دستور عمل پذيرش  MPHعمومي
ماده  :1دوره MPHعمومي به منظور تقويت توانمندي مديران و كارشناسان ستادي دانشگاه ها و وزارت متبوع اجرا
مي شود .
ماده  :2مدير يا كارشناس ستادي به فردي اطلاق ميشود كه تحت عنوان هر يك از مناصب ستادي در شبكه يا مركز
بهداشت شهرستان  ،دانشگاه يا وزارتخانه در زمينه هاي مرتبط با مديريت بهداشت عمومي و سلامت مشغول به كار
است .
ماده  :3شرايط افراد براي شركت در آزمون MPHعمومي به شرح ذيل است :
-

داراي مدرك دكترا يا بالاتر در گروه پزشكي (پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و دامپزشكي)

-

كارمند رسمي يا پيماني وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

-

باقي بودن حداقل  2برابر مدت تحصيل از سنوات خدمت

-

دارا بودن حداقل سه سال سابقه كار در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

-

موافقت مقام مافوق با شركت داوطلب در دوره MPH

-

عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته هاي تخصصي PhD ،و ...

-

داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت براي آقايان

-

نداشتن نقص عضو موثر در فعاليت حرفه اي

-

فعاليت كاملاً مرتبط شغلي با دوره MPH

-

اشتغال در حوزه هاي ستادي وزارت متبوع ،دانشگاه و شهرستان

-

نداشتن مدرك MPH

-

اتمام خدمات طرح نيروي انساني

ماده  : 4مدارك مورد نياز براي شروع دوره جهت پذيرفته شدگان در آزمون كتبي :
 .1معرفي نامه رئيس دانشگاه
 .2كپي آخرين حكم كار گزيني
 .3تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 .4كپي شناسنامه
 .5كپي كارت ملي
 .6دو قطعه عكس 3 × 4
 .7پايان طرح نيروي انساني
ماده  :5مدارك مورد نياز براي اعلام به مركز مديريت شبكه
-

تصوير معرفي نامه رييس دانشگاه در قالب جدول شماره 1

ماده  :6مدارك مورد نياز براي دريافت كارت ورود به آزمون در دانشگاه ثبت نام شده
 -1ارائه فيش واريزي مبلغ ثبت نام
 -2يك قطعه عكس 3 × 4
 -3شناسنامه يا كارت ملي
 -4معرفي نامه رئيس دانشگاه
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مدارك فوق بايد هنگام دريافت كارت تحويل داده شوند ،لذا خواهشمند است از ارسال مدارك به وزارتخانه
خودداري نماييد.
از مدارك فوق مي بايست معرفي نامه رييس دانشگاه با جدول شماره  1تا حداكثر مورخ دهم مرداد ماه به مركز مديريت
شبكه ارسال شده باشد.
متقاضيان كارت شركت در آزمون را با ارائه يك قطعه عكس  3×4و فيش واريزي دريافت خواهند نمود .لازم به ذكر است
كه پذيرش نهايي تنها براساس مطالعه دقيق كليه مدارك متقاضيان مندرج در ابتداي اين بند توسط دانشگاه صورت
خواهد پذيرفت و دانشگاه و وزارت متبوع هيچ تعهدي در قبال اعاده مبلغ پرداختي فيش واريزي براي متقاضيان غير
واجد شرائط نخواهند داشت.
ماده  :7فارغ التحصيل دوره  MPHموظف است به مدت  2برابر زمان تحصيل در مناطق همان دانشگاهي كه از آن
معرفي شده است خدمت نمايد.
ماده  :8دانشگاه ثبت نام كننده از متقاضيان ،مسئول ارزيابي صحت مدارك و انطباق شرايط افراد با دستور عمل پذيرش
خواهد بود.
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