

  -انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران در راستای اهداف فنی  تشکیالت -دانشجویی کارگروه  و تخصصی رشته ای می باشد.

که می تواند انجمن ورود کند، موارد زیر سی تمام جوانب، فرصتها، تهدید ها، بستر ها و ...  ، با بررجامعه اپیدمیولوژی ایران تخصصی

هدف گذاری کرده است که براساس یک برنامه مشخص و با واگذاری به دانشگاههای علوم  را بعنوان راهبردهای مورد نظر انجمن 

 پزشکی مختلف، مورد توجه باشد. 

 

 تشکیالت  نقاط ضعف موجود حوزه دانشجویی و

 نداشتن تجربه اقدامات فنی و تخصصی در سطح وسیع   -1

 عدم مشارکت فعال اجتماعی دانشجویان و جامعه اپیدمیولوژی  -2

 عدم تعریف جایگاه مشخص شغلی در برخی رده های حوزه سالمت و اجتماعی -3

 عدم تعرفه گذاری مشخص خدمات حوزه اپیدمیولوژی  -4

 اپیدمیولوژیست های ایران نداشتن بانک جامع اطالعات  -5

 عدم توجه به جایگاه حقیقی علم اپیدمیولوژی در فرایندها و کارهای اپیدمیولوژیست های ایران  -6

 عدم اعتماد به نفس کافی در دانشجویان و دانش آموختگان برای ابراز وجود تخصصی  -7

 عدم تعریف جایگاه شغلی مشخص در مقطع کارشناسی ارشد  -8

 رتبط به حیطه کاری مشخص اپیدمیولوژی ورود سایر رشته های غیرم -9
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 فعالیت های پیشنهادی: 

 

 یبند زمان مالحظات  عنوان 

فراهم کردن امکانات، تسهیالت رفاهی،  

 گردشگری و ... برای اعضای انجمن

عقد قرارداد با مجموعه های مرتبط و تصویب در هیات 

 مدیره

 تا انتهای دوره

 یاز فرصت ترجمان دانش برا  یور بهره

 یشرکت ها، واحدها، نهادها و دستگاهها

 حوزه سالمت و ...  

 دیتول با مرتبط یها شرکت یانداز  راه یبرا هسته جادیا

 دانش  ترجمان و محتوا

در طول یکسال اول فعالیت 

 انجمن 

 تمام اطالعات بانک جادیا و یسرشمار

 ران یا یها ستیولوژیدمیاپ

 1401قبل از اتمام سال  مسیر برای انجام و ثبت اطالعات افراداستفاده از یک 

مشارکت   یو مشخص کردن نحوه  فیتعر

پروژه در  و دانش آموختگان انیدانشجو

 های مختلف 

ی، بررسی ظرفیت ها و تعریف  ابیکار شبکه فیتعر

 عملیاتی پروژه ها 

 در طول فعالیت انجمن

 یا حرفه اخالق نامه نییآ نیتدو

 ران یا یها ستیولوژیدمیاپ

 1401پاییز  درفت اولیه آماده شده است. 

با  انیدانشجو   یشهم اندی جلسات لیتشک

 حضور بورد و انجمن 

  ، یآموزش چارچوب در کباریهر سه ماه این فعالیت 

 انجام می شود  یا حرفه و یپژوهش

 کباریهر سه ماه  1401  مهرماه

تلگرامی  -تشکیل گروه مجازی واتساپی

 برای دانشجویان اپیدمیولوژی جدا 

و با  ارتباط و تعامل با دانشجویان این گروه با هدف

  تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتریحضور 

 تشکیل میشود.

   1401از مهرماه 

  یکارگاهها و ها  دوره یبرگزار

  دانش و انیدانشجو یتوانمندساز

 آموختگان 

 و یرفتار یها مهارت ، ینیکارآفر  صنعت،  با ارتباط

  و مذاکره ساختارها،  ییشناسا ، یسی ادوک  ، یاجتماع

 ی، دانش بنیان و ... توانمندساز

 هر دو ماه یکبار 
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 تجربه یمجاز/یحضورجلسات  یبرگزار

 نخبگان و  شکسوتانیپبا  یانگار

 و نفس به اعتماد شیافزا ، ینیآفر تیهو یراستا در

 یعمل و یعلم نقشه در یولوژیدمیاپ گاهیجا یروشنگر

 کشور 

 کبار ی ماه هر

 

 مدت:  بلند  میان مدت و (ب

 یبند زمان مالحظات  عنوان 

 ست، یولوژیدمی اپ کیابعاد  فیتعر یساز استاندارد .1

  ، یکار یها تیها، مهارتها، فعال  تیها، قابل یتوانمند

 خدمات مورد نظر  و...   

  انجام یگرنت برا تسهیل دریافت

حداکثر تعامل   با  فراخوانپروژه و 

 پروژه نصر  با

متناسب با فراهم  

 شدن شرایط 

  مدرک دارندگان توسط شده ارائه خدمات  یگذار تعرفه .2

 ی ولوژیدمیاپ

  توجه با فراخوان و پروژه فیتعر

 یقانون یها تیقابل به

متناسب با فراهم  

 شدن شرایط 

 اشتغال بستر یساز فراهم و نییتب ف، یتعر .3

  ، یدولت مختلف یها بخش در ها ستیولوژیدمیاپ

 ...  و یدولت ریغ درمان،   ، یبهداشت

 یها  حوزه یازهاین یریگیپ

ی راستا در مکاتبه و مختلف

 باتعیین و پیدا کردن فرصت ها 

  یابیشرکت کار کی جادیا تیاولو

  ی ها یزن یرا  انجام 

 الزم از سال اول 

 

  داده  از پژوهشگران یور بهره یبرا تاهایمگاد دیتول .4

 ران یا یولوژیدمیاپ  جامعه توسط شده فراهم الزم یها

  یها بانک از اطالعات کسب

در   آن یها یژگ یو و یاطالعات

بخشها، معاونت ها و وزارتخانه 

  کی فیتعر کمک باهای مختلف 

 ( اعتماد دکتر)مسئول:  پروژه

متناسب با فراهم  

 ط ی شدن شرا

  یها ستیولوژیدمیاپ  یاستخدام و یشغل فیرد فیتعر -5

 یری گیپ و گفتگو مذاکره،  ریمس از رانیا

 یارتقا بابت مطالبه و یریگیپ

  صورت  به یشغل یها فیرد

پیگیری و شناسایی   -مداوم

انجام رایزنی های  

 الزم از سال اول 
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مسئولین و دست اندرکاران این 

 حوزه  

بازار کار،   ازیدانشجو با ن تیترب یکم یساز متناسب -6

 دانشگاهها و ...  

بورد رشته و   قیاز طر یریگیپ

 مشارکت 

 سال دوم 

  یپژوهش ستیولوژی دمیاپ تیترب مساله فیتکل و نییتع -7

 یقاتیتحق مراکز در

کارگروه با بورد و طرح   مذاکره

  ریمساله، کسب تجارب سا

 یاز خروج  استفادهکشورها با 

  ییزدا  ابهام ، ینصر و تعرفه گذار

 بستر از استفاده با مساله از

 و طرح موضوع  شکسوتانیپ

 سال اول 

شناسایی فرصت ها و   مختلف  یها  بخش از یدرآمد منابع ییشناسا -8

ساختارمندکردن آن با محوریت  

 کارگروه 

 طی فعالیت انجمن 

برنامه های انجمن،  در  افزایش مشارکت دانشجویان -9

مرتبط با   ینشست ها و کنگره ها یبرگزاررسانه ها، 

 و... یولوژیدمیاپ

متناسب با برگزاری برنامه های  

 مختلف 

متناسب با فراهم  

 ط ی شدن شرا

به  ییها و نظرات دانشجو دهیا حمایت و ساماندهی -10

 مطلوب و مورد نظر  یامدهایسمت پ

با    شنهاداتیو پ دهیاتاق ا یطراح

مسئولیت یکی از دانشجویان  

 عالقه مند

 از سال اول فعالیت 

 


