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 دهيچک
 ييبا گسترش مفهوم سالمت و شناساا  يف شده است، وليآن در انسان تعر يها کننده نييو تع يماريع بيبه عنوان مطالعه توز يرشناسيگ اگرچه همه

 يرات اجتمااع يين رشته از علم و تغيا يبا توجه به ساختار دانش. ا کرده استديپ يتر گسترده يها في، تعريط اجتماعيسالمت با شرا يرابطه ساختار

ن مفهاوم هار   يا در ا. کارد ف يا تعر "يهمگاان  يدادهايرو يدانش و هنر واکاو"را به صورت  يرشناسيگ توان همه ين مينو يانيقرن حاضر، اکنون در ب

رشناسان معماوً  از قادرت   يگ همه. رديقرار بگ ين دانش مورد واکاويا يفاده از مبانتواند با است يکند م يدا ميپ يکه در اجتماع جنبه همگان يداديرو

 يابيا زان قارار داده و در ارز يا ر ار برناماه يا در اخت يياجرا يهاهيهمراه با توص يخود را در قالب مشورت يها جه پژوهشيستند و نتيبرخوردار ن يياجرا

ن يا ن ايب يعمل کرده و همکار يو اجتماع يستين علوم زيب يتوانند به عنوان رابط يان در عمل مرشناسيگ همه. کنند يانجام شده کمک م يها اقدام

 يهمگان يدادهايکه با رو يآن را به تمام کسان يد مبانياختصاص داد و با يتوان به علوم بهداشت يگر نميرا د يرشناسيگ همه. ش دهنديدو شاخه را افزا

 .، آموزش داديليسر و کار دارند، فارغ از رشته تحص

 

 ست؟يچ يرشناسيگ همه

باه لحاا     اسات  يولوژيدميواژه اپ يکه معادل فارس يرشناسيگهمه

"شود يشناخت آنچه بر مردم عارض م"عبارت است از  يادب
و به لحاا    1

شود  يگفته م يعلم يها م و روشياز مفاه يا به مجموعه يو عمل يخيتار

ن يافتن بهتار يا ها در اجتماع و  يماريانتشار ب يچگونگ ييشناسا يکه برا

هاا ماورد اساتفاده قارار      و مبارزه باا آن  يريشگيپ يمداخله برا يها روش

 يهاا  يماريگسترده ب يهايريگ ن نگرش همزمان با وقوع همهيا. گيرد مي

با گذشت زمان و همگام با  يول ؛چون وبا و طاعون شکل گرفت يرداريواگ

متحول شده و  ير مسائل بهداشتيو سا يجار يها يماريرات در نوع بييتغ

ن داناش باه   يا ا ،دور يها در سال. دا کرده استيپ يفيو ک يگسترش کم

در  3يوانيا ، حينه پزشاک يدر زم 2يدر سه شاخه انسان يزبانيل تنوع ميدل

ن يا ا. دش يم يبند طبقه يشناس   اهينه گيدر زم 4ياهيو گ ينه دامپزشکيزم

 يهاا    هاا و نگارش     روش يکساني اد ويامروزه به علت شباهت ز يبند طبقه

ناادارد و واژه  يادياامصاارز زمتفاااوت  يهااازبااانيمااورد اسااتفاده در م

 يهاا فيا تعر. رود يکاار ما   تمام موارد باه  يطور عام برا به يرشناسيگ همه

ع و يا مطالعاه توز "ن دانش انجام گرفته است که دامنه آن از ياز ا يمختلف

له يه وسااباا 1691در سااال ( 1) "در انسااان يماااريب يهااا کننااده نياايتع

 يهاا  کنناده  نياي وقوع، انتشاار، و تع  يمطالعه چگونگ"، تا (2) ماهون مک

ن يا ن و استفاده از ايت معيک جمعيع مربوط به سالمت در يحاًت و وقا

 يراتا ييتغ. افته استيگسترش  (3)"يمبارزه با مسائل بهداشت يدانش برا

جاه گساترش دامناه    ينتن شاخه از علم انجام گرفته است يف ايکه در تعر

نه ياز ابتدا در زم يرشناختيگ   م همهياگرچه نگرش و مفاه. استپوشش آن 

در جهاان اماروز و    يشکل گرفته است ول يعفون يهايمارياز ب يريشگيپ

ل ياز عملکرد متقابال مساا   يعيکه دامنه وس يف تندرستيبا گسترش تعر

رد، يا گ يدر برما بازر    يتيک شبکه عليرا در  ي، و اجتماعي، روانيجسم

و ساالمت خاار     يتواند از محدوده بهداشت عماوم  يدامنه پوشش آن م

، يشناس مانند جامعه يگريد يها   نهيدر زم يهمگان يدادهاير رويشده و سا

نموناه،   يبارا . رديا ز در برگيو مانند آن را ن يشناس ، مردميشناس تيجمع

، ياماور اجتمااع  مانند مشارکت افاراد در اناواع    يداد و گسترش مسائليرو

کاه در  را  يگار يهنجارشکنانه، و هر واقعه د يو رفتارها يکار اقدام به بزه

 ،دا کناد يا پ يفتد و جنبه همگانياز افراد جامعه اتفاق ب يتعداد قابل توجه

. قارار داد  يابيو ارز ين دانش مورد بررسيا يها توان با استفاده از روش يم

 يدانش و هنار واکااو  "ه صورت را ب يرشناسيگ توان همه ين نگرش ميدرا

دارد و هاار يتار  يکااه جنباه عماوم   کارد ف يا تعر "يمگاان ه يدادهايا رو
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 دانشگاه علوم پزشکي تهران ،دانشيار سابق گروه اپيدميولوژي و آمار زيستي دانشکده بهداشت: سنده مسئولينو* . 1

 " epidemiology يولوژيدميا اپ"گر جماع و بناام   يکديباشد که با يو دانش م يآگاه يبه معن "logosلوگوس "مردم، و  يبه معن "demosدموس "، "فوق" يبه معن "epi ياپ"ن يدر زبان ًت. 2

 .دهد يح ميرا ترج يرشناسيگ ژه همهسنده وايهر دو مورد قبول قرار دارند و نو يولوژيدميو اپ يرشناسيگ ران واژگان همهيدر فرهنگستان زبان و ادب ا. معروز شده است

3. Epidemiology    4. Epizootiology    5. Epiphytology 
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از  يکا ي. رديا گ يدا کرده باشد در بار ما  يپ يرا که جنبه همگان يدادينوع رو

، اساتفاده  يهمگان يدادهاينه روين کاربرد در زميار روشن از ايبس يها نمونه

از  ياريکاه در بسا   اسات  يناژاد  ضيتبعا ده يبر پد يرشناسيگاز نگرش همه

ن يا تواند يم يبه راحت يرشناختيگهمه يواکاو. جهان وجود دارد يکشورها

ف يا شونده تعر ضيدگاه تبعين از ديکننده و همچن ضيدگاه تبعيده را از ديپد

ن ابااا متخصصاا يتوانااد در همکااار ين ماايااعااالوه باار ا. ف کنااديو توصاا

برخورد و مداخلاه در وقاوع    يرا برا ييها روش يو امور حقوق يشناس جامعه

 . کند يابيانتخاب شده را ارز يها جه کاربرد روشيشنهاد کرده و نتيآن را پ

توانناد   يقت نبض جامعه را در دست داشته و ميرشناسان در حقيگ  همه

 يهاا   داديموجود رو   ا استفاده مناسب از دادهياز و يداده مورد ن يبا جمع آور

ف يا تعر ياجتمااع  يها نهير زمينه سالمت و چه در سايمز را چه در يهمگان

انتشاار آن، راه مداخلاه دلخاواه در وقاوع و      يالگاو  ييکرده و پس از شناسا

ع يوقاا  يبار واکااو   اغلاب ن برخورد اگرچاه  يا. کنندشنهاد يرا پ گسترش آن

ناده باوده و هادز    ينگرش آن بر آ يول ؛اتفاق افتاده در گذشته استوار است

 يافتن راه مناساب بارا  يا داد و يا ل وقاوع رو يدً ييام آن شناسااز انج يينها

ماوارد، مانناد    يمداخلاه دلخاواه در بع ا   . استمداخله دلخواه در وقوع آن 

گار  يکه در ماوارد د  يه دارد درحاليتک يريشگيبر پ در بيشتر مواردها  يماريب

 يناه رفتارهاا  يدر زم. گساترش پوشاش اسات    آن هادز  يساز منيمانند ا

داد يا مانناد رو  اسات  يريشاگ يموارد هادز کااهش و پ   ير بع د ياجتماع

. يمانناد ازدوا  و فرزنادآور   استش يق و افزايگر تشويد يطالق، و در بع 

تواند  يهدز آن م يه بهداشتيمانند ارائه خدمات اول يگريل ديدر مورد مسا

تاوان   يگار ما  يباه عباارت د  . مناسب باشد يم رفتارهايص و تحکيافتن نقاي

 يهاا داديا مشخصاات رو  ييشناساا  يبرا يا لهيوس يرشناسيگ گفت که همه

نداشته و  يدست آمده از آن جهت مخصوص هجه بياست و کاربرد نت يهمگان

ش و هام  يتواند هم در جهت افزا ي، ميگر علميد يها از رشته ياريمانند بس

 . داد به کار گرفته شوديدر جهت کاهش رو

داد در يا ماوارد رو . ر داردت ساروکا يداد در جمعيبا رو يرشناسيگ همه

و  يداريا د يم و نشاانه هاا  يا از عال ياشاه در دامناه  يهم اغلاب ت يجمع

فاه  ين وظيتار  جاه مهام  يساتند در نت يکساان ن يقرار گرفته و  يشگاهيآزما

ص و ثبت موارد يتشخ يبرا يو کاربرد يعمل يفيه تعريرشناس تهيگ همه

 يمام مراحل بعاد ن مرحله انجام نشود، تياگر ا. است يداد مورد بررسيرو

نموناه، اگار قارار اسات      يبرا. شود يت مياهم يال رفته و بؤر سيز يبررس

د روشن شاود  يانجام شود، با يبررس 16 ديمانند کوو يماريک بيراجع به 

ناان  يص داده شاده و اطم يار تشاخ يا براساس کادام مع  يماريکه موارد ب

مجموعاه  ا ماوارد محتمال در   يگر و يد يهايماريحاصل شود که موارد ب

ا باا اساتفاده از   يا ن مرحلاه  يا ا. افته باشنديراه ن يبررس يانتخاب شده برا

داد ينه رويا با کمک افراد متخصص در زميرشناس و يگه همهيتخصص اول

جام  اماروز کاه ح   يايا ن نکتاه در دن ياز ا يآگاه. رديگ يمورد نظر انجام م

ت يا ارد از اهمو مورد استفاده قارار د  يآور جمع يکياز داده الکترون يبزرگ

 يهاا  يريا گ جاه يتواناد باه نت   يار برخوردار است و عدم توجه به آن ميبس

ف آن در رابطه باا  يداد، توصيف رويمرحله بعد از تعر. شود يبار منته أسفت

ت يک جمعيتمام افراد  يداديچ رويبا  هيتقر. استط، و زمان يزبان، محيم

کناد و در   ير نما يک صورت درگيگسترده، به  يهايريگدر همه يرا، حت

 يشود بلکاه از الگاو   يکنواخت منتشر نميها بصورت ها و زمانتمام مکان

گار  يمشخصات د ي، و بع يع جنسي، توزيبه لحا  ساختار سن يمشخص

ص و يکند که تشخ يم يرويپ ي، و دامنه زمانيياي، و انتشار جغرافيتيجمع

وقاوع   ينگف چگويبعد از توص. رشناس استيگآن بر عهده همه ييشناسا

ا يا ل يا د روشن شود که دليآن با يقرار دارد که ط يليداد، مرحله تحليرو

بعاد از آن نوبات باه    . سات يداد چين رويا يبرا يين الگويل وجود چنيدً

 يشانهاد يپ يهاا  آن روش يرسد که طا  يم يا مرحله تجربيمرحله سوم 

ه يصا ت تويا ش و در نهاين، آزمايداد تدويمداخله دلخواه در وقوع رو يبرا

ز بار عهاده   يا مداخلاه ن  يهاروش يت و کارآمديموفق يابيارزش. شوند يم

 . رشناسان قرار دارديگهمه

 

 ست؟يرشناس کيگ همه
 (4) يرشناسا يگآماوزش هماه   يکاه راهنماا   1693از سال  پيشتا 

تخصص داشت بعد  يپزشک يهااز رشته يکيکه در  يمنتشر شد، هر فرد

رشاناس  يگاس تجربه خاود را هماه  ت مستمر و براسين سال فعالياز چند

 يرشاته علما   يرشناسا يگر کرده و همهييت تغين وضعياکنون ا. دينام يم

مخصاوص باه    يهاو روش يمواد درس ياست که به لحا  دانش يمشخص

. برد ين سال زمان ميچند يط دانشگاهيآن در مح يريخود را دارد و فراگ

ز يا ن يا هنار يا  يبردک جنبه کاري يرشناسيگ، همهيعالوه بر جنبه دانش

ک يا . ديا آ يدست ما  هب يست و تنها با تجربه عمليس نيدارد که قابل تدر

آماوزش   يصاورت مشاابه   هرشناس که بيگمجموعه داده در دست دو همه

تواناد باه    يگر تفاوت داشته باشند، ما يکديبا  يبه لحا  تجرب ياند ولدهيد

 .شود يمنته يمتفاوت يها هيو توص يريگ جهينت

 ياسات کاه باا اساتفاده از مباان      يرشناس فارد يگ، همهيعملبه لحا  

 يهمگاان  يدادهايا رو ييو شناساا  ين رشته از علم به بررسا يا يو فن يدانش

داد يا نسابت باه رو   يکااف  يد از آگاهيرشناس لزوما  بايگک همهي. پردازديم

او  يا از تخصاص قبلا  يا  ين آگاهيا. اش برخوردار باشدمورد مطالعه يهمگان

افت کارده اسات، و   يدر يليک آموزش تکميصورت ه را ب يرشناسيگکه همه

. ديآ يدست م هباشند ب يرا دارا م ين تخصصيکه چن يبا افراد يا در همکاري

 يهاا  شاخه ريبر خالز سا يرشناسيگشود که همه ديکأد تيگر بايد ياز سو

ت در آن، جنباه  يا نباوده و فعال  يو فارد  يخصوص  ک حرفهي يعلوم بهداشت

اشاتغال   يا در مراکاز آموزشا  يا  يطاورکل ه رشناسان با يگ همه. اردد يگروه

 هستند ن دانش مشغوليا يها ان و گسترش دامنهيت دانشجويداشته به ترب

قارار گرفتاه و نقاش     يا فعااًن اجتمااع  يا  ياران دولتذگ استيا در کنار سي

 يو اجتمااع  يبهداشات  يدادهايوقوع رو يص الگوهايرا در تشخ يتوجه قابل
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ساتند و تنهاا   يبرخاوردار ن  ياي رشناسان از قدرت اجرايگهمه. رنددابر عهده 

هاا  يريا گ وقوع و گسترش انواع هماه  يتيعل ياه جنبه ييتوانند با شناسا يم

ا شکسات  يت يشنهاد کرده و موفقيها را پ   مداخله دلخواه در وقوع آن يها راه

از  ينموناه، اگرچاه نکاات    يبارا . کنند يريگ شنهاد شده را اندازهيپ يهاروش

 يهاا  شنهاد روشيها، پ انواع سرطان يبرا ين زمان شروع غربالگرييل تعيقب

مازمن و   يها يماريب يبند ف و طبقهيدر کودکان، تعر يمنيش پوشش ايافزا

و  يشناسان و پاس از واکااو   ريگ ها با کمک همه آن يده ن نظام گزارشيتدو

ً يقت ايدر حق يرد وليگ يل داده و اطالعات موجود انجام ميتحل ن ن مسائو

ن اطالعاات اساتفاده   يا هساتند کاه از ا   يادار يها و سازمان يگذار استيس

وجاود  ه رشناسان را با يگهمه يشنهاديپ يها روش يينه اجرايکنند و زم يم

ا، تاراخم،  يا مانناد ماًر  ييهاا  يماريمبارزه با ب يها همت برنايموفق. آورند يم

ک ياامسااتمر و نزد يران تنهااا بااا همکااار يااهااا در ااسااهال و ماننااد آن 

 . دست آمد هب يين اجرارشناسان و مسئوًيگ همه

، 1بهداشت يس سازمان جهاني، همزمان با تاسيالديم 1641در سال 

، و ي، روانا يش کامال جسام  يآساا "ک هدز در قالب يسالمت به عنوان 

هاا باه    ف شاد و ساال  يا تعر "يريگنيا زمي يماري، جدا از نبود بياجتماع

مختلاف جهاان    يدر کشاورها  يبهداشات  يها يزير برنامه ينوان راهنماع

 ي، با توجه به برنامه توسعه و ارتقا1614در سال . مورد استفاده قرار داشت

 ين تعرز از جنبه هدز خار  شد و در قالب سالمت برايسالمت جامعه، ا

در ساالم   يافراد جامعه به زندگ يابيدست يبرا يالهيهمگان، به عنوان وس

ت يب، دامنه فعالين ترتيبه ا. (5) ف شديتعر يسالم و بدون نگران يطيمح

ده شد که امروزه تحت عنوان يز کشين يبه مسائل اجتماع يرشناختيگهمه

ن داناش باه   يا ا يهاا ر شااخه يدر کناار ساا   2"ياجتماع يرشناسيگهمه"

"جامعه يمندساز  توان"
و  ييو راهنما يتيجمع يدادهايص رويتشخ يبرا 3

ن يجه اينت يابيمداخله مناسب و ارزش يبرا يمحل يها  کوشش يازماندهس

ت است کاه ساالمت در   ين واقعين نگرش در ايا يمبنا. پردازد يها ماقدام

صاورت  ه را با  تاوان آن  يقرار دارد و نم يط اجتماعيم با شرايرابطه مستق

باه   يابيا  دسات . کارد  يبررس يت اجتماعيز وضعمستقل و جدا ا يامقوله

ت يو تعامل وضع يتياز سالمت بدون توجه به نماد جمع يح قابل قبولسط

رشناسان با يگ ن حالت، همهيدر ا. (9) ستيجامعه ممکن ن يستيو ز يروان

 يالگوهاا  يصورت پل ارتباط هقت بيخود در حق يا استفاده از دانش حرفه

 يابي گر قرار داده و دستيکديتعامل با را در  يو اجتماع يت بهداشتيوضع

ن ياز ا ينمونه خوب. سازند ياز سالمت در جامعه را ممکن م ييبه سطح باً

توان  يم16 ديکوو يماريب يريگ کرد را در حال حاضر در برخورد با عالميرو

از  يجاامع  باه تقرياب  ف يا اناد تعر رشناسان توانستهيگهمه. مشاهده کرد

ه يا آن ته ييرايو روند گسترش و م يمارين بيا ينيو بال يستيز يهاجنبه

گار مانناد   يد يهاا  ن رشاته اخصصا با مت يگر، در همکاريد ياز سو. کنند

و  يستيز يآمدها ياز پ ير جامعيو اقتصاد تصو يشناس، روانيشناس جامعه

ن يقرار داده و باه تادو   يزان کشورير ار برنامهيرا در اخت يماريب ياجتماع

باه   يو اجتمااع  ينه، ارائه کمک ماليل اعمال قرنطيکالن از قب يها برنامه

 .کنندجامعه و مانند آن کمک 

 يهاا  ناه يتوانند در زم يرشناسان ميگ ، همهيدولت يها درکنار سازمان

و  يسات يز يهاا  محصوًت و فرآورده يابيدر جهت کمک به ارزش يديتول

و شاناخت   يابيا در جهت کماک باه بازار   ياقتصاد يها نهي، در زميصنعت

هااا و  شااابه بااا انااواع سااازمانم يهااا تياار فعالي، و سااايمصاارف يالگوهااا

، انجام يديدر مؤسسات تول. داشته باشند يهمکار يردولتيغ يها سسهؤم

ش يد، و پايجد ييدارو يها فرآورده يابيارزش يشاهددار برا يها ييکارآزما

ن و ي، انتخااب بهتار  يديا تول يهاا  مصرز فرآورده يمقدار و چگونگ يعلم

ر آن و يا محصاوًت و غ  گساترش کااربرد   يغ بارا ين روش تبليتر مناسب

رشناسان يگ ت همهياز دامنه فعال يروشن يها گر نمونهيمشابه د يها تيفعال

در حال حاضر، به . شود يانجام م يو تجار يديتول يکه در ساختارها است

و  يرشناساان در کشاور دچاار کام لطفا     يگت هماه يرسد که فعال ينظر م

 16 ديا کوو يماريب يريگ ل وقوع عالميشده است و اگرچه به دل يعدالت يب

از  يوجود دارد ول يهمگان يهان رشته از علم در رسانهيبه ا ياشارات فراوان

گاار، عملکاارد يد ييربنااايز يهاااتياااز فعال ياريآنجااا کااه ماننااد بساا 

در غالاب  ، جامعاه  استقابل مشاهده و گزارش ن يه آسانب يرشناسيگ همه

ت مبارزه يو هدا يراهبرت آن در يشنود و از اهم ياز آن م يموارد فقط نام

رانه يشاگ يپ يهات در مورد اقدامين وضعيهم. استاطالع  يب يريگبا همه

و ساپاس   يقادردان . شاود  يز مشاهده ما ين يدرمان يهاسه با اقداميدر مقا

رانه يشاگ يپ يهاا  ت کارکنان بهداشات کاه باا انجاام اقادام     يجامعه از فعال

 يلي، خيطورکل ه، بکنند يم يريدر جامعه جلوگ يمارياز انتشار ب ياجتماع

-است که با انجام اقدام يکارانر بهداشتياز پزشکان و سا يکمتر از قدردان

کرده و سالمت  يريمار جلوگيک بيت ياز وخامت وضع يفرد يدرمان يها

 . گردانند ياو را به او بر م

م يدر کااربرد مفااه   ي، اگر چه تفااوت قابال تاوجه   يبه لحا  آموزش

توانند باا   يکه م يمتفاوت يدادهايمختلف رو يها نهيزمدر  يرشناسيگ همه

 ير ظاهر شوند، وجود ندارد، ولا يگ ا همهيد يپد زمان به صورت هم وقوع هم

ر در يا گ همه يدادهاي، توجه به رويه درازمدت بر امور بهداشتيبه علت تک

ن داناش  يا در کاربرد و آموزش ا يتوجه نقش قابل يبهداشتريغ يها نهيزم

 يهمگان يدادهاياز رو ياريتوان بس ياست که م  ين در حاليا. نداشته است

کرده و راه  ييشناسا يشناخت ريگ همه يها م و روشياز مفاه يريگ را با بهره

نگاارش . ن کااردياايهااا را تع مداخلااه مناسااب در وقااوع و گسااترش آن 

در  يک روش علما يا د از قالاب  يا با يتواند و م ياکنون م يشناخت ريگ همه

ک روشيا خاار  شاده و باه عناوان      يعلاوم بهداشات   يشا آموز  محدوده
 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. world Health organization  2. Social Epidemiology   3. Community Empowerment 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 4

https://ijhp.ir/article-1-250-fa.html


 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

932 

ق زماان اتفاا   کاه باه صاورت هام     ييدادهايا مداخله در تمام رو يبرا يابي راه

 يهاا  ناه يکاه در زم  ير افاراد يکنند، به سا يدا ميپ يافتند و جنبه عموم يم

در جهاان اماروز اناواع داده    . ز آموختاه شاود  يت دارند نيفعال يتيعلوم جمع

افاراد   يو اجتماع يفرهنگ يزندگ يها ع از جنبهيوس يدر سطح يکيالکترون

ر يبار  و ساا   و گازاره  1نگاار شده و انواع آمار آن در قالب اطاالع  يآور جمع

. رديا گ يار جامعه قارار ما  يدر اخت يجمع يها از راه رسانه يداريد يهاروش

ا يا شاوند   ين منابع منتشار ما  يه به ايکه با تک يياز آمارها ياريسفانه بسأمت

ا باه  يا نادرست و نامطمئن قرار دارند و  يها ه دادهيداشته و برپا يجنبه افواه

خااص ماورد اساتفاده قارار     افع شابرد منا  يرانه و در جهات پ يصورت ساوگ 

ل يا تحل يکه برا ييها شود که روش ين اغلب مشاهده ميعالوه بر ا. اند گرفته

ماورد   يهاا  ز متناسب با نوع دادهيشوند ن ياطالعات انتخاب م يداريو ارائه د

ن يا رساد کاه منتشارکنندگان ا    يگر، به نظر ما يبه عبارت د. استاستفاده ن

و  يابيا ها و ارز ين نوع بررسيح اينجام صحا يًزم برا يها ياطالعات از آگاه

ه باه  يشاب " يهاا  ليا ن ناوع از تحل يا ا. ساتند يخاوردار ن هاا بر  ج آنيارائه نتا

شود که اگرچه ممکن است در  يصادر م يمعموً  از افراد "يرشناختيگ همه

از  ياطالعا  يبرخاوردار باشاند ولا    يخاود از تخصاص کااف    يلينه تحصيزم

ن انادازه کاه بتوانناد    يآن ندارند و هما  ياهو روش يرشناسيگم همهيمفاه

 يهاا  ا قاادر باه اساتفاده از روش   يا را انجام دهند و  ياضير يچهار عمل اصل

ن اصاول داناش   يتار  ييباشند، بادون توجاه باه ابتادا     يداريشرفته ارائه ديپ

نگاار و   نموناه آن اناواع اطاالع   . کنند يان مي، نظرات خود را بيرشناسيگ همه

هاا و   يماار ينه انواع بيصورت روزانه در زمه با  بيکه تقر است ييها بر  گزاره

ار يا کنناده در اخت  شود و اغلب اطاالع گماراه   يمنتشر م يهمگان يدادهايرو

 :کرد که يادآوريد ين افراد بايبه ا. دهد يخواننده قرار م

 . داند ينجاست، نه هر که سر بتراشد قلندريتر ز مو ا کيهزار نکته بار

 

Epidemiology: What Is it and Who Does it 

 

Kiumarss Nasseri2* 

 

Abstract 
Although epidemiology has been defined as the “study of the distribution and determinants of disease in man”, the 

expanding concept of total health by incorporating social and environmental determinants has forced a number of 

revisions on this definition. Given the principles and knowledge structure of this field of science and the significant 

mutual impacts of social and behavioral conditions of the present century, a new definition can now be crafted as "the 

science and art of mess phenomena". In this sense, any event that takes on a public dimension in the society can be 

explored by epidemiology. Epidemiologists generally do not have implementation power, but are important counsellors, 

and can always provide the results of their research with relevant suggestions to the planners, and help them with the 

evaluation of the actions taken. Epidemiologist can also function as a link between the biological and social sciences and 

increase collaboration between the them for the achievement of mutually important objectives. Epidemiology should no 

longer be limited to health sciences, and its principles must be taught to all those involved in public events, regardless of 

their field of study.  
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