
 

 

١٧٠:شماره سريال جلسه           ٤١  شماره جلسه :            شتم هدوره :  شماره         ٨/٥/٩٩    خ:  يتار          

  :  محل برگزاري جلسه ١٥الي    ١٣:٣٠اعت برگزاري جلسه:  س                 

  دوره  چهل و يكهيئت مديره (جلسه شماره  مجازي حضوري و جلسه  هفتادمين يكصد و شصت و 
اپيدميولوژيست علمي  انجمن  روز  هشت)  در  ايران  مورخ  چهارهاي    از   ١٣٩٩ماه  مرداد  ٨شنبه 

ريق اسكايپ برگزار گرديد. در اين جلسه كه  طو از    يضوربصورت ح  ١٥:٤٥  لغايت  ١٣:٣٠  ساعت
با مشاركت حداكثري اعضاي هئيت مديره شامل خانم ها دكتر پروين ياوري و دكتر شهرزاد نعمت  

آقايان  و  مرادي،   اللهي  قباد  دكتر  صحت،  مجتبي  دكتر  نائيني،  هالكوئي  كورش    دكتر 
مصطفوي،   احسان  اسددكتر  دكتر  و  باهنر  عليرضا  الريدكتر  مصوبات   ي  پيگيري  و  بررسي  با 

   .برگزار شدو موارد دستور جلسه  جلسه قبل

  : موارد تصويب شده 
در مورد دوره اپيدميولوژي ميداني كه قرار بود خانم دكتر نعمت اللهي هماهنگي الزم را با   - ١

  مشكالتي آقاي دكتر صحت انجام دهند تا امتياز بازآموزي هم براي آن گرفته شود. متاسفانه 
را ايشان فرمودند كه خارج از ظرف زماني جلسه بود، مقرر گرديد طي جلسه اي با حضور  

 خانم دكتر نعمت اللهي، آقاي دكتر صحت و دبير انجمن موضوعات مورد بررسي قرار گيرد.
با توجه به مشكالت پيش آمده در مورد حساب انجمن، مقرر شده بود كه پيگيري الزم توسط   -٢

انجام شود ، خوشبختانه در پي مالقات ايشان با رياست محترم بانك بطورموقت  خزانه دار انجمن
  مشكل بر طرف شده است. 

و به شكل  مورد بررسي  تجمعات پيش رو و خطر ابتال مردم به كروناانجمن در ارتباط با بيانيه  -٣
 رسيد:  تاييد نهاييزير به 

  به نام آنكه جان را فكرت آموخت
كرونا باالخص     ان يهمه قربان اد ي داشت يبا گرام رانيا يها  ست يوژوليدمياپ ي انجمن علم 

همكاران در سطوح   يطاقت فرسا يفراوان از تالش ها ري مدافع سالمت و با تقد  يشهدا
داند كه   يخود م  فه يوظ ي اجتماع تيو مسئول ي مختلف نظام سالمت، بنا به رسالت علم

   :كند  يادآوري  فيدم شرمسووالن محترم و مر هرا ب  ليمقطع موارد ذ نيدر ا
در جهت حفظ سالمت   يريشگي پ  تياسالم و شرع مقدس بر تقدم و اولو نيمب  نيد

اسالم، اجتهاد به   نيمب  نيد  يجامع دارد و در پرتو درخشان مبان دات يانسان ها تاك 
  يشدن نمازها  ل يتعط ر؛ياخ ي در ماه ها ع،ي تش ي ايمكتب پو يزمان و فقه جوهر ي اقتضا

از   يبارز  يروز قدس نمونه ها يي ماياهپ و ر يميمناسك حج ابراه جمعه و جماعات، 
در    نك يكرونا بوده است و ا ي ريدر مقابله با همه گ  نيتحس ستهياقدامات ارزشمند و شا

  هيكه برحذر داشتن مردم از اجتماع و ازدحام در كل مي دار يآستانه ماه محرم اعالم م 
  يعلم   اتيهيبه كرونا از بد ياز ابتال يريشگي به جهت پ ي مذهب يمجالس و مناسبت ها

  .بس ناگوارتر از قبل محتمل است يفاجعه ا ي ريدر روند همه گ  نصورتيا ر ياست و در غ
 

  

پيدميولوژيست  ا انجمن علمی     های ايران صورتجلسه هيات مديره 

 دوره هشتم 

 اعضاي هيات مديره: 
:  نديم ابوالحسن دكتر آقاي    

   *:نائيني هالكوئي كورش دكتر   آقاي

* : ياوريپروين خانم دكتر    

    :چمنرضا آقاي دكتر 

*:مصطفوي احسان  آقاي دكتر   
   * :صحت مجتبي  آقاي دكتر 

   *آقاي دكتر قباد مرادي:

 اعضاي علي البدل:
*اسدي الري:  محسن  آقاي دكتر   

   * :خانم شهرزاد نعمت اللهي
 بازرس انجمن: 

* :عليرضا باهنر  دكتر  
   دكتر منوچهر كرمي:

 *: اعضاء حاضر در جلسه 
 



 

  تيكارزار هستند و فعال دان يم  انهيو مجموعه كاركنان نظام سالمت در م يپزشك  جامعه
  يموجبات نگران خته ياز همكاران فره يريابتال و شهادت تعداد كث نيروز افزون آنان در ع 

  .را فراهم نموده است  زيو عز م يمجموعه عظ  ن يا يو فرسودگ  ياز خستگ 
سالمت آحاد مردم   شتري تجمعات را جهت حفظ هر چه ب ياز برگزار زيانجمن پره نيا

  .داند يم  يو اخالق ي عقالن  ،يعلم  يامر
  
  ١٣٩٩نهم مردادماه  - رانيا ي ها ستيولوژيدم ياپ يانجمن علم  رهيمد اتيه

  
و   ها استان حبيشتر اپيدميولوژيست ها در سط مشاركت براي دكتر اسدي الري با پيشنهاد  -٤

اپيدميولوژيست اعضاي نظرات با توجه به موافقت خودشان، مرادي مقرر گرديد كه دكتر كشوري 
را در دروه هاي زماني معين در خصوص جنبه هاي مهار كرونا و ساير موضوعات روز پيشگيري و  

و نهاد هاي ذيربط   به افراد  و سپس دسته بندي ،جمع آوريماريها و مسايل مرتبط، كنترل بي
  شود.  داده ارجاع 

پرداخت داوطلبانه حق عضويت ها به مبلغ پيشنهادي جديد،  شده براي تهيه متن با رجوع به  -٥
الزم  و اطالع رساني  اضافه نيز انجمن  بانجمن و شماره تلفن واتسا مجازي مقرر شد شماره كارت 

  . براي تحقق آن بعمل آيد
آمادگي خود براي برگزاري نشست   در پي اعالم   از آنجا كه دانشكده علوم پزشكي نيشابور -٦

پوسترطراحي شده را ارسال نموده بودند، مقرر گرديد   "شيوه زندگي سالم "فصلي تحت عنوان 
  پيشنهادات زير براي تغييرات پوستر منعكس شود: 

  شود ت درج شسمحورهاي ن -الف
  اخنصاص يابد  "شيوه يا تمهيدات زندگي با كرونا "كل نشست يا يكي از محورها به   -ب
طراحي  رنگ بندي براي رنگ اختصاصي انجمن در پوستر رعايت شود، اگر عالقمند به همين  -ج

انجمن تغيير داده نشود و ساير رنگ آميزي پوستر متناسب با آن انجام  رنگي باشند، رنگ هاي آرم 
  شود.

زحمت طراحي آن را  تقدير از دوستان كه طرح سيب پوستر مطرح شد، با با سواالتي در ارتباط  -د
  عهده و تصميم طراحان گذاشته شد. تغييرات به  در صورت لزوم كشيده بودند، 

شيوه برگزاري نشست فصلي، حضوري يا مجازي و يا توام با لينك مجازي بر روي پوستر   -ه
  مشخص شود 

  زمان طوالني تري نياز داشته باشد، زمان برگزاي تغيير پيدا كند. اگر تغييرات  -و

  
،  "ايران اپيدميولوژي بيماري هاي شايعمرجع "كتاب هاي سه جلدي  در مورد ويراست جديد  -٧

  . تنظيم شود  دكتر ياوريخانم كتاب بر اساس نظر جلد بندي  مقرر شد رنگ 
 

                                   محل جلسه بعد:     خ جلسه بعد:           ساعت جلسه بعد:      يتار              پيشنهادات:                                    
  :نام و امضاء تنظيم كننده صورتجلسه  

 اعضاي هيات مديره: 
:  نديم ابوالحسن دكتر آقاي    

   *:نائيني هالكوئي كورش دكتر   آقاي

* : ياوريپروين خانم دكتر    

    :چمنرضا آقاي دكتر 

*:مصطفوي احسان  آقاي دكتر   
   * :صحت مجتبي  آقاي دكتر 

   *آقاي دكتر قباد مرادي:

 اعضاي علي البدل:
*اسدي الري:  محسن  آقاي دكتر   

   * :خانم شهرزاد نعمت اللهي
 بازرس انجمن: 

* :عليرضا باهنر  دكتر  
   دكتر منوچهر كرمي:

 *: اعضاء حاضر در جلسه 
 


