« بسمه تعالي »
دستور عمل پذيرش مديران و كارشناسان ستادي براي  MPHپودماني وگرايشهاي تخصصي
ماده  :1گزينش دانشجوي  MPHبراي گرايش هاي تخصصي صرفا از بين واجدين شرايطي صورت ميپذيرد كه در
حيطه هاي تخصصي مرتبط فعاليت دارند اين حيطه ها در جدول شماره  2آمده است .
ماده  : 2تعريف مدير و كارشناس ستادي واجد شرايط براي معرفي جهت شركت در آزمون؛ مدير يا كارشناس
ستادي به فردي اطلاق مي شود كه تحت عنوان هر يك از مناصب ستادي شهرستان ،دانشگاه يا وزارتخانه در زمان
معرفي اشتغال داشته باشد .اين فرد بايد داراي شرايط زير باشد:
 .1استخدام رسمي يا پيماني
 .2نداشتن مدرك MPH
 .3باقي بودن حداقل 6سال از خدمات فرد
 .4سابقه حداقل  3سال مجموع خدمات
تبصره  :جمع سابقه خدمت به مدت  3سال در دانشگاههاي مختلف قابل قبول است .چنانچه داوطلب بخشي از
خدمات خود را در هنگام طرح نيروي انساني و يا خدمت نظام وظيفه به صورت پيام آور بهداشت طي كرده
باشد و يا خدمات وي در زمان استخدام رسمي يا پيماني نبوده بلكه به صورت ساير انواع استخدام باشد،
محاسبه آن در سرجمع سوابق بلامانع است.
 .5سابقه خدمات ستادي حداقل يك سال.
تبصره  :1سوابق خدمات ستادي فرد داوطلب در شهرستانها و يا دانشگاه هاي مختلف و در زمانهاي مختلف
قابل جمع است.
تبصره  :2گواهي هاي سوابق خدمت بايددر قالب فرم شماره  3به تاييد معاونت بهداشتي براي داوطلبين
دانشگاهي يا معاونت مربوطه براي داوطلبين ستاد مركزي به تائيد برسد.
 .6سابقه حداقل  6ماه خدمت اخير در حيطه گرايشي كه براي آن معرفي مي شوند.
تبصره :سوابق خدمات ستادي بند فوق در شهرستانها و يا دانشگاه هاي مختلف و در زمانهاي مختلف قابل
جمع است.
 .7اشتغال دريك سال اخيردر هر يك از مناصب ستادي شهرستان دانشگاه يا وزارتخانه با صدور ابلاغ در حيطه
گرايشي كه براي آن معرفي شده اند قبل از  6ماه اخير ضروري است  .به عبارت ديگر سوابق خدمات ستادي
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حداقل يك سال اخير و فعاليت ستادي در حيطه اي كه براي آن معرفي شده است حد اقل در  6ماه اخير
ضرورت دارد.
تبصره :براي كارشناساني كه در حوزه مديريت سازمان فعاليت مي نمايند ،مثلاً كارشناساني كه در حوزه دفتر
مديريت معاونت بهداشت اشتغال دارند معرفي براي  MPHبا گرايش هاي مرتبط با نيازهاي آن حوزه مديريت
بلامانع است.
 .8داشتن مدرك تحصيلي به شرح ذيل:
-

مدرك دكتراي حرفه اي رشته هاي گروه هاي پزشكي و علوم آزمايشگاهي و دامپزشكي يا بالا تراز آن

-

مدرك تحصيلي كارشناس ارشد رشته هاي بهداشتي درماني و پيراپزشكي تنها مجاز به انتخاب MPH
پودماني مي باشند.

 .9داوطلب مي تواند متولد هر نقطه از كشور بوده و ملاك معرفي از سوي دانشگاه سابقه و تعهد خدمتي خاص
براي تداوم خدمت در همان دانشگاهي كه از قبل معرفي شده مي باشد.
 .11احراز اولويت و شايستگي هاي فرد واجد شرايط از طريق مدير ارشد وي در دانشگاه و تاييد و معرفي كتبي از
سوي رئيس دانشگاه براي داوطلبين دانشگاه ها و در مورد داوطلبين ستاد مركزي وزارتخانه معرفي از سوي
معاونتي كه در آن اشتغال دارند ضروري است .اين معرفي مي بايست بر اساس پيشنهاد معاون دانشگاه يا
مدير كل مربوطه در ستاد وزارت متبوع صورت پذيرد .مديران معرفي كننده موظفند با ارزيابي تعهد
وشايستگيها ،سوابق مثبت خدمتي افراد ،سنوات خدمت انجام شده و باقي مانده ،توان ادراكي ،قابليت افراد
در تداوم خدمات ،ماندگاري آنها در سازمان و ساير ويژگيهاي مورد نياز اقدام به معرفي افراد نمايند.
ماده  : 3هيچ فردي تحت هيچ شرايطي بدون شركت در آزمون كتبي و بدون كسب حد نصاب نمره لازم نمي تواند وارد
دوره  MPHشود .
ماده :4آزمون ورودي  MPHسال 1396از طريق كتبي صورت مي پذيرد و در سال جاري مصاحبه اي صورت نخواهد
پذيرفت.
ماده : 5با توجه به اينكه تمامي داوطلبين معرفي شده از هر دانشگاه در آزمون  MPHنمرات حد نصاب را اخذ نخواهند
نمود وعده اي مردود خواهند شد .لذا به ميزان چند برابر ظرفيت به دانشگاه مجوز براي معرفي افراد داده
مي شود.سهميه هر دانشگاه براي معرفي افراد براي شركت در آزمون در جدول شماره  2مشخص گرديده است .
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ماده : 6فارغ التحصيلان استفاده كننده از سهميه مديران و كارشناسان موظف هستند به مدت  2برابر زمان تحصيل در
مناطق همان دانشگاهي كه از آن معرفي شده اند خدمت نمايند.
ماده: 7مدارك مورد مورد نياز براي شروع دوره  MPHبا گرايش هاي تخصصي عبارتند از :
 .1معرفي نامه رئيس دانشگاه
 .2فرم تكميل شده شماره  3كه به امضاء معاونت بهداشتي رسيده است
 .3كپي آخرين حكم كار گزيني
 .4تصوير آخرين مدرك تحصيلي
 .5كپي شناسنامه
 .6كپي كارت ملي
 .7دو قطعه عكس 3×4
 .8پايان طرح نيروي انساني
تذكر مهم :مدارك مورد نياز براي ثبت نام در آزمون و دريافت كارت عبارتند از:
 .1معرفي نامه رييس دانشگاه به همراه جدول شماره 1كه در آن ليست معرفي شدگان دانشگاه آمده است .
 .2تكميل فرم شماره  3كه به امضا معاون بهداشتي رسيده باشد .
 .3يك قطعه عكس 3 ×4
 .4فيش واريزي مبلغ ثبت نام
 .5شناسنامه يا كارت ملي
از مدارك فوق مي بايست معرفي نامه رييس دانشگاه و فرم تكميل شده شماره  3تا حداكثر مورخ دهم مرداد ماه به
مركز مديريت شبكه نيز ارسال شده باشد.
مسئولين ثبت نام در دانشگاه موظف به كنترل مدارك افراد مطابق دستور عمل ها مي باشند .متقاضيان كارت شركت در
آزمون را با ارائه يك قطعه عكس  3×4و فيش واريزي  ،شناسنامه يا كارت ملي  ،معرفي نامه رئيس دانشگاه و
فرم شماره  3دريافت خواهند نمود .لازم به ذكر است كه كارت شركت در آزمون تنها براي افرادي صادر
ميشود كه اسامي آن ها از طريق مركز مديريت شبكه به دانشگاه مجري برنامه  MPHارسال شده است .ضمنا
پذيرش نهايي تنها براساس مطالعه دقيق كليه مدارك متقاضيان مندرج در ابتداي اين ماده و ساير مداركي كه
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دلالت بر واجد شرائط بودن افراد دارد ،توسط دانشگاه صورت خواهد پذيرفت و دانشگاه و وزارت متبوع هيچ
تعهدي در قبال اعاده مبلغ پرداختي فيش واريزي براي متقاضيان نخواهند داشت.
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