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   کنگره ملی اپیدمیولوژی ایران فراخوان
  1387 ماه مهر 18 تا 16، سنندجدر 

 با همکاری دانشگاه اپیدمیولوژی ایرانملی مین کنگره پنج
 ماه سال مهر 18 تا 16 در روزهای کردستانعلوم پزشکی 

موضوع اصلی کنگره . خواهد شد برگزار سنندج در 1387
بود و خواهد  "و عدالت در سالمت جامعهاپیدمیولوژی "

 اعالم 15/4/87آخرین مهلت برای ارسال خالصه مقاالت 
رنتی دانشگاه ز طریق پایگاه اینتاطالعات بیشتر ا. شده است

و پایگاه ) ir.ac.muk.www(علوم پزشکی کردستان 
  . اینترنتی انجمن در اختیار عالقمندان قرار خواهد گرفت

        اخبار بین المللیاخبار بین المللیاخبار بین المللیاخبار بین المللی
انتخابات برای نمایندگی انجمن بین المللی اپیدمیولوژی در 

  منطقه مدیترانه شرقی
من بین المللی  انجانتخابات برای برگزیدن نماینده

در مناطق مختلف از جمله منطقه مدیترانه اپیدمیولوژی 
انجمن بین المللی اعضای . شرقی در حال اجرا می باشد

 IEAمی توانند با دریافت برگه های رای از اپیدمیولوژی 
) 1387 اردیبهشت 11 (2008 آوریل 30آرای خود را تا 

ه انجمن  هیئت مدیر7/2/86در جلسه مورخ . اعالم نمایند
دو نفر از عربستان ( کاندیدای منطقه 4سوابق ارائه شده 

و شد بررسی ) سعودی، یک نفر از عراق و یک نفر از اردن
تحصیل در دانشگاه های آمریکا (با توجه به سوابق تحصیلی 

آقای حمایت از کاندیداتوری  شغلی موقعیتو ) و انگلستان
  .رفتمورد تصویب قرار گعلی سعید الزهرانی دکتر 

راهنمای بین المللی اخالق در مطالعات اپیدمیولوژیکی و 
  پاسخ سریع انجمن بین المللی اپیدمیولوژی

اخیراً شورای سازمان های بین المللی علوم پزشکی 
)CIOMS ( راهنمای اخالقی تجدید نظر شده خود را در

در این بازنگری پیشرفت های . در دسترس قرار داده است
ه نسخه های پیشین به چشم می خورد قابل توجهی نسبت ب

به ویژه که به برخی از نکات اخالقی مهم در مطالعات 
  :اپیدمیولوژیک از قبیل موارد زیر پرداخته است

راهنمای نحوه داوری کمیته های اخالق در مورد طرح  -
  های چند مرکزی

 تحقیق روی داده های بدون نام -

 دادن پاداش برای تشویق افراد به مشارکت -

 آوری داده ها از طریق اینترنتجمع  -

 تجدید رضایتنامهزوم لمطالعات آینده نگر طوالنی و  -

 اطالع رسانی نتایج مطالعه به شرکت کنندگان -

در واکنش کمیته پاسخ سریع انجمن بین المللی اپیدمیولوژی 
 را مطرح کرده و از اپیدمیولوژیست ها ظراتینبه این راهنما 

 منتقل CIOMSنیز خواسته است که نظرات خود را به 
این راهنما از آدرس فایل . کنند
pdf.2008_feb080221/ch.cioms.www  و پاسخ

  . قابل دسترسی می باشدنیز از آدرس زیر IEAسریع 
RapidRespons/iea/uk.ac.dundee.www://http

htm.8_es   
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        اخبار کشوریاخبار کشوریاخبار کشوریاخبار کشوری
راه اندازی دوره دستیاری اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز و دوره های کارشناسی ارشد و دستیاری 

  اپیدمیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ورد اپیدمیولوژی دوره دستیاری اپیـدمیولوژی در    با تصویب ب  

دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دوره های کارشناسی ارشد و          
دســتیاری اپیــدمیولوژی در دانــشگاه علــوم پزشــکی شــهید  

 دانـشگاه هـای   به این ترتیـب   .  راه اندازی خواهد شد    بهشتی
 به تربیـت نیـروی انـسانی در زمینـه            که علوم پزشکی کشور  

 دانـشگاه علـوم     5شـامل   می پردازند   تخصصی اپیدمیولوژی   
، )ارشـد، دسـتیاری   (، شـیراز )ارشد، دستیاری (تهرانپزشکی  
ــران ــه )ارشــد (ای ــشتی) ارشــد(، ارومی ارشــد، (و شــهید به

  .می باشند) دستیاری
  

        ههههفراخوان مقالفراخوان مقالفراخوان مقالفراخوان مقال
  فراخوان مقاله برای شماره بعدی

 Epidemiologic Reviews 
 که Epidemiologic Reviewsشماره بعدی موضوع 

رویکرد های " منتشر خواهد شد 2009در تابستان 
محورهای .  می باشد"اپیدمیولوژیک به نابرابری در سالمت

  :زیر به نویسندگان مقاالت پیشنهاد شده است
Racial/ethnic factors  
Socioeconomic factors  
Geographic factors  
International variations  
Differences in access to medical services  
Differences in insurance coverage  
Differences in the rates of medical procedures  
Differences in the quality of medical care  
Intervention approaches to eliminating disparities  

آخرین . سایر عنوان های مرتبط نیز قابل بررسی می باشند
 کلمه 6000که بایستی کمتر از (مهلت برای ارسال مقاله 

اعالم شده ) 1387 شهریور 25 (2008 سپتامبر 15) باشد
  . است

درضمن یادآوری می شود که در حال حاضر مجله 
Epidemiologic Reviews  با ضریب تاثیر گذاری 

)Impact Factor (3/8 رتبه اول را در بین مجالت 
  . و بهداشت عمومی دراختیار دارداپیدمیولوژی 

برای دوازدهمین کنگره جهانی مقاله خالصه فراخوان 
 1388 اردیبهشت 11 تا 7سالمت عمومی در استانبول، ترکیه 

تغییر " دوازدهمین کنگره جهانی سالمت عمومی با موضوع
 27 از "آموزش، پژوهش و اجرا: در سالمت عمومی جهانی

.  در استانبول برگزار خواهد شد2009 می 1آوریل تا 
 14 (2008 جوالی 5آخرین مهلت ارسال خالصه مقاله 

  . اعالم شده است) 1387تیرماه 
http://wfpha.confex.com/wfpha/2009/cfp.cgi 

        ینک های مفیدینک های مفیدینک های مفیدینک های مفیدلللل
   برایمتحرکنمودارهای از ستفاده ا

  آسان کردن فهم آمار 
http://www.gapminder.org/ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پروفسور بهداشت بین الملل در دانشگاه ،روزلینگهانس 
به ایران نیز سفر کرده در گذشته کارولینسکای سوئد که 

طبابت در آفریقا، کشف یک بیماری جدید و  و سابقه است
، آفریقا و اورمیانهخآسیا، در متعدد پژوهش های سالمتی 

استفاده گسترش  با هدف ،مریکای التین را در کارنامه داردآ
و فهم آمارهای بهداشتی، اقتصادی و توسعه ای برای همگان 

دارهای متحرک ایجاد نرم افزاری را ابداع کرده است که نمو
با استفاده از این که ی  سخنرانی هایبای  و.می کند
را به جوایز متعددی ارائه داده است  ی متحرکنمودارها
این  شرکت گوگل 2007در سال . تصاص داده استخود اخ
 را خریداری کرده )Trendalyzer software (نرم افزار
فهم آمارهای عمومی را  یرابن آ ازآزادانه  استفاده است تا

بیشتر در این مورد را از سایت های اطالعات . دهدگسترش 
  :زیر می توان کسب کرد

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Rosling 
 http://www.gapminder.org/ 


